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Zprávy z města

Vážení čtenáři,
říjen je měsícem, kdy nás počasí pomalu připravuje
na studené dny. Noci se prodlužují, dny se krátí, listí
se barví do nádherných odstínů, úroda je zralá a připravená k uskladnění – na to vše se v tomto měsíci
můžeme těšit.

Plavecká sezona
Malé ohlédnutí za právě ukončenou sezonou v plaveckém areálu.

Minulý měsíc jsem v úvodníku trochu rekapitulovala dva roky Zpravodaje v novém kabátě. Dostalo se
mi zpětně pár reakcí, na které bych chtěla reagovat. Především bych chtěla poděkovat mnoha pozitivním komentářům, které hlásí, že se jim Zpravodaj
líbí jak graficky, tak obsahově, a že si v něm vždy
rádi počtou. Těchto slov si opravdu vážím.
Reakce mohou být však i negativní, a to je vcelku
správné, protože i to nás posouvá dál.
První z připomínek bylo, proč je Zpravodaj zdarma,
a proč se tiskne na drahý papír, namísto běžného novinového papíru? V první řadě chci sdělit, že
Zpravodaj je a bude zdarma! Je to služba města pro
své občany, kteří si zaslouží být zdarma informováni o dění a situaci ve městě. Tuto věc bereme za
naprostou samozřejmost, stejně tak jako papír, na
kterém je Zpravodaj vytištěn – je to standard, který
si hodláme mezi ostatními zpravodaji udržet.
Další z připomínek bylo, že Zpravodaje je pouhým
„školníčkem“ a plejádou toho, co se již odehrálo.
Zpravodaj je primárně určen pro zprávy z městského úřadu, důležitá upozornění apod. Školy, jejímž
zřizovatelem je mimochodem město, přispívají do
Zpravodaje i právě z tohoto důvodu. Nehledě na to,
kolik z vás má ve škole nebo ve školce dcery a syny,
vnuky a vnučky nebo neteře a synovce? Není snad
důležité vědět, čím se děti zabývají, co tvoří, co dělají nad rámec klasického vzdělávání?

V neděli 2. 9. byl ukončen provoz plaveckého areálu. Od jeho otevření
1. 6. prošlo jeho vchodem 24 000 návštěvníků. Z toho 11 000 v červnu,
6 000 v červenci a 7 000 v srpnu. Nejsilnějším dnem byl čtvrtek 27. 6.,
kdy byla návštěvnost více než 1 100 osob, a na druhé straně byla sobota 13. 7. vinnou deště nejslabší, kdy mimo plavců s permanentkou
nepřišel nikdo.
Děkuji tímto všem zaměstnancům plaveckého areálu za bezproblémový průběh sezony a s prvním návštěvníkem v roce 2020 se setkáme
v sobotu 30. 5.
Pavel Martínek, vedoucí oddělení ASVAJ

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

2. 10.
7. - 11. 10., 21. - 25. 10
30. 9. - 4. 10., 14. - 18. 10., 28. 10. - 1. 11.

Do systému "Door to door" se můžete stále přihlásit. Přihlášku naleznete na webových stránkách www.jaromer-josefov.cz.

K událostem, které se již staly. Město Jaroměř přispívá na většinu akcí, jež ve Zpravodaji naleznete.
Jedná se o poděkování, shrnutí úspěšnosti akce
a také v neposlední řadě důkaz toho, že peníze,
které město poskytlo, byly použity řádně.

Výzva občanům a organizacím

Po přepočítání rubrik se celá třetina Zpravodaje věnuje událostem, které teprve proběhnou, a na které se můžete vydat.

Příprava rozpočtu města Jaroměře na rok 2020.

A na co se v tomto čísle můžete těšit? Neváhejte
a přihlaste se o svůj kompostér, přihláška je k vystřižení na str. 4. Dále doporučuji přečíst si o spolku
Be Sea, který pomáhal v Indonésii, nebo o Svatohubertské slavnosti, která se konala na Starém Plese.
A v kalendáriu objevíte nespočet akcí, které vás jistě kulturně obohatí.

Vážení spoluobčané, v průběhu IV. čtvrtletí 2019 bude projednáván návrh rozpočtu města Jaroměře na rok 2020.
Vaše návrhy a náměty na zařazení akcí do rozpočtu našeho města na
rok 2020 můžete zasílat písemně na adresu Město Jaroměř, odbor
plánovací a finanční, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
nebo e-mailem na adresu: epodatelna@jaromer-josefov.cz, a to v termínu do 20.10.2019.

Přeji příjemné prožití podzimních dnů a na počtenou v listopadovém čísle.

Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová

Za vaše náměty, návrhy a postřehy předem děkujeme.
Neumannová Iveta, vedoucí odboru plánovacího a finančního

3

Zprávy z města

ŘÍJEN

Projekt "Kompostéry pro občany města Jaroměře"
Druhá vlna přihlášek.
Stále je možné přihlásit se
do tohoto projektu. Předběžná přihláška je ke stažení
na stránkách města (https://
www.jaromer-josefov.cz/
mestsky-urad/odbory-mu-1/
odbor-zivotniho-prostredi/
zadosti-a-formulare-1/).
Druhá dodávka 300 kompostérů bude dodána pravděpodobně v průběhu listopadu či začátkem prosince.
Kompostéry jsou kvalitní
a již se začínají objevovat
na zahradách vašich spoluobčanů, kteří obdrželi kompostér v první vlně (na obrázku je zobrazen kompostér, který
si spoluobčané již vyzvedli v první vlně).

Veškeré Vaše dotazy směřující ke kompostérům směřujte na
Mgr. Sylvu Hučkovou (tel. č.: 491 847 156, email: huckova@jaromer-josefov.cz).
Co patří do kompostu?
Do kompostu patří organické zbytky z domácnosti a ze zahrádky. Do kompostu tak můžete ze zahrady dávat například posekanou trávu, listí, dřevní štěpku, vychladlý popel. Z domácnosti
pak kávu, bioodpad z kuchyně, ovoce, zeleninu. Do kompostu
patří i skořápky a v menším množství se může přidávat i novinový papír.
Co do kompostu nepatří?
Pokud chcete, aby váš kompost fungoval jak má, tak do kompostu určitě nedávejte kosti, slupky a pecky z exotického ovoce, plevel a zvířecí exkrementy.
Mgr. Sylva Hučková

(zde odstřihněte)

Poučení o zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro účely výpůjčky kompostéru. Právním důvodem jejich zpracování je jejich nezbytnost pro splnění smlouvy a pro provedení
opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Po vypořádání závazků z uzavřené smlouvy budou Vaše osobní údaje uchovávány pro účely archivace dle platných předpisů. Město plánuje předat Vaše kontaktní údaje Technickým službám města Jaroměře za účelem předání kompostérů. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné,
avšak nezbytné pro uzavření smlouvy.
Město Jaroměř, správce Vašich osobních údajů, můžete kontaktovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů (tel.: 491 847 200, e-mail: poverenec@
jaromer-josefov.cz). Další informace o zpracování osobních údajů získáte na odboru životního prostředí nebo na internetových stránkách www.jaromer-josefov.cz
v sekci Ochrana osobních údajů v záložce Informace ke konkrétním případům.

Hospodaření města přehledně.
Informace o podrobném hospodaření města Jaroměře a příspěvkových organizacích zřízených městem Jaroměř jsou k dispozici v rozklikávacím podrobném členění na internetu v aplikaci MF MONITOR (http://monitor.statnipokladna.cz).
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Místo pro přecházení u Tyršova mostu v Jaroměři
V měsíci září bylo zřízeno nové místo pro přecházení u Tyršova mostu.

vům a povinnostem chodců a řidičů.
Přechod pro chodce:
U přechodu pro chodce ve vztahu k vozidlům platí, že řidič vozidla nesmí ohrozit a omezit chodce přecházející pozemní komunikaci na přechodu pro chodce a umožnit jim tak bezpečné
přejití.

Tento přechod bude sloužit občanům přecházejícím komunikaci z ulice nábřeží 17. listopadu směrem k Penny Marketu.
Na základě toho bychom chtěli upozornit na rozdíly mezi přechodem pro chodce a místem pro přecházení ve vztahu k prá-

Místo pro přecházení:
V místě určeném pro přecházení se musí chodec přesvědčit,
zdali může pozemní komunikaci přejít, aniž by ohrozil sebe,
nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
Chodec smí vozovku přecházet, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
To znamená, že řidič vozidla nemá povinnost zastavit vozidlo
a umožnit chodci přejití.
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Uz a vř en í ž el ezničn íh o přejezd u
s tá l e t rv á

Železniční přejezd "Velké závory" je stále uzavřený. Dle posledních informací bude dodržen termín uzavření.
Železniční přejezd "Velké závory" do Josefova byl uzavřen od
26. srpna. Dle posledních informací bude dodržen původní avizovaný termín uzavření, a to do 4. října 2019.
V této době je stále doprava vedena objízdnými trasami a řidiči
mají tyto možnosti:

vá stanice" pojedou v opačném směru oproti běžnému stavu.
Mění se časy odjezdů a příjezdů jednotlivých spojů. Výlukové
jízdní řády budou vyvěšeny na jednotlivých zastávkách.
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Povinné čipování psů!

1. Z Jaroměře, ulicí Na Valech a Jaromírovou, po silnici
II/285 směrem na Rychnovek a přes Brdce zpět do Josefova. Stejně i opačným směrem. Jednosměrný provoz bude
z důvodu malé šířky komunikace veden z Josefova přes
Brdce po místní komunikaci zpět do Jaroměře (spojnice
mezi silnicemi II/285 a III/285 12), viz přiložená mapa.

Od 1. 1. 2020 bude povinné
očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě,
že je pes označený mikročipem.

2. Z Jaroměře po silnici I/33 do Černožic a přes Vlkov, Rasošky a Nový Ples zpět do Josefova. Stejně i opačným směrem.

Číslo mikročipu musí být
zaznamenáno v dokladu
o očkování psa (pas, očkovací průkaz).

Pro místní osobní dopravu bude také možné jet z Jaroměře ulicí Jiráskovou, pod tunýlkem a ulicí Ruskou do Josefova – tato
trasa bude jednosměrná pouze ze směru od Jaroměře do Josefova.
Dbejte prosím zvýšené opatrnosti a sledujte přechodné dopravní značení, může dojít ke změnám v dopravním omezení.
Vlivem uzavírky železničního přejezdu došlo také ke změně
jízdních řádů. Autobusy směrem na Josefov budou zpravidla
začínat u železniční stanice. Ze zastávek "Tanex" a "Autobuso-

Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději
v době prvního očkování
proti vzteklině.
Mikročipem nemusí být označení psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011.
Státní veterinární správa
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Active English Camp 2019 opět na "Ostrově"
Jak již bývá na naší škole zvykem, také v letošním roce si poslední srpnový týden připomněli přihlášení žáci zábavnou
a nevšední formou angličtinu.

