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O pohár starosty města
Dne 12. června 2017 se uskutečnil již 4. ročník sportovní soutěže O pohár starosty
města Jaroměře. Podstatou je
setkání jaroměřských základních škol. Soutěží se převážně
ve sportovních dovednostech.
Letošním výhercem a zároveň
pořadatelem se stala Základní
škola Na Ostrově.

Setkání v trávě
Dne 10. červa 2017 se v Sadech
T. G. Masaryka konalo Setkání
v trávě. Letos byla tato „Malá
jaroměřská slavnost“ patnáctým ročníkem.
Program byl opravdu bohatý
a počasí nám také přálo.
Na fotografii je skupina České
srdce.
Foto: LAT
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Vážení čtenáři,
ač se o tom hodně mluvilo dlouho dopředu, konečně jsme se dočkali toho času
prázdnin a dovolených. Je to čas, kdy je
možnost vycestovat a odpočinout si od
každodenní rutiny všedního dne. Děti ve
škole obdržely vysvědčení za deset měsíců
dřiny, přičemž mají zase dost času na to,
aby se jim většina látky vykouřila z hlavy.
Ale to je vlastně v pořádku, my jsme nebyli jiní – také jsme v době prázdnin měli na
starosti jiné a „lepší“ věci – jako jezdit na
tábory, k babičce a dědovi, případně s rodiči na dovolenou.
Pamatuji si, že když u nás nastaly prázdniny, dva měsíce pro mě byla naprosto
dlouhá a nepředstavitelná doba. Nebyla
jsem s to dohlédnout až na konec srpna
a říkala jsem si, že je to ohromně dlouhá
doba na dobrodružství. Samozřejmě, že
jak padl srpen, vše nabralo ohromný časový spád.
Dnes každý vnímá využití těch dvou měsíců jinak, mně osobně utečou až příliš
rychle, ale to už tak bývá, že jednou čas
letí a nelze ho zastavit a jindy se zas vleče
jako smůla.
I přes tohle všechno budeme mít samozřejmě možnost se v Jaroměři kulturně
vyžít. Různé organizace a spolky si pro
Vás připravily spousty kulturních aktivit,
které si jistě nenechte ujít. O všech akcích
se dočtete uvnitř Zpravodaje či na našich
webových a facebookových stránkách.
Na závěr Vám chci popřát mnoho krásných slunných dnů, dovolenou bez úrazů
a školákům přeji, aby si prázdniny patřičně užili.
Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
tel.: 491 847 162
e-mail: redaktor@jaromer-josefov.cz
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MUSÍME SI POMÁHAT…
BRIGÁDA NA RETRANCHEMENTU XVIII
Sobota 29. 7. 2017, sraz v 10 hodin u brány na Retranchement XVIII (u klubu Metuje)
Od 17 hodin posezení u ohně, hudba, občerstvení.
Potvrďte prosím svou účast do 24. 7. na email: zatloukalova@pevnostjosefov.cz

ŠPITÁL ART TĚ POTŘEBUJE!
29. a 30. července 2017, brigáda v nemocnici v Josefově, přípravy na festival
Špitál ART.
Sraz v oba dva dny v 10 hodin. Pracovní oděv s sebou, náčiní a něco k zakousnutí dodáme.
Od 17 hodin posezení u ohně, hudba, občerstvení.
Potvrďte svou účast na email: zatloukalova@pevnostjosefov.cz
Na setkání se těší MKS Jaroměř - Středisko Pevnost Josefov

Vel ký úspěch mažor et ek Car men
Mistrovství České republiky – BRNO 27. 5. – 28. 5. 2017.
V pozdních večerních hodinách jsme
se po víkendu plném soutěžního klání vracely unavené a šťastné, ale také
plné nových zážitků, přátelství a očekávání. Dokázaly jsme to, a s těmi
nejcennějšími kovy na krku nás vítali
naši blízcí u haly ASVAJ v Jaroměři.
Soutěž byla, jako vždy, krásná a plná
třpytek, kdo to nezažil nepochopí. Byla ale také únavná a dlouhá.
Mistrovství České republiky MAC 2017 začalo v sobotu 27. 5. v 8,30h soloformacemi 2BATON a končilo 28. 5. v neděli soloformacemi MINIMIX. Diváci
a rodiče nás mohli vidět oba dva dny nejen přímo v hale Vodova v Brně, ale
také na internetových stánkách tvcom.cz. Soutěžily jsme v mnoha kategoriích
a s mnoha choreografiemi. Velkým úspěchem byla stříbrná medaile našich
nejmenších nadějí – CARMENEK s náčiním POM-POM. A opravdu velkou pochvalu si zaslouží také velká formace MIX SENIORKY, které získaly dokonce
ve své kategorii ZLATOU medaili a postoupily na ME v Itálii. Dále postupují
i v kategorii BATONFLAG (pochod s praporem). Pochvala je o to větší, že se
s oběma kategoriemi letos popraly poprvé. Jako další a poslední medailistka nás v Itálii bude reprezentovat slečna Natálie Komínková, naše neúnavná
členka, trenérka Carmenek a dnes již tradiční vítězka v kategorii SOLO POMPOM SENIORKY. Držte nám pěsti, budeme bojovat.
Mažoretky CARMEN Jaroměř, DDM Klíč v Jaroměři
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ZPR Á V Y Z M ĚSTA
Č e r né s klá d k y u s b ě r n ý ch mí st
Skládky odpadů u center separovaného sběru.

V Jaroměři se nám rozmohl nešvar černých skládek u sběrných míst na tříděný odpad. Město Jaroměř vydalo Obecně
závaznou vyhlášku č. 7/2004 o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Jaroměře,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem, kterou

se musí občané města řídit. Proto upozorňuje občany na
skutečnost, že mohou mít více nádob na komunální odpad,
ale k nim nelze ukládat k vývozu další pytle ani objemný
a nebezpečný odpad (kočárky, televize, lednice a další).
Pokud k nádobám budou ukládat další pytle s komunálním
odpadem, mohou to být pouze pytle označené logem firmy
Marius Pedersen. Objemný a nebezpečný odpad lze odvézt
na Sběrný dvůr nebo odevzdat při mobilním svozu. Rovněž
tak i vyřazené elektrozařízení přijímá Sběrný dvůr do zpětného odběru. Sběrný dvůr byl k těmto účelům Městem
Jaroměř zřízen. Občan, který odkládá odpady mimo vyhrazená místa se dopouští přestupku proti veřejnému pořádku
a za tento přestupek mu hrozí sankce. Tyto odpady pak
odklízí Technické služby Jaroměř, které následně likvidaci těchto odpadů hradí ze svého rozpočtu. Pokud nedojde
k vymizení tohoto nešvaru budeme nuceni náklady na jejich sběr a likvidaci připočíst ke stanovení místního poplatku na daný rok. Proto uvidíte-li kohokoli odkládat odpad
mimo vyhrazená místa, nebuďte lhostejní a upozorněte jej,
že nerespektuje vyhlášku města. Popřípadě upozorněte
Městskou policii Jaroměř nebo Městský úřad Jaroměř, odbor životního prostředí. Pakliže dotyčný odložené věci neodklidí, kam patří, pak bude řešen v rámci přestupkového
řízení.
Ing. Alena Kotlandová, Odbor životního prostředí

V ý z v a k n o min a c i

O kř i šťál ovou popel ni ci 2016

Vážení občané,

Město Jaroměř ve finále soutěže „O křišťálovou popelnici 2016“.

státní svátek 17. listopadu, Den boje za svobodu a demokracii, oslavíme i letos oceněním Vás, občanů města.
Slavnostní galavečer se tak stane již třetím ročníkem oficiálním poděkováním všem spolkům a dobrovolníkům, kteří
se aktivně zasluhují o prospěšnou činnost v našem městě.
Tímto tedy vyhlašujeme výzvu k nominaci. Vy tak máte
opět možnost navrhnout na ocenění vašeho známého, souseda, kamaráda, trenéra či vedoucího, který by si podle Vás
zasloužil veřejné poděkování a ocenění z rukou starosty
města. Můžete nominovat i vaše dítě, které dosáhlo či stále
dosahuje kvalitních výsledků.
Ve vaší nominaci uveďte jméno a příjmení nominovaného,
věk, oblast, ve které se vyznamenal, popř. organizaci, ve
které působí. Prosím, vždy uvádějte i kontakt na sebe, telefonní číslo nebo e-mail, abychom Vás mohli oslovit v případě doplnění informací. Nominace zasílejte nejdéle do
30.09.2017 na kontakt uvedený níže.
Slavnostní galavečer se bude opět konat 17. listopadu
a doufáme, že se bude těšit tak velké účasti a ohlasům,
jako tomu bylo v předchozích ročnících. Těšíme se na vaše
nominace!
Kontakt pro zasílání nominací:

Markéta Drahorádová
Městský úřad Jaroměř, Odbor školství, kultury a tělovýchovy
nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
Tel.: 491 847 163, mail: drahoradova@jaromer-josefov.cz
Děkujeme Vám a přejeme pohodově strávené letní dny.

Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Již třináctým rokem vyhlašovala společnost EKO-KOM,
a.s. soutěž „O křišťálovou
popelnici 2016“, které se
účastní všechny obce a města v celé České republice
zapojené do systému autorizované obalové společnosti. Město Jaroměř se v této
velké konkurenci 6259 obcí
celé ČR dostalo za rok 2016
mezi 15 finalistů soutěže. To
je důkaz, že třídění je zde na
vysoké úrovni a občané města, kteří již třídí, to dělají výborně. Tímto jsme chtěli vyzvat
ostatní občany, jež ještě netřídí: „Třiďte, má to smysl.“

Třídění nápojových kartonů
Na základě mnoha dotazů připomínáme, že již od listopadu 2005 třídíme nápojové kartony (krabice od
mléka, džusů, vína) společně s plasty. Dotřídění provádí
na základě smlouvy firma Marius Pedersen a.s. na své
třídící lince.

Ing. Alena Kotlandová, referentka odboru životního prostředí
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ŠKOLY A ŠKO LSK Á ZA Ř Í ZEN Í
G y m n á z iu m Ja r o s lav a Ž áka
Sexta na Pálavě.
Ve středu 24. května jsme se třídou vyrazili na
přírodovědnou
exkurzi směrem
na Moravu – konkrétně na Pálavu.
Po pětihodinové
cestě jsme konečně dorazili do našeho kempu. Po
příjezdu jsme měli chvilku na rozkoukání a potom jsme se šli
porozhlédnout po okolí. Mezi naše pomůcky patřilo například
smýkadlo, které nám pomohlo odchytit živočichy vyskytující
se v blízkosti kempu, např. různé druhy pavouků. Také jsme
poznávali různé druhy rostlin, mezi které patřil třeba ječmen
vyšší, pýr plazivý nebo pilát lékařský. Náš večerní program se
skládal samozřejmě z večeře, hraní volejbalu nebo hromadného zpívání písniček.
Další den ráno jsme měli ve skupinkách za úkol nasbírat určitý počet rostlin, které jsme museli také následně i správně
pojmenovat. Poté jsme se vypravili poznávat krásy Lednickovaltického areálu. Kromě samotného zámku jsme navštívili
také okolní park, kde mnohé z nás zaujaly především želvy.
Pár z nás se odvážilo jít až na vrch minaretu. Poté následovala plavba lodí, díky které jsme měli o mnoho větší přehled
o okolí.
V pátek byl na programu přechod přes Pálavské vrchy.
Nejdříve jsme absolvovali asi půlhodinovou cestu autobusem

do Pavlova, kde začínala naše túra, kterou nás mimo jiné provázel pan Matuška. Po cestě jsme narazili na zajímavé rostliny,
které jsou pro tuto chráněnou krajinnou oblast velmi typické.
Například písečnice velkokvětá, záraza nebo hadí mor rakouský. Ze zástupců brouků jsme narazili třeba na tesaříka a zlatohlávka. Došli jsme až na hrad Děvičky a potom následovala už
jen strmá cesta dolů, kde nás čekal vytoužený oběd. Po návratu byl náš program téměř totožný jako předchozí dny, ale za
zmínku stojí asi tříhodinové zpívání u táboráku, kde nesměla
chybět ani kytara.
Další a zároveň poslední den jsme měli po snídani čas na zabalení a poté nás čekala ne příliš populární poznávačka. Byla
rozdělena do dvou částí – test a praktická část, kde jsme poznávali rostliny vyskytující se v blízkém okolí kempu. Potom
už jsme jen nasedli
na autobus, který nás
dovezl až na nádraží, odkud jsme už jeli
přímým spojem do
Pardubic a pak konečně domů do Jaroměře.
Myslím si, že za celou
naši třídu můžu říct,
že jsme si exkurzi užili
a chtěli bychom poděkovat paní učitelce Váchové a panu učiteli Šimkovi za doprovod.
text: Natálie Csurillová (sexta)
foto: J. Váchová (poznávání rostlin, rostlina záraza) a hromadná
fotografie v Lednicko-valtickém areálu

