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V sobotu 2. dubna 2016 se v pevnosti Josefov odehrálo slavnostní zahájení turistické sezony 2016. Hlavním tématem byla prusko-rakouská válka, od které letos uplyne 150 let. Přihlížející diváci tak zhlédli průvod městem, čestnou
salvu u sochy císaře Josefa II. a improvizovanou bitvu rakouských a pruských jednotek na hradbách.
Foto (-iv-)
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Známe se již 30 let
Rodinné centrum Rozmarýnek, z. s.
Mažoretky Carmen na soutěžích
Memoriál Josefa Veselého
Dopisy čtenářů
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Jaroměřský a josefovský zpravodaj

Vážení čtenáři,
tak konečně jsme se dočkali jarního počasí, které nám dovoluje vypít si kávu na
zahradě či balkóně a vstřebávat potřebné
sluneční paprsky.
Jak jste již jistě někteří zaznamenali, je
vyhlášené výběrové řízení na technického
redaktora Jaroměřského a josefovského
zpravodaje.
Abych předešla fámám a různě okořeněným dohadům, které se jistě již v našem
okolí začaly šířit, napíši jen, že neodcházím nedobrovolně, pod nátlakem a ani
jsem nebyla "odejita". Také jsem se ani
nenechala otrávit věčnými oponenty, kteří by to dělali jinak - jistě mnohem "lépe".
Prostě jen nastal čas se profesně posunout jinam. A kdo ví, třeba tomu osud bude
chtít a zase se někde setkáme.
Každopádně bych tímto chtěla poděkovat
všem dopisovatelům za jejich příspěvky,
kterých za dobu mého působení bylo několik tisíc. Děkuji také všem čtenářům za
jejich názory a náměty týkající se našeho
periodika. A je celkem jedno, zda byly pozitivní či negativní. Důležitý je fakt, že vám
osud zpravodaje nebyl a není lhostejný.
Ještě se tu na stránkách zpravodaje budeme nějakou dobu vídat, ještě nepřišel čas
se úplně rozloučit.
Doufám, že se nám podaří vybrat nového
redaktora takového, který si vezme zpravodaj za svůj a bude se snažit dát mu nějakou "přidanou hodnotu".
Do té doby vám přeji pohodu v soukromém
i pracovním životě a prosím vás o jistou
dávku shovívavosti.
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Zápis do Mateřské školy
Oznámení o zápisu do Mateřské školy Jaroměř, Lužická 321

Zápis do MŠ pro školní rok 2016/2017
Zápis proběhne v ředitelně v MŠ Lužická 321 ve dnech:
9. 5. 2016 8.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00
10. 5. 2016 8.00 - 14.00
Dítě se do mateřské školy přijímá na základě žádosti (přihlášky). Přihlášku si mohou rodiče vyzvednout po 1. 4. 2016 na každém odloučeném pracovišti Mateřské
školy Jaroměř, Lužická 321.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní
rok 2016/2017:
K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti, které dosáhnou věku dvou let nejpozději do 31. 8. 2016, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním,
mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci.
Přednostně budou přijaty děti:
•
V posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
•
Podle věku od nejstarších po nejmladší.
Děti se nepřijímají do jednotlivých pracovišť, ale do mateřské školy, jejíž činnost
vykonává Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321. Všechny žádosti se posuzují
podle stanovených kritérií dohromady a následně se děti rozdělují do jednotlivých
pracovišť.
Cizí státní příslušníci prokáží oprávněnost svého pobytu na území ČR dle §20
zákona č. 343/2007 Sb.
S sebou vezměte: vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči, vyjádření školského
poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením.
Žádosti o přijetí, které nebudou podané v termínech 9. a 10. 5. 2016 nebudou
do přijímacího řízení zařazeny, ale budou posuzovány jednotlivě dle data podání.

Vaše redaktorka, Ivana Vejvodová

Těšíme se na vás

tel.: 491 847 162
e-mail: vejvodova@jaromer-josefov.cz,
zpravodaj@jaromer-josefov.cz

Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy

Zastupitelstvo města Jaroměře na svém jednání dne 27.10.2015
schválilo pořizování přímých audiovizuálních přenosů ze zasedání
zastupitelstva města od 01.01.2016 do 31.12.2016.
www.facebook.com/
jaromersky.a.josefovsky.zpravodaj

Přímý záznam je možné zhlédnout vždy v době konání ZM na webu:
http://www.jaromeronline.cz/
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Výběrové řízení - Technický redaktor
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
město Jaroměř vyhlašuje
podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění
výběrové řízení č. 10/2016
na obsazení pracovního místa technický redaktor
Jaroměřského a josefovského zpravodaje
zaměstnance odboru školství, kultury a tělovýchovy
Městského úřadu Jaroměř
Místo výkonu práce: Jaroměř
Předpokládaný nástup do zaměstnání: Od 01.06.2016
Doba trvání pracovního poměru: Plný pracovní úvazek, doba
neurčitá, tříměsíční zkušební doba
Platové zařazení: Platová třída č. 9
Poznámka: zařazení do platové třídy dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách
a správě v platném znění a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě v platném znění (příloha č. 4).
Základní popis pracovní pozice:
Příprava podkladů pro články, anotace, bulletiny, katalogy,
almanachy, mapy a jiná kartografická díla a další materiály.
•
Samostatné redigování méně závažných tiskovin.
•
Provádění všeobecných jazykových a stylistických úprav.
•
Uspořádávání textů rukopisů podle pokynů včetně jejich
konečné redakce. Úprava a sjednocování terminologie.
Ověřování faktografické správnosti textů.
•
Prohlížení autorských korektur ve sloupcových a stránkových obtazích. Kontrola vysázených rukopisů (imprimatur)
a vývěsných archů.
•
Vytváření elektronické verze časopisů.
•
Správa facebookového profilu.
•
Redakční příprava a zajišťování zveřejňování informačních
výstupů na internetu a tvorba a další rozvoj webových stránek.
•
Podílí se na zabezpečení dalších úkolů a činností odboru.
•

Požadujeme:
Předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků v platném znění
•
státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti
s trvalým pobytem v ČR,
•
minimální věk 18 let,
•
znalost jednacího jazyka,
•
plnou svéprávnost (způsobilost právně jednat),
•
bezúhonnost.
Kvalifikační předpoklady dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě ve znění pozdějších předpisů
•
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní
zkouškou. Obor publicistiky.
Dále uvítáme:
•
velmi dobré organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, komunikativnost - příjemné vystupování, umění jednat s lidmi,
•
časová flexibilita,
•
dobrá znalost práce na PC, zkušenosti s provozem výpočetní techniky, s úpravou grafických předloh a tvorbu tiskovin, práce s grafickými programy, novinářská praxe,
•
výborná znalost českého jazyka,
•
řidičské oprávnění skupiny B.

Náležitosti přihlášky dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
v platném znění:
•
jméno, příjmení a titul,
•
datum a místo narození,
•
státní příslušnost,
•
místo trvalého pobytu (popř. zasílací adresu),
•
číslo OP nebo č. dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
•
datum a podpis,
•
kontaktní telefonické a elektronické spojení.
K přihlášce nutno přiložit tyto doklady:
•
strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se vypisované pracovní pozice,
•
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u
cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem. Pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením,
•
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
•
kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů
nebo jiného vzdělání,
•
motivační dopis max. jedna A4.
Nabízíme:
•
Náročnou, ale zajímavou práci
•
Možnost dalšího vzdělávání
•
5 týdnů dovolené
•
Příspěvek na penzijní připojištění (po ukončení zkušební
doby)
•
Stravenky
Důležité upozornění:
Přesný čas a místo konání výběrového řízení bude sdělen telefonicky a následně písemně všem uchazečům, kteří budou na
základě zaslaných přihlášek splňovat podmínky pro zařazení
do výběrového řízení.
Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 19.04.2016
(výhradně poštou nebo na podatelnu MÚ) do 12:00 hod. na adresu: Městský úřad Jaroměř, k rukám tajemnice Ing. Michaely
Skovajsové, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř.
Formulář přihlášky do výběrového řízení lze získat na adrese:
http://www.jaromer-josefov.cz/vyberova-rizeni/vr-prihlaska.xlsx
Obálku označte “VŘ - redaktor - neotvírat“.
V případě, že uchazeč nedoloží požadované doklady, které
musí přihláška obsahovat, vyhrazuje si vyhlašovatel, že takový
uchazeč bude z výběrového řízení vyřazen.
Podrobnější informace podají:
Paní Ing. Bohumila Steklá, vedoucí odboru školství, kultury
a tělovýchovy, tel.: 491 847 160
Paní Ivana Vejvodová, technický redaktor, tel.: 491 847 162
Jaroměř 01.04.2016
Ing. Michaela Skovajsová,
tajemnice úřadu
Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s výše požadovanými materiály dáváte souhlas s využitím osobních údajů v nich obsažených pro vnitřní potřebu Městského úřadu Jaroměř. Po skončení
výběrového řízení vám na vaši žádost budou všechny vámi zaslané
materiály vráceny. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové
řízení kdykoli v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

8/2016
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Upozornění pro občany

Odbor majetku města
Další významná ocenění stavby nového Komenského mostu v Jaroměři
Rádi bychom touto cestou informovali širší veřejnost o dalších významných oceněních, které obdržela stavba nového Komenského
mostu v Jaroměři. Kromě prestižního ocenění jako Stavba roku 2015
byl dále Komenského most oceněn
Cenou Klubu Za starou Prahu,
a to za novou stavbu v historickém
prostředí pro rok 2015. Dále byla
mostu udělena Cena ČKAIT 2015
České komory autorizovaných inženýrů a techniků sdružující bezmála
30 tisíc odborníků za projekt stavby. A zatím posledním obrovským
úspěchem lze považovat skutečnost, že Česká asociace ocelových
konstrukcí ČAOK vybrala most na
nominaci za Českou republiku
na European Steel Design Award,
pořádané Evropskou asociací ocelových konstrukcí (ECCS), kde se
oceňují výjimečné evropské projekty.
Tímto výčtem ocenění chceme
pouze informovat veřejnost, o jak
významnou stavbu se zejména z architektonického hlediska
jedná a jaké unikátní dílo se podařilo v Jaroměři vybudovat.
Ing. Jiří Mikulka

Výběrové řízení - OSPOD
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
město Jaroměř vyhlašuje
podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění
výběrové řízení č. 11/2016
na obsazení pracovního místa
referent státní správy: kurátor pro děti a mládež na oddělení sociálně právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu Jaroměř,
pro území obce s rozšířenou působností Jaroměř.
Místo výkonu práce: Jaroměř
Předpokládaný nástup do zaměstnání: 01.05.2016, nebo dle
dohody
Doba trvání pracovního poměru: Plný pracovní úvazek, doba
neurčitá, tříměsíční zkušební doba
Platové zařazení: Platová třída č. 10
Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 25.04.2016
(výhradně poštou nebo na podatelnu MÚ) na adresu: Městský
úřad Jaroměř, k rukám tajemnice Ing. Michaely Skovajsové,
nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř.
Obálku označte “11/2016 - OSPOD – neotvírat“.
více na: www.jaromer-josefov.cz - úřední deska

Městské kulturní středisko - DUBEN
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Pevnost Josefov
Za války mlčí múzy. Matyáš Bernard Braun a josefovská pevnost
Letos uplyne 20 let od chvíle, kdy se část josefovských
kasemat zásluhou PhDr. Olgy Mertlíkové stala lapidáriem
soch z dílny M. B. Brauna, jež tato jedinečná umělecká díla
uchovává pro další pokolení.

V současnosti byly zahájeny přípravy rekonstrukce bývalé dělostřelecké dílny. V plánu jsou jak opravy zdiva, tak především
nové osvětlení, které by umožnilo neopakovatelné kráse tohoto
jedinečného souboru soch ještě více vyniknout.