Připravili se tak na nastávající školní rok, a navíc si užili spoustu
zábavy. Probíhal totiž program Active English Camp.
Active English Camp je týden plný angličtiny, při kterém děti

tráví každý den šest hodin pod vedením zkušeného lektora,
který k nám přiletí vždy z některé z anglicky mluvících zemí.
Žáci si tedy mohou vyzkoušet, jaké to je konverzovat s rodilým mluvčím a jak zní autentická angličtina. Letos se nám navíc podařilo zajistit pro Active English Camp zahraniční lektory
dva, oba z Velké Británie. Další novinkou byla změna prostor.
V letošním školním roce Active English Camp totiž neprobíhal
v prostorách školy, ale v prostorách naší školní družiny ve vile
Na Ptákách. Žáci tak měli možnost využít nejen vnitřní prostory družiny (včetně družinové počítačové učebny), ale také její
velkou zahradu, která prošla vloni zásadní revitalizací. Takže
kromě aktivit v lavicích si děti zahrály i venkovní hry, při nichž
zahradou zněla opět angličtina.
Active English Camp se u žáků, stejně jako v minulých letech,
setkal s velkým úspěchem a odnesli si z něj mnohé cenné znalosti a neopakovatelné zkušenosti. Ty využijí nejen ve škole při
výuce, ale ověří si je i v praxi, třeba během zájezdů do Anglie,
které naše škola rovněž pořádá.
Mgr. Ondřej Pličžka

P o p r á zd n i n á c h h urá á á zpá t ky
d o nov éh o

„Po prázdninách hurááá zpátky do nového!“ Zdá se, že právě
toto je heslem mateřské školy Na Zavadilce již pár let.
Zatímco v předchozích letech se v MŠ inovovaly interiéry tříd,
šaten, kuchyněk, o letošních prázdninách přišlo na řadu místo,
jehož stav nám pedagogům i dětem již dlouhý čas ležel na srdci, a to velká společná zahrada. Místo, které poskytuje prostor
hlavně pro odpolední setkávání dětí ze všech tříd MŠ, a které
slouží k aktivnímu odpočinku, rozvoji kamarádských vztahů
dětí, rozvoji jejich motoriky, koordinace, prostorové orientace
apod. Toto naše oblíbené místečko bylo již dlouhý čas v žalostném stavu.
Byť se nad zahradou rozprostírají nádherné košaté koruny javorů a dubu, které poskytují stín a množství přírodnin k tvoření, travnatá plocha hřiště po většinu roku nebývala travnatou
a znepříjemňovala tak pobyt všem zúčastněným. Zjara se vše
krásně zazelenalo, avšak s prvními deštíky a cupitajícími, běhajícími nožkami dětí se plocha nejprve proměnila v blátivé hřiště
a poté, s prvními silnějšími slunečními paprsky, zase naopak
v prašnou, udusanou a rozpraskanou zeminu. V žalostném
stavu byly rovněž chodníčky, které místy připomínaly spíše
nefunkční schodiště. Herní prvky, které byly téměř maskoty
naší školy, jako proslulý raketový kolotoč či železné lavičkové
houpačky, si také zasloužily spravedlivý odchod do důchodu.
Vždyť sloužily nám, našim maminkám i maminkám našich maminek!
Proto jsme na konci předchozího školního roku vše připravili
k zasloužené rekonstrukci. Zastaralé herní prvky a chodníčky
byly odstraněny, povrch srovnán a zahrada byla v očekávání
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příchodu nové éry. Se začátkem prázdnin tedy mohla započít
rekonstrukce, na kterou jsme s dětmi často dohlíželi, a nebyli
jsme zdaleka jediní. Mnohé kolemjdoucí i bývalé žáčky zajímal
děj na naší zahradě a směr jakým se úpravy vydávají. V srpnu
již byla rekonstrukce dokončena a zahrada pokojně vyčkávala
příchodu nadšených tváří a dovádivých těl našich školáčků.
V září jsme tedy mohli s nadšením začít objevovat nové možnosti a radosti, které zahrada po rekonstrukci nabízí. Travnatá
nefunkční plocha byla z velké míry nahrazena speciálním měkčeným povrchem s cestou pro jízdu na odstrkovadlech a koloběžkách, s vizuálními herními prvky pro různé pohybové hry
(terče, panáci, slalomy, skoky, poskoky apod.) a s plastickou
beruškou. Staré houpačky nahradily houpačky pružinové a lanové ve formě hnízda. Mezi stromy byly napnuty lanové dráhy,
objevila se zde lezecká stěna a nová skluzavka. Původní zahradu nám připomíná zachované pískoviště, tabule či prolézačka
ve tvaru stonožky. Zůstal však i prostor pro možnost doplnění
dalších herních prvků někdy v budoucnu.
Zhodnocení výsledků rekonstrukce se nám nyní každý den, za
schůdného počasí, zrcadlí ve tvářích nadšených dětí, spokojených výrazech zaměstnanců školy a souhlasných úsměvech
rodičů. Nyní nám nezbývá než si přát, aby nám krásné počasí
babího léta a prosluněného podzimu co nejdéle vydrželo, abychom si tuto novou radost mohli dosyta užít.
Kolektiv MŠ Na Zavadilce
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První den ve škole
S očekáváním a odhodláním vstoupili 2. září 2019 do velkého
světa prvňáčků všichni noví žáčci ze ZŠ Boženy Němcové v Jaroměři.

Velmi očekávaným okamžikem tohoto dne bylo slavnostní pasování prvňáčků, při kterém byl přítomen také náš pan ředitel

Mgr. Josef Hovorka. Každý nový žáček byl rytířem pasován,
prohlášen za prvňáčka a od své paní učitelky obdržel krásnou
šerpu. Všechny děti byly patřičně pyšné a náramně si tuto slavnostní chvíli užívaly. Lehké obavy, které možná děti měly před
vstupem do třídy, opadly a my jsme se mohli navzájem společně seznámit.
Každé z dětí o sobě řeklo kamarádům pár vět. Určený čas nám
uplynul jako voda a začali jsme se chystat k zakončení slavnostní chvíle. Slíbili jsme si, že se druhý den zase uvidíme a že spolu
již strávíme delší čas než dnes. Šťastné úsměvy, hrdost a těšení
na vše, co nás ve škole čeká, to bylo vidět na odcházejících dětech z prvního školního dne.
Za celý kolektiv pedagogů ZŠ Boženy Němcové přeji dětem,
aby se do školy těšily, aby chtěly bádat po odpovědích na své
otázky, naučily se ptát na vše, co je zajímá, a přijít na kloub
věcem, kterým nerozumí. My učitelé jim budeme průvodci na
jejich cestě za poznáním.
Mgr. Jitka Nývltová, třídní učitelka 1. B

V i r tuá l n í U n i v e rzit a t řet íh o v ěku

Od října 2019 zahajuje v Jaroměři činnost Virtuální Univerzita
třetího věku (VU3V).
VU3V je dlouhodobá společenská aktivita v oblasti seniorské
výuky, jejímž cílem je umožnit starším spoluobčanům zájmové
vysokoškolské studium formou dálkového studia. Pro většinu
seniorů z menších měst, kteří se nemohou zúčastnit prezenčního studia U3V v sídlech vysokých škol, je možností aktivního
využití volného času právě forma „virtuální“.
Posluchači se do výuky zapojují v „konzultačních střediscích
VU3V“, která jsou garantem (Provozně ekonomickou fakultou
České zemědělské univerzity v Praze) zřizována v jednotlivých
lokalitách. Od října nabízí všem seniorům možnost studia konzultační středisko VU3V při Gymnáziu J. Žáka v Jaroměři.
VU3V zahrnuje skupinové přednášky a společné testy. Na následné samostatné studium a testy po každé přednášce se
předpokládá podle individuálního tempa posluchačů doba
14 dnů. Své studium si seniorští posluchači mohou rozšiřovat
dalšími doprovodnými aktivitami, studiem doporučené literatury, vyhledáváním na internetu apod. Mohou vypracovat
nepovinné samostatné práce (eseje) v průběhu semestru, závěrečný test do konce semestru (do 31.12.). Všechny studijní
materiály jsou po přihlášení a registraci přístupné do konce
semestru.
Není třeba se obávat práce s počítačem – jsou potřeba skutečně jen základy, 4 základní úkony, které si posluchači rychle
osvojí, případně jim pomůže lektor nebo někdo ze spolužáků
(spuštění internetu, přihlášení, vyplnění testu, odeslání). Postupné ovládání počítače je pro posluchače prostředek, ne cíl.
Posluchač je na základě přihlášky zaregistrován, dostane
vstupní údaje do systému. Svůj zájem o studium dokládá jak ak-

tivní účastí na přednáškách, při diskuzích a společných testech,
tak i vypracováním samostatného testu po každé přednášce
a celkového závěrečného testu. Po úspěšném ukončení každého semestru obdrží posluchač „pamětní list“ a po úspěšném
ukončení 6 kurzů (1 kurz = 6 přednášek) obdrží při slavnostní
promoci v aule ČZU v Praze „Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku při PEF ČZU v Praze“. Bude-li mít zájem o další
studium, může pokračovat studiem dalších zvolených kurzů.
Kdo může studovat? Osoby se statutem důchodce; invalidní
důchodce bez rozdílu věku. (Není požadováno žádné předchozí vzdělání ani přijímací či vstupní zkouška.)
Podmínky studia: vyplněná přihláška, zaplacený administrativní poplatek 300 Kč/kurz (6 lekcí).
Zveme všechny zájemce o studium k účasti na 1. ukázkové
bezplatné lekci, ve čtvrtek 10. 10. 2019 od 13.30 hod. v budově
Gymnázia J. Žáka v Jaroměři. Tématem prvního kurzu budou
„Dějiny oděvní kultury“. Další témata pak budou volena dle zájmu studujících.
Ukázky virtuálních přednášek a další informace o nabídce a
náplni kurzů (např. Etika, Cestování, Astronomie, České dějiny
a jejich souvislosti, Barokní architektura v Čechách, Čínská medicína v naší zahrádce, Genealogie – hledání předků, Kouzelná
geometrie, Lidské zdraví, Osobní finance, Umění rané renesance v Itálii atd.) najdete na adrese: https://e-senior.cz /Portál
vzdělávání seniorů/Hlavní nabídka/Přehled virtuálních kurzů.
Přijďte se znovu nadechnout školní atmosféry, seznámit se s
novými spolužáky, něco nového poznat a vymyslet.
Mgr. Ladislava Malinová (malinova@goajaro.cz)
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Základní škola Josefov
Příměstský tábor.

ra udělat příměstskou tradici. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat panu řediteli, paní zástupkyni, panu školníkovi, paním
učitelkám, asistentkám pedagoga a samozřejmě dětem. Byly
jste skvělé. Budeme se těšit a na shledanou příští rok.
Za ZŠ Josefov, Luboš Chromý

Setkání s včelařem.

Klapla školní vrátka a začaly prázdniny. V josefovské základní
škole se rozhostilo ticho, tu a tam přerušeno hlukem řemeslníků, kteří přišli nebo přijeli opravit a zvelebit naši školu. Naštěstí
tato situace netrvala dlouho. Ve dnech od 1. 7. – 4. 7. 2019 se
opět rozezněl dětský křik a smích. „Jak je to možné, když jsou
prázdniny?“ Bylo to možné! Konal se tady příměstský tábor,
a to nejenom pro děti z josefovské školy, ale i pro děti ze škol
z Jaroměře, Křišťálu a Jasenné. Program byl našlápnutý. Koupání ve školním bazénu, výlet do Opočna, výlet za mašinkami
do výtopny Jaroměř, sladké občerstvení v restauraci Hlavní Stráž, realizace školního kina s popcornem a Pepsi Colou,
hry a soutěže, dopravní hřiště, opékání špekáčků, při kterém
nám pan ředitel zahrál u táboráku na kytaru. Spousta aktivit,
ale v pohodě, máme přeci prázdniny. Doufám, že se tato akce
všem líbila, a mohli bychom tak z pilotního příměstského tábo-

Rády bychom se v tomto článku vrátily k jednomu setkání, které se v loňském školním roce uskutečnilo u příležitosti Světového dne včel. 17. května 2019 jsme navštívili včelnici ve Vodárenské ulici v Jaroměři – Josefově. Zde nás vřele přivítal pan Ing.
Jaromír Mareček se svojí manželkou. Na pozemku s včelími úly
měl připraveny obrázkové panely s informacemi o včelstvu,
pracovní pomůcky včelaře i ukázky včelích produktů. Velice
poutavě nám vyprávěl o historii chovu včel, o včelách samotných i jejich chování a významu pro přírodu i člověka. Žáci byli
nadšeni, dozvěděli se spoustu informací o životě v úlu, o léčivé
síle propolisu či včelí mateří kašičky. V ochranných kuklách si
mohli prohlédnout včelí úl zblízka nebo se na vlastní kůži přesvědčit, že trubci nemají žihadlo. Pro žáky byla také připravena i vědomostní soutěž s odměnami a ochutnávka medu jako
sladká tečka nakonec. Tímto bychom chtěli panu Ing. Jaromíru Marečkovi velice poděkovat za příjemně strávený čas a za
spoustu krásných a nezapomenutelných zážitků.
Žáci 5. třídy ZŠ Josefov v doprovodu S. Břeské,
I. Krátké a N. Panenkové