M at e ř s k á š ko la L u ž ick á

Učíme se v přírodě…
Děti předškolního věku mají
velkou potřebu
poznávat
samy
sebe,
své možnosti
i okolní svět. Je
pro ně přirozené a také velmi lákavé vše
zkoumat, experimentovat,
užívat si zvláštní smyslové vjemy a hledat hranice svých možností. Velmi ideální prostředí pro takové poznávání světa, ve
kterém převládá vnitřní motivace, zájem a chuť tvořit, zkoušet
a objevovat, je příroda. Zde se objevuje i mnoho příležitostí
pro překonávání sebe sama a pro vzájemnou spolupráci mezi
dětmi. Bohužel však v současné době tráví děti mnohem více
času v interiérech, a právě zde nastupuje významná role mateřské školy. Dostatek pobytu venku, na čerstvém vzduchu, patří k současným trendům výchovy a vzdělávání.
Také v naší mateřské škole chodíme ven každý den a téměř za
každého počasí. K tomu nám slouží nejen naše krásná a prostorná zahrada, ale také podnikáme vycházky po Jaroměři
a delší batůžkové výlety. Pozorování přírody patří k našim
velmi oblíbeným činnostem. V trávě hledáme co nejvíce odstínů zelené, pozorujeme a vyhledáváme v atlasech rostlin

nejrůznější květiny a bylinky, rozlišujeme různé vůně, bedlivě posloucháme zvuky a sledujeme, odkud přicházejí. Děti se
stávají pozorovateli, ale také sběrateli všelijakých druhů hmyzu, rostlin a jiných přírodnin, které slouží k dalším zajímavým
činnostem. Do školky jsme si pořídili lupy a mikroskopy, díky
kterým děti pozorují své úlovky. Děti si tak na vědce nejen hrají, ale opravdu se jimi stávají.
K tomu, abychom pochopili komplexněji přírodní souvislosti
a svět kolem nás, nám přispěla beseda s p. Oblukem na téma
„Kde je voda“, při které se děti seznámily s koloběhem vody
na naší planetě. Velikou radost nám také udělal jeden z tatínků, p. Pech, který si s dětmi popovídal o broucích, motýlech
a jiném hmyzu, se kterým se běžně setkáváme. Své vyprávění
obohatil i vlastní sbírkou, kterou nám přinesl do školky ukázat. Velmi zajímavá byla pro děti i návštěva planetária v Hradci
Králové, kde nás nejvíce zaujalo pozorování Slunce dalekohledem a poznání, jak je důležité pro život na Zemi.
Určitě nesmíme zapomenout zmínit pobyt na školce v přírodě,
který se nám velice vydařil a za skvělého počasí jsme tak mohli
strávit báječný týden plný výletů a her v Krkonoších.
Pro nás i pro budoucí generace je důležité, aby se děti co nejvíce učily žít v souladu s přírodou a aby si uvědomily, že nejen
příroda potřebuje nás, ale také my ji.
Čtenářům přejeme, ať jim v každodenním shonu zbyde alespoň minutka času pro krátké zastavení venku. Příroda totiž
není jen místem pro relaxaci, ale může být také velmi citlivou,
trpělivou, inspirativní a moudrou učitelkou pro nás všechny.
Kolektiv MŠ Lužická
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Z ák l a d n í u mě le ck á š ko la F. A. Špor ka
Soustředění smyčcového souboru.
Smyčcový soubor
MUSICA SPORCKA
vyrazil v sobotu 20. května do
míst, která dal
vystavět
hrabě
Špork, milovník
a mecenáš umění a patron naší
ZUŠky. Již ve čtvrt
na devět se začali
scházet první účastníci a v devět hodin, byli na místě všichni,
kteří dorazit měli. Celkem 34 účastníků ze dvou ZUŠek (3 orchestrů a souborů) v tento den secvičovalo repertoár na společné vystoupení, které se má uskutečnit ve Dvoře Králové nad
Labem v amfiteátru ZOO – v rámci projektu Magdaleny Kožené
ZUŠ OPEN.
Když jsme připravili všechny potřebné židle a stojany v hlavním stanu, v Maštali, bylo jich plné jeviště! Pak přišlo na řadu
vymyslet, jak se všichni rozesadí. Začalo se od dvou klavíristů
přes čtyři flétny a jeden klarinet, pak přišly na řadu smyčce
– čtyři violoncella, tři violy, čtvery třetí housle, šest sekundů
a devět primů. Dirigent, kolega ze dvorecké ZUŠky, dostal na
starost ještě buben s paličkami, což přijal se značnou nelibostí,
ovšem během dne se do bití ponořil tak zuřivě, že rámusem
uvolnil kryt stropního svítidla, který na něj spadl.
Zkoušeli jsme a hráli s malinkým oddychem až do polední přestávky, jen se z nás pot lil. Výborný oběd jsme si dali v Hospodě
Na Sýpce a hned zase zpátky k nástrojům a další hraní, co se do
nás vešlo. Hra v tak velikém tělese byla pro většinu novou zkušeností. Poprvé jsme slyšeli všechny hlasy dohromady a byl to
hluboký zážitek. Atmosféra okořeněná vtípky pana dirigenta
byla příjemná a všichni jsme si soustředění užili.
Naše společné snažení končilo kolem druhé odpoledne, kdy
odjeli muzikanti ze Dvora. Jaroměřští si ještě zahráli další
skladby, které připravují na červnový koncertní zájezd do německého Großenhainu. Poté ještě pomohli naskládat všechny
sbalené pulty, nástroje a noty do auta a hurá domů.
Výběr z reakcí žáků: „Krásný!“ – „Bylo to dobrý, neměla jsem
vůbec pocit, že už je tolik hodin. Hrálo se mi hezky, protože za
náma seděly flétny a já se jich mohla držet.“ – „Šlo to, jen to
bylo na mě moc cvičení a ze židlí mě bolely záda.“ – „Mně se líbil oběd.“ – „Prostředí a atmosféra byly výborné.“ – „Vzhledem
k tomu, že nás bylo hodně, se moje chyby ztratily.“ – „Znělo to
mnohem líp.“ – „Mně se tam vůbec nechtělo, ale pak to bylo pěkný.“ – „Pan učitel s těma paličkama vypadal jako ninja.“ – „Bylo
fajn, že jsme měli nad sebou někoho staršího. Ti starší na nás
byli strašně milí a pomáhali nám.“

Děkuji všem, kteří na Kuks přijeli (a bylo to vskutku téměř
plné obsazení), byli jste báječní. Jsem ráda, že cítíte zodpovědnost za společné snažení, společné dílo. Hudba byla, je a bude
společnou řečí všech bez rozdílů. Tak by to mělo být a Vy jste
toho důkazem.
Jana Kovářová.

Výtvarná dílna na Kuksu 2017.
Ve dnech 5., 6. a 7.
května jsme se letos
opět vypravili do
výtvarného ateliéru,
který máme k dispozici v kukském
areálu. Tři dny a dvě
noci prožité v krásném prostředí vás
velice rychle pohltí
a uvíznete v síti místa, které má svého genia loci. Po dopoledním pátečním příjezdu a ubytování nás čekala procházka
venkovním areálem hospitalu, jeho „dvorkem“ a i po přístupových stezkách kolem dokola majestátní budovy. Žáci lovili na
své mobily nebo fotoaparáty zajímavé drobnosti, pozoruhodnosti i konkrétní prvky tvořící harmonický celek architektury
(ozdobné mříže do zahrady a filigránské kování na dveřích,
sluneční hodiny, kousek oprýskané omítky, dynamiku oděvů
a ladnost pohybů Braunových soch, zákoutí se schody a balustrádami). Po tučném úlovku inspirací všeho druhu se naše
skupina přesunula do ateliéru, odkud se až do oběda nehnula.
Krátká pauza a celé odpoledne bylo zase co dělat. Netradiční
kreslířské a malířské techniky doplňovaly ty klasické. Třeba
kresba roztaveným silikonem z tavné pistole, po zatuhnutí
přelepená alobalovou fólií, vytvářela krásný reliéf, anebo otisk
náhodně rozloženého pestrého hedvábného papíru postříkaného vodou na světlé čtvrtce dal, vyniknout rozmanitému
barevnému podkladu, jenž jsme doplnili temperovou barvou.
Žáci tvořili na větších plochách, které při intenzivní práci
několika hodin zdárně dokončili. To by v hodinách výtvarky
nebylo možné a práce by se protáhla na několik týdnů. I na
odpočinek však čas zbyl. Romantické procházky se zapadajícím večerním sluncem nás ohromily. Taková nádhera a kousek
od Jaroměře. Kdo neuviděl, neuvěří a co teprve pro fotografy?
Lahůdka! Výsledné práce výtvarníků budete moci zahlédnout
na některé z příštích výstav našeho oboru, ale určitě se s nimi
do budoucna „potkáte“ v interiéru školy (na chodbách nebo
v sále).
Radka Ulichová, učitelka výtvarného oboru

Z á k l a d n í š ko la Jo s e fov
Ohlédnutí se za uplynulým školním rokem.
Uběhlo druhé pololetí školního roku 2016/2017 a nastal tak
vhodný okamžik pro malou rekapitulaci a zamyšlení. V krásném a moderním prostředí, kde se naše škola nachází, jsou
děti i učitelé spokojeni. Žáci tu mají dostatek prostoru nejen
na vzdělávání, ale i na pohybové aktivity ve výuce i v odpolední družině. Letos k tomu také přispěla naučná stezka, vybudovaná na školním pozemku, kterou využívají děti zejména
při hodinách přírodovědy na prvním stupni. Všechny své poznatky pak mohou shrnout ve venkovní učebně, kde jsou dřevěné lavice se zastřešením. V dubnu došlo na pozemku školy
k instalaci dopravního hřiště a v neposlední řadě se rekonstruovalo také fotbalové hřiště společně s běžeckým oválem.
Nesmíme opomenout ani další inovace a akce, které se na

naší škole udály. Ať už se jedná o vybudování bezbariérového
vstupu do školy, obnovování zeleně v okolí školy, rekonstrukci
elektřiny nebo školní knihovny, ať už zavzpomínáme na veškeré akce pro rodiče a děti, exkurze, výlety, zájezdy, anglický
týden, školy v přírodě… Myslím, že uplynulý školní rok byl
velmi přínosný nejen pro žáky, ale také pro nás učitele, kteří za sebou rádi vidíme výsledky naší práce. K tomu přispívá
samozřejmě i prostředí, kde pracujeme. Všichni jsme na naši
školu pyšní.
Za vedení školy, všechny její zaměstnance a žáky, přejeme
všem čtenářům Zpravodaje krásnou dovolenou a v září se těšíme na přečtenou.