Symbolicky takto někdejší
pevnost splácí dluh mistrovi, jehož neméně vzácný
soubor soch v Novém lese
u Žirče známý jako Betlém
v průběhu 18. století dost
trpěl vojenskou přítomností. Bezprostředně za Betlémem nejenže rakouské
dělostřelectvo vybudovalo
palebné postavení, jež odtud ostřelovalo Prusy na
protějším úbočí Labského
údolí. Betlém byl též poškozen těžbou vysoce jakostního pískovce pro vznikající
pleskou pevnost.
V Čechách zdomácnělý tyrolský řezbář a sochař Braun ale
nebyl zodpovědný pouze za kukské soubory Ctností a Neřestí a Betlémské sochy. Jaroměřští využili mistrovy přítomnosti
v Kuksu a zadali jeho dílně zakázku na zhotovení Mariánského
sloupu. Podle Braunových návrhů posléze mezi lety 1722 až
1727 vznikly sochy Neposkvrněné Panny Marie, podobenství
Víry a svatých Jana Křtitele, Ignáce z Loyoly, Jakuba Většího,
Jana Nepomuckého, Štěpána a Floriána.
Braun vzhledem k rozsahu prací a tuberkulóze, kterou si již dříve při práci s pískovcem přivodil, na vlastní provedení zakázky
vesměs jen dohlížel. Spoléhal na své početné tovaryše z tehdy
největší pražské sochařské dílny. Někteří z nich se později jako
mistři osamostatnili a zakládali vlastní, ale už ne tak proslulé
dílny.
Jedním z nich byl také Jiří František Pacák (1670-1742), jehož
socha sv. Jana Nepomuckého byla do dělostřelecké dílny přemístěna z historického středu Jaroměře. Braunovým výrazným
rukopisem byl ovlivněn také Severin Tischler (1705-1702/3),
přestože pro něho nikdy nepracoval. Jeho sochu krále Davida
spolu se sádrovou formou, na níž lze ukázat tvorbu sochařského výdusku, do lapidária zapůjčila Rtyně v Podkrkonoší. Na
Brauna odkazuje též pískovcová socha z parčíku na josefovském Masarykově náměstí z 1. poloviny 19. století, která pohříchu jisté tamní obyvatelce posloužila jako druhotný zdroj písku
na mytí nádobí.
Práce Braunových žáků a následovníků lze tudíž v lapidáriu
odpovědně srovnat jen s náhrobkem jeho tchyně Anny Miseliusové z r. 1723, jejíž dceru Marii Alžbětu skulptura Plačící ženy
zpodobňuje. Této soše lze totiž s jistotou přičíst Braunovo plné
autorství. Náhrobek původně stával na jaroměřském hřbitově.
Později byl originál, který se dnes také v lapidáriu nachází, nahrazen napodobeninou.
Dnes je možné téměř úplnou původní sochařskou výzdobu
zmíněného mariánského sloupu obdivovat a studovat v kasematech bastionu I. Přesněji v dělostřelecké dílně č. 140. Chybí
zde pouze socha sv. Floriána, zapůjčená pro výstavní účely
Muzeu barokních soch v Chrudimi. Zajímavostí je, že sochy
byly původně barevné. Malířská výzdoba byla na doporučení
památkářů stržena, aby sochy neničila pod malbou se ukládající vlhkost.

Mgr. Jan Hamerský
Kurátor sbírkových a mobiliárních fondů

Literatura:
Adam, Jan. Osobnosti - Česko: Ottův slovník. Praha: Ottovo nakladatelství, s. 70–71
Augusta, Pavel, a kol. Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918.
4. vydání. Praha: Libri, 1999, s. 49.
Blažíček, Oldřich J. a kol. Dějiny českého výtvarného umění. II-2 Od
počátků renesance do závěru baroka. Praha 1989
Kaše, Jiří; Kotlík, Petr. Braunův Betlém. Praha / Litomyšl: Paseka, 1999
Pavlíček, Martin. Severin Tischler. Sochař pozdního baroka na pomezí
Moravy a Čech. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2008.
Poche, Emanuel. Matyáš Bernard Braun. Sochař českého baroka
a jeho dílna. Praha: Odeon, 1986.
Vošahlíková, Pavla, a kol. Biografický slovník českých zemí, 7. sešit:
Bra–Brum. Praha: Libri, 2007.

SOUTĚŽ

První, kdo zavolá na číslo +420 491 812 343 nebo napíše
na mail info@pevnostjosefov.cz, jaká chyba se objevila
v jednom z posledních článků publikovaných ve Zpravodaji
Pevností Josefov, obdrží od správy turistického areálu věcný
dárek. Výherce i správnou odpověď zveřejníme v čísle
9/2016. Dobrý lov!
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Josef Beran, požární preventista
Jak pálit stařinu a klest a nezpůsobit požár
Letošní zima je za námi, sluníčko a teplý vítr vysušuje zahrady a my vidíme, co nás čeká práce. Začneme hrabat
trávník a prořezávat stromky. Opět nastane otázka – kam
s tím? Vyvézt, kompostovat nebo spálit...
Dovolte mi připomenout podmínky a povinnosti, za kterých se
pálení může provádět.
Vypalování - plošné vypalování např. travního porostu nebo
strniště
Spalování - zapálení např. shrabané trávy nebo roští na hromadě
Podle zákona č.133/1985 Sb. O POŽÁRNÍ OCHRANĚ ve znění pozdějších předpisů:
Při spalování hořlavých látek (přírodního charakteru) na hromadách na volném prostranství jsou povinny právnické osoby
a podnikající fyzické osoby, se zřetelem na rozsah této činnosti,
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.
Spalování hořlavých látek vč. navržených opatření jsou dále
povinny předem oznámit operačnímu středisku Hasičského Záchranného Sboru kraje.
Fyzické osoby (občané) jsou povinny při spalování hořlavých
látek ve větším množství provést opatření proti vzniku a šíření požáru, a spalování předem oznámit operačnímu středisku
Hasičského Záchranného Sboru kraje.
Hasičský Záchranný Sbor kraje má při ohlášení pálení pravomoc nařídit další podmínky pro zajištění bezpečnosti při spalování, nebo spalování zakázat.
Za porušení těchto povinností může být právnické osobě nebo
fyzické podnikající osobě uložena pokuta až do výše 500
000 Kč, popř. až do výše 1 000 000 Kč, pokud tyto osoby provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím.
Fyzické osobě, která se dopustí porušení těchto povinností, lze
uložit pokutu do výše 25 000 Kč.
HZS Královéhradeckého kraje Operační středisko ohlašování
pálení, tel. 950 530 100 nebo na http://paleni.hzshk.cz/.

Trhy v Jaroměři
Trhy se budou konat v zadní části nám. Československé armády, ve středu 27. dubna od 8.00 do 17.00 hod. (pro veřejnost)
Trhů se zúčastní cca 40 – 50 trhovců z celé ČR.
Zveme trhovce se sortimentem farmářského a řemeslného
typu, prodej textilu a obuvi bude omezen na 50 %. Chceme
dát možnost k prodeji regionálním prodejcům a zahrádkářům
z Jaroměře.
Trhy budou zaměřeny na toto zboží: mlékárenské produkty,
sýry, jogurty, masné produkty, klobásy, uzeniny, ovoce, zelenina, proutěné zboží, dřevěné výrobky, bytové dekorace, knihy,
svíčky, občerstvení atd.
Prodejci z regionu se mohou přihlásit u pořadatele:
TRHY A JARMARKY V ČR
Jiří Němec
e-mail jiri.nemec@leonet.cz
tel: 602 482 882

Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. 10. 2002
stanoví podmínky k zabezpečení a dodržování preventivních
opatření požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru – to je:
•
Období mimořádných klimatických podmínek
•
Období sklizně a skladování pícni, obilovin a slámy
•
Časový úsek od rozdělání otevřeného ohně v přírodě do
jeho úplné likvidace
Nezapomínejte, při spalování látek přírodního charakteru na
hromadách:
•
musí provádět dozor osoba starší 18 let
•
oheň nesmí být ponechán bez dozoru, aby nedošlo k jeho
rozšíření na okolí
•
na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky
(lopaty, voda, hasící přístroje)
•
ohniště se může zřídit jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů
•
po skončení pálení musí být oheň uhašen, popel bezpečně uložen nebo zasypán hlínou
•
pálení je možno provádět jen za bezvětří
•
kouř nesmí obtěžovat sousedy
Při rozdělávání ohňů v přírodě
•
místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek
•
oheň může rozdělat jen osoba starší 18 let
•
oheň nesmí být ponechán bez dozoru, aby nedošlo k jeho
rozšíření na okolí
•
ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí a musí se zalít
vodou (zasypat hlínou)
•
oheň se nesmí rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa,
100 m od stohů, dozrávajícího obilí, strniště, sena a vysoké trávy
Nezapomeňte, pálení čarodějnic je také pálení hořlavých látek
(přírodního charakteru) na hromadách na volném prostranství
a podle toho proveďte opatření.
Užívejte radostí jara bez požárů
Beran Josef, TPO

Domov sv. Josefa v Žirči
Bylinková zahrada Josefa Kamela

v Domově sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové
zve milovníky bylinek a květin na zajímavé přednášky.
14. května 2016 - Pokojové rostliny - obecné zásady k jejich
pěstování (Ing. Roušar, DiS.)
Uzávěrka přihlášek: 6. května; Cena: 200 Kč
28. května - Všehochuť o léčivých bylinách (RNDr. Jana Möllerová CSc.)
Uzávěrka přihlášek: 20. května; Cena: 300 Kč
Plánovaný rozsah přednášek: od 9 hod. do 15 hod.
Přihlášku přijímáme mailovou formou.
Kontakty a bližší info:
Ing. Jiří Roušar, DiS. – tel. 776 489 057, e-mail: rousar@pro-charitu.cz
Vzhledem k očekávanému zájmu doporučujeme přihlásit se co
nejdříve. Děkujeme. Občerstvení formou oběda (nutno objednat) nebo v kavárně sv. Damiána.
Těšíme se na Vás!
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Junák - český skaut, z. s.

LD Maminy Jaroměř

Mezinárodní skautské setkání Intercamp
2016 v Josefově

Loutkové divadlo Maminy Jaroměř
vás srdečně zve na pohádku z cyklu

V areálu pevnosti Josefov se bude od 13. do 16. května 2016
konat mezinárodní setkání pro téměř 3 000 skautů a skautek.
Mezinárodní skautské setkání pro skauty a skautky ve věku 11
– 16 let se po 12 letech vrací do Čech a jeho hostitelem se stane pevnost v Josefově. Letos se koná již 49. ročník tohoto společného tábora, který je tradičně pořádán kolem svatodušních
svátků od pátku do pondělí. Tradičními účastníky jsou skauti
z Německa, Holandska, Francie, Belgie, Spojených států, Velké Británie, Švýcarska, Polska a samozřejmě České republiky.
První společný britsko-německo-holandský tábor se konal již
v roce 1966 v Německu a vzniknul jako snaha po setkání britských skautských oddílů, které působily v rodinách vojáků na
základnách v Německu. Tábor zaznamenal ohromný úspěch
a o rok později se opakoval a dále rozrůstal až do dnešní podoby.
Program setkání má ustálenou podobu, která přináší každý rok
nové naplnění. Pro účastníky je nachystána řada aktivit, soutěží, rukodělek a her, kterých se mohou účastnit společně se
zahraničními skauty. Dále je nachystán výlet do okolí tábořiště
a řada zajímavých večerních programů. Jednotlivé oddíly si na
tábořišti vaří samy, což se zároveň stalo základem oblíbené
aktivity Food Festival, kdy mají účastníci možnost vzájemně
ochutnat vlastnoručně uvařené tradiční pokrmy.
V rámci aktivity nazývané Hike – výletu do okolí tábořiště budou skauti procházet Josefovem a bude možnost potkávat
účastníky po městě a spatřit jejich různobarevné skautské kroje. Zároveň se na víkend chystá krátké představení programů
pro veřejnost, kde bude možné se s účastníky setkat přímo
v Jaroměři. Podrobnosti přineseme v dalším čísle.
Intercamp 2016 je unikátní možností seznámit se s dalšími
skauty, procvičit cizí jazyky a zároveň navštívit zajímavá místa.
Již nyní se účastníci těší na setkání s dalšími skautkami a skauty a poznání areálu josefovské pevnosti a Jaroměře.
Mgr. Ing. Alena Hauptmanová