Dr am a ť á k n a T h ea t ru Ku ks pod v a n á cté

Multižánrový festival Theatrum Kuks aneb baroko, jak jej nečekáte, nabízí už od roku 2002 barokní a barokem inspirované
umění v kulisách kukského areálu a okolí.
Navazuje na tradici Kuksu jako hudebního, divadelního a uměleckého centra evropského významu. Hlavním krédem festivalu je víra v to, že baroko má mnoho společného s dneškem,
a i po tři sta letech dokáže zaujmout, překvapit či pobavit.
Zuškový dramaťák účinkoval v programu už podvanácté! Do
Kuksu je blízko, Kuks má atmosféru a nás to tam táhne silou
nezvladatelnou. Když totiž na festival dojedeme, na nádvoří
hospitalu se postavíme a nadechneme místní vzduch, jsme na
skoro týden ztraceni. A to se děje už léta všem souborům, které se po řadě Theatra Kuks účastní a že jich z dramaťáku už
bylo!
Pro naši školu to začalo v roce 2007 Barokní operou, ve které
účinkovali loutkoherci, zpěvačky a muzikanti. Další rok jsme vynechali a pak to jelo rok co rok až do teď a věřím, že barokní
jízda hned tak neskončí, protože zážitek je úchvatný. Pro představu uvádím zúčastněné soubory a inscenace: soubor Spolu,
ale každý sám: „Měšťák šlechticem aneb Komedie bez Kašpár-
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ka“ (2009), Labyrint: „Labyrint podle Jana“ (2010), Mikrle: „…
ale já mám!“ (2011), Mikrle: „Hotel“ a scénická malba s Annou Irmanovovou (2012), Děvčátko a slečny: „Kázání děvčátkům a slečnám“ (2013), Mikrle: „Kráska v dřevě spící“ (2014),
JakKdo: „Commédia dell´arte“ (2015), Děvčátko a slečny:
„Ušubraná“ a JakKdo: „Kdes holubičko lítala?“ (2016), JakKdo:
„Mastičkář“, Mikrle (Kateřina Prášilová): „Tkadleček-hádka
milence s Neštěstím“ (2017), Děvčátko a slečny: „Modrovous“
a JakKdo: „Molière-Zdravý nemocný“ (2018).
A letos? Letošní ročník zahájil soubor pod hlavičkou našeho
Kolegia hraběte Šporka. Pro účastníky festivalového výletu na
Sněžku připravil na Růžové hoře předvádění písně na nápěv
Kalvárijské árie pod názvem „Ze svého klidu vyrušený Rýbrcoul,
aneb podivuhodná příhoda, která se udála s jedním na Sněžce
se nacházejícím duchem hor, zvaným Rýbrcoul 18. srpna 1729“.
Soubor Desgirafes v sobotu večer zahrál „Na zdraví!“. A pak
se v rámci dílny začalo pracovat na meotarové inscenaci pro
novou divadelní sezonu. Závěr prázdnin je pro nás zároveň začátkem nového školního roku, tedy s chutí do něj!
Jarka Holasová
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Umělecká kolonie Bastion IV nejen ve zdech pevnosti
V předchozím měsíci došlo k předání staveniště (jímž se stal
dvůr Bastionu IV), v následujících třech letech tedy bude provoz na „dvorku“ značně omezen. Ani v nejmenším nám to
ale nebere vítr z plachet a v plánování a organizování dalších
akcí pro veřejnost budeme pokračovat, naštěstí nám zůstávají
k dispozici prostory kasáren.
Mnozí z členů jsou navíc velmi aktivní i mimo josefovskou pevnost. Jedním z nich je náš malíř Gabriel Alex, s nímž se můžete
setkat 4. října na vernisáži jeho obrazů v hradecké Galerii Suterén (sídlící v infocentru na Eliščině nábřeží). Vernisáž s úvodním
slovem autora bude zahájena v 16:30. Specifikem výstavy nesoucí název OBRAZY PLNÉ MOŘE bude možnost prohlédnout
si veškerou Alexovu tvorbu, a to díky promítacím plátnům
umístěným do prostorově skromné galerie. Návštěvníci tedy
spatří fotografie děl, která Alex vystavoval v galeriích v Německu, v Anglii nebo v New Yorku. Veškeré malířovy výstavy
jsou koncipovány tak, aby každý milovník umění odcházel s příjemným pocitem na duši. A stejně jako je každé moře jiné, liší
se i Alexovy obrazy. Přijďte se podívat, jak rozdílným dojmem
působí řecké a turecké moře. Nebo co dýchá z moře italského.
Budete-li mít zájem, sám autor (který strávil u moře 30 let svého
života) vám prozradí, co ho inspiruje a jak je možné, že dokáže
svým obrazům vdechnout život i v našem českém vnitrozemí.
O 4 dny později, tedy 8. října, představí svou tvorbu na společné výstavě také Petr Novák z Jaroměře (Koně a ženy) a Vojtěch
Jirásko (Báje a pohádky). Výstavu skulptur a grafik můžete

zhlédnout, máte-li chuť udělat si výlet do Výstavní síně v České
Třebové.
12. října byste si neměli nechat ujít slavnostní odhalení pomníku slavného dostihového koně Peruána, jehož sochu s obrovskou láskou a neuvěřitelnou precizností stvořil sochař Petr
Novák z Jaroměře. Bronzovou statui běžícího (!) koně budete
moci poprvé na vlastní oči spatřit v Zámrsku den před začátkem Velké pardubické.
Nechcete-li však v říjnu vynechat samotný Bastion IV, srdečně vás zveme na trvající výstavu fotografií Vlastimila Sítaře
na téma Afričanky, Afričané a jejich děti. Zájemci se mohou
ozvat na telefonní číslo 720 519 801 a domluvit si individuální
návštěvu. Na přelomu září a října také proběhl mezinárodní
fotografický workshop Josefov 3, při němž studenti vysokých
fotografických škol z Prahy, Zlína, Bratislavy a Ostravy využili inspirativního prostředí josefovské pevnosti a pustili se do
umělecké tvorby. Výsledek jejich týdenní práce můžete zhlédnout na vernisáži 4. října od 18 hodin.
Měsíc říjen společně uzavřeme promítáním pečlivě vybraného snímku v rámci našeho filmově-vzdělávacího klubu. Jako
vždy můžete dorazit poslední čtvrtek v měsíci, tedy 31. října.
Nechcete-li zmeškat úvodní titulky, buďte na místě již v 18:30.
Vstup volný!
O našich dalších plánech (a že jich není málo!) zase za měsíc…
Těšíme se na vás!
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Karlová

Sp o l ek S Č R , M ě O Ja roměř zv e s en iory

Pozvánka na zájezd.

Registrace:

Datum zájezdu:
Cena zájezdu:
		
Program:
		

Registrační poplatek žádný. Všichni účastníci obdrží kupon na
občerstvení v místním bufetu, které si budou moci odebrat
průběžně po odplavání svých disciplin.

6. 12. 2019
členové SČR Jaroměř – 100 Kč
nečlenové SČR Jaroměř – 150 Kč
Prohlídka zámku v Novém Městě n. Met.,
návštěva adventních trhů, oběd u Drašnarů

Jízdní řád (odjezd):
			

08.30 hod. – poliklinika
08.45 hod. – nádraží ČD

Předpokládaný návrat do 16.00 hod. V ceně zájezdu je doprava, vstupné na zámek a oběd. Přihlásit se na zájezd a uhradit
cenu zájezdu je možné v DPS (Josefa Šímy) 12. 11. 2019 v době
od 16.00 do 16.30 hod. Po uvedeném termínu bude možno se
přihlásit na telefon 732 474 035. Členové SČR mají přednost.
Náhradní termín je 26. 11. 2019 – DPS od 16.00 hod.

VI. ročník plaveckých závodů seniorů KHK.
Den konání:
Pořadatel:
Místo konání:
Čas konání:

16. listopadu 2019 – sobota
Senioři ČR – KO Hradec Králové
Plavecký bazén 50 m v Hradci Králové
10–14 hod.

09.15 – 9. 30 hod.

Věkové kategorie:
Soutěžní disciplíny:
			
			
Termín pro přihlášky:

A – do 70 let, B – 70 až 80 let, C – 80+
50 m a 100 m – prsa
50 m a 100 m – volný způsob
50 m – znak
do 18. října 2019

Přihlásit se je možné na e-mail adresu: kolar.ivan@tiscali.cz,
tel.: 732 474 035. Bližší propozice budou doručeny přihlášeným
dodatečně.
Členské příspěvky a finanční příspěvky na kulturní vystoupení. Dne 26. 11. 2019 od 16.00 do 16.30 hod. se budou v DPS (Jana
Šímy) vybírat peníze na členské příspěvky pro rok 2020. Nezapomeňte si vzít členské průkazy.
Současně budou vypláceny finanční příspěvky na kulturní vystoupení uskutečněná v roce 2019 v Jaroměři.
Za výbor SČR, MěO Jaroměř, Kolář Ivan
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Závody v agility – Skok o jaroměřský preclík 2019
V sobotu 24. 8. 2019 ožilo cvičiště ZKO Jaroměř, konal se tu
další ročník soutěže v agility.

ře, Skavet, Dogsie, Leroy cosmetics & Repelent Predator, Mira
Mar, Platinum, DogTrace, krmeni.cz, Dokonalá Láska, ChicDog,
Psí kusy, Vitakraft, Dogmount, Nakladatelství PLOT, Baf&Pet,
K9 & Candies, Fineko s. r. o., díky nimž si závodníci odnesli zajímavé ceny a každý účastník malý dárek.
Výsledky našich členů:

Opět byla početná účast, a to 56 týmů. Jelikož máme příjemné
zázemí, přijeli k nám závodníci z HK, Pardubic, Červeného Kostelce, Trutnova, Jihlavy apod.
Závodilo se v kategoriích podle náročnosti parkuru, a to začátečníci, závodící a veteráni, dále rozdělené dle velikosti překážek XS, S, M a L a druhu překážek na Jumping a Agility.
Počasí nám přálo, a tak si nejen závodníci se svými psími miláčky, ale i diváci užili příjemný den. Na výsledcích se ukázalo,
kolik času jsme věnovali tréninku a myslíme, že dle výsledkové
listiny se máme čím pochlubit.
Poděkovat musíme i sponzorům, a to jmenovitě: Aktivní zví-

Pokud máte pejska a chuť s ním trávit čas aktivně, přijďte se podívat na naše tréninky, které jsou v úterý a pátek od 16:30 hod.,
po změně času, tj. po 27.10.2019 v sobotu od 9:00 hod.
ZKO Jaroměř Agility

Spolek TROJKA a restaurace Růžovka v Jaroměři zve
všechny příznivce, zájemce, příležitostné hráče a širokou veřejnost na

TURNAJ V TROJKOVÉM MARIÁŠI O pohár starosty města Jaroměře.
Hraje se trojkový mariáš na čtyři hodinová kola.

3. kolo
Kdy: 		

sobota, 26. října 2019

Prezentace:		
		
1. kolo
		
2. kolo
		
Oběd
		
3. kolo
		
4. kolo

10.30 – 10.50 hod.
11.00 – 12.00 hod.
12.10 – 13.10 hod.
13.15 – 13.35 hod.
13.40 – 14.40 hod.
14.50 – 15.50 hod.

Ukončení turnaje a vyhlášení výsledků v 16.00 hod.
Více informací na telefonu 732 632 712, e-mail: josef.dusek44@seznam.cz. Vítěz turnaje získá pohár.
Jaroměřáci, podpořte tento turnaj a přijďte si zahrát
pohodový mariáš! 4. kolo soutěže se koná v sobotu
14. prosince 2019.
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Be Sea pomáhalo v Indonésii
Be Sea je nezisková organizace působící v Jaroměři a bojující za ochranu oceánů a celkově za více zelený způsob života, bez konzumu! Spolupracují s umělci a tvoří skvělé věci, které mají hlavní cíl – ochranu naší planety.