Kateřina Šimková, Základní škola Josefov

13-14/2017
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Z á k l a d n í š ko la Na Os tr ově
Pohár starosty získal Ostrov.

Konečné výsledky:
1. místo ZŠ NA OSTROVĚ - 305 bodů
2. místo ZŠ JOSEFOV - 275 bodů
3. místo ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ - 230 bodů

Děkujeme všem zúčastněným žákům za reprezentaci svých
základních škol a předvedené výkony. Velký dík patří i městu
Jaroměř a dalším organizacím za podporu a pomoc při pořádání této akce.
Ať žije Den her!

Dne 12. června 2017 se uskutečnil již 4. ročník sportovní soutěže "O pohár starosty města Jaroměře". Podstatou soutěže
je setkání všech tříd ze 7. a 8. ročníků jaroměřských základních škol v převážně sportovních dovednostech. V letošním
roce byl původní koncept setkání, složený většinou z atletických soutěží pro jednotlivce, změněn na multisportovní turnaj
v kolektivních sportech.
Celkem pro ně pořadatelská ZŠ Na Ostrově – ve spolupráci s Odborem školství MěÚ Jaroměř, Technickými službami
Jaroměř, Sokolem, sportovními oddíly Jaroměře, sportovním
areálem ASVAJ a Českým červeným křížem – vytvořila 8 sportovních stanovišť. V nabídce byly tyto aktivity: fotbal, frisbee
ultimate, brännball, streetball, vybíjená, skok z místa/hod pěnovým oštěpem, zdravověda a florbal.
Připraveny byly celkem tři hodinové bloky miniturnajů. Po
konečném sečtení všech výsledků vyhrála pořadatelská ZŠ Na
Ostrově.

Mgr. et Bc. Pavel Knajfl, ředitel turnaje
,

Každý rok pořádá naše škola Den her pro žáky 1. stupně.
Letos tato akce vyšla na Den dětí a její přípravy se poprvé ujali,
v rámci předmětu „Základy managementu“, žáci sedmých tříd
pod vedením Mgr. Pavla Paličky.
Lídrem přípravného týmu byla Eliška Nováková ze 7. C.
Sedmáci si pro své mladší spolužáky připravili dvanáct různých sportovně laděných, a především nápaditých, soutěží.
Děti měly za úkol např. vytáhnout vědro ze studny, posbírat
a navléknout korále víle, shodit čarodějnici z ramen kocoura
nebo projít začarovaným lesem... Každou soutěž totiž provázel pohádkový příběh. Úkolem soutěžících tříd bylo disciplíny splnit a na konci příběh správně převyprávět. Odměnou
za úspěšné řešení byl nejen pochvalný diplom, opět „z dílny“
žáků sedmých tříd, ale především báječně strávené dopoledne
za krásného počasí venku v parku u naší školy.
Na všechny malé i větší Ostrováky zanedlouho čekají dva měsíce plné takových dnů her. Přejeme, ať si je pořádně a ve zdraví užijí! Krásné léto všem!!!

Za vyučující ZŠ Na Ostrově, Mgr. Petra Kačerová

Z á k l a d n í š ko la Bo ž e n y N ěmcové

Boženka opět na kolech.
Ve
dnech
30. 5. až 2. 6.
2017 se opět
konal
pro
žáky 8. tříd
ZŠ
Boženy
Němcové
v Jaroměři
sportovně
cyklistický
kurz, a to již
na osvědčeném místě – v kempu Stříbrný rybník u Hradce Králové a jeho
okolí.
I letos měli žáci možnost poznat tamní krásy hradeckých lesů
a místní cyklostezky.
Po necelých třiceti „cyklokilometrech“ zvládnutých cestou do
kempu jsme se ubytovali v chatkách, pak následovala ještě
projížďka do nedalekých Krňovic. Později odpoledne nám počasí neumožnilo se zabavit dalším sportováním, a tak jsme čas
využili k seznámení se se základními informacemi o cykloturistice. Během dalších dnů jsme se na kolech podívali do Holic
a na rozhlednu Milíř ve Vysoké nad Labem.
Během kurzu měli žáci možnost individuálně si zasoutěžit
v závodě složeném z jízdy na kole a běhu, tzv. duatlon. Všichni
se do netradičního, a pro mnohé i náročného závodu, pustili
s chutí a velkým nasazením, za což sklidili velkou pochvalu.

Nejúspěšnější závodnicí byla Verča Kyšková a nejúspěšnějším
závodníkem Honza Žák. Poslední den nás čekalo vyklizení
chatek a závěrečných cca 30 km zpět do Jaroměře.
Za 4 dny žáci najeli cca 160 km, za což je ještě jednou a takto
veřejně musím pochválit, naučili se základům cykloturistiky,
nabyli nových zážitků a zkušeností. Pochvalu si děti zaslouží
i za klidnou a přátelskou atmosféru, která vládla po celou dobu
kurzu.
Mgr. Michaela Staffová

S druhou třídou na kolo? Ale „jo“.
Jsme druháčci
a tento rok nám
utekl zase neuvěřitelně rychle.
Celý rok jsme
počítali a počítali, mordovali
se s diktátem,
četli jako o závod, ale také se
poctivě připravovali na náš velký výlet. Výlet na kolech.
Když vyrazí 19 školáčků na bicyklech, to už je ale pěkně dlouhý
peloton. A tolik věcí se v něm musí dodržovat. Nenabourat do
Adélky, Karolínky ani do paní učitelky, vyhnout se obrubníku,
Markétce či Pavlínce, neohlížet se za Míšou ani za →
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→ pejskem, dostat se na kopec stejně jako Barunka, Emička
či Ládík, včas dobrzdit za Jindrou, Janičkou a Kamčou,
usmívat se. A při tom všem dávat ještě pozor na to, jak „nepřijít o body“. To se nám dařilo bezvadně a bodíky spíše naskakovaly. Vadymkovi a Adélce za kličkovanou mezi stromy,
Helence a Natálce za bezva sólo jízdu, Aničce s Lilly za „pamatováka“ na značky, Elišce s Anelkou za dobrou náladu.
A pak už se před námi objevil Kuks v celé své nádheře.
Svačinka, fotečky, odskočit si za stromeček a opět hup na

kolo. Cíl byl jasný. Buřtíky na koupálku, trampoška i zmrzka. Úkolu jsme se opět zhostili skvěle. Velká rána se ozvala
až u školy. To paní učitelce spadl kámen ze srdce, že všechno dopadlo tak výborně. A to nejen proto, že jsme poslouchali, ale také proto, že s námi jeli naši skvělí rodiče, o kterých paní učitelka prohlásila, že jsou báječný a sehraný tým.
Včetně naší milé paní vychovatelky.

Městské muzeum v Jaroměři ve spolupráci s naší školou připravilo výstavu 130 let řemeslného školství
v Jaroměři.

keramika…).
Dne 8. 6. 2017 proběhla v prostorech Muzea slavnostní vernisáž, kterou zahájil pan Mgr. Rudolf Havelka. Následovalo
vystoupení ředitelky školy paní Mgr. Jitky Kočišové a v programu pokračoval pan PhDr. Jan Mohr, který přítomné seznámil s přehledem historie odborného školství, a to hlavně s vývojem uměleckého kovářství ve Střední škole řemeslné v Jaroměři.
Na vernisáži žáci naší školy předváděli praktické ukázky
řemesel. Vernisáže se zúčastnilo mnoho významných hostů, jako například místostarosta města Jaroměře pan Jiří
Kubina, Ing. Vratislav Čermák, ředitel gymnázia v Jaroměři
pan Mgr. Karel Hübner a také žáci, učitelé, vychovatelé a
učitelé odborného výcviku naší školy.

Třída 2. C

S t ř e d n í š ko la ře me s ln á v Jar oměř i

V měsících duben, květen a červen 2017 proběhly koordinační pracovní schůzky, a to s panem Mgr. Rudolfem Havelkou
(ředitelem Městského muzea v Jaroměři) a paní PhDr.
Olgou Mertlíkovou s vedením
školy, tedy s paní Mgr. Jitkou
Kočišovou (ředitelkou školy)
a jejími vedoucími pracovníky.
Byly, mimo jiné, vybrány nádherné umělecké a truhlářské
práce našich žáků, a to téměř ze
všech oborů, které naše škola
žákům nabízí (umělecké kovářství, truhlářství, tesařství,

Výstava potrvá do 10. 9. 2017.
Všichni jste srdečně zváni.

Jitka Kočišová – ředitelka Střední školy řemeslné v Jaroměři.

SPOLK Y A O RG A N I ZAC E

U m ěl e cká ko lo n ie B a s tion IV
Pozvánky a dobré zprávy.
Dlouhodobé soužití (třebaže „jen“ umělecké v rámci společných prostor) je vždy velkou výzvou, ale právě toto souběžné autorské tvoření je jedinečným rysem Umělecké kolonie Bastion IV. Každý z umělců zde má své nezastupitelné
místo.
Jednou z dobrých duší našeho spolku je Markéta Škopková,
talentovaná keramička, jejíž díla si můžete prohlédnout
v galerii Prachárna (mezi díly malířky Báry Smékalové
a měditepce Vojty Jiráska). V případě, že by Vám někomu
nestačil takovýto pasivní obdiv a pojala Vás touha vlastnit
podobný předmět, není problém se s Markétou individuálně dohodnout na konkrétním zadání. Díky přirozené
vnímavosti k přáním druhých jistě svýma rukama vykouzlí něco, co Vám bude dlouhodobě dělat radost. V případě
zájmu ji můžete kontaktovat na e-mailové adrese skopkovamarketa@seznam.cz nebo pro komunikaci využít naši
spolkovou adresu: bastioniv.josefov@gmail.com. Na téže
adrese nás můžete oslovit i v případě jakýchkoliv otázek, ať
už jsou sebezvídavější (či zvědavější).
Velmi nás také těší, že můžeme upozornit na činnost dalšího
z našich členů – Jana Paďoura ml., který se začátkem červ-

na zúčastnil řezbářského mistrovství světa, tzv. Huskycupu,
probíhajícího pravidelně v německém Blockhausenu.
Aby dobrých zpráv nebylo málo, musíme se s Vámi také podělit o radost ze vznikajícího Muzea hraček, které se díky
nadšení Josefa Voborníka postupně probouzí k životu ve
dvojitých kasárnách. Poprvé do něho budete moci nahlédnout při Letokruzích Josefova 2017, řezbářském sympoziu
probíhajícím o víkendu od 8. do 10. září. Jste-li příznivci
tradičních řemesel, budeme se na Vás těšit zejména 9. září,
kdy bude sympozium doplněno o jarmark.
Nejbližší akcí, při níž můžete nahlédnout pod povrch josefovského uměleckého seskupení, je již několikrát zmíněné
Seznámení s Polabskými básníky, které proběhne ve čtvrtek 13. července od 18 hodin v areálu Bastionu IV (Okružní
242, Josefov). Přijďte si vydychnout od spěchu všedních dní,
čeká Vás poslech autorské poezie Pavla Zdražila, příjemně
doplněný hudbou. V případě zájmu o bezplatný odvoz na
místo a následně z místa mě kontaktujte na výše uvedené
e-mailové adrese nebo na telefonním čísle 774 891 842.
Přijďte nás do Bastionu IV navštívit, a uvidíte, že i místa
mohou mít duši...
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Kuchtová

Městské kulturní středisko Jaroměř, nám. Dukelských hrdinů 240, Jaroměř, tel. 491 812 806,
e-mail: mks.jaromer@seznam.cz, www.divadlojaromer.cz,
předprodej vstupenek – TIC, nám. ČSA 16, Jaroměř, tel. 491 847 220 a Městská knihovna,
Traxlerova 110, Josefov, tel. 491 813 141
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H o b b y zá vo d y v E q u ic e n t r u
V sobotu 10. 6. proběhly v areálu EQUICENTRA
v Josefově již 3. letošní jezdecké závody.
Navzdory
rozmarnému počasí se
soutěžní den
vydařil
ke
spokojenosti
všech jezdců.
Nový překážkový materiál zpestřil
závodníkům
soutěže. Těch
bylo celkem sedm, od výšek pro nejméně zkušené děti

Ro z m ar ýn e k z . s .