Diakonice ČCE - středisko Milíčův dům
DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO MILÍČŮV DŮM
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

HLEDÁ DOBROVOLNÍKY PRO SPOLUPRÁCI
NA PROJEKTU DOUČOVÁNÍ PRO DĚTI ZE
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
KAŽDÉ PONDĚLÍ A ČTVRTEK V MILÍČOVĚ DOMĚ
od 14:00 do 15:30 hod.
Nabízíme:
dlouhodobou spolupráci, praxi, seznámení se s fungováním
neziskových organizací
Kontakt: Mgr. Hana Vrbová, DiS.,
Bc. Gabriela Marková
tel: 736 730 921, 491 815 169
e-mail: kmb@milicak.cz
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KAŠPÁRKOVY VEČERNÍČKY PRO KLUKY
A PRO HOLČIČKY
Pátek 29. dubna 2016 v 16.30 hod.
Městské divadlo – Učebna „Suterén“
KOUZELNÉ ODPOLEDNE
pohádka
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
a k tomu VYSTOUPENÍ KOUZELNÍKA
Kdo by neznal úsměvné vyprávění Josefa Čapka o tom, jak
spolu pejsek a kočička hospodařili, jak chtěli dělat všechno
tak, jako to dělají lidé, a jak se jim to občas tak úplně nepodařilo, protože nemají tak šikovné tlapičky?
My dnes tuto půvabnou českou pohádku představíme maličkým i velkým divákům v loutkové podobě.
A po pohádce... docela určitě... přijde i kouzelník!
Vstupné: 25 Kč
Po představení bude pro děti jako obvykle připravený výtvarný
koutek, losování vstupenek, pohádkové stolní hry a samozřejmě také možnost podívat se za oponu. Na závěr přidáváme
obvyklé doporučení – vezmete-li dětem do divadla na přezutí
bačkorky, budou se cítit volněji a pohodlněji zkrátka jako doma.

Střední škola řemeslná Jaroměř
Podkovářský seminář
Vážení přátelé!
Střední škola řemeslná v Jaroměři, která má mezi profilovanými
obory Podkováře a zemědělského kováře a Uměleckého kováře
a zámečníka a pasíře, připravila, tak jako každý rok, tradiční
PODKOVÁŘSKÝ SEMINÁŘ
jako součást programu dalšího vzdělávání podkovářů.
Seminář se konal ve dnech 11. a 12. března 2016 v prostorách
školní budovy Střední školy řemeslné, Jaroměř, Studničkova 260,
GPS: 50.3530050N, 15.9220308E.
Toto mezinárodní setkání podkovářů a příznivců tohoto řemesla především z České republiky, ale i z Německa, Polska a Slovenska - se uskutečnilo díky záštitě firmy Mustad (zastoupené panem Christophem Műllerem), hejtmana Královéhradeckého kraje
p. Bc. Lubomíra France, senátora a ředitele zemského hřebčína
p. Ing. Karla Kratochvíle, Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů – podkovářů Čech, Moravy a Slezska a města
Jaroměře.
Na semináři proběhly přednášky a ukázky k následujícím tématům:
- podkovářské ošetření končetin hříbat
- rakovina kopyt z hlediska ošetření podkovářem
- rakovina kopyt z hlediska ošetření veterinářem
- ortopedické podkování v praxi
- mám podkovat koně???
- čtení RTG snímků podkovářem – základní orientace čtení
Přednášel přední německý, celosvětově uznávaný a certifikovaný
podkovářský mistr, pan Uwe Lukas.
Přednášel a tlumočil MVDr. Zdeněk Žert, CSc, dipl. ECVS - odborný asistent a zástupce přednosty brněnské kliniky pro choroby koní. Souběžně s tímto programem probíhala prezentace firmy
„MUSTAD“ nabízející různé potřeby, pomůcky, materiály a nářadí
pro podkováře. Možnost jejich zakoupení na místě.
Zahájení podkovářských dnů se uskutečnilo 11. března 2016
v 9:00 hodin.
Organizátor: Mgr. Jitka Kočišová - ředitelka Střední školy řemeslné
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Známe se již 30 let

Vodní svět v naší školce

V pátek 18. března se vrátila skupina 15 studentů z týdenní

Letošní zimu už máme konečně za sebou...hola! Jaro na
nás volá! Všude kolem voní jarní kytičky a zvědavě je zkoumají naše nenechavé Berušky, poletující Motýlci i ubzučené pilné Včeličky. Vyrážíme do přírody na batůžkové výlety, radujeme se z teplých slunečních paprsků.

návštěvy v německém Halberstadtu. Družební styky a výměnné pobyty započaly ještě před listopadovou revolucí – někdy
v polovině 80. let. Němci přijeli sem a my jsme se vypravili tam.
O ubytování a stravu se postaraly rodiny účastníků. Pro nás
byly návštěvy samozřejmě atraktivnější, protože jsme se cvičili
v praxi v německém jazyce. Obě strany pak organizovaly výlety
do přírody či na hrady, zámky a jiné pamětihodnosti v různých
městech. Bavili jsme se při sportu, na diskotékách a při všech
běžných, všedních příležitostech – při jídle, cestách autobusem, večer v rodinách. A tak to funguje dodnes. Gymnasium
Martineum v Halberstadtu a Gymnázium Jaroslava Žáka
v Jaroměři se mají ráda a jsou pravidelně v kontaktu.
Studentka kvarty Martina píše: Halberstadt je město s přibližně čtyřiceti tisíci obyvatel, s mnoha kostely a muzei, ležící ve
spolkové zemi Sasko – Anhaltsko. Za druhé světové války byla
většina města zničena, přesto se tu najde řada památek, které
zkáze nepodlehly. Měli jsme možnost navštívit například Glei-

Loučení se zimou proběhlo opět jako každý rok vhozením papírové
Moreny do řeky Metuje. Jarní svátky jsme oslavili barvením a zdobením vajíček, výrobou papírových slepiček a zajíčků a vyséváním
bylinek a osení. Koutky živé přírody se mění v květinové zahrádky,
kytičky nosí jak děti, tak i paní učitelky, některé si přineseme i z vycházek do přírody. Společně je pak zkoumáme a pozorujeme všemi smysly, starší děti mají k dispozici i mikroskop, mladší děti lupy.
K měsíci dubnu patří i tématický celek „Naše modrá planeta“. Lze
sem zařadit vše, co se týká naší Země - povídáme si o Slunci,
vesmíru, starší děti rozebírají problematiku ekologie, ochrany přírody. V neposlední řadě se věnujeme tématu „voda“, které je u dětí
velmi oblíbené.
Tak se v našich učitelských hlavách zrodil nápad... V rámci spolupráce s rodinou jsme tentokrát vsadili na kreativitu maminek a tatínků a vrhli se na výtvarný projekt „Nad vodou, ve vodě i pod vodou“. Rodiny dostaly za úkol namalovat jeden velký motiv do oken
školky tak, aby byl vidět z ulice. Měli jsme ale trochu obavy, zda se
rodiče zapojí... k naší velké radosti se již po několika dnech sešly
první práce. Ovšem ke konci měsíce jsme jimi byli doslova zavaleni... Motivy lodí, maják, barevné rybky, mořští koníci, chobotnice,

mhaus, původně dům básníka Johanna Wilhelma Gleima, nyní
muzeum literatury se sbírkou Gleimových dopisů jeho přátelům.
Zajímavé bylo také Schraube – Museum, dokumentující život
měšťanské rodiny kolem roku 1900. Kouzelné byly i samotné
procházky městem, díky podmanivé architektuře hrázděných
domů. Samozřejmě jsme vyráželi i na výlety mimo Halberstadt.
Navštívili jsme zámek Wernigerode, který měl v husté mlze
až mysteriózní atmosféru. Dnes slouží jako muzeum, ukazuje
život šlechty v 19. století. Téhož dne jsme si každý ve sklářské
huti v Derenburgu vyfoukli kouli, vhodnou třeba na vánoční
stromeček. Podnikli jsme celodenní výlet do Berlína s českým
průvodcem. Viděli jsme televizní věž, sídlo kancléřky, říšský
sněm, vyfotili jsme se před Brandenburskou bránou a prošli obchodní dům Primark na Alexandrově náměstí. Angelu Merkelovou jsme sice nepotkali, zato jsme se mohli vyfotit s její voskovou figurínou v muzeu Madame Tussauds. Další den se nesl
spíše v odpočinkovém duchu. Vyplnila jej práce v denících, do
kterých jsme zaznamenali průběh předešlých dnů. Poslední
večer jsme si společně zahráli bowling. V den odjezdu jsme si
ještě stihli vyzkoušet kostýmy v místním divadle a pak už jsme
definitivně nasedli do autobusu a odjeli domů.
Pobyt v Halberstadtu se nám velice líbil, viděli jsme spoustu
zajímavých míst, procvičili jsme se v komunikaci v cizím jazyce
a poznali nové přátele.
Studentky kvarty Martina Sedláčková a Bára Baldíková
Úvod a úpravy Jitka Trefilová

želvy, žabka, krokodýl, mořské panny, mušle, medúza...měli jsme
co dělat, abychom všechny obrázky umístili. Co se nevešlo, zdobí
nám vstupní halu a chodbu u šaten. Tímto moc děkujeme všem
rodičům, kteří se zúčastnili. Obrázky budou zdobit naši školku až
do konce léta. Naši malí malíři se také zúčastnili výtvarné soutěže
v dětském časopisu Dráček, někteří z nich dokonce docílili výhry
a otištění obrázku na stránkách časopisu a do školky připutoval
balík s rakytníkovými vitamíny.
A co nám přinese duben a květen? Budeme dbát na své zdraví
a hojně využívat nově zakoupený odšťavňovač, který nám vyrobí
šťávy různých chutí a my dodáme tělu vitamíny. Již podruhé se
chystáme s šikovnými zpěváčky na soutěž v sólovém zpěvu „Novopacký slavíček“, kam se moc těšíme. Čarodějnicky si zařádíme
v přírodě při tajné výpravě skoro na celý den s batůžky na zádech
po stopách čarodějnice Kanimůry, samozřejmě i s opékáním buřtíků. Uvítá nás také se svoji zábavou Tongo a předškoláky čeká
plavecký kurz v Náchodě i školka v přírodě v krásném prostředí
v chatě Mír v Černém Dole v Krkonoších.

Všem čtenářům přejeme krásné jaro.
Kolektiv MŠ Josefov
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DS Vrchlický

Učebna v přírodě v ZŠ Josefov

Vrchličáci slaví

Základní škola Josefov se v tomto školním roce může
pochlubit realizací úspěšné grantové žádosti. Jednalo se
o projekt s názvem Rozvoj environmentálního vzdělávání
v ZŠ Jaroměř – Josefov. Výstupem projektu je materiální
vybavení školy, které mohou využívat žáci obou stupňů.

Loňského roku jsem v č. 19 našeho zpravodaje zvala
všechny milovníky divadla na premiéru Gogolovy "Ženitby" v provedení souboru Vrchlický, která proběhla ve
dnech 27.-29.11. m. r.

Základní myšlenkou projektu bylo vytvoření naučné stezky
v prostorném areálu naší školy. Jedná se o 13 naučných interaktivních panelů, které budou přispívat k větší motivaci žáků
při výuce prvouky a přírodovědy. Díky názornosti panelů budou
žáci lépe chápat vztahy a závislosti v přírodě, interaktivní prvky
zajišťují kvalitnější motivaci žáků k práci. Panely jsou umístěny
v návaznosti na nedávno vytvořenou učebnu v přírodě a jsou
obklopené nově vysázenými stromy a keři, což umožňuje dětem přímo při výuce vnímat krásu přírody, uvědomovat si její
význam a estetickou hodnotu.