Plast obecně představuje riziko kontaminace mořské vody
a ohrožuje mořské živočichy. I proto se rozhodli členové Be Sea
odletět na Lombok, kde si dali za cíl nejenom sledovat počty zabitých žraloků, sčítat je, určovat druh, měřit velikost apod., ale také
přispět k ochraně indonéských oceánů.
Jedna z hlavních protagonistek, Anna Milerová, píše toto:
„Na šest týdnů jsme se ubytovali přímo v Tanjung Luar, ve vesnici
plné barevných dřevěných domečků, usměvavých lidí, ale také odpadu, mrtvých ryb, a hlavně mrtvých žraloků. Podmínky nejsou ideální. Bydlíme v malém domečku s hrubou omítkou, kterou střídají
vykukující cihly. Místo záchodu, na který jsme v Čechách zvyklý, jen
díra do země a místo sprchy kohoutek v úrovni pasu.
Chystáme se jít spát, protože ráno budeme vstávat o půl páté, ale
naše plány nám zhatí neočekávaná návštěva. Místní šerif nás přijel zkontrolovat. Ukazujeme mu pasy a vysvětlujeme, že budeme
v rámci studia dělat výzkum žraloků.
Náš plán je chodit každé ráno na tržnici a sledovat počty zabitých
žraloků. Chceme rybáře nachytat při něčem nelegálním, abychom
mohli skoncovat nebo alespoň omezit obchod se žraločími ploutvemi – ty jsou posílány především do Číny.
Budíme se ještě před budíkem. Na Lomboku totiž převládá islám,
a to znamená svolávání k modlitbám pětkrát denně, přičemž první
modlitby začínají již brzo ráno. Časem si na to člověk zvykne, stejně

jako na chladná rána, nenažrané komáry, ale i na to, že jako žena
musím chodit v dlouhých kalhotách a se zahalenými pažemi.
Na tržnici jsme ještě před svítáním. Z moře se vrací první malé katamarány a ženy rybářů čekají s barevnými plastovými lavory na úlovky svých mužů. První, co po vstupu na tržnici cítíte, je silný zápach.
Směs rybiny, odpadků a tlejícího masa.
Dnes je žraločí dok prázdný, ale včera tu bylo přes sto žraloků a zítra
se z moře vrací další lodě. I když tu dnes žádní žraloci nejsou, na tržnici je toho i tak dost k vidění. Tuňáci, korálové rybky, chobotnice,
krevety, rejnoci…
Další den přicházíme v momentu, kdy do přístavu přijíždí první loď.
Na tržnici přiváží přes sto žraloků. Žraloci jsou v boxech plných ledu
– ten je pro rybáře velice důležitý, protože čím více mají ledu, tím
déle mohou rybařit a přivést více žraloků. Každá loď může vyplout
na moře pouze 3x za dva měsíce – má to být způsob, jak omezit
počty lovených žraloků, ale jedna plavba trvá v průměru čtrnáct
dnů...“
To jsou jen počáteční střípky z cesty. Takových silných zážitků zažila Anna Milerová na Lomboku opravdu hodně. Více informací
a podrobné vyprávění se dočtete na jejich webu besea.cz.
«LAT»
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Mexiko
Ve Starém Plese, při levé straně silnice vedoucí od Josefova ke
vsi Jasenná, se nachází výstavní budova, honosící se renesančním štítem.

Je to vlastně bývalý hostinec, který měl ve své době exotický název Mexiko. Jak k tomuto názvu hostinec přišel? Za výpravy Francie, Anglie a Španělska proti severoamerickému státu Mexiku,
který po dlouhá léta trpěl zmatky a domácími bouřemi, usneslo
se shromáždění tamních notáblů zřídit dědičné císařství mexické
a císařskou korunu nabídlo rakouskému arcivévodovi Maxmiliánovi (Maxmilián I. Mexický, rozený jako Ferdinand Maximilian Joseph von Habsburg-Lothringen, nar. 6. července 1832 Vídeň – zemřel 19. června 1867 Santiago de Querétaro, Mexiko), mladšímu
bratru císaře Františka Josefa I. Maxmilián se roku 1864 rozhodl
císařskou korunu přijmout s pevným úmyslem zavést v zemi spořádané poměry. Z tohoto důvodu začal neprodleně shánět vojsko. Zlákáni různými sliby a vyhlídkami na dobré zaopatření, přihlásilo se do Maxmiliánovy armády ze všech koutů Evropy velké
množství dobrovolníků, ponejvíce ale dobrodruhů.

Z Josefova se dalo naverbovat šest nadšenců pro tuto věc. Byli to
J. Breifeld, A. Hodek, Ludvík Rummel, Emil Musil, Anton Najman
a Josef Šrámek. Když však byl Maxmilián zrazen a v červnu 1867
ve městě Querétaro (Santiago de Querétaro, zkráceně též Querétaro, je Mexické město, nacházející se v centrální části země
a je hlavním městem dnešního stejnojmenného státu Querétaro)
zastřelen, jeho armáda se rozprchla. Josefovští dobrovolníci se
domů vrátili po mnoha útrapách. Staří pamětníci vyprávěli, že se
objevili v modrých kabátcích se žlutými knoflíky a epoletami (nárameníky), červených kalhotách a bílých vojenských kamaších,
na hlavách měli černé široké klobouky. Reprezentantem těchto
„Mexikánů“ byl Josef Šrámek, rodák z blízkých Rasošek, josefovský příslušník, známá zde figurka, který o sobě tvrdil, že v mexické armádě měl hodnost generála a osobně byl přítomen Maxmiliánově popravě. Prokazoval se jakousi nečitelnou listinou, která
byla zřejmě falešná.
Josefovští Mexikáni scházívali se po příchodu z této mexické
dobrodružné výpravy často v onom hostinci na Starém Plese, kterému se od těch dob začalo říkat „Na Mexiku“. Generál Šrámek
zemřel ve starobinci ve Dvoře Králové nad Labem v roce 1931 ve
věku 95 let. Byl posledním a nejstarším z Mexikánů.
Dodatek: Mexiko – Na Mexiku, původně zájezdní hostinec při silnici
na Jasennou z roku 1844, zvaný Zlaté slunce.
Zdroje:
Jan Vacek Jaroměřský, kronikář města Jaroměře, text vypracován pro
vysílání jaroměřského rozhlasu po drátě, odvysíláno dne 10. ledna 1961,
četl Jaroslav Malypetr.
Dodatek – PhDr. Jiří Uhlíř, publikace Starý Ples, Vlastivěda obce, r. 1988
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maxmili%C3%A1n_I._Mexick%C3%BD
Texty upravil a foto pořídil: Jindřich Polák

P ř e d 1 0 0 l et y se n a rod il
Vr a ti sl a v Šu st i l
Vratislav Šustil se narodil před 100 lety (19. 9. 1919-2007). Tvůrce
umělecké expresivní i dokumentární vědecké lékařské fotografie žil od svého narození do své smrti v Jaroměři.
V rodině fotografa Oldřicha Šustila, který vzorně zdokumentoval
život prvorepublikové Jaroměře, se narodil jeho syn Vratislav Šustil, pozdější významný český výtvarný fotograf, který jen velmi
málo veřejně vystavoval své fotografické artefakty. Jeho otec Oldřich Šustil zřídil kolem roku 1910 v Jaroměři fotografický ateliér.
Jeho syn Vratislav se v letech 1934-38 učil u svého otce a zároveň
navštěvoval učňovskou školu grafickou, obor fotografie, v Novém Městě n. M., kde na něho největší vliv měl ředitel školy akad.
malíř Jaroslav Míšek. Po otcově smrti vedl Vr. Šustil v letech 194752 fotografický závod soukromě a v letech 1952-56 jej předal družstvu Fotografia. Od 1. 3. 1956 do 31. 12. 1979 působil jako fotograf
v oddělení dokumentace na bývalé Vojenské lékařské akademii v
Hradci Králové. Od 1. 1. 1980 žil na zaslouženém odpočinku v Jaroměři ve svém bytě na náměstí ČSA čp. 40 a posléze až do své
smrti 9. 12. 2007 v Léčebně dlouhodobě nemocných v Jaroměři.
Vedle zhotovování diapozitivů a dokumentační fotografie, urče-
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né pro tisk (např. fotografie srdce, lebky, kostí pro anatomické
publikace, skripta i zahraniční vědecká kompendia), věnoval se
v soukromí umělecké fotografii expresionisticky pojaté. Při tvorbě snímku usiloval o silné prožití a subjektivní vyjádření zážitku,
vzpomínky promítnuté do krajinářské fotografie, portrétu či ilustrace k poezii (např. k básni Pozdní ráno Jarmily Urbánkové). Šustilovy fotografie prozrazují perfektní zvládnutí nejrozmanitějších
náročných fotografických technik, kterých funkčně využívá při
vciťování i při vyjadřování svých představ o světě a o lidech, na
které nazírá jako básník a filozof. Po léta pracuje na soustředěných cyklech. Například zachytil atmosféru barokního interiéru
jaroměřského gotického chrámu sv. Mikuláše (kolem r. 1960),
cyklus Okna, jež zvenčí chtějí zrentgenovat život a děje uvnitř
městských, venkovských i kostelních architektur. Velmi si oblíbil
Barunku Panklovou (Němcovou) a vytvořil o ní cyklus Tady byla.
Další jeho fotografie mají název: Johann Sebastian Bach, Řeka,
Bezesná noc, Maturitní tablo, Vzpomínka na L., Kuks. Znepokojovala ho i hrozba nukleární války a ekologické katastrofy. V roce
1994 pro své přátele instaloval ve svém sklepě soukromou výstavu fotografií. Některé své pozoruhodné práce Šustila zveřejnila
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P ř e d 1 0 0 let y se n a rod il
Vr atisla v Šu st i l – pokra čov á n í

revue Fotografie v letech 1959-1963. V jaroměřském muzeu vystavoval v roce 1982 a 1983, kdy se znelíbil strážcům kulturní politiky KSČ a uvažovalo se o zákazu jeho výstav. To jej znechutilo
a soukromá výstava fotografií v roce 1994 byla proto instalována
v jeho sklepě pouze pro jeho přátele. A pak ještě v ateliéru Jana
Štorkána v roce 1999. Od soboty 26. září 2009 byla výstava Fotograf Vr. Šustil v jaroměřském muzeu ve Wenkeově domě.
Začátkem prosince 2007 se uzavřel život jednoho pozoruhodného a významného výtvarného a dokumentárního fotografa, jehož
artistní a poněkud pochmurné vidění světa, ale i zároveň poetic-

ké fotografické dílo, je spojeno s naším regionem. Jaroměřští
divadelníci si velmi vážili jeho vynikajících divadelních fotografií
a hereckých portrétů, které jsou uchovány v divadelním archivu
DS Vrchlický, bohužel postiženém povodní a zachraňovaném ve
Státním okresním archivu v Náchodě. Šustilovo dílo, které příbuzní věnovali rodné Jaroměři, patří k velkému kulturnímu dědictví
města Jaroměře a Josefova.
PhDr. JIŘÍ UHLÍŘ, Jaroměř, 15. září 2019

O historii vojenské nemocnice v Josefově – 2. díl
Další kapitola se začíná psát zahájením vyšetřování a uvalením
vazby na kpt. zdrav. služby PhMr. M. Světničku, a to pro podezření z rozkrádání a zneužívání farmakologických zásob lékárny
a falšování dokumentů.
Přestože byl náčelník
vojenské
nemocnice
plk. Dr. Josef Sázavský
(dle vyšetřovacího spisu
nikoliv přímo podezříván) vyslýchán v tomto
případu jen jako svědek,
neunesl tíhu situace
a hrozbu hanby uvalením vazby, zanechal po
sobě vysvětlující dopis
(zkratkovitě ve vyšetřovací zprávě citovaný)
a 5. 11. 1957 se ve sklepě
nemocnice zastřelil pistolí ráže 7.65 ranou do
srdeční krajiny.
Nemocnici dočasně vedl
náčelník chirurgického
oddělení, plk. zdr. služby MUDr. Jan Broďák, a to až do předání velení plk. MUDr. Rudolfu Vašicovi v r. 1958. O tomto předání existuje několikastránkový zápis, opět rámcově informující
o poměrech v nemocnici, které se však od výše popsaného stavu
v r. 1955 podstatně nezměnily. Jistou pikantérií uvedenou v zápisu jsou poměrně detailní popisy morálních profilů (z perspektivy
především politického smýšlení) náčelníků jednotlivých oddělení. Jednomu z nich, přes nerozporované odborné kvality, je vytýkáno, že „...občas jedná s pacienty dosti vulgárně, ne však příliš
urážlivě“. Dobré hodnocení má dlouhodobě jedna z nevýznamnějších postav jaroměřské vojenské nemocnice ve sledovaném
období, plk. zdr. služby MUDr. Jan Broďák: „Má dobrý přístup
k lidem, zaměstnanci oddělení je oblíben. V okolí Jaroměře je znám
jako velmi schopný a vyhledávaný chirurg. Ve své povaze je tvrdohlavý a v názorech neústupný. Je přímý v jednání, málo taktický.“
Je vcelku možné si za tímto stručným podpisem představit (snad
především) civilním obyvatelstvem ceněného lékaře, vedoucího
významného chirurgického oddělení, který jasně formuluje svůj