Dne 13. 6. 2017 uspořádalo Rodinné centrum
Rozmarýnek první cyklovýlet.
Vyjížděli jsme od Rozmarýnkovy zahrady (u školní jídelny)
po cyklostezce do Smiřic, kde na nás čekala loď Hradecké
paroplavební společnosti*, které touto cestou děkujeme.
Dětičky, ale i rodiče si 50minutovou plavbu užívali a při klidné plavbě si snědli výborné croissanty, které Rozmarýnek
získal sponzorským darem a také vypili vodu darovanou
společností Rajec. Moc děkujeme! Na lodi jsme si zazpívali,
řekli pár říkanek a posílali bílé kvítky po vodě. Po vylodění v Předměřicích jsme se rozjeli zpátky do Smiřic s malou
přestávkou. Hledali jsme hračku – mluvící prasátko, kterou
děti podle zvuku hledaly. Také jsme foukali bubliny, za nimiž děti běhaly po celé louce. Ve Smiřicích jsme si dali párek v rohlíku, hranolky nebo zmrzlinu a poté se každý rozjel zpátky domů. Na prázdniny pro Vás připravujeme další
cyklovýlet, vodní hrátky pro děti, dále potom výlet vlakem
a také piknik na rozloučení s prázdninami. Veškeré informace najdete na našem facebooku nebo na webu mkrozmarynek.cz. Budeme se těšit na shledanou.
Na úplný závěr našeho příspěvku bychom Vás rádi informovali o Dobré školce Rozmarýnek, která bude ve zkušebním

a mladé koně, po soutěž 110/115 cm.
Z naší stáje se zúčastnila Tereza Bártlová na koni Cox a obsadila v soutěži „Z“ (100/110 cm) 3. místo.
Marek Fassati vzal letos poprvé na zkušenou svého mladého koně Mateo 2, předvedl krásný, plynulý parkur, bohužel
„Z“ 2x chyboval.
V nejvyšší soutěži O pohár Města Jaroměř s přehledem zvítězila T. Sedláčková se Sunitou z JK Zálesí, na 2. místě se
umístila její stájová kolegyně M. Šulcová s Lorelai a 3. místo
obsadila H. Julínková se Sojkou z JK St. Ždánice.
Zveme všechny na další konané akce:

1. 7. Oblastní mistrovství Východočeské oblasti v drezůře
15. 7. VIII. ročník Poháru Města Jaroměř, konaný při příležitosti Josefovských slavností
provozu již od září 2017 a od 1. 1. 2018 bude její provoz
zahájen oficiálně. Přihlášky můžete posílat již nyní. Bližší
informace na tel. 777 116 076 nebo na emailu rcrozmarynek@atlas.cz.
Pravidelné aktivity pro rodiče s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené budou probíhat dvakrát týdně opět od
září.
RC Rozmarýnek

* loď si může propůjčit kdokoli nebo se zúčastnit pravidelných plaveb každý víkend v celou hodinu, bližší informace na tel. 777 009
143, email: paroplavba@seznam.cz

SPO RT
F l o r ba l ov ý tu r n a j n a S třední škol e ř emesl né Jar oměř
Dne 26. 4. 2017 v 8.00 hodin odstartoval v hale Střední
školy řemeslné Jaroměř florbalový turnaj mezi třídami
školy.
S ohledem na týdenní turnusy, kdy jsou žáci týden
ve škole a týden v dílnách,
se v průběhu dalšího měsíce odehrály zápasy základních skupin. Z těchto
zápasů nakonec vznikla
skupina finálová, do které
postoupily celkem tři třídy. Závěrečná klání propukla symbolicky v den, kdy máme
všichni svátek, tedy 1. 6. – na Den dětí. V napínavých bojích

nakonec zvítězila třída „nováčků“ 1. C, kteří se učí oboru
„Opravář zemědělských strojů“. Druhé a třetí místo obsadili
naši „služebně starší“ opraváři, tedy 3. C a 2. C.
Finalistům patří gratulace, vítězům sláva a všem přání, ať
je šikovnost provází nejen u sportu, ale například i při práci
se svářečkou!
Mgr. Vít Miler a Mgr. Petr Zmítko

Děje se u Vás něco zajímavého? Chybí Vám ve Zpravodaji nějaká
rubrika? Znáte člověka, se kterým by bylo dobré udělat rozhovor?
Nás to zajímá! Napište nám o tom na mail: redaktor@jaromer-josefov.cz
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R ychn ove k b u d e h o s tit nohej bal ové mi st r ovst ví r epubl i k y
Rychnovek u Jaroměře hostí ve svátečních dnech pátého
a šestého července 43. BOTAS Mistrovství České republiky dvojic a trojic v nohejbalu.
Na třech antukových kurtech SK
Rychnovek bude k vidění to nejlepší, co dnes nabízí náš dorostenecký nohejbal. Generálními partnery
akce jsou obec Rychnovek a město
Vamberk, šampionát podpořil také
Královéhradecký kraj a řada sponzorů.
Harmonogram bude po oba dva dny
stejný. Od osmé hodiny ranní bude
probíhat prezentace. Slavnostní zahájení obstará v devět
česká hymna a pak už se bude hrát. Od 15 hodin budou následovat vyřazovací a finálové boje a po 17. hodině vše zakončí vyhlášení výsledků a předávání cen, které obstarají,
mimo jiných, starostka hostitelské obce Veronika Velacková
nebo její jaroměřský kolega Jiří Klepsa.
Program zpestří vždy od 14 hodin exhibice. Ve středu předvede své umění několikanásobný mistr světa ve footbagu
a freestyle fotbalu Jan Weber, který umí driblovat prakticky
s čímkoliv, dokonce i s bowlingovou koulí! Ve čtvrtek otestuje antuku v Rychnovku ženský národní tým pod vedením
šéftrenéra naší reprezentace Jiřího Šmejkala. „Je skvělé, že se

podařilo tuto vrcholnou sportovní akci do naší obce dostat.
Tímto mistrovstvím se v areálu SK Rychnovek vlastně dává do
užívání nově vybudované sociální zařízení, do kterého obec
investovala skoro tři miliony korun. Na akci se podílíme i organizačně, hlavně zajištěním parkování a plynulého provozu
v obci,“ prozrazuje starostka Rychnovku Veronika Velacková.
Nadšencům z SK Rychnovek bylo pořádání šampionátu svěřeno i díky povedenému žákovskému mistrovství republiky v nohejbalu, které se tu uskutečnilo před pár lety. „Když
někdo takhle dobře něco zorganizuje pro mladé nohejbalisty,
včetně bohatého doprovodného programu, je to skvělé. Je to
vlastně největší odměna pro účastníky, že tady mohou něco
takového zažít znovu,“ vysvětluje prezident Českého nohejbalového svazu Kamil Kleník.
Pořadatelé z SK Rychnovek věří, že jim bude přát počasí.
V opačném případě by museli mistrovské boje přesunout
do haly Jízdárny v Josefově a do Sokolovny v Jaroměři. Tým
kolem hlavního organizátora Jiřího Kábrta využije i moderních informačních kanálů, s fanoušky nohejbalu bude komunikovat také prostřednictvím sociálních sítí. Šampionát
v Rychnovku bude mít i dobročinný rozměr, během mistrovských bojů nadějných nohejbalistů bude možné přispět
Nadaci Jakuba Voráčka na podporu lidí s roztroušenou
sklerózou.
text: Petr Záliš

D r a m at ick é fo tb a lov é ja r o

Konec dobrý, všechno dobré! Tak by se dal charakterizovat závěr jarní části krajského přeboru dospělých mužstva FK Jaroměř pro sezónu 2016-2017.
Těžkou si tuaci s hrozícím se st upem jsm e nakonec zvládli!
Zahájili jsme v Dobrušce a první poločas vypadal dobře.
Bano dal hezký gól a vše nasvědčovalo tomu, že si odvezeme
tři body. Hráči domácího celku si sice žádné vyložené šance
nevypracovali, pomohli jsme jim však dvěma „polovlastními“
góly k výhře 2:1. Pak přijel posílený Provodov. V deštivém
počasí byli první poločas hosté lepší. Druhá část se hrála
většinou na polovině soupeře. Krátce před koncem utkání
však došlo k zbytečnému faulu a po trestném kopu si hosté
odvezli výhru 1:2. V Kostelci n. O. byl sehrán vyrovnaný zápas. Před brankou však byli domácí důraznější a v poslední
minutě potvrdili výhru 2:0. V dalším kole se nám nepodařilo
vstřelit Hořicím gól, přestože naše územní převaha byla místy drtivá. Hosté si nakonec odvezli výhru 0:1. V Červeném
Kostelci se nám dařilo s favoritem držet krok. Domácí měli
převahu, ale naše protiútoky byly stále nebezpečnější. Před
koncem byl vyloučen hráč soupeře a naděje na výhru ještě
vzrostla. Poslední možnost však v 90. minutě využili domácí hráči a vyhráli 1:0. S třemi podzimními porážkami to
bylo osmé utkání bez jediného bodu v řadě, a tak i největší
optimisté připustili, že nás čeká tuhý boj o záchranu. V domácím utkání s Novým Městem jsme se uklidnili krásným
gólem Kilevníka. Po dlouhé době proběhl zápas v naší režii
a výsledek 3:1 byl zcela zasloužený. V 22. kole měla domácí
Slavia Hradec Králové územní převahu, ale vyložené šance
si vypracovávala Jaroměř, bohužel bez úspěšného zakončení. Druhý poločas už hrála jenom Slavia a gólem z trestného
kopu rozhodla o výsledku 1:0. Potom k nám přijel silný celek
RMSK Cidlina. Soupeře jsme se nezalekli! Hosté však postupně „přidávali plyn“ a výsledek 1:1 se podařilo udržet s vypětím všech sil. V Rychnově n. K. se nám podařilo předvést nejkvalitnější hru jarní části. Při výsledku 1:1 byla naše výhra
po penaltách naprosto zasloužená. Byly to však jediné jarní