Pro nejmenší děti jsou určené panely s hracími prvky a pohybovými úkoly. Děti si zde hravou formou osvojí znalosti o způsobu
života živočichů, naučí se poznávat rostliny a živočichy a pochopí provázanost vztahů v přírodě. Žáci jistě ocení možnost
pohybu, manipulaci s hracími prvky a možnost střídání činností
(pohyb, práce u panelů, poznávání fotografií, využití venkovních lavic pro doplňování pracovních listů, skupinové práce).
Od 4. ročníku budeme využívat panely, u kterých už žáci pracují s texty, vyhledávají odpovědi na otázky, učí se chápat souvislosti. Názornost výuky je zajištěna jak kvalitními texty, tak
množstvím fotografií a kreseb. Žáci si tak názorně osvojí znalosti o stavbě těla a vývoji živočichů, jejich třídění a zařazování
do skupin, uvědomí si provázanost živé a neživé přírody, naučí
se chápat vztahy a závislosti v rámci různých ekosystémů. Obsah naučných panelů byl vytvořen tak, aby odpovídal tematickým plánům učiva prvouky a přírodovědy.
Materiální vybavení doplňují atlasy rostlin a zvířat a mikroskop.
V areálu školy byly rozmístěny ptačí budky a hmyzí hotely, které
budou sloužit k pozorování hmyzu a ptáků od jarních měsíců.
Projekt byl financován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR.

Uplynuly 3 měsíce od této premiéry a i když snad každý z nás
herců myslel na úspěch, všechna očekávání předčila skutečnost.
V listopadu 3x vyprodané představení - ovace diváků ve stoje
- za přítomnosti herců z Klicperova divadla, kritiků a redaktorů
novin z kraje a z Prahy.
Člověk se mnohokrát stydí za to, že před ostatními slzí štěstím
a dojetím, ale všichni na jevišti si to prožili (i chlapi!!!).
Ještě v prosinci m. r. (5. 12.) se uskutečnil první zájezd do Červeného Kostelce. "Ženitba" byla znovu uvedena 24. 2. v Jaroměři, a opět bylo vyprodáno.
Dne 26. 2. byl znovu uspořádán zájezd do Červeného Kostelce, tentokrát v rámci Krajské postupové přehlídky. Šestičlennou
porotou z Prahy byla vybrána "Vojnarka" Divadelního souboru
A. Jiráska z Hronova na přehlídku do Volyně.
Náš soubor se v té době již těšil na vystoupení v Klicperově
divadle v Hr. Králové. Toto se uskutečnilo 13. 3. za přítomnosti hradeckého primátora s chotí, paní ředitelky, která děkovala
našemu Honzíkovi Sklenářovi spolu s herci z Klicperova divadla za krásné představení. Opět jsme zažili velké ovace a krásné kritiky všech přítomných.
9. dubna hrajeme ve Smiřicích a druhý den v divadle v Chrudimi, které si nás pamatuje z hostování hry "Peklo v hotelu
Westminster" z dubna r. 2014. S tou hrou jsme též vystupovali
v Praze v divadle Palace.
Naposledy v této jarní sezoně nás čeká opět vystoupení v Praze před náročným publikem, a to v Činoherním klubu.
V kanceláři divadla se hromadí další pozvánky na hostování
"Ženitby". Potvrzená je již účast v říjnu t. r. v Chlumci nad Cidlinou na každoroční přehlídce nejlepších ochotnických souborů.
Děkujeme ještě jednou našemu režisérovi Honzovi Sklenářovi a Mírovi Zavičákovi za jejich nasazení, které jsme prožívali
s nimi. Za jejich rady a nápady, které herce obohacují a potlesk, který milují nade vše.
Dne 2. 12. v MF Dnes byla velká recenze divadla, která mluví
za vše. "Ženitba je událost nejen pro jaroměřské!"
Režisér v článku novin "5plus" píše:
"Vznikla velká inscenace o 25 lidech s tanečními čísly. Všichni
dokázali tím, že se tomu oddali, přemýšleli a hrábli si do svých
životů a do svých zkušeností. Po bitvě je každý generál, ale já
jsem hrozně spokojený. Myslím, že díky nim jsem si splnil další
svůj tajný sen."
Alena Pacáková

Poděkování:
Touto cestou bych chtěla poděkovat neznámým spoluobčanům Jaroměře z ulice Na Cihelnách, kteří mi
dne 23. února 2016, kdy jsem upadla, poskytli první
pomoc a zavolali záchrannou službu.
Emilie Fassati

Přírodní vědy a kultura na Gymnáziu J. Žáka
v Jaroměři
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PhDr. Jiří Uhlíř, Jaroměř
Obec Lejšovka na Královéhradecku se dočkala pozoruhodné hodnotné monografie
Začátkem prosince 2015 vydala Obec Lejšovka u Jaroměře v okrese Hradec Králové nákladem 300 výtisků pozoruhodnou knihu
LEJŠOVKA. Autor knihy Václav Bartoň se vcelku dobře vyrovnal
s novým svým úkolem, vytvořit solidní dějiny rodné obce Lejšovky.
Do úvodu svého díla sám napsal: „Tato kniha je především chronologickým soupisem faktů o obci Lejšovce. Podává o ní dostupné
údaje od středověku až do současné doby.“ Zdůrazňuje přejímání
z původních textů, „aby (slova a slovní spojení) ještě více umocňovala historickou původnost.“ Kniha vychází shodou okolností
k 610. výročí první písemné historické zmínky o obci Lejšovka datované k 16. prosinci 1406. (V letech 1850-1866 byla obec Lejšovka částí obce Libřice, pak v letech 1866-1975 byla samostatnou
obcí, aby v letech 1976-1990 byla obec Lejšovka připojena k obci
Libřice (1976-1980) a později k Černilovu (1980-1990), aby se
od 24. 11. 1990 opětovně osamostatnila. Lejšovka je malá obec,
v roce 1651 v ní žilo jen 34 poddaných v 11 domech, v roce 2011
zde žilo 201 obyvatel v 90 domech.)
Obec Lejšovka šťastně využila užitečné „technické spolupráce“
s erudovanou spisovatelkou a editorkou Helenou Rezkovou z Vlkova, která zde zužitkovala své redakční zkušenosti a dovednosti. Autorem zdařilé grafické úpravy je Jiří Blahuš – AXA, Hradec
Králové. Kniha velkého formátu A4 má 168 stran a přes 200 fotoreprodukcí černobílých snímků, textových dokumentů, tabulek,
přehledů, mapek. V obrazové příloze je 100 historických černobílých fotoreprodukcí snímků z archivů spoluobčanů Lejšovky. Kniha
má povedenou grafickou úpravu a kvalitně ji vytiskli na křídovém
papíru. Publikace má bibliografické identifikační číslo ISBN 97880-260-8183-8.
Zalistujme a začtěme se nyní do obsahu knihy, která mapuje historii obce od nejstaršího osídlení až do současnosti. Autor promyšleně vytěžil z důležitých přístupných archivních písemných
pramenů skutečně zásadní a podstatná fakta k dějinám a vývoji
obce Lejšovka, jež srozumitelně předkládá čtenáři. Při kompilaci
archiválií i použité literatury bych doporučil větší kritickou obezřetnost při přejímání poznatků a dat. Vděčně použil výsledky práce
svých předchůdců, regionálních historiků, což prokazuje 39 záznamů použité literatury. V knize uložil výsledky i své badatelské
práce v řadě archivů včetně zdrojů z internetu. Kompozičně kniha
v časové posloupnosti postupně pojednává o nejstarším osídlení
regionu před 6 500 lety př. Kr. a je rozvržena do 28 oddílů a kapitol. Je psána srozumitelným výkladovým odborným stylem. Nejprve autor vysvětluje název obce Lejšovka, které pravděpodobně
vzniklo z příjmení Líše, a to ze staročeského líše,-ětě „liščí mládě,
junger Fuchs“, neboť obec skutečně ležela v lesnaté krajině bohaté na zvěř i lišky. Postrádám však přehled a výklad pomístních
jmen z katastru obce Lejšovky. Autor velmi solidně a zdařile zpracovává důležitý oddíl Středověk a úspěšně nastiňuje vývoj obce
od kolonizace (osídlování), první písemné zmínky o obci k prosinci
1406. Cenné je přetištění této latinské listiny i její překlad do češtiny. Uvádí majitele obce, osudy poddaných na základě získaných
poznatků z prvořadých historických písemných pramenů jako jsou
urbáře smiřického panství z roku 1588, 1619, 1655, z berní ruly
1654. Sympatické na knize je mimořádný zájem autorův o životní
osudy konkrétních obyvatel obce. Tak například je velmi zajímavá
a přínosná stať Obyvatelstvo Lejšovky v letech 1588-1624, Povinnosti a výsady poddaných pro ves Lejšovku v roce 1588 a 1619,
Les Kalthaus a Les Rasošky, rybníky, zaniklá ves Předboří. Zcela
správně sleduje osudy obyvatelstva obce za třicetileté války, kdy
přetiskuje Soupis a sčítání obyvatel podle víry v roce 1651, vhodně
využívaje už tištěných edicí, např. berní ruly z roku 1654, z archivu
i z použité literatury uvádí robotní a peněžní dávky. Vděčně čerpá
z výzkumů svých předchůdců o náboženských poměrech (Josef
Zeman, Z pamětí Smiřic nad Labem, z roku 1911 a statí Zdislava Vrabce (1924-1997), svého předchůdce, kronikáře Lejšovky).

Sleduje osudy obyvatel podle výpisů z gruntovních knih, což je
velmi důležité a neobyčejně zajímavé především pro současníky Lejšovky, kteří mají možnost nahlédnout do osudů případných
svých prapředků. Dále vydoloval četné poznatky z tereziánského
a josefínského katastru z 18. století. Otiskuje též v přehledných
tabulkách soupisy poddaných, jejich pozemků i robotní seznamy
a povinnosti v roce 1777 a pojednání z období feudalismu úspěšně dovádí do roku 1848. Na Bartoňově edici autentických citací
původních historických dokumentů je velmi vřelý zájem o osudy
předchůdců i současníků obyvatel rodné Lejšovky. Zkrátka zájem
o život konkrétních lidí z obce Lejšovky. Proto zde své místo mají
též medailonky významných osobností (Ing. Zdeněk Fabián, narozený 16. 6. 1924, čp. 9, emigrant do USA v roce 1948; rolník Josef
Fabián (1922-2008), čp. 9, komunisty označený za vesnického „kulaka“ a pronásledovaný; perzekvovaný soukromý rolník Josef Rezek (1912-1974), čp. 34; učitel Ladislav Černý (1905-1986), který
v Lejšovce působil 18 let).
Následují faktická pojednání (slušelo by se přejímat informace zejména ze starší literatury a kronik kriticky) - o mocnářství, o první
světové válce včetně legionářů, o první republice, období protektorátu, o osudech obce i jejích obyvatel po II. světové válce, po roce
1948, obnovení demokracie po Listopadu 1989. Zvláštní samostatná kapitola je věnována zemědělství, knihovně, škole, spolkům
Tělocvičně jednotě Sokol i hasičům. - Preciznost a solidnost autora
dokládají další užitečné a nezbytné kapitoly: Statistické údaje o počtu obyvatel a domů od roku 1619 do r. 2011, Použité míry, váhy
a peníze, Představitelé obce 1651-2015. Velmi užitečný je přehled
významných událostí v datech od roku 1406 do roku 1999. Následují kapitoly Zkratky, důkladný výčet Použité prameny z archivů
imponuje (kroniky bez místa uložení (?), archivní fondy ap.)
Základní literatura 39 záznamů, zde jsou drobné citační nedostatky, doplňuji bibliografickou citaci: FANTA, Josef, Příspěvek k vývoji
druhové skladby lesů v okolí Jaroměře, in: Hradecký kraj, sborník,
Hradec Králové 1958, s. 63-70). Obrazové přílohy.
Bartoňova monografie Lejšovka je nesporně velmi hodnotná a přínosná, zejména důrazem na citace autentických originálních historických písemných pramenů a důrazem na osudy konkrétních obyvatel a občanů obce Lejšovka na Jaroměřsku. Monografie splňuje
kritéria kladená na solidní historickou monografii obce. Knihu vydali
v nákladu pouhých 300 výtisků (její náklad je více jak ze dvou třetin
již rozebrán a rozprodán, kniha stojí v knihkupectví 350 Kč a je ještě k zakoupení na Obecním úřadě Lejšovka čp. 52, (bývalá budova
školy, PSČ 503 03 Smiřice, tel. 495 421 958,
724 193 570, e-mail: obec.lejsovka@tiscali.cz) za stejnou cenu
350 Kč. Obohacením textu je též množství černobílých fotoreprodukcí pocházejících především z rodinného archivu Ing. Dany Hojné. Kniha má zásadní význam a přínos hlavně pro obyvatele, rodáky a příznivce obce Lejšovky. Jde vůbec o první monografickou
odbornou a historickou monografii o této malé obci v historii regionu. Pochvalu vedle autora zaslouží také osvícení zastupitelé obce
za vstřícnost a uvolnění peněz na vydání této hodnotné a přínosné
monografie obohacující regionální historickou literaturu. Všem, kteří se na hodnotné knize podíleli, je třeba poděkovat a pogratulovat.
(Autor recenze je 79letý emeritní středoškolský profesor, literární
a regionální historik, publicista, spisovatel, řádný člen Obce spisovatelů v Praze a člen Klubu autorů literatury faktu v Praze)
V Jaroměři na Bílou sobotu 26. března 2016
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Spolek přátel mariáše