názor na potřeby zdravotnické péče i vůči nadřízeným vojenským
(a stranickým) orgánům.
Tento názor učiněný na dr. Broďáka na základě strohých archivních dokumentů podtrhuje také novinový článek uveřejnění v periodiku Nový čas: orgán OV KSČ a ONV v Náchodě 7. 9. 1966, ze
kterého můžeme citovat např. následující odstavec: „Tam to má
dobrý, tam je Broďák...“ Tato lidově poctivá a poctivě lidová stručnost byla příznačná i pro širokou popularitu a úctu, které se těší
tento nevšední praktik humanismu, vedoucí chirurgického oddělení za svou poctivou práci. „...Není sebevědomým autokratem,
nýbrž jeho léčebný způsob je opřen o pracovní demokracii a kolektivní odpovědnost. Je přímo radostné sledovat jeho harmonický
kolektiv společné práce a odpovědnosti.“
Další podrobná zpráva následuje již z léta téhož roku, kdy byla
nemocnice předána z podřízenosti velitelství 1. vojenského okruhu do podřízenosti Ústřední vojenské nemocnice (aby se opět
r. 1965 vrátila pod velitelství 1. vojenského okruhu). I tato zpráva
klade, vzhledem k době i vzhledem k relativně nedávným událostem v nemocnici, velký důraz na informaci o „morálně politickém stavu“. Důležitá je informace, opět zdůrazňující vyhledávání
služeb chirurgického oddělení občanským sektorem (stále pod
vedením plk. zdr. služby MUDr. Jan Broďáka). Zpráva dále uvádí
např. počty civilních zaměstnanců, kterých zde k r. 1958 pracuje 129 (povolený stav je 134). Je evidentní, že v rámci relativně
malého města (byť administrativně přičleněného k Jaroměři) jde
o velmi významného zaměstnavatele. V tomto ohledu (vč. navazujících služeb poskytovaných civilním obyvatelstvem) v existenci vojenské nemocnice v Josefově spatřujeme další velký význam,
přidávající se k významu zdravotní péče o obyvatelstvo ze širokého okolí. O rozsahu zdravotní péče jasně hovoří níže uvedené
počty, které zpráva obsahuje: např. za rok 1957 zde bylo léčeno
(ve smyslu hospitalizace) 2153 vojáků základní služby, 342 vojáků
z povolání a 1204 civilistů (tedy 32,5 % z celkového počtu; celoarmádní průměr z dalších zdravotnických zařízení je 39,5%). Nemocnice celkem disponuje 220 lůžky, a to při počtu pouhých 16 lékařů
a 35 sester. Dlouhodobé využití lůžek dosahuje 95 %. Celkově bylo
za sledovaný rok ošetřeno 43035 ambulantů a jen na chirurgické
oddělení provedeno 337 operačních zákroků (z nich 160 bylo provedeno civilistům). Zpráva podrobně uvádí přesné počty hlavních
typů operací a dalších zákroků pro všechna oddělení.
Rudolf Havelka
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Mažoretky Carmen ani o prázdninách nezahálely
Po delší odmlce se opět hlásíme. Ještě před letními prázdninami jsme se zúčastnily dvou soutěží. Mistrovství Čech a Moravy mažoretek v Přerově a Světového poháru v Brně.

Z obou soutěží jsme si přivezly krásná medailová umístění
a také postup na Mistrovství Evropy, které se tento rok konalo v Maďarském Gyóru. Také jste nás ještě před prázdninami
mohli vidět na vystoupení pro seniory před domem s pečovatelskou službou zde v Jaroměři a na prezentaci kroužků DDM
Klíč 2. 6. 2019 před knihovnou také zde v Jaroměři.
Do přípravy na ME jsme se daly okamžitě. Trenérky nám připravily letní soustředění s nácvikem pro nás zcela nové disciplíny
– defilé. Soustředění jsme si velmi užily a pilně trénovaly. Mamky pomocnice a trenérky nám také nachystaly krásné soutěže
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a činnosti mezi tréninky. Také nám ušily krásné nové kostýmy,
ve kterých nás určitě budete moci vidět příští soutěžní sezónu. Po soustředění a trénincích i zde v Jaroměři jsme se ráno
13. 8. 2019 v 10.00 hod. vydaly směr Velký Meder, kde jsme bydlely. První tři dny jsme trénovaly a trávily čas v lázních. Pak
už jsme se trochu s respektem těšily na soutěž. Mnoho dívek
je v týmu pouze jeden rok nebo dokonce půl roku a všechny
dívky byly na takovéto soutěži vůbec poprvé ve své soutěžní
kariéře. Soutěžilo se v kategoriích POM-PON DEFILÉ a POM–
PON PÓDIUM KADETKY, tyto kategorie sčítaly. Dále v kategorii
MIX KADETKY. Také nás reprezentovala naše trenérka Natálie
Komínková v kategorii SOLO POM-PON SENIORKY. Natálka ve
vysoké konkurenci 14 soutěžících získala nádherné 4. místo –
gratulujeme. Kadetky po opravdu velikém boji získaly 3. místo
v kategorii POM-PON a tím i titul II. vicemistryň Evropy pro rok
2019. A v Kategorii MIX obsadily také krásné 4. místo. Tímto
pro nás zpočátku nepředstavitelným umístěním jsme uzavřely
sezónu 2019 a již se těšíme na nové choreografie a tréninky
v novém školním roce.
Nakonec bychom velice rády poděkovaly všem přítomným
tatínkům nejen mažoretek za výborná jídla, která nám připravovali. Trenérkám a maminkám mažoretek, které o nás
pečovaly. Zvláštní dík také patří paní Komínkové. Paní Jaklové a Dernerové, které nás celou dobu neúnavně fotily, a tak
máme nádherné vzpomínky uchovány v podobě fotek, a také
Městu Jaroměř a DDM Klíč Jaroměř, bez kterých by se naše
zahraniční cesta neuskutečnila. Děkujeme, vážíme si toho.
Mažoretky CARMEN Jaroměř při DDM Klíč Jaroměř
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Turnaj veteránů ve stolním tenise číslo 317 – 38. ročník
Velká cena Českomoravského klubu veteránů.
A. Všeobecná ustanovení:
Pořadatel:

TJ Jiskra Jaroměř ve spolupráci s ČMKV pod záštitou města Jaroměře
Datum konání: Sobota 5. 10. 2019
Místo konání:
Městská hala ASVAJ, Jaroměř
Vedení turnaje: Ředitel: Tomáš Danaj – 736 651 784
		
Hlavní pořadatelé: Václav Divecký
				
Eduard Hardubej
		
Řízení turnaje: 13 skupinářů
		
Zdravotnice: Světluška Borecká
Přihlášky:
Osobně, v místě konání, nejpozději 10 min.
před zahájením příslušné kategorie.
Ubytování:
Zajišťuje každý sám: Domov mládeže (734
311 092), Ubytovna Jiskra Jaroměř (731 346
096), K-Triumf Velichovky (602 448 522), Penzion Wunsch (602 444 953). V případě nouze:
Eduard Hardubej (774 056 942).
Informace:
Dušan Molitoris (723 225 095)
Vklady:		
Členové ČMKV
		
M40, M50, W40			
120 Kč
		
M60, W50			
110 Kč
		
M65, M70, M75, M80,
		
M85, W60, W70, W75		
100 Kč
		
Nečlenové ČMKV
		
Češi a Slováci			
200 Kč
		
Zahraniční			
270 Kč
Občerstvení:
Bude zajištěno v prostoru haly.

bu míčků pro tento turnaj dodá ze 100 % zdarma firma STOTEN Jakuba Borůvky z Chrastavy.
Potahy:
V rozlišených barvách červené a černé, v souladu se Seznamem schválených potahů ITTF pro
období 1. 4. - 31. 12. 2019.
Zdravotní stav: Každý účastník startuje na vlastní riziko s vědomím svého zdravotního stavu.
Stoly:
Pořadatelé z TJ Jiskry Jaroměř připraví pro turnaj 18 stolů.
Medaile:
Pořadatelé budou předávat medaile pro první
čtyři v každé kategorii.
Předseda ČMKV, Ing. Jiří Juřena, předseda oddílu ST Jiskra Jaroměř,
Václav Divecký

B. Technická ustanovení:
Předpis:
Kategorie:

Hraje se podle Pravidel ST, Stanov a OHŘ ČMKV
a ustanovení tohoto rozpisu.
Ženy od ročníku 1979 po deseti letech W40,
W50, W60, W70, po pěti letech W75.

Časový plán:
Kategorie			
M70, M75, M80, M85,
W60, W70, W75			
M60, M65, W40, W50		
M40, M50			

Prezentace

Zahájení

do 8:20		
do 11:50		
do 14:50		

8:30
12:00
15:00

Rozehrané kategorie se vždy dohrávají do konce. Pořadatelé si
vyhrazují, že v případě většího počtu hráčů může dojít k časovému posunu zahájení soutěží na pozdější dobu. Prezentace bude
dodržena podle rozpisu!
Systém soutěží: 3 až 4členné skupiny, hráči na 1. a 2. místě postupují do „Velkého finále“, ostatní do „Malého finále“.
Malé i Velké finále se hraje vyřazovacím způsobem K. O. na jednu porážku.
Nasazování:
Skupináři jednotlivých kategorií nasazují podle
platného pořadí hráčů a hráček z předcházejícího turnaje. Pro tento turnaj platí varianta „A“.
Míčky:
Hraje se plastovými míčky JOOLA Flash. Spotře-

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ... Pro ženy a muže.
Kde: 		
Kdy:		
Začínáme:
Vedoucí:
		
Kontakt:

Sokolovna Jaroměř
každý pátek 8–9 hodin
4. 10. 2019
Ilona Lebedinská
(cvičitelka Ii.tř. ZdrTv)
Ilonle@Seznam.cz
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S va to h ub er t ská s la v n os t
na S ta r ém P l ese

Nejstarší barokní kaple sv. Huberta v Čechách z roku 1690 byla
po čtyřech letech zdárně opravena na Starém Plese v letech
2015-2019.

Za velkého zájmu veřejnosti, kdy areálem prošlo cca 400 návštěvníků za úmorného vedra, se vydařila Posvícenská svatohuberská slavnost před barokní kaplí na Starém Plese v neděli
1. září 2019 od 13. do 16.30 hodiny. Městské muzeum v Jaroměři
a Římskokatolická farnost Josefov zorganizovaly, u příležitosti
dokončení generální opravy vnějšího pláště a střechy nejstarší barokní kaple sv. Huberta na území Českých zemí datované
z doby Šporkovy k roku 1690, Svatohubertskou slavnost. Hlavním programem byla slavnostní mše svatá od 14 hodin celebrovaná josefovským panem farářem Mgr. Petrem Boháčem.
Hudebně mši svatou doprovázelo skvělé kvarteto hornistů,
Soubor lesních rohů Hradec Králové, vedený Janem Šustrem,
a to v aranžmá B-dur pro lovecké rohy, v úpravě klasiků tradice
české myslivecké hudby, Petra Vacka a Josefa Selementa. Mše
svatá byla sloužena pod širým nebem před kaplí. Průběh pečlivě připraveného kulturního odpoledne profesionálně moderoval doktor Rudolf Havelka, ředitel jaroměřského městského
muzea, který nesl hlavní tíhu organizace ve spolupráci s několika obětavými spolupracovníky z města, technických služeb,
myslivců, kynologů i lesníků a farníků, kterým srdečně poděkoval.
Zásadní projev o průběhu renovace kaple zasvěceně přednesl
pan farář Boháč. Zdravice pak přednesli hosté, a to za přítomný 12členný Řád sv. Huberta velmistr Jan František Votava, mís-

tostarosta města Jaroměře Jiří Kubina, ředitel josefovského
památkového ústavu Ing. Jiří Balský, europoslanec Tomáš Zdechovský a poslanec Parlamentu ČR MVDr. Pavel Bělobrádek.
Slavnosti se dále zúčastnili bývalý starosta Jaroměře PhDr. Pavel Mertlík, dlouholetá starostka Jasenné Ing. Jitka Slezáková
a další osobnosti, dokonce i z Brna. Velký vděk vyslovil pater
Boháč poctivým řemeslníkům i firmám, které opatřil stavební technik a památkář Bc. Jan Slavík, a kteří společně kapli na
základě nových památkářských technologiích opravili. Vždyť
právě tito poctiví řemeslníci a památkáři mají největší zásluhu na zdařilé generální opravě vnějšího pláště a střechy kaple.
Jim poděkoval i pan farář P. Mgr. P. Boháč z Josefova v proslovu i v tištěném čtyřstránkovém letáku, který vydalo Městské
muzeum v Jaroměři, zastoupené jeho agilním ředitelem Mgr.
Rudolfem Havelkou, který zorganizoval již předem zajímavé
přednášky v muzeu o šlechtici a mecenáši barokních umělců,
o F. A. Šporkovi (1662-1738), který uvedl do Čech rytířský Řád
sv. Huberta v roce 1695, a který již v roce 1690 založil a postavil
tuto kapli sv. Huberta – vůbec první a nejstarší kapli tohoto patrona myslivců a lesníků na území Čech.
Odpolední program za pěkného počasí vyplnily ukázky vývoje
lovecké šlechtické hudby, dále pak ukázky myslivecké kynologie, účast hradeckých sokolníků, kteří představili tento velmi
prastarý způsob lovu. Hravě vzdělávací program věnovaný
lesnictví, učený především dětem, vedli pracovnice Lesů ČR.
Dětem byla určena i vzduchovková střelnice zajištěná smiřickým střeleckým klubem. Pohoštění připravilo stylově josefovské „Občerstvení Na Špalkách“. Slavnost se konala od 13. do
16.30 hodin. Účastníci si pochvalovali příjemně prožité poslední prázdninové odpoledne v areálu před kaplí sv. Huberta na
Starém Plese, kde v její blízkosti, podle prostorových možností, bylo zajištěno i parkování osobních aut, motocyklů a bicyklů.
Poděkování si zaslouží i rod Součků, který se dlouhodobě stará
o kapli sv. Huberta Na Kopečku ve Starém Plese.
Účastníci se po 16. hodině rozcházeli a rozjížděli do svých domovů s mnoha krásnými prožitky a zážitky z odpoledne s dotykem duchovna. Fotograficky průběh slavnosti zdokumentoval
foto-kronikář Jindřich Polák z Jaroměře, jehož snímky připojujeme.
Text: PhDr. Jiří Uhlíř, Jaroměř, 1. září 2019
Foto: Jindřich Polák