body. V 25. kole jsme přivítali SK Jičín. Hosté reprezentovali
přední místo tabulky nepřesvědčivě, nic netvořili a čekali na
chyby. Když už se zdálo, že si zaslouženě necháme všechny
body doma, tak v poslední minutě přišlo po trestném kopu
a následné „dorážce“ vyrovnání na 2:2. Zklamání bylo znát,
a tak se tentokrát potvrdila slova Tomáše Pospíchala, že fotbal nemá logiku. V Broumově dali domácí z prvního útoku
gól, a to se projevilo v průběhu utkání. Domácí hráči prokázali větší vůli a vyhráli 3:1. V utkáním s Lázněmi Bělohrad se
nám v první půli podařilo z několika šancí vstřelit jediný gól.
Po rychlém druhém gólu ze strany hostů však nastala „velkovýroba“ brankových příležitostí, a proto výsledek 4:0 můžeme považovat za milosrdný. V Libčanech jsme zahájili dalším
z mnoha „polovlastních“ gólů. Při druhém obránci evidentně
zaspali a bylo po utkání. V předposledním kole se nám podařilo vysoko přehrát Vysokou nad Labem. V prvních minutách
lovil brankář soupeře dvakrát míč ze sítě a do konce poločasu si to ještě zopakoval. Výsledek byl nakonec 5:1. Získané
body nás definitivně zbavili starostí o sestup. V posledním
kole jsme zajížděli do Chlumce, kde se nám ve 12. minutě podařilo vstřelit branku. Domácí však otočili vývoj utkání ještě
do poločasu. V druhé části jsme netrefili opuštěnou branku
a soupeř hezkým gólem hlavou upravil na konečných 4:1.
Celkově jsme získali 34 bodů (8-4-2-16) při skóre 52:51,
což stačilo na 13. místo tabulky. Doma zisk 22 bodů, skóre
35:22. Venku 12 bodů, skóre 17:29. Střelci: 11 - Čenovský
a Korenčík, 6 - Bano, 5 - Kilevník, 4 - Müller, 3 - Petráček,
2 - Michálek, Vladeka, Ponikelský, 1 - Klouček, Knap, Horák,
Böhm, Holub a Vondrouš.
Jarní část se nevydařila, ale důležité je to, že se podařilo krajský přebor udržet i pro příští sezónu. Je třeba se z neúspěšné jarní části poučit. B-mužstvo muselo pro malý zájem po
podzimní části ukončit, kde příležitost dostávali především
mladí, nadějní hráči. V mládežnických soutěžích se však dařilo a 3. místo starších dorostenců ve VČ přeboru je skvělým
úspěchem.
V Jaroměři 16. 6. 2017, Miroslav Martinovský
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K U LTU R A
Ro z h ovor s d r. Ru d o lfe m H avel kou
Přinášíme Vám rozhovor s ředitelem Městského muzea
v Jaroměři, dr. Rudolfem Havelkou. Rudolf Havelka vystudoval religionistiku na Masarykově univerzitě v Brně
a v rámci studia absolvoval několik zahraničních stáží. Své
zkušenosti chce nyní uplatnit při rozvoji našeho muzea.

Jaké nové projekty chystáte do budoucna?
Je to několik na sebe navazujících fází. Přes velkou
a motivující vstřícnost zřizovatele, tedy města Jaroměře, jsme
samozřejmě závislí na získání dotačních prostředků a od toho
se odvíjí všechny další projekty. V současné době realizujeme menší projekty. Jde především o posílení propagace muzea, například aktualizací webových prezentací, dopravním
značením, které upozorní na Wenkeův dům, národní kulturní památku. Dále zpracováváme podklady pro další důležité
dotační žádosti. Muzeum v první řadě slouží veřejnosti, ale ze
zákona máme i povinnosti vůči ministerstvu kultury. Musíme
spravovat depozitář, který má v současné době celkem uspokojivý stav, nicméně nám stále chybí kvalitnější regálové vybavení a nutností je také dovybavení komplexnějším kamerovým systémem. Na regály jsme již získali ministerské dotační
prostředky.
V současné době je již na ministerstvu kultury požádáno o finanční prostředky na zatraktivnění galerijní expozice muzea.
Ta současná byla vytvořena zhruba v 80. letech. Její současné
umístění není ideální, sál ve druhém patře Wenkeova domu je
relativně izolovaný, a proto bude expozice přesunuta do prvního patra domu.
Chcete expozici rozšiřovat?
Ano expozice bude rozšířena, doplněna a nově naistalována. Návrh nové expozice vytvořil akademický architekt
David Vávra, který není jen významný architekt budov, ale i galerijních expozic. Zde v okolí navrhl například novou expozici
Muzea E. Holuba v Holicích nebo Městskou knihovnu v Hradci
Králové, včetně interiérů. Novou expozici chceme doplnit například o nové moderní sokly, kdy každý kus je navržen zvláště
pro každé z našich nebo dlouhodobě zapůjčených děl sochaře
Josefa Wagnera. Originální bude řešení „zpřítomnění“ plošně
většího obrazu malíře Josefa Šímy, jehož originál si samozřejmě muzeum nemůže dovolit zakoupit. Nově realizován bude
i způsob prezentace medailérského díla Otakara Španiela.
Vůči ministerstvu kultury návrh nové expozice odborně zaštiťuje Moravská galerie v Brně, která nám rovněž pro novou expozici dlouhodobě zapůjčí mimořádně cenný soubor nábytku
navrženého Josefem Gočárem. Tento soubor byl mimochodem
zhotoven zde v Jaroměři.
V další fázi bychom také rádi částečně rekonstruovali interiér
Wenkeova domu do podoby, jakou měl v době existence sa-

motného obchodního domu A. Wenke a syn, tedy včetně replik
prodejního pultu a regálů, ve kterých bude instalováno dobové
zboží. Zároveň však bude zachován i prostor pro proměnlivé
výstavy a kulturní akce. Nová stálá expozice tak zohlední očekávání turistů, kteří přijíždějí na Wenkeův dům jako takový.
Chceme do budoucna klást důraz především na osobu Josefa
Gočára, rodinu Wenkeových a jejich obchodní praxi.
Pokud budeme v realizaci těchto plánů úspěšní, věřím tomu, že
se muzeum stane významným nadregionálním turistickým cílem. Lákavých turistických cílů je v Jaroměři hned několik, takže tu bude mít turista důvod zůstat přes noc, což samozřejmě
přispívá i k cestovnímu ruchu a celkové propagaci Jaroměřska.

S kým, jako muzeum, spolupracujete?
V rámci propagace například spolupracujeme dlouhodobě s hradeckou redakcí Českého rozhlasu. V rámci „muzejnictví“ a v rámci projektu česko-polského partnerství je důležitým partnerem muzeum v již partnerském městě Ziębicích.
Zde je našim společným cílem hlavně vzájemná propagace.
U tohoto partnerství je celkem velká šance, že pokud turista
navštíví sice malé, ale kvalitní muzeum, bude chtít navštívit
i jeho „muzejního“ partnera. Muzeum v Ziębicích je specializované na vybavené domácnosti, které pochází z 2. poloviny 19.
století. Jde o jediné muzeum tohoto druhu v celém Polsku.
Dále jsme uzavřeli velmi významné partnerství s Muzeem
moderní architektury ve Vratislavi, které skýtá velký potenciál. Jaksi odborně nadřízené je nám Muzeum východních Čech
v Hradci, které nás v jistém smyslu vede po metodické stránce.
I zde je díky ochotě paní ředitelky Machkové spolupráce na
velmi dobré úrovni.
V rámci regionální propagace a v problematice dotačních titulů rozvíjíme spolupráci s pracovníky Krajského úřadu a s institucí Branka, která zastřešuje propagaci turismu v našem
regionu Kladského pomezí.

Jak jste se dostal k této funkci a jak to souvisí s Vaším oborem religionistikou?
Ta linka je spíš osobnější, ale je poměrně logická. Od
gymnaziálních let jsem pracoval v Muzeu Mladoboleslavska,
jako dlouhodobý brigádník na oddělení archeologie. I v rámci
studia religionistiky jsem se zaměřil na studium pravěkých náboženství, takže i zde jsem byl s archeologií v neustálém kontaktu. Po dokončení doktorského studia jsem dva roky pracoval v Regionálním muzeu v Jičíne, jako profesionální archeolog.
Následovala práce s evropskými dotacemi pro Středočeský
a posléze Královéhradecký kraj. Toto byla cenná zkušenost ve
smyslu nutnosti jednání s různými lidmi a subjekty a ve smyslu zodpovědnosti za větší projekty, resp. finanční prostředky.
Jaroměř jsem před samotným výběrovým řízením příliš neznal. Protože podmínkou výběrového řízení bylo předložení
návrhu koncepce rozvoje muzea, navštívil jsem obě jeho expozice. Paní doktorka Mertlíková (bývalá ředitelka muzea, pozn.
red.) a paní Ing. Steklá mi laskavě poskytly základní veřejně
přístupné podklady, abych se mohl rámcově seznámit s ekonomickou situací instituce. Tato koncepce rozvoje muzea se, přes
pochopitelné výhrady, setkala s kladnou odezvou.
Jak na Vás z počátku takto malé muzeum působilo?
Můžu říct, že poměrně dobře. Ve většině malých měst
muzea nesplňují náročné požadavky a nároky turistů, mívám
v nich určitý stísněný pocit. Tady v Jaroměři jsem ten pocit
neměl. Zde jsem viděl velký potenciál k růstu, spočívající jednak v kvalitních sbírkách, a především v samotném Wenkeově
domě.
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Přemýšlel jste nad tím skloubit religionistikou se svou pozicí ředitele?
Spíše z archeologického hlediska. Sbírka muzea je
vcelku bohatá, včetně té archeologické. V budoucnu bych jistě rád uskutečnil výstavu věnovanou evropskému a ruskému
severu. Kromě etnografie by byla výstava zaměřená i ekologicky, na těžbu ropy a zemního plynu v těchto oblastech. Někdo
se sice může ptát, jakou by měla taková výstava souvislost
s Jaroměří, ale pokud máte auto, nebo topíte plynem, vězte, že
jak ropa, tak plyn pocházejí právě z těchto oblastí. Tato výstava
se ale neuskuteční dříve nežli v roce 2019.
A co další výstavy?
Teď zrovna probíhá výstava, jejíž autorkou je paní
doktorka Mertlíková. Zdůraznil bych velkou vstřícnost a ochotu při přípravě výstavy ze strany Střední školy řemeslné
v Jaroměři, jak paní ředitelky Kočišové, tak pana zástupce,
mistrů a samotných studentů. Na výstavě s názvem „130 let
řemeslného školství v Jaroměři“ jsou vystavovány jak předměty historické, tak současné. Při pohledu na práci těch studentů
je zjevné, že jejich práce je velmi kvalitní. Tito studenti mají
dnes obrovskou možnost uplatnění a jsem rád, že takto můžeme k propagaci školy přispět.
V září proběhne absolventská výstava velkoformátových obrazů smiřické rodačky paní Terezy Zichové. Kromě toho, že
půjde o kvalitní výstavu, je důležité, že svým tématem „zpřístupní“ naše muzeum i mladší generaci.
Na podzim připravujeme výstavu, kterou sestavuje dlouholetý
kustod muzea, pan David Doubrava. Snad již mohu prozradit,
že výstava se bude věnovat dějinám pohřbívání žehem v našich zemích, se zřetelem na architekturu krematorií.

Vím, že za sebou máte poměrně bohaté zkušenosti v zahraničí, řeknete nám o tom víc?
Hlavním důvodem těchto cest byla práce na mé disertační práci, tedy výzkum původních obyvatel Sibiře. Je pravda,
že se tady o toto téma zajímá jen několik lidí, ale v rámci českých grantů nebyl takový titul, který by mi umožnil dlouhodo-
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bý výzkum v terénu. Vyhledal jsem tedy školitele v zahraničí,
který má v oblasti velmi dobré kontakty a odjel za ním na jeho
finské pracoviště, Arktické centrum Laponské univerzity. Toto
pracoviště zaštiťuje i muzejní expozici „Arktikum“, která se věnuje jak původním obyvatelům, tak ekologii. Odborníci v této
instituci, jako například klimatologové, sociologové, sociální
antropologové nebo biologové, zkoumají tyto věci z různých
úhlů pohledu. Po odjezdu na Sibiř jsem žil spolu s Lesní Něnci
a výzkum doplnil prací v depozitáři finského národního muzea, kde jsou shromážděné sbírkové fondy finských etnografů
a kde je pro badatele skvělý servis.