HCM Jaroměř

Turnaj v trojkovém mariáši "O pohár starosty
města Jaroměře"

Jaroměřská hokejová juniorka obsadila 3. místo
v krajské lize Královéhradeckého kraje pro rok 2015/16

V sobotu 26. března 2016 se uskutečnilo v restauraci Růžovka v Jaroměři 1. kolo mariášové soutěže O pohár starosty města Jaroměře pro rok 2016.

Junioři HCM Jaroměř si po celou sezónu vedli velmi dobře.

Tento turnaj proběhl bohužel bez jeho pravidelného účastníka,
vynikajícího hráče mariáše, skvělého člověka a kamaráda Jana
Vodičky, který se této soutěže nedožil. Čest jeho památce!

zápasech.

Při účasti 26 hráčů – příznivců této zajímavé hry - zvítězil v prvním kole Vladimír Semerák ze Dvora Králové nad Labem, druhé místo obsadil Jan Volkov z Trutnova, třetí skončil Zdeněk
Novotný z Jaroměře.
Další pořadí: 4. Vojtěch Hrdlička /Heřmanice u Liberce/,
5. František Dvořák /Jaroměř/, 6. Václav Tomek /Letohrad/,
7. Jan Vít /Svinišťany/, 8. Miroslav Pospíšil /Kuks/, 9. Jaroslav
Fiala, 10. Josef Dušek /oba Jaroměř/.
Z hráčů Jaroměře a obcí Jaroměřska se mezi první dvacítku
dostali ještě 12. Viktor Vich /Jaroměř/, 13. Karel Dvořák ze
Šestajovic, 17. Jaroslav Martinec, 18. Martin Rýdlo /oba Jaroměř/.
V soutěži O přebor obcí Jaroměřska získal první místo Zdeněk
Novotný, druhý byl František Dvořák, třetí místo obsadil Jan
Vít.
Pořadatelé turnaje děkují MÚ Jaroměř, pekárně Beas Choustníkovo Hradiště, firmě MAPA professional a restauraci Růžovka
za ceny pro účastníky, všem hráčům děkují za účast.
Příští – druhé kolo – této soutěže se uskuteční v sobotu
14. května 2016 opět v restauraci Růžovka v Jaroměři. Všichni
příznivci a zájemci o tuto hru - jste srdečně zváni, přijďte si
zahrát!
za Spolek přátel mariáše Josef Dušek

Mažoretky Carmen
Mažoretky Carmen na soutěžích
Dne 19. 3. 2016 se náš celý tým rozdělil na dva menší a zúčastnil se dvou různých soutěží. Ty starší dívky - Carmen 1
odjely směr Chrudim a Carmen 3 a Carmenky se dostavily na
svoji úplně první soutěž Josefovský klíč, která se již po několikáté koná zde v Jaroměři - Josefově. Jedná se o taneční nepostupovou soutěž amatérských tanečních týmů. Soutěží se
v moderních tancích tipu Hip-Hop, Stretdance, Orientální tanec
a v různých jiných stylech. Carmenky obsadily hezké 3. místo a tak je chválíme a blahopřejeme. Carmen 3 na medailové
pozice nedosáhly, ale podle maminek a reakce obecenstva se
jim vystoupení určitě povedlo. Samozřejmě víme, že máme co
zlepšovat a kde máme prozatím slabiny.
Carmen 1 se letos poprvé zúčastnily soutěže Taneční skupina
roku 2016, která je pořádaná za účasti rádia EVROPA 2 a hlavní cenou je studijní (taneční) pobyt v USA. Zde jsme soutěžili
ve třech kategoriích. Baton (hůlka), POM-POM (třásně) a poprvé SHOW s rekvizitami. V prvních dvou disciplínách (baton,
pom-pom) jsme získali stříbrné medaile a v SHOW dokonce
tu nejcennější. A tak se těšíme na další kolo soutěže, které se
koná jako finále Čech také v Chrudimi. A pak, pokud se nám
zadaří, na velké finále Čech a Moravy v Praze. To nás můžete
podpořit i z domu, protože tato soutěž bude přenášena Českou
televizí.
Mažoretky Carmen

V základní části obsadili druhé místo za HC Frýdlant, který
získal stejný počet bodů, ale měl lepší bilanci ve vzájemných
Ambice jaroměřského týmu byly tedy velmi vysoké, ale po prohraném semifinále s Novým Bydžovem se jaroměřští mohli utkat v souboji pouze o 3. místo s týmem Opočna. Tuto sérii zápasů vyhráli 2:1 a tak v pátek 18. 3. 2016 v závěrečném domácím
utkání získali zasloužené bronzové medaile. V posledním zápase soupeře jednoznačně rozdrtili poměrem 9:3 (3:2,3:1,3:0).
Úspěchem v krajské lize juniorů navázala tato parta mladých
hokejistů na předchozí úspěch v nižší kategorii, kdy v sezoně
2008/09 se stali přeborníky žákovské ligy mladších žáků královéhradeckého kraje. Více info. na www.hcmjaromer.cz.

Vzadu zleva: trenér T. Hlavatý, T. Teuber, M. Suchánek, J. Kopecký, M. Štěpánek, J. Lemberk, D. Lemberk, J. Konečný,
L. Hlavatá, R. Syrovátko, A. Hlavnička (A), D. Novák, P. Hofman, R. Neužil, D. Pekárek, vedoucí družstva Ing. T. Štěpánek
Vpředu zleva: V. Žoch, J. Hofman, D. Kačírek hl. trenér A. Válek, M. Prokš, J. Všetečka (A), J. Mertlík (C)
Text: Tomáš Hlavatý, foto: Marta Mladá

TJ Sokol Jezbiny
Dne 30.

4. 2016 se uskuteční ve sportovním areálu v Jez-

binách tradiční

Pálení čarodějnic.

Sraz účastníků lampionového průvodu na hřišti v 18.00 hod.
Od 19.30 hod. hudební vystoupení skupiny Duha Music.
Vystoupení Aleny Smolíkové a její Jerry.
Zapálení vatry 20.45 hod.
Ohňostroj - 21.30 hod.
Každý dětský účastník s lampionem obdrží opečeného buřta.
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé TJ Sokol Jezbiny a SDH Jezbiny.
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PROST FAIN LIGA firem 2016
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WINNWEL CUP 2016

Slavnostní galavečer 10. ročníku

Memoriál Josefa Veselého

Dne 1. 4. 2016 se uskutečnil slavnostní galavečer jubilejního
10. ročníku Jaroměřské PROST FAIN LIGY firem 2016. Doslova narvaná Důstojnická beseda v Josefově, kde sedělo na
300 hostů, viděla obrovskou show. Večerem provázeli moderátoři p. David Pospíšil a Pavel Schrofel. Večer to byl hodně
vzpomínkový, což připomněl i veliký „banner“ shrnující všech
10 ročníků Jaroměřské FAIN LIGY ve fotografiích a statistikách.
V průběhu večera proběhla nově i dražba velmi vzácných dresů. Dražen byl podepsaný dres Tomáše Koubka ze zápasu
české reprezentace ve Švédsku, stejně tak dres Michala Kadlece podepsaný od všech reprezentantů. Jako vrchol dražby
byl pak dražen vzácný dres Gabriely Soukalové z Holmenkollenu! Tento dres vydražil p. Karel Brendl za 30.000 Kč! Celkově
přinesla dražba 38.500 Kč, které budou předány Základní škole
speciální v Jaroměři.
Toto vše bylo zpestřeno módní přehlídkou sportovního oblečení
značky JAKO v podání Máša Agency, a jako vrchol večera pak
byla přehlídka v plavkách. Tato módní přehlídka byla opravdovým vrcholem večera, neboť po prohrané sázce se jí zúčastnili
i hráči týmu Kimberly Clark a odměnou jim byl potlesk ve stoje
vyprodaného sálu důstojnické besedy v Josefově.
Více informací a fotografií naleznete na našem webu www.fainsport.cz co nejdříve.

Již po 15. se v našem městě konal ve dnech 24. 3. – 27. 3. 2016
na Zimním stadionu v Jaroměři tradiční hokejový turnaj, který
letos nuceně změnil svého hlavního organizátora, a dostal tak
trochu nešťastné a smutné přízvisko Memoriál JOSEFA VESELÉHO. Ani na minutu nás nenapadlo, že by tento jedinečný
projekt měl skončit, a tak se po svém taťkovi chopil organizace
sám syn Tomáš za spolupráce své rodiny a HCM Jaroměř.

ČRS MO Jaroměř, z. s.
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
NA RAMENI „TROJICE“ JAROMĚŘ
„první cena JÍZDNÍ KOLO“

ČRS MO JAROMĚŘ, z. s. pořádá rybářské závody na revíru
Labe 34 na slepém rameni „TROJICE“ v Jaroměři
Datum akce: 8. 5. 2016 neděle
ČASOVÝ HARMONOGRAM:
06:00 – 07:00 hod. registrace u stanu pořadatelů
07:00 – 09:00 hod. 1. kolo závodu
09:00 – 10:00 hod. přestávka
10:00 – 12:00 hod. 2. kolo závodů
12:30 hod. vyhodnocení závodů
13:30 hod. ukončení závodů
STARTOVNÉ A ÚČAST:
- závody jsou věkově neomezené
- členové MO ČRS Jaroměř 150 Kč
- členové jiných organizací 200 Kč
HODNOCENÍ: 1 cm – 1 bod, hodnotí se všechny ulovené ryby
Povinná výbava: všichni účastníci závodu jsou povinni mít u sebe
vyprošťovač háčků, podběrák. Vhodné je mít u sebe prázdný kbelík, vezírek, do kterého se bude ukládat případný úlovek v případě
nepřítomnosti rozhodčího.
Závodník si po zakoupení startovního lístku u pokladny vybere
neobsazené lovné místo a poté mu bude předán startovní lístek
s označením lovného místa jak pro první, tak i pro druhé kolo závodu. Po ulovení ryby, si závodník nechá tuto změřit a předloží rozhodčímu lístek, kam mu bude úlovek zapsán. Krmení omezeno - 5 l
na jeden závod. Závodník vlastnící povolenku k rybolovu si může
ponechat 1 ks kapra, který má zákonnou míru.
CENY: hodnotné ceny, které jistě potěší každého závodníka
Na místě je připraveno občerstvení pro závodníky.
BLIŽŠÍ INFORMACE: je možné na tel. č. 777 317 274, 603 327 330
Za MO ČRS Jaroměř
hlavní pořadatel Jaroslav Červený