J ar o měřsk ý p a r k

V jaroměřském parku hynou tisy. Není to suchem ani klimatickou změnou.
To jen nová, demokraticky vychovaná mládež, z nich ořezává
a olupuje kůru. Proč to dělá nevím. Možná z nudy, možná je ta
kůra halucinogenní, nevím. Možná patřií k těm, co chodí, místo
školního vyučování manifestovat na ochranu planety. Městská
policie zjevně nedokáže, vzhledem k důležitějším úkolům, toto

16

místo ochránit. Nabízí se tedy, aby ti, co v parku a okolí tráví
miliony chvilek na ochranu státu a demokracie, věnovali alespoň jednu malou chvilku na jeho záchranu. Aby se nestalo, že
Jaroměř bývala městem parků a zahrad. Má k tomu nakročeno.
Ladislav Kriegler
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Na s ko k v srb ském P et rov a ra d in u

Dne 29. až 31. srpna se konala mezinárodní konference nesoucí název Pevnosti zítřka, kam jsme byli jako jedni z prezentujících pozváni.
Právě zde probíhal Festival
pouliční hudby, takže se
Petrovaradin stal velice příjemným a živým místem,
ideálním pro načerpání nových poznatků, informací
a inspirace.
Zúčastnilo se sedm států,
které geograficky náleží ke
střední Evropě – Ukrajina,
Rumunsko, Polsko, Česká republika, Chorvatsko,
Itálie a Srbsko jako hostící
stát.
Úžasným příkladem, co
všechno je možné zrealizovat, byl velkolepý rumunský projekt Alba Iulia Smart City.
V rámci komplexně zaměřeného projektu využívajícího nejmodernější technologie, na kterém spolupracují vládní instituce,
místní správa, univerzity, sdružení i občané, se jim daří z malého rumunského města vytvořit evropský cíl v oblasti kultury
a cestovního ruchu. Součástí byla i obnova chátrajícího objektu
citadely Alba Carolina z 18. století. Citadela je téměř od základů zrekonstruována prostřednictvím dvaceti samostatných

projektů věnovaných pouze této lokalitě. Obnova památky
byla podpořena regionálním operačním programem Evropské
komise, přičemž na rekonstrukci padlo 200 milionu EUR. Další
finance město využívá ke zlepšení infrastruktury, budování silnic, cyklotras atd.
Takzvané Smart City (chytré město) spojuje lidi se vším, co je
důležité pro usnadnění jejich života. Senzory ve městě sledují
kvalitu ovzduší a vody a propojují se i s veřejným osvětlením.
Tento systém pomůže ušetřit až 70 procent spotřeby elektřiny.
Občané i návštěvníci mají přístup na Wi-Fi z více než 228 přístupových bodů. Inteligentní technologie zlepšují kvalitu veřejných služeb, zdravotnictví, vzdělávání, zvyšují transparentnost
vztahu mezi komunitou a obcí. Zaznamenali zde větší zájem
o místní univerzitu z řad zahraničních studentů, narůstá i počet
obyvatel. Ve svých několikaletých a cílených snahách v Alba Iulii soustavně pokračují a jsou na výsledky náležitě pyšní.
My jsme prezentovali nejen svoji práci, ale také činnost ostatních josefovských organizací a spolků. Náležitou pozornost si
vždy vyslouží hojně navštěvovaný festival Brutal Assault i mnohaletá činnost dobrovolníků a spolků, jenž je pro Josefov velmi
důležitá.
Byli jsme potěšení, že naše prezentace měla velmi kladné
ohlasy a byla přínosem pro ostatní. Zástupci dalších fortifikací
i univerzit se zajímali hlavně o interaktivní programy pro školy
a chválili každoročně probíhající nespočet události, které oživují zdejší historii, připomínají staré tradice a příběhy.
Tým Bastionu I a podzemí, www.pevnostjosefov.cz

Di vad eln í so ub or
Vr ch l i c ký

V září opět začala nová sezona našeho jaroměřského divadla.

Letošní rok byl pro herce DS Vrchlický velmi významný. Soubor
slavil letos 130 let od svého založení, 200 let od první písemné
zmínky o ochotnickém divadle v Jaroměři a 60 let od přestavby budovy na nynější „stánek kultury města“. Program byl zahájen 2. 4. 2019 v Městském muzeum v Jaroměři instalováním
výstavy divadelních fotografií, plakátů a cen. Dne 3. 6. 2019 byl
věnován „starým“ ochotníkům, kdy od vedení Městského kul-

turního střediska převzali pamětní list a poděkování za svou
dlouholetou činnost „na prknech, která znamenají svět“.
Ve dnech 8. a 9. září proběhl „Den otevřených dveří“ – prohlídka celých prostor divadla. Tuto prohlídku absolvovalo
170 osob.
Znovu připomínám největší divadelní představení v posledních
pěti letech (2015-2019):
V roce 2015-2016 „Ženitba“ – hrálo se 14x. V roce 2016, 2017
a 2018 „Rok na vsi“, který se hrál 16x. „Lakomec a další světci“
se v roce 2018 a 2019 odehrál 9x.
Zúčastnili jsme se 3x Krajské přehlídky v Červeném Kostelci,
2x na Národní přehlídce ve Volyni, 1x na Celostátní přehlídce v
Hronově. Praha nás vítala celkem 3x – Divadlo Palace, Činoherní Klub a Studio 2 na Václavském náměstí.
„Lakomec“ pokračuje ve vítězném tažení 18. 10. 2019 v Červeném Kostelci, 25. 10. v Polici nad Metují a v lednu 2020 v Náchodě (v rámci jejich předplatného).
Do dalších let přeji mnoho krásných představení a hodně diváků s přáním „zlomte vaz“!
Alena Pacáková
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V Jaroměři vznikla nová autoškola "s přidanou hodnotou"
Tym mladých lidí, kteří mají mnohaletou praxi v oblasti silničního provozu a BESIP, se chce o své zkušenosti podělit prostřednictví nové autoškoly. O tom, co jejich výuka nabídne, nebo
proč se rozhodli šířit osvětu nejen mezi žadatele o řidičské
oprávnění, ale i mezi zkušené řidiče, se dočtete v následujícím
rozhovoru.

Co vás vedlo k tomu zřídit novou autoškolu?
Myšlenka provozu autoškoly přišla jednoho dne jako
zásah bleskem z čistého nebe. S provozem na pozemních komunikacích přicházíme již řadu let do styku nejen jako řidiči, ale
jako strážníci Městské policie. Z této pozice člověk vidí daleko
širší odpovědnost v provozu, ale především následky nezodpovědnosti mnohých řidičů motorových vozidel, cyklistů i chodců.
K přispění bezpečnosti v provozu jsme se rozhodli začít pěkně na
začátku. A kde jinde než při výchově nových řidičů. Zřízení vlastní autoškoly nám dává samostatnost při rozhodování o způsobu
a kvalitě výuky a výcviku, jejichž osnovy nám určuje zákon.
Dle nejnovějších informací je v Jaroměři přihlášeno 11 autoškol,
z toho 6 aktivních – není to příliš velká konkurence?
Na trhu s poskytovateli výuky a výcviku pro získání řidičského oprávnění se rozhodně nehodláme porovnávat ani nijak přetahovat. Každý zájemce o absolvování autoškoly si musí
svého poskytovatele vybrat sám. A díky „velké konkurenci“, jak
říkáte, se bude zvedat kvalita výuky i výcviku. A to je pro bezpečnost v provozu na pozemních komunikacích jenom dobře.
V čem chcete být jiní (jaká by měla být přidaná hodnota)?
Přestože nemáme potřebu se lišit od jiných autoškol,
tak se lišit budeme. A to zejména v individuálním přístupu ke každému žákovi. Každý z nás má své silné a slabé stránky. Někdo je
na tom lépe po technické stránce, někdo po vědomostní. Někdo
naopak hůře. Naším cílem je vyškolit do provozu co nejlépe připravené řidiče, a proto musíme s každým pracovat individuálně.
Zároveň do výuky i výcviku vkládáme inovativní a moderní prvky,
aby si z každé hodiny žáci odnesli maximální zkušenosti a informace. Nejsme zastánci hromadné výuky.
Jak se díváte na současnou výuku nových řidičů a je něco, co
byste chtěli změnit?
Současná výuka se odvíjí od platné právní legislativy.
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Každá autoškola je vázána „objemem teoretických i praktických
informací“, které musí žáka naučit, aby splnil zkoušky k získání
řidičského oprávnění. Žel ne každá autoškola se žákovi snaží dát
něco víc, nežli ji ukládá zákon. Pro bezpečnost, plynulost a ohleduplnost v provozu je tento „objem informací“ pouze základní
kámen. Nesmíme ani opomenout fakt, že záleží také na samotném žákovi, zdali chce být odpovědným řidičem.
Jaké jsou největší chyby nováčků-řidičů?
Sebejistota, nerozvážnost a pasivita v řízení. Mladí řidiči
– začátečníci jsou za volantem sebejistější, nežli řidiči středního
či vyššího věku. Díky svému mentálnímu vývoji, menším životním
zkušenostem či rozhledu, si často neuvědomují následky svého
jednání a za volantem nevědomě riskují. Takové riskování zabijí!
Opak takových řidičů jsou nerozvážní řidiči. Ti tak dlouho o plánovaném úkonu přemýšlí (předjetí pomalejšího vozidla, vjetí do
křižovatky, kdy dávají přednost ostatním vozidlům atd.), až zazmatkují a vyberou si ten nejméně vhodný moment, a tím ohrožují život a zdraví nejen své, ale i ostatních. Co se týče pasivity
řidičů, je chyba, kdy řidiči po úspěšném absolvování autoškoly
nevyužívají své oprávnění a dlouhodobě neřídí. Tito řidiči po nějaké době vše zapomenou, a pokud před tím, než znovu usednou
za volant, neabsolvují kondiční jízdy, jsou v provozu velice nebezpeční.
Vnímáte rozdíl mezi začínajícími řidičkami a řidiči (tedy muži vs.
ženy)?
Mladé začínající řidičky jsou zodpovědnější, nežli mladí
začínající řidiči. Poté je to „kus od kusu“.
Jste aktivní i na fb, kde šíříte osvětu v oblasti prevence v dopravě – patří to k práci vyučujícího v autoškole, nebo je to něco
navíc?
Děkujeme, za Vaše povšimnutí, že jsme aktivní na FB
ohledně bezpečnosti v provozu. FB stránku jsme založili nad rámec autoškoly. Jak jsme se již na začátku tohoto rozhovoru zmiňovali, chceme přispívat v bezpečnosti v provozu na pozemních
komunikacích všem účastníkům provozu – tedy řidičům i chodcům. Zhlédnutí i jediného příspěvku na našem FB může zachránit
někomu život, zdraví či pouze obsah peněženky. Toto je jedna z
cest, jak šířit prevenci v bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích pro všechny účastníky.
Více informací naleznete na webu ucimseridit.cz.
«LAT»