Nemyslel jste na to, že byste tam zůstal?
Půl na půl. Zima tam byla opravdu dlouhá, ještě v dubnu, kdy už je v Čechách krásně, tam byl sníh. Finská společnost
je mi svým založením blízká, ale myslím si, že je správné načerpat zkušenosti v zahraničí a vrátit se domů, kde je můžete
uplatnit. V české společnosti jsou věci, které mi v kontextu s
finskou zkušeností vadí. Ve Finsku například existuje úcta k
tomu společnému, jako třeba k přírodě. Rovněž mezi nimi nejsou tolik zdůrazňovány majetkové rozdíly, i když jsou ty vrstvy
přibližně stejné jako u nás. Ve Finsku je například potlačováno
výběrové školství a ta školní přátelství se pak udržují napříč
sociálními vrstvami po celý život, což u nás příliš nefunguje.
Co byste nám řekl na závěr?
Rád bych závěrem zdůraznil, že naším cílem není
pouze přilákat do muzea přespolní turisty. Muzeum je zřizováno městem a musí plnit svou službu jaroměřské veřejnosti.
V tomto ohledu jsme například zintenzivnili spolupráci s jaroměřskými školami, ve smyslu zavádění stálých edukačních
programů. Edukaci budeme velkou měrou přizpůsobovat i výstavy. Chceme, aby se mladí lidé naučili vnímat muzeum jako
místo poznávání vlastní historie a kultury, a to již od školních
let. Pokud tomu tak nebude, nebudou navštěvovat muzeum
ani jako dospělí. Městské muzeum má v rámci jaroměřské
obce svou nezastupitelnou roli. Naším cílem je tuto roli tvůrčím způsobem naplňovat a dále rozvíjet.

N a ď a D o le ž a lov á , n a r o zena př ed 90 l et y

Před 90 lety se narodila významná jaroměřská divadelní
režisérka.
Byla to původně laborantka, úřednice, vychovatelka, knihovnice, a v Jaroměři je především známá jako zasloužilá amatérská herečka a erudovaná divadelní režisérka DS Vrchlický
v Jaroměři, nositelka Zlatého odznaku J. K. Tyla (2007).
Naďa Doležalová se narodila před 90 lety, dne 16. května 1927
ve Dvoře Králové nad Labem, v kulturně založené rodině učitele, který byl prý obávaným divadelním kritikem. Středoškolské
vzdělání nabyla v rodném městě na gymnáziu a v r. 1946 maturovala na Vyšší průmyslové škole chemické v Brně. V roce
1950 se přestěhovala z Prahy do Jaroměře, kde žije a kde se
jí v roce 1954 narodil syn Pavel, kde režírovala divadelní hry
a hrála amatérské divadlo.
Jako vůbec první členka DS Vrchlický získala odpovídající
vzdělání pro výkon divadelní režie. V letech 1962–1964 s výborným prospěchem absolvovala při Krajském osvětovém
středisku v Hradci Králové dvouleté studium divadelní režie
(další absolventkou režisérského kursu je její nástupkyně,
divadelní režisérka, Helena Holečková po roce 2004). Vedle
teorie měla Naďa Doležalová možnost seznámit se a spolupracovat s renomovanými divadelními režiséry P. Nebeským
a Milanem Páskem, herci St. Zindulkou, Ant. Brtounem a paní
Janovskou. Za svého působení v Olomouci se seznámila s profesionálními herci Josefem Bekem, Zdeňkem Dřevojánkem
a Slávkou Budínovou.
Od roku 1963 do dubna 1997 jako režisérka nastudovala 26
inscenací. K hostování ve svých režijně vedených hrách často

zvala profesionální herce, v roce 2004 byla nemocí donucena vzdát se svých režií, jak uvádí Z. Hovorka (rovněž nositel
nejvyššího vyznamenání pro zasloužilé amatérské divadelníky – Zlatého odznaku J. K. Tyla) ve své knize Kde jsme doma
aneb Jak se v Jaroměři dělalo divadlo 1951-1993 (2004,
s. 48-49).
Doležalová nastudovala inscenace, např. Charleyova teta
(1965), Šrámkovo Léto (1966), Tylova Strakonického dudáka
(1978), Vančurovu Josefinu (1982), Hubačovu Generálku Jeho
Veličenstva (1991), Shawova Pygmalion (1991), Vrchlického
Noc na Karlštejně (1994), Shakespearovo Zkrocení Zlé
ženy (1994), a 12. a 13. dubna 1997 při poslední inscenaci
Simonovy Dámské jízdy N. Doležalová uzavřela svou režisérskou aktivitu. Za zásluhy o rozvoj amatérského divadla v naší
Jaroměři obdržela paní Doležalová čestné uznání, diplom a pamětní medaili města Jaroměře (1997). V roce 2007 jí bylo za
výchovu generací amatérských divadelníků a záslužnou práci
v Divadelním souboru Vrchlický uděleno nejvyšší vyznamenání pro zasloužilé amatérské divadelníky Zlatý odznak J. K.
Tyla. Děkujeme ji za veškerou kulturní a divadelní práci a do
dalších let jí přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Literatura: Jiří Uhlíř in Jaroměřský a josefovský zpravodaj, květen 1997, s. 11; J. Uhlíř in Náš čas 6. května 1997, s. 4; Zdeněk
Hovorka, Kde jsme doma aneb Jak se v Jaroměři dělalo divadlo
1951-1993, 1. vid. 2004, s. 48–49; J. Uhlíř, Osobnosti Jaroměře.
Liberec 2011, s. 36
PhDr. Jiří UHLÍŘ. V Jaroměři 15. 6.2017
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H e r e cké mu ze u m V ik to r ka v Rat i boř i cí ch
K vidění jsou fotografie, kostýmy i Zindulkův zub.
V České republice zatím
jediné
herecké muzeum
vzniklo
v nedalekých
Ratibořicích.
Objekt
bývalého
tzv.
Monaca, na jehož střeše již
rostly stromky, zakoupil jako ruinu známý filmař Tomáš
Magnusek. Po úspěšné rekonstrukci objektu více než padesát českých hereckých osobností věnovalo muzeu své osobní věci, které byly po dlouhou dobu součástí jejich divadelních, či hereckých rolí.
Muzeum bylo slavnostně otevřeno v sobotu 13. května
2017 v 10 hodin dopoledne. Téměř tisícovka příchozích
byla pro iniciátora Tomáše Magnuska překvapením, byl
z velké účasti lidí očividně dojat, a jako první z pódia promluvil: „Udělali jste mi velkou radost, že jste sem v takovéto
početnosti přišli. Zásadní věcí je to, že muzeum nepostavil jen
Magnusek, ale desítky až stovky lidí. Někteří nám přispěli svými financemi, jeden z podnikatelů nám třeba nechal poslat
kamión cihel. Těch, kteří se na vzniku muzea podíleli, bylo
mnoho. Všem z nich moc děkuji. Někdy jsem měl pocit, že se
na toto muzeum skládáme jako kdysi na Národní divadlo
v Praze. Budovu jsem kupoval ve velice špatném stavu, nebylo jednoduché si představit, že z ní může být něco jiného,“
zavzpomínal Magnusek. Dále poděkoval svojí účetní, která
stála od samého počátku až do samotného konce věrně při
něm. Poděkoval i kastelánovi ratibořického zámku Ivanu
Češkovi, který jej do rekonstrukce budovy údajně „namočil“.
Podle Magnuska je projekt Hereckého muzea ojedinělý,
celá jeho koncepce se rodila velice složitě. „Dary do muzejního fondu byly velice rozmanité, každý věnoval něco jiného.
Někdo kostým, další fotografie, jiný rekvizity, další např. zub.
To mi totiž volal pan Stanislav Zindulka, že mu vypadl zub
a zda jej nechci jako exponát do našeho muzea. Muzeum je
také originální v tom, že všech darovaných exponátů se herci
dotýkali a měli je u sebe doma.“
Patronem muzea se stal herec Martin Dejdar. „Je to stejný

blázen jako já. Nebál se dát své peníze do něčeho, co vůbec
nemuselo vyjít. Ohledně muzea vymýšlí další spousty aktivit,
je to prima chlap. A na to, kolik mu už je let, je i hezkej,“ dobíral si Magnusek Dejdara. Na pódiu před slavnostním otevřením nechyběli herečka Libuše Švormová, českoskalický
starosta Martin Staněk, krajský radní Pavel Hečko a také
celá Magnuskova rodina, přítelkyně Gábina a děti Terezka
a Vojta. Kastelán ratibořického zámku vyjádřil filmaři
Magnuskovi velké poděkování za to, že vzal debatu vedenou
na toto téma před několika lety vážně. Dnes je tak možné se
těšit z hotového díla. Byla zachráněna jedna z historických
budov v areálu Babiččina údolí, která je zároveň národní
kulturní památkou. Dále promluvil Martin Dejdar, který sice
připustil názor, že jsou s Tomášem Magnuskem tak trochu
blázni, dodal ale, že bez takových lidí by v současné době
nemohlo vzniknout nic. Dnešní den je prý důkazem, že dobré věci se dějí. Dále prozradil, že vznik Hereckého muzea je
prvním krokem k dalšímu projektu, o kterém do budoucna
uvažují.
„Vzniklo by tady místo, kde by mohli dožít ti, kteří celý svůj
život věnovali divákům. Často totiž v závěru svého života zůstávají osamoceni. Pokud by se tato myšlenka podařila zrealizovat, mohli byste se tady s nimi potkávat. Určitě by je to drželo takzvaně nad vodou, že mohou žít mezi svými hereckými
kolegy, přáteli a v neposlední řadě i se svými věrnými diváky.
Já už tady mám světničku domluvenou, budu prodávat lístky
do muzea a mít na starosti blízké parkoviště. To by mi zcela
jistě šlo.“
Podle slov Martina Dejdara budou další exponáty přibývat. Domluveny jsou již běžky Pavla Nového z filmu S tebou
mě baví svět, tepláky Jakuba Prachaře, ve kterých odzpíval
a odehrál klip Jsem gay, věci od Jiřiny Bohdalové, Miroslava
Donutila, Jiřího Bartošky a mnoha dalších. Libuše Švormová
ve svém projevu ocenila nápad rozšířit muzeum o případný
herecký domov.
Herecké muzeum Viktorka se tak stalo v Ratibořicích novou
turistickou zajímavostí. Návštěvníkům je k dispozici nejen
samotné muzeum, ale i restaurace s terasou, víceúčelový
sál, pokoje hotelového typu, wellness a nechybí zázemí pro
hosty. U objektu vznikl rovněž první chodník slávy a připravuje se herecká alej, která bude připomínat osobnosti, které
již nejsou mezi námi.
Text a foto: Jindřich Polák

Jar o m ěř – mě s to h u d b y

V roce 1957, před 60 lety, byl založen nadšenci hudby,
pod vedením hudebního pedagoga Jaroslava Voňky,
„Jaroměřský komorní orchestr“ (JKO).
Členy byli: Oldřich Hejzlar – housle, Vlad. Končický – cello,
J. Voňka – housle, Vlad. Černý – housle. První vystoupení nového tělesa se uskutečnilo rok poté ve škole "Na Ostrově",
kde v přeplněném sále hrálo skladby starých Mistrů s netušeným úspěchem. Na jaroměřskou hudební scénu najednou
vstoupil pozoruhodný orchestr, jenž v našem městě neměl
obdoby, kdy nebylo na co navázat. Vbrzku se rozrostl na 20
hudebníků. Hráli na tyto nástroje: první a druhé housle, viola, violoncello, kontrabas a klavír. Ve zpěvních partech vystupovala komorní pěvkyně Libuše Nováková-Čertnerová,
dcera populárního jaroměřského kapelníka. Měla krásný,
plnozvučný hlas s jedinečnou technikou a jasnou artikulací. Byla schopna velkého rozpětí a s lehkostí zpívala party
lyrické i koloraturní.