Letošního ročníku turnaje se zúčastnilo 10 týmů, mezi nimi
najdeme účastníky z České republiky, Slovenska a Německa.
Během čtyř dnů se na jaroměřském zimním stadiónu potkávaly
více než dvě stovky mladých hokejistů ročníku 2004, kteří měli
jediný cíl, odvézt si z Jaroměře putovní pohár a zapsat se do
historie jako 15. vítěz. A to se povedlo týmu z Německé republiky - Jungadler MANNHEIM. Naše domácí mužstvo letos
obsadilo 9. místo. Cenu ředitele turnaje pro nejsympatičtější
mužstvo získalo tým HK Levice.
KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE:
1. Jungadler MANNHEIM
2. Horácká Slávia TŘEBÍČ
3. HC Letci LETŇANY
4. HK LEVICE
5. MHK RUŽOMBEROK
6. HC Baník SOKOLOV
7. HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ
8. HK KROMĚŘÍŽ
9. HCM JAROMĚŘ
10. HC KRKONOŠE
Součástí turnaje byly SABE Skills competition - dovednostní
hry, které se skládaly ze štafety mužstev, rychlosti jednotlivců,
přesnosti střelby, nájezdů – hráčů, nájezdů – brankářů a Minihokeje.
Výsledky SABE Skills competition - dovednostní hry:
rychlost tým: Jungadler Mannheim
rychlost jednotlivci: Lukáš Strnad (HC Letci Letňany)
nájezdy - střelec: Adam Holík (HK Kroměříž)
nájezdy - brankář: Petra Blažeková (MHK Ružomberok)
přesnost střelby: Sinn Philipp (Jungladler Mannheim)
Minihokej: Jungadler Mannhei
Individuální ocenění:
nejlepší hráč turnaje: Petr Švejda (HS Třebíč)
nejlepší brankář turnaje: Matěj Kvaček (HCM Jaroměř)
talent turnaje: David Kubík (HC Baník Sokolov)
nejlepší střelec turnaje: Elias Moritz (Jungadler Mannheim)
vítěz kanadského bodování: Sinn Philipp (Jungadler Mannheim)
Slavnostního vyhlášení se zúčastnil sám starosta města p. Ing.
Jiří Klepsa, českou státní hymnu zazpíval pan Pavel Smékal
(zpívající sbormistr pěveckého sdružení Cantus Jaroměř). Na
vyhlášení nechyběly ani děti ze Základní školy speciální, v doprovodu pana Ziada Asada.
Základní škole speciální byl předán výtěžek z charitativní akce,
který se skládal z příspěvku od týmů, dobrovolného vstupného a částky z vydražených dresů - dohromady neskutečných
15 139 Kč. Za to patří všem, kteří se podíleli obrovské poděkování a potlesk!
Poděkování za velmi zdařený turnaj patří také všem zúčastněným, trenérům, hráčům, rodičům, organizačnímu výboru,
rozhodčím, zdravotní službě, zaměstnancům ZS, sponzorům
a všem, co se na turnaji podíleli.
Tomášovi se organizace turnaje povedla na výbornou a můžu
jen podotknout, že táta je určitě moc pyšný!
Jana Veselá

8/2016

Jaroměřský a josefovský zpravodaj

strana 14

Populárně naučný historický seriál z církevních středověkých dějin Jaroměře
Další vývoj (1374-1404) a zřízení nového konventu kláštera řeholních kanovníků sv. Augustina
u kostela sv. Mikuláše uvnitř města Jaroměře za hradbami (1404-1421) - 10. část
PhDr. Jiří Uhlíř – PhDr. Marie Kyralová přeložila latinské
listiny do češtiny
Jedním z agilních reformátorů mravů tehdejší společnosti
v rámci nápravného hnutí v církvi „devotio moderna“ byl také
kanovník Mikuláš, farář v Jaroměři, horlivý přívrženec známého
kazatele Jana Milíče z Kroměříže (*po 1320, +1374 Avignon),
dovršitele českého hnutí devotio moderna, v určitém smyslu
předchůdce Jana Husa. Mnohokrát byl Milíč obžalován pro kacířství a zemřel v roce 1374 v Avignonu, kde se osobně hájil.
Jaroměřský kanovník Mikuláš kázal v jeho duchu také v Praze,
Lysé nad Labem i v Kladsku. Arcibiskupský vikář Jan ho proto předvolal 23. června 1374 a vyzval ho, aby se ospravedlnil z různých nařčení: že kázal proti arcibiskupovi a pražským
prelátům, že káral ženy za nošení zlatých šperků a perel, že
vyzýval ke každodennímu svatému přijímání a tvrdil, že se s Milíčem zacházelo nespravedlivě. Mikuláš odpověděl, že o arcibiskupovi a prelátech mluvil jen pozitivně a lid vyzýval: „Modlete
se k Bohu, aby se dobří biskupové stali ještě lepšími a ti špatní
se stali dobrými!“ Nepopřel, že káral ženy za nošení šperků
a perel. Denní přijímání svátosti oltářní nepropagoval, nýbrž jen
laikům doporučoval chodit k svatému přijímání častěji. O Milíčovi ve svých kázáních nemluvil, jen soukromě vysvětlil, že
proti němu vydané články nebyly v pořádku. Generálnímu vikářovi se zdálo toto ospravedlnění nedostatečné, suspendoval ho
a od 1. července 1374 nesměl kázat. Dva dny nato ho vyzval,
aby opustil Prahu a po dobu jednoho roku se tam nevracel.
(vizte Ferdinand Tadra, Soudní akta konzistoře pražské (Acta judiciaria
consistorii pragensis). Z rukopisů archivu kapitolního v Praze. Část I
(1373-1379). Ed. F. Tadra. Praha 1893, číslo 98, strana 90-91; č. 102,
s. 92; č. 103, s. 92, z června a července 1374). (Vizte též studii v němčině Jaroslava Kadlece z roku 1994.)

Jak už bylo konstatováno, řeholní kanovníci sv. Augustina v Jaroměři vykonávali duchovní službu nejen při třech kostelích
v Jaroměři, ale i v kostele sv. Štěpána ve Velkém Třebešově
u České Skalice, jak vyplývá z latinských listin vydaných v Praze ke dni 4. září 1391 ve stvrzovacích, konfirmačních knihách,
(vizte dále), potvrzujících výměnu beneficií mezi panem Benešem a farářem Janem z kostela sv. Štěpána ve Větším Třebešově, ke kterému měl právo podací konvent kláštera řeholních
kanovníků sv. Augustina v Jaroměři. Výměna beneficií proběhla
za souhlasu probošta Jakuba a priora Heinllina z kláštera v Jaroměři. Ve vsích Větší Třebešov a Doubravice nad Úpou měli
jaroměřští kanovníci také jistý majetek, o čemž svědčí listina
z erekčních knih, která informuje o hospodářských záležitostech a o majetku kláštera ve Větším Třebešově a v Doubravici.
Její překlad podáváme dále (č. 195).
1. Ke kostelu v Třebešově – Praha 4. září 1391
Johánek z Pomuku vydává potvrzení ve věci kostela v Třebešově, který se uvolnil, protože kvůli výměně dosavadní rektor
(farář) kostela pan Jan rezignoval. Se souhlasem probošta řeholníků, priora Heinlina a celého konventu kláštera řeholních
kanovníků sv. Augustina v Jaroměři, patronů uvedeného koste-

la, se rozhodlo o výměně beneficií mezi panem Benešem, dříve
oltářníkem oltáře sv. Kateřiny ve farním kostele v Častolovicích
a výše zmíněným panem Janem pro uvedený kostel v Třebešově.
Dáno v Praze Léta Páně 1391 dne 4. měsíce září.
2. K oltáři sv. Kateřiny ve farním kostele v Častolovicích – Praha 4. září 1391
Johánek z Pomuku vydává potvrzení ve věci oltáře sv. Kateřiny ve farním kostele v Častolovicích: oltář se uvolnil, protože
dosavadní správce tohoto oltáře pan Beneš rezignoval; se souhlasem urozeného pána pana Pothona, patrona tohoto oltáře
v Častolovicích, se rozhodlo o výměně beneficií mezi panem
Janem, dříve farářem v Třebešově a výše zmíněným panem
Benešem.
Dáno v Praze Léta Páně 1391 dne 4. měsíce září.
(Libri quinti confirmationum. Annus 1391-1392. Ed. Fr. Ant. Tingl. Pragae 1865, p. 90-91.)

Přeložila z latiny do češtiny PhDr. Marie Kyralová.
195. Listina o vystavení dvorců a polností v Doubravici a Třebešově pod emfyteutické právo (purkrecht) klášterem v Jaroměři
- Praha 16. června 1404
Obsah:
Arcidiakon Adam z Nežetic, doktor práv, tímto dokumentem dává
všem na vědomí, že probošt a konvent řeholních kanovníků řádu
sv. Augustina kláštera svaté Marie v Jaroměři, ve snaze o lepší
situaci zmíněného kláštera, vystavili a pronajali pod právem emfyteutickým, obecně zvaným purkrecht [ve středověku dědičný
nájem, dědičný pacht, zákupní právo, emfyteuse, kdy poddaný za
pronájem půdy platil vlastníkovi nejprve rentu v úkonech, tj. robotou, nebo rentu v naturáliích a posléze rentu peněžní, tzn. pravidelný bezpracný důchod za pronájem a obdělávání pronajaté půdy]
polnosti dvou dvorců, totiž v Třebešově a Doubravici za roční poplatek. A protože farář v Třebešově z těchto dvorců a polí k nim
přináležijících pobírá desátek - totiž z dvorce a polí v Doubravici
50 mír, čili měřic (2 hrachu, 5 pšenice, 13 ovsa, 10 ječmene a 20
pšenice) a pokud jde o dvorec a polnosti v Trebešově, je tam stanoven desátek z jednoho popluží - uvedení pánové nabídli náležitou
náhradu za tyto desátky a požádali Adama z Nežetic, aby on sám
nebo někdo jiný provedl ocenění, schválení a ratifikaci této jejich
nabídky. Se souhlasem pana Jana, faráře v Třebešově, pověřil proto pana Smislava, faráře kostela v Náchodě, aby si přibral nějaké
čestné muže a za přítomnosti třebešovského faráře, aby osobně
prozkoumali místa, kde se dvorce a polnosti nacházejí a po uvážení zhodnotili zmíněnou náhradu. Adama z Nežetic o tom pak mají
písemně informovat.
Zmíněný náchodský farář to podle jeho příkazu provedl a spolu
s farářem kostela ve Skalici, farářem z Hořiček a farářem z Heřmanic navštívil a prohlédl místa, kde se dvorce a polnosti nacházejí,
a po vzájemné poradě a uvážení provedli ocenění a jako náhradu
za desátky stanovil, aby se faráři a kostelu v Třebešově daly a připsaly polnosti, které se nacházejí v Třebešově mezi poli laiků Jana
zvaného Novák a Zbyňka (Sbynconis), s lukami, lesy a potoky, které k nim patří; navíc světští obyvatelé (laici), kterým byly polnosti
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podle emfyteutického práva pronajaty, budou zavázáni platit hospodářské (rustikální) desátky tak, jako je obvykle platili obyvatelé
těchto usedlostí. Tuto náhradu považuje Adam z Nežetic za dostatečnou, a proto s rozumnými a prospěšnými žádostmi probošta
a konventu o výše popsaný pronájem souhlasí a v přítomnosti a se
souhlasem třebešovského faráře Jana také popsanou náhradu
ve všech bodech a závěrech schvaluje, ratifikuje, autorizuje atd.
a z moci ordináře potvrzuje, že zmíněné náhradní pozemky s lukami, lesy atd. a se všemi náležitostmi a právy se připojují natrvalo ke
kostelu v Třebešově a jeho farářům.

Dáno v Praze 16. června 1404.
(Libri erectionum archidioecesis Pragensis saeculo XIV. et XV. Liber VI.
(1397-1405). Ed. Antonius Podlaha. Pragae 1927, s. 374 – 376.)