Loutkářský soubor BOĎI Jaroměř HLEDÁ NOVÉ ČLENY.
Zkoušíme každý pátek od 18.00 hodin
v Boučkově loutkovém divadle. Potřebujeme jak vodiče, tak mluviče, ale i techniky atd.
Telefon na principála Romana Bauera:
777 812 470, e-mail: bodi@bodi.cz, www.
bodi.cz. Těšíme se na Vás.
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Kalendárium

1. říjen
Orlicko-kladský varhanní festival
19.00 hod.
Kostel sv. Mikuláše
Pořádá: MKS
2. říjen
Milan a Bosorky
17.00 hod.
Náměstí ČSA
Pořádá: S. Rudolfský
3. říjen
Ivo Jahelka
17.00 hod.
Hlavní budova knihovny
Pořádá: Městská knihovna Jaroměř
4. říjen
Zajíc a čarodějnice a Žabí princ
16.30 hod.
Městské divadlo – Divadlo NaČerno
Pořádá: LD Maminy Jaroměř
4. říjen
Vernisáž výstavy Josefov III
18.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion
IV
5. říjen
Den architektury
9.00 hod.
Parkoviště Penny Market, ul. Na
Kameni
Pořádá: Spolek Kruh
6. říjen
Jak vycvičit draka 3 – kinoklub
15.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
8. říjen

Teroristka – kinoklub
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
9. říjen
Pískovcová
16.30 hod.
Chrám sv. Mikuláše
Pořádá: ZUŠ F. A. Šporka
9. říjen
Jiří Pilař
17.30 hod.
Náměstí ČSA
Pořádá: S. Rudolfský
9. říjen
Jak jsem vyhrál válku
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
11. říjen
Perfect Days
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
16. říjen
2JAJA
17.00 hod.
Náměstí ČSA
Pořádá: S. Rudolfský
17. říjen
Těm, kteří životy i štěstí rodin
svobodě naší obětovali
17.30 hod.
Městské muzeum v Jaroměři
Pořádá: NPÚ ÚOP v Josefově, Městské muzeum v Jaroměři
18. říjen
Fámy
19.00 hod.

Penzion Expanze
Pořádá: Ivo Plecháč
20. říjen
Ztracená princezna
13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
Pořádá: LS BOĎI Jaroměř
24. říjen
Den turistických informačních
center
IC Jaroměř
Pořádá: A.T.I.C.
26. říjen
Draculova cesta
Pevnost Josefov
Pořádá: MKS
26. říjen
Ani za milion
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
28. říjen
Zavírání pevnosti Josefov
Pevnost Josefov
Pořádá: MKS
29. říjen
Fernando Krapp mi napsal
dopis
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
31. říjen
Promítání filmu
18.30 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion
IV

Stomatologická pohotovost – 08.00-10.00 hod.
05.10. a 06.10.
MDDr. Veronika Kalousková
Husova 931, Jaroměř
491 812 935

12.10. a 13.10.
MUDr. Lucie Strnadová
Z. Německa 130, Josefov
491 812 495

19.10. a 20.10.
MUDr. Martina Bucharová
Husovo nám. 36, Česká Skalice
491 452 447

26.10. a 27.10.
MUDr. Lubomír Beran
Velký Třebešov 118
491 453 272

28.10.
MUDr. Erika Uhlířová
Průmyslová 146, Jaroměř
491 815 475

02.11. a 03.11.
MUDr. Jaroslav Ožďan
B. Němcové 13, Česká Skalice
491 452 789
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Zahrádkářská výstava v Častolovicích
Ve dnech 3.–6. října 2019 se uskuteční již dvacátá první zahrádkářská výstava ve výstavním areálu v Častolovicích s názvem
„Zahrada východních Čech“. Otevřena bude každý den od
09.00 do 17.00 hod.
Pod logem RADOST-KRÁSA-UŽITEK bude nosným prvkem vystaveno ovoce, zelenina a květiny nejen z východních Čech. Pro
odborníky budou jistě zajímavé kolekce jablek a hrušek z výzkumných ovocnářských ústavů a šlechtitelů. Dále ovoce budou
vystavovat velkopěstitelé, zahrádkáři a jednotlivci. Kromě jádrovin se představí i peckoviny, ořechy, hroznové víno a různé rarity
včetně melounů z východních Čech. Ze zkušenosti z minulých
výstav bude jistě veliký zájem o zeleninu, kde se mimo jiné představí podniky, instituce a pěstitelé s cibulí ze Všestar, česneku
z Holic, zelí a paprik z Bolehoště, brambory ze Zdobnice a Havlíčkova Brodu a mnoho dalšího od organizací a jednotlivců. Chybět
nebude ani listová a kořeninová zelenina. Ozdobou výstavy budou jistě i květiny, a to lilie, gladioly z Lovčic, chryzantémy hrnkové a řezané ve vázách z Hlinska, begonie z Pardubic, africké fialky
z botanické zahrady z Prahy, a květiny podzimu jiřiny. Celou škálu květin pak pro aranžerii doplní květiny z dovozu z Holandska.
To vše bude skloubeno s vodou ve formě vodotrysků, vodních
kaskád, tekoucího potůčku apod. Pro různorodost výstavy se
také představí okrasné stromky a keře, kaktusy a sukulenty,
bonsaje, včetně broušeného skla, keramiky a dalších okrasných
aranžerií. Mlsné jazýčky přivítají pekárenské a cukrářské výrobky, včetně ochutnávka různých salátů.
Je potěšitelné, že součástí zahrádkářské výstavy budou v samo-

statných kompozicích i drobní chovatelé, ornitologové, včelaři,
houbaři a představí se i subtropické zahradnictví.
Okrasné stromky a keře, barevné zahradní trávy a další rostliny,
včetně prodeje ovocných stromků, květin a zeleniny, různých pochutin, to jistě potěší každého návštěvníka. Nezapomněli jsme
ani na rozšířený sortiment v občerstvení. V oblasti doplňkových
programů, kromě tradičních vystoupení hudebních orchestrů,
bude ukázka v aranžování řezaných květin. Novinkou bude beseda s výkladem „Jak pěstovat hroznové víno v Podorlicku“. Pro
velký zájem bude probíhat i soutěž o nejlepší naaranžovanou
misku ovoce a zeleniny, kterou si může každý sám naaranžovat
a dva dny před výstavou odevzdat organizátorům. Podmínkou je
však použít předepsanou misku od pořadatelů, kterou lze vypůjčit na tel. 721 311 719. Nejlepší tři misky budou odměněny věcnými
cenami. V odborné oblasti bude po celou dobu působit odborná
poradenská služba, která v naučném koutku bude odpovídat na
všechny dotazy návštěvníků.
Vystavovat budou i zahrádkáři z osmi okresů: Hradec Králové,
Pardubice, Náchod, Jičín, Trutnov, Ústí n. O., Chrudim a Rychnov
n. K. a ze dvanácti základních organizací ČZS. Parkování vozidel
je zdarma. Vstupné: děti do 6 let zdarma, žáci do 15 let a ZTP
30 Kč, důchodci 50 Kč, dospělí 80 Kč, rodinné (dva dospělí + 1 až
4 děti) 170 Kč.
Pořadatelé zvou na tuto výstavu všechny milovníky přírody a krásy. Zváni jsou jak odborníci, tak široká veřejnost.
Josef Helmich, předseda ÚR ČZS Rychnov n. K.

Akce na říjen 2019 v Královských věnných městech

Dvůr Králové nad Labem
EXPOZICE TEXTILNÍHO TISKU - NOVĚ OTEVŘENO
od 1. 10. 2019
www.muzeumdk.cz
TÝDEN DUCHŮ
26. 10. - 3. 11. 2019
www.safaripark.cz
Hradec Králové
HRADECKÝ PŮLMARATON A MARATON
6. 10. 2019
www.sportvisio.cz
JAZZ GOES TO TOWN
8. - 12. 10. 2019
www.jgtt.cz
Chrudim
RYBÍ JARMARK
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19. 10. 2019
www.chrudimsobe.cz
Mělník
DAN BÁRTA A ILUSTRATOSPHERE
15. 10. 2019
Nový Bydžov
MASOPUST NA NÁMĚSTÍ
2. 3. 2019
www.novy-bydzov.cz
NOVOBYDŽOVSKÁ MATEŘINKA
19. - 20. 3. 2019
www.ms-palackeho.cz
Trutnov
39. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
TRUTNOVSKÝ PODZIM
4. 10. - 6. 11. 2019

www.uffo.cz
RÝBRCOUL, DUCH HOR
5. 10. 2019
www.rybrcoul.com
Polička
M. AMBROŽ A HUDBA PRAHA
12. 10. 2019
Divadelní klub Polička
ZÁKREJSOVA POLIČKA
5. - 26. 10. 2019
Tylův dům
Vysoké Mýto
9. BUBENICKÝ FESTIVAL VYSOKÉ MÝTO
26. 10. 2019
www.bubenickyfestival.cz
Více informací na www.vennamesta.cz

2019

Z okolí

Zimní noviny Kladského pomezí jsou na cestě
Každoroční průvodce zimním programem a novinkami našeho regionu je již téměř hotov.
Zimní noviny vyjdou poslední říjnový týden a budou k dostání zdarma
v informačních centrech
Kladského pomezí.
Úvodní článek je tentokrát věnován jednomu
z významných výročí,
které oslavíme během
zimního období. V únoru 2020 to bude právě
dvě stě let, co se narodila spisovatelka Božena
Němcová. Kromě zajímavostí o jejím životě článek prozradí

také více o natáčení nového filmu podle jejího života s Aňou
Geisslerovou v hlavní roli, které zčásti probíhalo u nás.
Připomeneme si rovněž výročí od otevření dvou náchodských
dominant – Beránku (105 let) a budovy nové radnice (115 let).
Pro rodiny s dětmi je přichystán tip na quest v Klopotovském
údolí. A co je nového? Pratur na josefovských loukách, odhalená socha sv. Panny Marie před kostelem v Polici nad Metují a řada regionálních publikací, které vám doporučíme spolu
s regionálními výrobky jako ideální dárek (nejen) pro patrioty.
Nechybí také běžkařský výlet, přehled skiareálů a kulturních
akcí. Ohlížíme se za Festivalem zážitků 2019 a zveme další ročník, který bude mít tentokrát téma tradice. Noviny budou kromě informačních center k dispozici také v elektronické verzi na
www.kladskepomezi.cz.
Mgr. Jiří Švanda

Ak ce n a h r a d ech a zá mcích – říjen
5. 10.: hospitál Kuks – Svatohubertské slavnosti. (www.hospital-kuks.cz)
5. – 6. 10.: státní zámek Ratibořice – Podzim v Ratibořicích.
Atmosféru podzimu na venkovském šlechtickém sídle doplní
vystoupení Žesťového sdružení z Náchoda. Po prohlídce se
zkušeným průvodcem na vás bude čekat posezení v malé zámecké kavárně s nabídkou svařeného vína, kávy, populárních
zákusků, kanapek, zvěřinové paštiky a zvěřinového guláše.
Otevřeno: sobota – neděle 10.00 – 16.00 hod. Informace na
telefonním čísle +420 491 452 123. (www.zamek-ratiborice.cz)

těž na téma „Renesanční inspirace zámku v Litomyšli“. 5. ročník zámecké fotografické soutěže o volné vstupenky na rok
2020. (www.zamek-litomysl.cz)

19. – 20. 10.: státní zámek Opočno – Mimořádné prohlídky běžně nepřístupných míst zámku. Prohlídky někdejších kuchyňských prostor zámku a přípravny jídel s částí dochovaného
technického vybavení, především motorem poháněným jídelním výtahem z počátku 20. století. Dále návštěva stříbrnice,
francouzské knihovny, spojovací chodby a letohrádku. Pouze
na rezervaci. (www.zamek-opocno.cz)
26. 10.: státní zámek Náchod – Večerní prohlídky. Prohlídky
zaměřené na rod Piccolomini. V 17:30 a 18:30. Vstupné: plné
150 Kč, snížené 100 Kč, rodinné 400 Kč.
26. - 28. 10.: státní zámek Lemberk – Zpřístupnění středověké
věže. Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku. Věž bude otevřena po celý den od 9.00 do 15.00 hodin.
(www.zamek-lemberk.cz)
28. 10.: státní hrad Trosky – Rozloučení s hradem. Sokolnické
ukázky, jízda na koníkovi pro děti. Poslední otevírací den sezóny. (www.hrad-trosky.e
do 28. 10.: státní zámek Litomyšl – Zámecká fotografická sou-
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Záchranná stanice pro handicapované živočichy v Jaroměři – 2. část