V r. 1961 byl uspořádán, spolu s pěveckým sdružením
"Jaromír", velkolepý koncert a byla to mimořádná kulturní
událost. Následovaly různé kulturní produkce, které vyústily v r. 1963 v nejznámější akci "Malé jaroměřské hudební
jaro". Byli pozváni známí umělci, mj. i jaroměřští rodáci,
členové opery F. X. Šaldy v Liberci Arnošt Klíma a Jaroslav
Slováček. Po celá léta hudebního vystupování slovem a recitacemi provázely Božena Baumannová a Dana Pracná, obě
členky DS Vrchlický.
Kolem roku 1982 orchestr započal novou etapu umělecké
činnosti rozšířením o hráče dechových nástrojů a bicí, až
čítal 30 členů.
JKO patří do "Zlatého fondu" amatérské hudební scény
a díky všem, jenž se zasloužili vedle názvu "Jaroměř – město zahrad" o další, a to "Jaroměř – město hudby". Ale to již
patří minulosti a našim vzpomínkám.
text: Zdeněk Hovorka
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I NFORMAC E PRO O B Č A N Y
H o r k é l e tn í n ov in k y z B ast i onu I
Samostatné zpřístupnění Lapidária M. B. Brauna
Lapidárium Matyáše Bernarda Brauna, kde se nacházejí originály soch z Mariánského sloupu, se konečně dočkalo odpovídajícího osvětlení.
Během konzultací, jak by osvětlení barokního díla mělo vypadat, pomohl i akademický sochař Petr Novák z Jaroměře.
Sochy tedy nyní mohou vyniknout v celé své kráse.
Prostor je vybaven informačními panely k jednotlivým vystaveným objektům v českém i anglickém jazyce a velkou tabulí, která pojednává o samotném tvůrci Mariánského sloupu
Matyáši Bernardu Braunovi.
Lapidárium bude od začátku července přístupné pro návštěvníky samostatně, mimo prohlídkovou trasu. Příchozí tedy
budou mít dostatek času na prostudování všech informací,
samotných soch a také na případné fotografování. Mimo jiné
je to také jedna z dalších možností, jak si zkrátit čas při čekání
na prohlídku.

Projekt Pevnosti bez hranic
Projekt "Pevnosti bez hranic", který vznikl ve spolupráci s polskou pevností Kladsko, nám umožnil zrealizovat hned několik
vylepšení v turistickém areálu, který spravujeme.
Prohlídková trasa Bastion I a podzemí je od července zpestřená o dvě videoprojekce. Jedna nastiňuje události, které vedly
k výstavbě Josefova, během druhého videa se ocitnete uprostřed střelby z křesadlových pušek ze střeleckých galerií.
Dále je prohlídková trasa rozšířená o akustické efekty v minových chodbách a o několik informačních tabulí. Naleznete na
nich příběh Ignáce Pábila, případně se dozvíte, kde přesně se
v podzemí zrovna nacházíte a jak to vypadá na povrchu nad
vámi.
Návštěvníkům z Čech i ze zahraničí by měly tyto vizuální a akustické prvky pomoci lépe porozumět vykládané problematice.
Ve vybrané dny se bude dokonce během prohlídek v podzemí

ozývat střelba.
Nezapomněli jsme ani na propagační materiály v češtině, polštině a angličtině.
Tištěné materiály, bannery i videoupoutávky, které prezentují
nabídku pro turisty v Josefově i v Kladsku, jsou distribuovány u nás i v Polsku, takže by mohly přilákat více polských návštěvníků do Josefova a naopak.
Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Zážitkové programy pro dospělé a pro letní tábory
Již několikrát jsme si v minulosti vyzkoušeli, jaké je to vést
nejen program pro školy, ale i pro dospělé. Proto rozšiřujeme
nabídku i o zážitkové programy pro dospělé.
V jedinečném prostředí podzemních chodeb pevnostního
města Josefov čeká účastníky kombinace dobrodružství, teorie i napětí. Dobová atmosféra všechny zavede do 18. století,
okusí, jaké bylo být minérem nebo střelcem s možností opravdového výstřelu z křesadlové pušky pod vedením zkušených
členů KVH Josefov.
Kdo obstojí, toho čeká ho odměna, ale možné je dostat se i do
vězení. Co by to bylo za velitele, kdyby zklamal svou jednotku.
A na konec se přeživší mohou těšit na dobovou vojenskou kuchyni se špetkou historie.
Během léta je možné se přihlašovat na dětské programy i pro
tábory. Více najdete na www.pevnostjosefov.cz.
Ilona Rejzková Zatloukalová,
MKS Jaroměř – Středisko Pevnost Josefov

L i g a p r o ti r a kov in ě Ná chod

Květinový den 2017 v náchodském regionu.
I letos se občané mohli setkat 10. května na
místech náchodského
regionu se žáky středních a základních škol
společně se skauty
a dalšími dobrovolníky,
kteří nabízeli symboly
boje proti rakovině –
kvítky měsíčku lékařského s modrou stužkou. Letošní zaměření sbírky bylo opět
velmi aktuální – prevence nádorů hlavy a krku. Příčinami
vzniku těchto nádorů je chronické kouření (včetně kuřáků marihuany) a konzumace alkoholu. Nejlepší prevencí je omezení
těchto škodlivých vlivů spolu se správně a pravidelně prováděnou ústní hygienou.
Členové náchodské pobočky Ligy proti rakovině připravili celou sbírku ve spolupráci s patnácti středními školami, skauty
a dalšími dobrovolníky v mnoha městech a obcích Náchodska,
Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska. A jaká je konečná
bilance? Celkem bylo prodáno rekordních 12 969 kytiček
a na celorepublikový účet sbírky bylo posláno 285 095 Kč.
Poděkování právem patří všem dobrovolným prodejcům – žákům, studentům i jejich pedagogům, skautům a členům LPR
Náchod za jejich obětavý přístup ke sbírce. Zásadní podíl

na úspěšnosti mají každoročně organizátorky, paní Helena
Vomáčková a paní Eva Hrnčířová, samy onkologické pacientky. Upřímný dík také patří vedení, pracovníkům a pracovnicím
České pošty Náchod za ochotu a rychlé zpracování výsledků
sbírky a za dopravu pokladniček pracovníkům poštovního
depa.
Mgr. Renata Lelková, Liga proti rakovině Náchod

Jubi l ant i
Životní jubileum v květnu 2017 oslavili:
Věra Přibylová
Jan Felix
Bohuslav Šimek
Zdeňka Škopová
Josef Břeský
Eva Miholová
Vlastislava Plšková
Naděžda Doležalová
Helena Haláková
Květomila Popelková
Karel Binar
Marie Vaculová
Karel Feigl

88
90
92
86
89
85
88
90
85
86
86
86
92
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D i akon i c e Č C E - Milíč ů v dům
FestNeFest 2017 – zábava pro celou rodinu.
Pokud hledáte
akci v Jaroměři
určenou celé
rodině,
rozhodně nepropásněte
neziskový festival
FestNeFest ,
který je realizován za finanční podpory Města Jaroměř. Díky této podpoře je zdarma
vstupné nejen na festival jako takový, ale volný vstup se
vztahuje i na veškeré doprovodné aktivity pro děti. Akce se
koná v sobotu 29. července 2017, místo je stejné jako v letech minulých – Masarykovy sady v Jaroměři.
FestNeFefest bude zahájen ve 14:00 programem pro děti, jehož součástí bude jízda na ponících, skákací hrady, airbrush
tatto, malování na obličej, slackline a trampolína. Pro nejmenší zde bude připravena dobrodružná Poťouchlíkova
cesta, kde budou děti plnit úkoly za sladké odměny. V 15:00

vystoupí na pódiu umělecká agentura Vosa se svým pořadem plným písniček a soutěží VOSA JEDE. Program pro děti
bude probíhat do 18:00.
V 17.30 vystoupí Cat ska, což je svěží ska-punk ze Rtyně
v Podkrkonoší, v 19:00 následuje energická skupina Banda-ska, jenž kombinuje off beatový rytmus SKA muziky
s prvky popu, jazzu a funky. Kapela Kohout plaší smrt vystoupí ve 20:30 a do večera vnesou trochu punku. Na pódiu ve 21:45 vystřídá big band kapela Něco chybí z Nového
Bydžova; styl skupiny by se dal klasifikovat jako alternativní pop-rock s prvky reggae a ska. Ve 22:30 předvedou
své hudební umění moderátoři celé akce Jirka a Marek
Barešovi s kapelou Maniac, charakteristickou především
energií, která vás nenechá rozhodně v klidu.
Těšíme se na Vás!
Organizátorem a pořadatelem festivalu je Diakonie ČCE –
středisko Milíčův dům, které poskytuje sociální služby již
od roku 1992, www.milicuvdum.diakonie.cz. Změna programu je vyhrazena.
Kontakt: Bc. Gabriela Marková, 774 833 270.

Jos efov s k á s lav n o s t b u de!

V sobotu 15. července 2017.
Podstatné je uvedeno v nadpisu, zbývá jen dodat, že se po
dobré zkušenosti v loňském roce bude opět konat ve festivalovém parku – ravelinu XIII a začne ve 14 hodin krátce
poté, co skončí obvyklá bojová ukázka klubů vojenské historie. Více informací bude na plakátech a letácích.
Odpolední program bude zaměřen na rodiny s dětmi, pro
které jsou připraveny dvě pohádky v podání Loutkového
divadla KOZLÍK, a hlavně zábavný a soutěžní pořad VOSA
JEDE. Děti si navíc budou moci užívat pohybu na skákacím
hradu a nafukovací skluzavce. Určitě je také zaujme sportovní nabídka Sokola Josefov 2. Stejně tak se budou líbit
i jaroměřské mažoretky. Podvečerní část programu zahájí
představení FREDDIE MERCURY REVIVAL a pak už budou
plynule následovat další hudební vystoupení – poprockové kapely MEMPHIS z Hradce Králové, skupiny NEZMAŘI,
stálice naší folkové scény a královédvorské country kapely
PHOBOS. O půlnoci nastane čas k rozchodu domů.
O bohaté občerstvení bude postaráno. U hlavního vchodu
do areálu bude parkoviště, pro pěší bude v hradbách otevřena poterna za bývalými čtvercovými kasárnami. Dospělí

zaplatí 70 Kč vstupného a děti pouze 30 Kč. Slavnost, která je součástí celodenní akce Oživlý Josefov, je finančně
podpořena Městem Jaroměř a Královéhradeckým krajem.
Pořadatel slavnosti Klub přátel Josefova se těší na vaši hojnou účast.

Pavel Mertlík

V Žirči otevřeli novou Expozici historie cyklistiky
Poprvé se tato expozice představila veřejnosti 10. 6.
Tento slavností den se neobešel bez živé hudby, atrakcí
i občerstvení. Návštěvníci byli v dobových kostýmech.
Mezi vystavenými exponáty si každý najde to „své“ kolo.
Otevřeno je, mimo pondělí, každý den od 9:30 do
17:00. Těšit se můžete na tři podlaží exponátů, ale také
na velkou projekci dokumentárních filmů s cyklistickou
tématikou.
Těšíme se na návštěvu.