Přeložila z latiny do češtiny PhDr. Marie Kyralová.
Přenesení kláštera od původního konventního kostela Panny Marie na Pražském Předměstí k chrámu sv. Mikuláše za
hradbami uvnitř města Jaroměře k 5. květnu 1404
Rok 1404 je památným jak pro konvent řeholních kanovníků
sv. Augustina v Jaroměři, tak i pro samotné město. Tehdy byl
za probošta Jakuba (ve funkci v letech 1371-1418) založen už
druhý konvent. Žádost o přeložení, přemístění a přesídlení konventu schválil a potvrdil pátý pražský arcibiskup (1403-1411)
Zbyněk Zajíc z Hasenburka (žil v letech 1376-1411). Proslul
tím, že v pohnuté předhusitské době dne 16. července 1410 dal
v malostranském sídle pražských arcibiskupů spálit Viklefovy
knihy a o dva týdny později dal do klatby Jana Husa, což svědčí
o tom, že si počínal spíše jako voják než kněz. Postrádal politické a diplomatické vlohy. Od něho si tedy jaroměřští augustiniáni
vyžádali povolení, aby směli přesídlit svůj konvent od prvního
kostela Panny Marie na Pražském Předměstí dovnitř do města
za bezpečné hradby a blíže ke kostelu sv. Mikuláše a zde si
vystavět nový klášter, už druhý konvent.
Dále tu uvádíme český překlad dvou důležitých latinských listin ze zřizovacích a nadačních, tzn. erekčních knih, které se
vztahují ke zřízení nového konventu, první je ze dne 5. května
1404 vydaná v Praze (listina číslo 194) a druhá listina papeže
Jana XXII. vydaná v Bologni ze dne 16. června 1410 (č. 478)
potvrzuje žádost jaroměřského konventu; obě jsou obsahově
i stylisticky a jazykově dobře srozumitelné a výstižně ozřejmují
pádné důvody pro přeložení konventu z okraje města dovnitř
města za hradby.
194. Záhlaví: List o přenesení kláštera v Jaroměři z kostela
svaté Panny (P. Marie) ke kostelu sv. Mikuláše.
Praha 5. května 1404
Obsah:
Zbyněk, pražský biskup sděluje, že správa, kterou z moci svěřeného úřadu vykonává, si naléhavě vyžaduje, aby vyslyšel přání kanovníků, kteří jsou mu jako svému ordináři podřízeni. Jejich požadavky jsou rozumné, prospěšné a přiměřené. Byl s nimi souhrnně
seznámen a byly mu předloženy od úctyhodných a zbožných mužů
probošta a konventu kláštera řeholních kanovníků P. Marie v Jaroměři v jeho pražské diecézi. Bylo mu vysvětleno, jak bratři tohoto
kláštera kvůli jeho poloze vně hradeb města Jaroměře zakoušeli
v minulých letech a dosud zakoušejí mnohá nebezpečí, nepohodlí
a škody. Příčiny toho jsou následující:
Zmíněný klášter je umístěn na vlhkém místě a tato vlhkost rychle
ničí bohoslužebná roucha a knihy, ze stejného důvodu tam nemohou být sklepy a skladiště na uchovávání potravin a jiných věcí.
Protože farní kostel sv. Mikuláše v Jaroměři je připojen ke zmíněnému klášteru, který má na starosti duchovní správu, musí tam
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bratři každodenně z kláštera docházet a zase se do kláštera vracet
na snídani, oběd a na noc, a pro toto stálé přecházení dochází u
laických obyvatel obého pohlaví v městě k pohoršení a bratřím se
tím poskytuje příležitost a záminka k potulování.
Protože klášter leží vně městských hradeb, je obava, aby za současného stavu trvale probíhajících válek, nebyli sám klášter i bratři oloupeni o knihy, kalichy, bohoslužebná roucha, klenoty a další
věci a neutrpěli tak nenahraditelné ztráty.
Z těchto a mnoha dalších rozumných důvodů, které nám byly předloženy, se jevilo vhodnější, pohodlnější a patřičnější, aby řečení
bratři mohli zůstávat a pobývat spíše uvnitř než vně města Jaroměře. Přesídlení od kostela P. Marie ke kostelu sv. Mikuláše v městě
Jaroměři je pro ně vhodnější, bezpečnější a přiměřenější i z toho
důvodu, že žáci, kteří poskytují službu v kostele zpěvem i jinak,
bydlí poblíž kostela sv. Mikuláše.
Proto se proboštovi a bratřím uděluje povolení, že se kdykoliv mohou přesídlit od kostela P. Marie ke kostelu sv. Mikuláše a vystavět
si tam znovu budovy.
Veškerá práva a majetek se tímto listem přenáší od kostela P. Marie ke kostelu sv. Mikuláše. Kostel P. Marie a hlavní oltář v něm se
musejí ponechat netknuty, klášterní budovy při něm mohou bratři
zbořit a dát strhnout a potřebné budovy nově vystavět u kostela
sv. Mikuláše. Ve zmíněném kostele P. Marie musí být denně sloužena mše za spásu duší těch, jejichž těla odpočívají v kostele.

Dáno v Praze 5. května 1404.
(Libri erectionum archidioecesis Pragensis saec. XIV. et XV. Liber VI.
(1397-1405). Ed. Antonín Podlaha. Praha 1927, s. 373 – 374.) Přeložila
z latiny do češtiny PhDr. Marie Kyralová.

478. Potvrzuje se přenesení kláštera sv. Marie řádu sv. Augustina v Jaroměři k farnímu kostelu sv. Mikuláše zmíněného města
Bologna 16. června 1410.
Obsah:
Papež tímto dokumentem podporuje a stvrzuje apoštolské schválení toho, co bylo uskutečněno k prospěšné a klidné Boží službě
řeholníků - jsou to věci, které byly zařízeny moudře - a potvrzuje,
aby tyto skutečnosti nadále trvaly bez porušení. Vyhovuje se tak
podané žádosti.

Obsah žádosti probošta a konventu kláštera P. Marie v Jaroměři, která mu byla postoupena, je následující:
Když kdysi byl starý klášter zřízen, sídlil konvent prozatím u kostela P. Marie za hradbami města. Z jistých už vyjádřených důvodu
- jejich kostel byl v zcela nevyhovující a v desolátním stavu - se
konvent i s proboštem přemístil se vším, co bylo od dřívější doby
v jejich držení (majetek i práva), z tohoto starého kláštera k farnímu
kostelu sv. Mikuláše jako k místu slušnému a vhodnému k jejich
stálému přebývání. Provedl to také právoplatně autentickými dokumenty arcibiskup pražský Zbyněk (v listině je jeho jméno zkomoleno, místo Sbinkonis je tam Sdenkonis). A tak tam začali probošt a konvent stavět klášterní dům, další budovy a potřebné dílny
a předpokládají, že pak tam budou stále bydlet.
Uvedené věci papež potvrzuje a uděluje zvláštní apoštolské požehnání. Potvrzuje také zmíněné přenesení k farnímu kostelu sv.
Mikuláše s veškerým majetkem. Starý kostel se hřbitovem se má
ale ochránit, aby nemohl být převeden k profánním účelům nebo
jako dědictví a konvent má ustanovit vhodného kněze, aby tam
podle okolností konal bohoslužby.
(Acta summorum pontificum res gestas Bohemicas aevi praehussitici
et hussitici illustrantia. Pars 1. Ed. Jaroslav Eršil, Pragae 1980, p. 317.)
Přeložila z latiny do češtiny PhDr. Marie Kyralová.

V Jaroměři ve čtvrtek 10. března 2016 (Pokračování příště)
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KALENDÁRIUM-DUBEN
Pátek 15. dubna 2016
Bastion no 35
TORNADO LUE & POSLEDNÍ LEŽ
Pořadatel: RC Bastion 35, Jaroměř

Sobota 23. dubna 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
BEZ BAB! ANEB KUTLOCH
Pořadatel: Městské kulturní středisko

Sobota 16. dubna 2016 13.00 hod.
Městské muzeum Jaroměř
OSUD MÁ KAŽDÝ VE SVÝCH RUKOU
Pořadatel: Agentura L-PromoServis

Sobota 23. dubna 2016 10.00-22.00 hod.
Neděle 24. dubna 2016 10.00-16.00 hod.
Nároďák
VÝSTAVA VLÁČKŮ V NÁROĎÁKU
Pořadatel: Jaroměřské moduly

Sobota 16. dubna 2016 15.00 hod.
Neděle 17. dubna 2016 15.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
POHÁDKA O POPELCE
Pořadatel: Městské kulturní středisko

Neděle 24. dubna 2016 13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
ČERTI NA HRADĚ
Pořadatel: LS BOĎI

Neděle 17. dubna 2016 18.00 hod.
Expanze Jaroměř
NEŘEŽ
Pořadatel: Penzion Expanze

Úterý 26. dubna 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
KINOKLUB - GANGSTER KA: AFRIČAN
Pořadatel: Městské kulturní středisko

Pondělí 18. dubna 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ H. MEDKOVÉ
A M. ZEMKOVÉ
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

Úterý 26. dubna 2016 17.00 hod.
Koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ I. KUBÍČKOVÉ
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

Úterý 19. dubna 2016 15.00 hod.
Pobočka Zavadilka
HERNÍ KLUB
Pořadatel: Městská knihovna
Úterý 19. dubna 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ K. BRZKOVÉ
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Čtvrtek 21. dubna 2016 15.00 hod.
Hlavní budova
HERNÍ KLUB
Pořadatel: Městská knihovna
Čtvrtek 21. dubna 2016 19.00 hod.
Solná jeskyně Jaroměř
MUZIKORELAXACE S PAVLEM HAKEM
Pořadatel: Solná jeskyně Jaroměř
Pátek 22. dubna 2016 9.00-15.00 hod.
RC Rozmarýnek, Husova 75, Jaroměř
JÁ, TY, MY A NAŠE VZTAHY
Pořadatel: RC Rozmarýnek
Pátek 22. dubna 2016
Bastion no 35
POLETÍME?
Pořadatel: RC Bastion 35, Jaroměř

Středa 27. dubna 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
APRÍLOVÝ KONCERT
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Čtvrtek 28. dubna 2016 17.00-19.00 hod.
RC Rozmarýnek, Husova 75, Jaroměř
VÝVOJ DÍTĚTE
Pořadatel: RC Rozmarýnek
Pátek 29. dubna 2016 16.30 hod.
Městské divadlo - Učebna "Suterén"
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pořadatel: Loutkové divadlo Maminy
Pátek 29. dubna 2016 9.30-11.30 hod.
RC Rozmarýnek, Husova 75, Jaroměř
PŘÍCHOD DÍTĚTE DO RODINY
Pořadatel: RC Rozmarýnek
Sobota 30. dubna 2016 18.00 hod.
Trojúhelník u stadionu
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Pořadatel: Městské kulturní středisko
Sobota 30. dubna 2016 18.00 hod.
Sportovní areál Jezbiny
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Pořadatel: TJ Sokol Jezbiny

Královská věnná města
DUBEN
Dvůr Králové nad Labem
KRÁLOVÉDVORSKÝ MAJÁLES
30. 4. – 1. 5. 2016
www.hankuv-dum.cz
Hradec Králové
GRAND PRIX HRADEC KRÁLOVÉ
2016, SVĚTOVÝ POHÁR KARATE
30. 4. – 1. 5. 2016
www.karatecup.com, www.spartak.cz
Chrudim
HŘÍSNICE – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
22. 4. 2016
www.chrudimsobe.cz
BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN
18. – 24. 4. 2016
www.chrudimsobe.cz
ATHÉNY VÝCHODNÍCH ČECH
22. – 24. 4. 2016
www.chrudimsobe.cz
Nový Bydžov
ČARODĚJNICE V KULTURNÍM KLUBU
MEKKA
30. 4. 2016
http://knihovna.novybdzov.cz
Polička
JARNÍ SLAVNOSTI NA
HRADĚ SVOJANOVĚ
16. – 17. 4. 2016
www.svojanov.cz
POLIČKA JAZZ 2016
18. – 23. 4. 2016
www.jazz.policka.org
Trutnov
JAZZINEC
do dubna 2016
www.jazzinec.cz
Vysoké Mýto
DEN ZEMĚ
20. 4. 2016
www.vysoke-myto.cz
ČAROBABÍ
29. 4. 2016
www.ddm-mikado.cz