Po d ě ková n í z a v y s to u p e ní v domě s pečovat el skou sl užbou

Rádi bychom touto formou poděkovali, jménem obyvatel domu s pečovatelskou službou, za kulturní zážitky
v DPS z poslední doby.
Prvním bylo vystoupení dětí z Mateřské školy na Zavadilce,
které milým pásmem známých i méně známých písní
společně se svými učitelkami, paní Simonou Duškovou
a Radkou Šrejberovou, přispěly k oslavě Svátku matek.
Mezi diváky byli sice i pánové, ale s úsměvem na tvářích
a nadšeni odcházeli všichni. Děti na závěr svého vystoupení
všem divákům předaly vlastnoručně vyrobené květiny.
Druhým bylo vystoupení mažoretek Carmen z DDM
Klíč Josefov, pod vedením trenérek Natálie a Moniky
Komínkových. Malé mažoretky za sebou mají velký úspěch,
kterým je 2. místo na Mistrovství Čech a Moravy, které se
uskutečnilo koncem května v Brně. Klienti Pečovatelské

služby, ostatní obyvatelé domu i veřejnost, kterou vystoupení přilákalo, měli možnost shlédnout dvě skupinová vystoupení a sólové vystoupení Agáty Galleové, Sáry
Svobodové, Natálie Galleové a Barbory Kazdové. Trenérka,
slečna Natálie Komínková, předvedla sólo, se kterým na
Mistrovství Čech a Moravy v Brně získala 1. místo.
Počasí nás trochu potrápilo, přesto účinkující slečny rozdávaly úsměvy jako správné profesionálky, a několikrát se jim
podařilo diváky roztleskat. Vystoupení bylo krásným zážitkem pro všechny přihlížející a všichni už se moc těšíme na
vystoupení, která nám „Carmenky“ předvedou příště.
Velký dík za zajištění akce patří též paní Aleně Galleové,
pracovnici pečovatelské služby, která je maminkou dvou
vystupujících sólistek.

Kolektiv Pečovatelské služby
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M ěs t s ká k n ih ov n a Ja r o m ěř
Vážení čtenáři a přátelé Městské knihovny Jaroměř,
v červnu ukončila svoji aktivní činnost v knihovně paní Eva
Kašparová, která pracovala na pozici knihovnice od roku
1975. Děkujeme jí za hromady odvedené práce a přejeme
spoustu energie a dobré nálady do dalších let. Od července
se o čtenářské potřeby návštěvníků pobočky na Zavadilce
postará paní Zdeňka Záveská, které přejeme dobrý start
a mnoho pracovních úspěchů.
140 prvňáčků ze ZŠ Na Ostrově a ZŠ Boženy Němcové bylo
císařem Josefem II. pasováno na čtenáře. Děti v knihovně
splnily připravené úkoly, obdržely pasovací listinu a knihu spisovatele Martina Šinkovského – Lapálie v Lampálii
z projektu Knížka pro prvňáčka. Role císaře Josefa II. se

Upozorňujeme na změny otevírací doby o prázdninách:

ochotně a s elegancí sobě vlastní chopil Josef Horáček.
V pobočce Josefov zkušeně pasoval David Doubrava coby
císař Josef II. 45 žáků prvních tříd Základní školy Jaroměř
– Josefov. Díky všem přítomným se podařilo vytvořit slavnostní atmosféru.
Vyhlášení vítězů 34. ročníku literární soutěže na téma „Můj
nejlepší den“ proběhlo v Městském muzeu v Jaroměři. Ze
210 soutěžních prací jsme vybrali ty nejzdařilejší a autory
odměnili knihami od firmy OPA a květinami, za které děkujeme Městu Jaroměř.
Hlavně děti zveme na herní dopoledne, která se uskuteční
ve čtvrtek 13. července a ve čtvrtek 17. srpna od 9:00
v hlavní budově. Máme připravenou pestrou nabídku stolních deskových her.

Hlavní budova Oddělení pro dospělé
výpůjční doba nezměněna
Oddělení pro mládež
pondělí 8:00 - 11:00, 12:30 - 16:00, středa 8:00 - 11:00
(hlavní budova bude uzavřena ve dnech 17. 7. – 6. 8. 2017 z důvodu revize knihovního fondu, i v tomto období máte možnost, v rámci jedné registrace, využít služeb našich poboček v Josefově a na Zavadilce)
Pobočka Josefov
úterý, středa, čtvrtek 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
(pobočka uzavřena od 3. do 16. července)
Pobočka Zavadilka

otevřena po celou dobu prázdnin, výpůjční doba nezměněna

Přejeme všem našim uživatelům krásné léto a šťastné návraty z cest. Aktuální informace o dění v knihovně naleznete na www.knihovnajaromer.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu,

Vaše knihovna, Martina Priharová

Stomatologická pohotovost

05.07.
MUDr. Lubomír Beran
Velký Třebešov 118
491 453 272

06.07.
MUDr. Lucie Strnadová
Z. Němečka 130, Josefov
491 812 495

08.07. a 09.07.
MUDr. Jaroslav OžďanHusovo
B. Němcové 13, Česká Skalice
491 452 789

15.07. a 16.07.
MUDr. Karel Kalfus
Česká 50, Jaroměř
491 815 077

H u s ův sb o r
Vážení spoluobčané,
Zatímco naše politické nebe připravuje svoji strategii
k podzimním volbám, aby na své sliby nalákalo co nejvíce
našich dušiček, naše programy mají před sebou zcela jasnější a prozaičtější skutečnost. Léto je tady a s ním naše
dovolené a prázdniny, čas odpočinku a her, čas nových poznávání a setkání. Ale právě tento čas odpočinku dává více
času nad přemýšlením o životě jako takovém. Jeden příběh
vypráví: Před studenty filozofie přišel jejich profesor s podivnými předměty. Když hodina začala, beze slov uchopil
prázdnou, ale velmi velkou sklenici a začal ji naplňovat
golfovými míčky. Pak se studentů zeptal: „Je už sklenice
plná?“ Souhlasně odpověděli: „Ano.“ Profesor poté podal
krabici plnou kamínků a nasypal je do sklenice. Lehce s ní
zatřepal a kamínky zaplnily volné mezery mezi golfovými
míčky. Znovu se studentů zeptal, zda je sklenice plná. A oni
znovu souhlasili. Natáhnul se po další krabici, nyní plnou
písku. Nasypal písek do sklenice. A samozřejmě písek zaplnil všechno ostatní. Znovu se ještě jednou zeptal, jestli
je sklenice plná. A studenti jednohlasně odpověděli stejně,
jako doteď. Profesor nakonec vytáhnul dvě piva zpod stolu a nalil je celé do sklenice. Tím efektivně zaplnil mezery
mezi pískem. Studenti se začali smát. Za jejich halasného

smíchu, profesor řekl: „Nyní chci, abyste si tuto sklenici
představili jako sklenici reprezentující váš život. Golfové míčky jsou ty důležité věci – rodina, děti, zdraví, přátelé a vaše
oblíbené vášně. Pokud by se ztratilo vše ostatní, pořád by byl
váš život naplněn. Kamínky jsou ty ostatní věci, na kterých
záleží – práce, dům, auto. Písek představuje všechny ostatní
záležitosti. Pokud první naplníte sklenici pískem, nezbude už
žádné místo pro kamínky nebo golfové míčky. To samé platí
i pro život. Když strávíte všechen svůj čas nad maličkostmi,
nikdy vám nezbude místo pro věci, které jsou pro vás důležité. Věnujte pozornost věcem, které jsou zásadní pro vaše
štěstí. Věnujte se první golfovým míčkům. Věcem, na kterých
opravdu záleží. Nastavte si priority, zbytek je pouze písek.“
Nakonec se ještě přihlásil jeden ze studentů s otázkou:
„A co to pivo, co to reprezentovalo?“ Profesor odpověděl:
„Pivo jen ukazuje, že nezávisle na tom, jak plný se váš život
může zdát, vždycky je ještě prostor na pár piv s přáteli.“
Co k tomu dodat? I v létě mějme na zřeteli své vlastní priority. Buďme jim věrni, abychom pro pár nevšedních zážitků
nezahodili celý svůj život.
Krásné léto, mnoho sluníčka a radosti.
Farářka Mgr. Alena Fabiánová
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K A LEN D Á R I U M
1. července

Setkání s Olinkou Matuškovou
11:00 hod.
Muzeum Waldemara Matušky
Pořadatel: Muzeum Waldemara Matušky

13. července

Autorské čtení Pavla Zdražila
18:00 hod.
Bastion IV, Josefov
Pořadatel: Bastion IV

5. července

43. Botas, Mistrovství ČR
8:00 – 17:30 hod.
SK Rychnovek
Pořadatel: SK Rychnovek

15. července

Oživlý Josefov
9:30 hod.
Josefov
Pořadatel: uvedeno na plakátě

8. července

K Peklu u Nového Města n. M.
8:15 hod.
Autobusové a vlakové nádraží
Pořadatel: Spolek Sante

22. července

16. Svatoanenské zahradní slavnosti
10:00 hod.
U kostela sv. Anny v Žirči
Pořadatel: Domov sv. Josefova

12. července

Cyklovýlet na Kuks
15:00 – 19:00 hod.
Rozmarýnkova zahrada – Na Karlově
Pořadatel: Rozmarýnek z. s.

26. července

Vodní hrátky
15:00 – 17:00 hod.
Rozmarýnkův dvoreček
Pořadatel: Rozmarýnek z. s.

B l í ž í s e fe s tiv a l Br u ta l Assaul t
Ve dnech 9. - 12. srpna se v josefovské pevnosti uskuteční již 22. ročník festivalu Brutal Assault.
Festival, na nějž se sjíždějí fanoušci z celého světa, letos
opět láká na velká jména různorodých žánrů tvrdé hudby.
Jedinečným zážitkem budou bezpochyby exkluzivní koncerty Master’s Hammer a Emperor, celkově se na festivalu
představí na 110 kapel z celé planety. Pořadatelé očekávají
podobnou návštěvnost jako v minulých letech, kdy byla kapacita historické pevnosti vždy téměř naplněna.
Pořadatelské zabezpečení festivalu bude jako vždy na vysoké úrovni, o koordinaci a provoz festivalu se bude starat
několik stovek pořadatelů v součinnosti s městskou policií, policií ČR, zdravotnickou službou nebo místní hasič-

skou jednotkou, která má mj. na starost parkování v ulicích
Josefova.
Za pořadatele děkujeme všem obyvatelům Josefova
a Jaroměře za vstřícnost a pochopení zejména během úterý
a středy, kdy do Josefova přijíždí hlavní proud návštěvníků,
což nejčastěji přináší dopravní komplikace, které se však
ve spolupráci s městskou policií snažíme co nejefektivněji
řešit.
Brutal Assault si díky své organizaci, a zejména přátelské
atmosféře, vydobyl celoevropské renomé, za což patří dík
také všem zástupcům a občanům Josefova a Jaroměře, kteří
festival za oněch deset let takříkajíc přijali za svůj.

Za pořadatele, Tomáš Fiala

Loutkářský soubor BOĎI stále HLEDÁ NOVÉ ČLENY. Zkoušíme každý pátek od 18.00 hodin v Boučkově loutkovém divadle. Potřebujeme jak vodiče, tak mluviče, ale i techniky. Telefon na principála Romana Bauera: 777 812 470,
email: bodi@bodi.cz, www.bodi.cz

I N ZERC E
g

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

g

Koupím staré a starožitné obrazy, lustry, hodiny, náramkové a kapesní hodinky, fotoaparáty, housle, pivní
lahve, auta na kabel, knihy, pohledy, mince, bankovky,
odznaky, šavle, bodáky, sklo, porcelán a jiné. Poradenství, OCENĚNÍ i návštěva je ZDARMA, platba hotově.
Tel.: 605254511 p. Hrneček. POZOR – Platí stále! Vyklizení i celé pozůstalosti.

g

Přijmeme obsluhu čerpací stanice v Černožicích n.
Labem. Plat od 16.500 Kč. Bližší informace na tel. čísle 495 421 332 nebo 495 421 417.
UZÁVĚRKY PRO INZERCI:
K 15. dni v měsíci. Informace na: redaktor@jaromer-josefov.cz.
nebo na 491 847 162.
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