Zajímavé akce, odehrávající se
v královských věnných městech,
naleznete na webu:

www.vennamesta.cz

strana 17

Jaroměřský a josefovský zpravodaj

8/2016

Informace pro občany

Dopisy čtenářů

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST

telefon: 974 534 741

V poslední době se hodně řeší svoboda projevu - ať už v souvislosti s médii vlastněnými vládnoucím politikem či prostou
snahou vyjádřit na veřejnosti transparentem nebo vlajkou názor na mocenské praktiky veliké východní mocnosti. Přestože
se člověk setkává i s takovými skutečnostmi, jakože např. zaměstnanci jedné východočeské fabriky dostali nedávno, vedle
nového pracovního oblečení, což je pochopitelné, zároveň
výslovný zákaz chybět v práci během prezidentské návštěvy
továrny pod pohrůžkou finanční pokuty, což už je méně pochopitelné, protože to zavání praktikami z dob před 27 lety. Přesto
si na svobodu projevu u nás nestěžuji. Stále ji máme! Je nám
umožněno se projevovat, chceme-li. Můžeme tvořivým způsobem sdílet s ostatními hluboké myšlenky, jako se dělo před Velikonocemi v Městském divadle při představení herce Jaroslava Duška Čtyři dohody, které představuje moudrost údajného
indiánského kmene Toltéků. To pak já, jako člověk hlásící se
k Ježíši Kristu s jeho Kázáním na hoře v jedné ruce a Čtyřmi
dohodami v ruce druhé, obohacen, zjišťuji, že se to nijak navzájem nevylučuje. A nic mi nebrání se svobodně radovat, že
herec Dušek se svým ansámblem může vesele křižovat české
země, vyprodávat sály a dotovat z přebytku vstupného organizace jako je jaroměřská Speciální škola. A nemusí se při tom
třást, jestli mu nějaká komise představení schválí, a jestli tahle
sezóna nebude „nejistá“ či dokonce poslední. Máme totiž svobodu projevu. Proto si jí važme a také jí aktivně užívejme! Ale
nezneužívejme! Se znepokojením totiž můžeme sledovat, jakým způsobem spolu v poslední době lidé komunikují či vlastně
nekomunikují. S palci rozbolavělými od dotykových obrazovek
a očima zanícenýma do nich mžourajícíma si spolu nepovídají,
nediskutují. Když už pak k nějaké diskusi dojde, tak je to brzy
za zvýšeného hlasu a užití vulgarit, ať už v osobním kontaktu,
či při diskusích na sociálních sítích. Způsob vedení diskuse ve
známém televizním pořadu s parodickým názvem redaktorky
Jílkové, kde se každý o své slovo musí doslova prát, se žel často stává normou naší komunikace. Společnost pak jaksi podivně hrubne a atmosféra v ní by se dala krájet. A tak nám přeji, ať
se tomuto trendu naše společnost vyhne. Začít ovšem musíme
každý sám u sebe. Pro začátek doporučuji prostudovat toltécké
Čtyři dohody. Schválně, dejte si to do vyhledávače a klikněte na
tlačítko enter…

Městská police Jaroměř

Přeji vám hezké jaro.
Radim Žárský evangelický farář v Jaroměři - Semonicích

ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátek 8.00 - 10.00 hod.

16. a 17. 4. 2016
MUDr. Petr Kalfus
Česká 50, Jaroměř
tel.: 491 815 077

1. 5. 2016
MUDr. Ludmila Chrásková
Dr. E. Beneše 191, Jaroměř
tel.: 491 812 160

23. a 24. 4. 2016
MUDr. Marta Marková
Husova 931, Jaroměř
tel.: 491 812 944

7. a 8. 5. 2016
MUDr. Josef Štrégl
Husova 931
tel.: 491 812 935

30. 4. 2016
MUDr. Ludmila Chrásková
Dr. E. Beneše 191, Jaroměř
tel.: 491 812 160

14. a 15. 5. 2016
Stomatologie Jiřišťová s.r.o.
Zd. Němečka 130, Jaroměř-Josefov
tel.: 491 813 485

Důležitá telefonní čísla
Energetika s.r.o. Jaroměř (rozvody tepelné energie)

491 813 170, 606 710 062

Městské vodovody a kanalizace, s.r.o. (provozování vodovodů a kanalizací)
603 477 470 Havarijní a poruchová služba pro vodovody a kanalizace (každý den nepřetržitě 24 hodin)
731 581 329 Služba ČOV Jaroměř (v době povodně 24 hodin
denně)
RWE - Východočeská plynárenská a.s.

1239 Havarijní a poruchová služba dodávek plynu

Policie ČR, obvodní oddělení Jaroměř

491 810 865, 604 275 718

Městský úřad Jaroměř, podatelna
491 847 111

Loutkové divadlo BOĎI

Neděle 24. dubna 2016 - 13.30 a 15.00 hod.

ČERTI NA HRADĚ
Premiéra nové pohádky o tom, jak se Kašpárek naučil čarovat, a tak mohl s Honzou vyhnat zlé čerty z hradu.
BOĎI Jaroměř pořádá tradiční letní tábor Branžež
letos na téma STŘEDOVĚK

1. - 15. 7. 2016

Cena 4 300 Kč
Bližší informace na www.bodi.cz nebo 777 812 470 RBBauer
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BOHOSLUŽBY
Církev adventistů sedmého dne
Na Karlově (u školní jídelny)
Bohoslužby každou sobotu
09.00-10.30 Studium Bible
10.45-11.30 Kázání Božího slova
13.00-14.00 Odpolední program

Církev československá husitská Jaroměř
Týdenní program v Husově sboru

pondělí 14.00 hod. DD Černožice - Na Písmem
úterý
09.00 - 15.00 hod. úřední den
15.00 hod. biblická hodina (1 x 14 dní)
neděle 10.00 hod. bohoslužba (v modlitebně)

INZERCE
g

Koupím starý nábytek a veškerou půdní veteš. Dobře zaplatím. Likvidace, vyklizení nemovitostí. Tel. 777 200 126.

g

Čištění koberců a čalounění pro domácnosti i firmy.
Kompletní úklidový servis. Kvalitně za rozumnou
cenu. Doprava zdarma. Tel.: 603 701 992.

g

SMARTPŮJČKA - nejvýhodnější nebankovní půjčka
v regionu, TEL.: 731915130.

g

Urgentně sháním byt ke koupi. Prosím, kontaktujte mě. Tel.:
777 530 654.

g

Sháním urgentně dům ke koupi. Prosím, kontaktujte mě. Tel.:
777 530 654.

g

Hledáme spolehlivou chůvu nejen na hlídaní, ale i rozvoj našeho syna (1,5 roku) do Litíče. Ze Dvora Králové 10 km, z Jaroměře 6 km. Karlík je všetečný, energický, ale hodný kluk.
Jedná se o pravidelné hlídání cca 10 - 15 hodin týdně. Zkušenosti ze zdravotnického nebo pedagogického prostředí,
znalost angličtiny a řidičský průkaz výhodou. Cena dohodou.
Prosíme vážné zájemkyně, aby nás kontaktovaly na adresu
klara.bitvarova@gmail.com a přiložily krátký dopis o sobě
a o svých zkušenostech s dětmi, případně uvedly referenční
kontakt.

g

Dobře zaplatím za kapesní a náramkové hodinky, hodiny, obrazy, fotoaparáty, lustry, obrazové rámy, pivní lahve,
housle, staré vyznamenání, odznaky, mince, bankovky
a jiné. Koupím i celou pozůstalost. Poradenství i nabídka
je zdarma. Tel.: 605254511, p. Hrneček.

Kolumbárium otevřeno v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli 9-16
hodin.
Upozornění: Nabízíme možnost uložit si urnu svého drahého
zesnulého v našem kolumbáriu, za poplatek 100 Kč ročně.
Dohodu je možné uzavřít v úřední den, tj. v úterý, případně
po tel. dohodě s farářkou Mgr. Alenou Fabiánovou - 725 593
598.
www.husitijaromer.wz.cz; e-mail: husbor777@email.cz

Českobratrská církev evangelická
Pondělí
Středa
Pátek
Neděle

14.00 hod. DD Černožice – Nad Písmem
18.15 hod. Biblická hodina (každý sudý týden)
17.00 hod. Biblický kroužek pro děti
09.00 hod. Bohoslužby Semonice - kostel
11.00 hod. Bohoslužby Jaroměř Husův sbor (v Jaroměři vždy 2. a 4. neděli v měsíci)

Kontakt - farář Radim Žárský: 604 149 841
Web: www.semonice.evangnet.cz
Facebook: Evangelické společenství Semonice

Římskokatolická církev
Farnost Jaroměř bohoslužby:

Pondělí 08.00 hod. v kapli na děkanství
Úterý
18.00 hod. v kapli na děkanství
Středa 08.00 hod. v kapli na děkanství
Čtvrtek 18.00 hod. v kapli na děkanství
Pátek 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše
Sobota - bohoslužby dle rozpisu na vývěsce
Neděle 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše, 10.15 hod. ve Velichovkách
Veškeré změny v programu bohoslužeb jsou vyhrazeny a budou
oznámeny na vývěsce.
více na www.jaromer.farnost.cz

Farnost Josefov bohoslužby:
Neděle

8.00 hod. Jasenná kostel sv. Jiří
9.30 hod. Josefov Nanebevstoupení Páně
během mše je dětská školka
2. neděli v měsíci se koná dětská rytmická mše
Středa 17.00 hod. v kapli na faře Duškova 77
Pátek
17.00 hod. v kapli na faře Duškova 77
Na první pátek v měsíci je adorace a požehnání.
Na Starém Plese v kapli sv. Huberta se koná mše v letním čase ve 14
hodin vždy 1. neděli v měsíci.
Domluvu křtin, svatby, pohřbu, žehnání a vykropení domu či auta, příprava na svátosti aj. kontaktujte: mobil 731 402 211, farnost.josefov@
gmail.com. Více na www.farnostjosefov.cz.
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"Technické služby ve městě Jaroměř
pomohou všem."
Firma Rudolf Polák - Stavební a zemní práce Josefov

Sezonní práce

sečení trávníků, práce křovinořezem, práce motorovou pilou, výsadba stromů, pokládka zámkové dlažby, zemní výkopové práce ruční i strojové,
úklid sněhu

•

•

•

Autodoprava

nákladní vozidlo do 3,5 t, sklápěč, kontejner
nákladní vozidlo do 5 t, sklápěč, kontejner
pronájem kontejneru, dovoz a uložení biomasy,
velkoobjemového odpadu

Kontakt: 491 815 747

POZVÁNKY

Okresní výbor

SDH Jezbiny

v Náchodě

vás zvou na

TRADIČNÍ MÁJOVOU
VESELICI
1. května 2016 v 14.00 hodin
sportovní areál Sokol Jezbiny u Jaroměře
Program:
K tanci a poslechu hraje OK Styl z Náchoda
Požární útok mladých hasičů
Prohlídka moderní hasičské techniky
Dětský koutek s trampolínou
Dětský turnaj v minikopané
Diskuzní stan o všem, co vás zajímá
Parkování zdarma, bohaté občerstvení, vstupné dobrovolné.
Zlatým hřebem májového odpoledne bude vystoupení Ing. Aleny Smolíkové a
jejích psíků. Finalistka Česko-slovenského talentu, mistryně Evropy, sedminásobná
mistryně ČR, připravující se na Mistrovství světa v dog dancingu v Moskvě a dog
frisbee v Německu a USA.

Parkování zdarma, bohaté občerstvení, vstupné dobrovolné.