Již přes 20 let se o zvířata v nouzi stará Záchranná stanice pro
handicapované živočichy v Jaroměři.
Co bude se záchrannou stanicí teď?
Situace se po 20 letech každodenního boje o přežití existence začíná konečně stabilizovat. Bylo jíž vážně na čase, protože se ke všemu začaly přidružovat problémy další, které jsme
vzhledem k dosavadní situaci museli dosud odkládat. První úkol
je, aby záchranná stanice začala vypadat jako stanice a nikoli jako
autovrakoviště a sklad všemožné techniky od bagru po buldozer. Provoz záchranné stanice by totiž neměl valný smysl, kdybychom se současně s léčením nesnažili zlepšovat podmínky pro
volně žijící živočichy přímo v terénu – přírodě.
Co je však primární snahou záchranné stanice?
Současně s léčením zvířecích pacientů se snažíme aktivně řešit i další palčivé problémy dnešního světa, které se už
bohužel netýkají pouze volně žijících živočichů, ale už i nás samotných. Naše snahy o zadržení vody v krajině, údržbu a obnovu
druhově bohatých luk (s využitím naší lehké mechanizace a stád
našich zvířat od ovcí a koz až po divoké koně z Exmooru) nebo
výsadeb a ošetřovaní dřevin totiž nepomáhají pouze vytvářet
a udržovat vhodnou potravní základnu pro ptáky, netopýry, ještěrky nebo ježky, ale pomáhají chránit a udržovat funkce přírody
nezbytné i pro člověka. Ať už jde o podporu mizejících opylovačů
nepostradatelných pro zemědělství, zadržování vody pro naše
studny i ochlazování naší čím dál zničenější krajiny, nebo podporu hmyzích i dalších predátorů, kteří zemědělcům i lesníkům
pomáhají proti přemnožování organismů označovaných jako
hospodářští škůdci.
Znamená to, že nechcete řešit jen následky, ale i příčiny problémů.
Ze všech výše uvedených důvodů se dnes věnujeme
i důležité osvětě o tom, jak ekologicky a současně ekonomicky
nejlépe využívat služeb přírody. Ty jsou pro nás všechny zdarma
pouze do té doby, než je našimi nedomyšlenými kroky vyřadíme
ze hry. Proto nyní i ve spolupráci se slavnými osobnostmi v rámci
kampaně Pomáhám přírodě snažíme nejen řešit příčiny ohrožení
volně žijících živočichů, ale upozorňovat i na to že ničením přírody ničíme prostředí i pro nás samotné.
Jak takovou osvětu šíříte?
Sami jdeme příkladem. Proto se z Jaroměře dnes staráme o více jak 200 přírodovědně cenných lokalit od Českého středohoří a Českého krasu, přes Jeseníky a jihomoravskou Pálavu až
po slovenské Karpaty, rakouské Alpy, nebo Bystřické hory v Polsku. Šetrně hospodaříme na pastvinách, orchidejových loukách,
v lesích i na motýlích stráních. Díky tomu nejen všemožně obnovujeme mokřady, podporujeme opylovače a druhovou rozmanitost, ale i šíříme dobré jméno našeho města jak na území celé ČR,
tak i v nejméně třech našich sousedních státech.
Zpět k záchranné stanici. Co vás tedy v tomto objektu ještě
čeká?
Druhý velký úkol, který náš čeká, je totální rekonstrukce
objektu, kde záchranná stanice sídlí. Potřebovali bychom objekt
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stanice zvednout alespoň o jedno patro, zcela zrekonstruovat
rozletovou voliéru dříve než nám i pacientům spadne na hlavu
apod.
Chcete dodat něco na závěr?
Ještě jednou děkujeme všem, kteří nás celých těch dvacet let podporovali a mnohdy podporují doposud. Bez této podpory by nejen nikdy nevzniklo zařízení, ale pochopitelně bychom
jej nedokázali až doposud provozovat. Až na pár občasných výjimek se totiž celou dobu setkáváme ze strany občanů, firem,
zastupitelů i zejména pak ze strany stávajícího starosty pana
Horáčka i předchozího starosty pana Klepsy s upřímnou snahou
pomoci. Zkrátka to, že to nakonec přece jen dopadlo dobře, je
v tomto případě opravdu jen a jen zásluha úplně každého, kdo
alespoň trochu pomohl, i když to třeba jen znamenalo jeden
podpis pod petici. Budeme se proto i nadále snažit nejen zajistit
co nejhladší provoz naší stanice, ale zejména systémově řešit příčiny ohrožení volně žijících živočichů tam venku. Abychom jednou mohli brány záchranné stanice zavřít nikoli proto, že nejsou
prostředky na provoz, ale proto, že její činnost již prostě není
potřeba.
David Číp

Chtěla bych vyjádřit dík za zodpovědný, rychlý a velmi příjemný způsob komunikace a pomoc při odchytu a umístění 3 zvířat
– koz, které se usadily v polorozbořeném objektu v obci Starý
Ples. Nikdo neví, kde se tam vzaly, nikdo se k nim nehlásil, takže co by s nimi bylo v zimě, je nasnadě. Děkuji proto paní Mertlíkové a dalším zúčastněným osobám za jejich pomoc a vhodné umístění zvířat.
S pozdravem Šitinová Taťána

Životní jubileum v srpnu 2019 oslavili:
Alena Čertnerová		
Adolf Karel			
Jaromír Kašpar		
Pavel Andrýsek		
Emilie Jačková			
Jiřina Mundlová		
Miroslava Pleskotová		
Jiří Souček			
Marie Jakoubková		
Irena Holečková		
Eva Andrejsová		
Jaromír Kaválek		
Vnislav Hofmann		
Zdeněk Krušina		
Ludmila Čapková		

86
85
93
85
92
94
85
87
90
86
90
86
85
90
89
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Pozvánka na vítání občánků
Vážení rodiče,

dne 2. listopadu 2019
se uskuteční vítání nových občánků města Jaroměře, na které jste srdečně zváni.
Vítání se uskuteční v obřadní síni Městského úřadu v Jaroměři a proběhne v několika skupinkách. Proto žádáme rodiče dětí, kteří budou mít zájem se této slavnostní události zúčastnit,
aby si domluvili hodinu buď osobně nebo na čísle tel. 491 847 242 – paní Jana Gajdošová,
nebo 491 847 241 – slečna Petra Wagenknechtová, odd. matriky, nejdéle do 30. října 2019.
Z tohoto setkání je pořizován videozáznam a fotografie.

O db o rn é so c i á ln í pora d en s t v í
v Di a ko n i i Č C E

Odborné sociální poradenství je určeno osobám ve věku 16–
65 let, které se ocitly v nelehké životní situaci, kterou nemohou
sami bez pomoci zvládnout.
Pracovníci poskytují především tyto
služby: 1) Zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, který zahrnuje poskytování informací
o možnosti využití dalších dostupných služeb a zprostředkování kontaktu s těmito zařízeními.
2) Sociálně terapeutické činnosti, zde jde především o poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, v oblasti vzdělávání. 3) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí, jenž znamená pomoc při

vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
V současné době je fungování služby zajištěno prostřednictvím darů. V rámci projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“
jsme obdrželi od Nadačního fondu Tesco finanční dar v částce
16 000 Kč. Tyto prostředky šly celé na pokrytí nákladů spojených
s provozem Odborného sociálního poradenství, jenž za dobu
své krátké existence pomohlo bezmála 136 klientů a poskytlo
596 služeb. Provozní doba poradny je každou středu od 14:00 –
do 16:00 hod. na adrese Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům,
detašované pracoviště Duškova 79, Josefov 551 02.
Bc. Monika Musilová

Ro mf est 2 0 1 9
Vzp omí n ka n a Rud olf a Polá ka

Romský festival v Josefově přilákal stovky návštěvníků.
ROMFEST, určený pro romské amatérské ale i profesionální soubory,
se uskutečnil dne 29.06.2019 v pevnostním objektu Korunních hradeb
v Josefově. Ad exemplum předešlých ročníků, i letos bylo postaráno o bohatý pódiový program
po celé odpoledne s následnou hudební zábavou.
V hudebně bohatém programu se postupně představili Gipsy Štrba ze Štrby (SR), David Horváth z Batňovic, Josef Puška z Broumova, Adriana Putnokiová z Červeného Kostelce, Gipsy Daniel
z Vranova nad Topľou (SR), Gipsy Husárovi z Jaroměře, Gipsy
Šukar Čavore z Hodonína, Gipsy Romestar z Čankovic a Gipsy
Kariško z Popradu (SR). Přehlídku romské kultury za zaneprázdněného herce, dabéra a moderátora Jana Čenského s lehkostí
a elegancí moderovala jedna z finalistek první řady soutěže Česko hledá SuperStar Martina Balogová.
V žádosti předpokládaná účast čítajících 300 návštěvníků byla

značně překonána. Přehlídku romské kultury za celý den navštívilo 1.400 návštěvníků, z tohoto počtu bylo 665 platících, děti
a důchodci měli vstup zdarma. Pro účinkující a diváky se festival
stal skutečnou událostí oslavy romské kultury, začínající vystupující měli možnost okusit pocit úspěchu.
ROMFEST 2019 vedle přehlídky romských souborů byl také věnován vzpomínce na jeho zakladatele, dlouholetého předsedu
Spolku SOUŽITÍ – JAROMĚŘ, úspěšného podnikatele a regionálního politika pana Rudolfa Poláka, který zemřel vloni v únoru ve
svých nedožitých 67 letech. Návštěvníci, přítomní zástupci spolupracujících společností, samosprávy a přátelé si zavzpomínali
na krásné, pohodové a někdy i dramatické chvíle, které společně
prožili s panem Rudolfem Polákem, na pódiu ve svém příspěvku
na něj zavzpomínal starosta města pan Josef Horáček.
Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje a města Jaroměře.
Radek Polák
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Říjen
v k ni h o v n ě

Září definitivně uzavřelo svá vrátka a nastává podzimní čas.
Hned první týden v říjnu probíhá celostátní akce Týden knihoven. Na tento čas jsme pro vás připravili tradiční amnestii upomínek. Pokud máte doma knihy delší dobu a naskočila vám upomínka, nebojte se a přijďte, upomínka vám bude odpuštěna.
V Týdnu knihoven opět dojde na spolupráci s Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště v Josefově. V naší
hale bude instalována výstava Památná místa Královéhradeckého kraje – Pomníky padlým v 1. světové válce. Výstava představuje téměř 60 příběhů památníků, pomníků a pamětních
desek obětem 1. světové války z celého Královéhradeckého kraje. Doba trvání je stanovena do konce října. Výstavu doprovází
přednáška Viktora Blažka pod názvem Těm, kteří životy i štěstí
rodin svobodě naší obětovali… z cyklu Mezi řádky ve Wenkeově
domě v Jaroměři 17. října v 17:30.
Hlavním lákadlem Týdne knihoven je již avizovaný hudebně-zábavný program Ivo Jahelky, který se uskuteční ve čtvrtek
3. 10. 2019 od 17:00 na hlavní budově. Vstupenky na sezení jsou
v tuto chvíli již rozebrány, ale pokud o program máte zájem,
přijďte, nějaké místo na stání jistě najdeme.

Další velmi zajímavou besedou bude Eliška Junková (česká
automobilová závodnice), kterou přednáší stálice našich besed, paní Ludmila Konvalinková. Na Elišku Junkovou zajděte
23. 10. 2019 v 17:30 na hlavní budovu.
Říjen je i měsícem, kdy nám v knihovně na dětském oddělení
začínají oblíbená pohádková odpoledne pro žáky prvních tříd.
Startujeme i informační lekce pro žáky základních škol. A v Josefově proběhnou první besedy se Základní školou J. Zemana.
Vaše knihovna

Den architektury!
S památkáři Jiřím Balským a Matějem Kubinou o výstavbě
obchodních domů, satelitní výstavbě, zajímavých příspěvcích
architektury a aktuální podobě města.

Sraz: so 5. 10., 9.00, Parkoviště Penny Market, ul. Na
Kameni.

Z á k l a d n í šk o l a Křiš ťá l

Základní škola Křišťál zahajuje opět cyklus pravidelného setkávání předškoláků.

9. 12. Náš svět není jenom škola
O zázracích přírody, pravidlech společnosti, historii a dalších
zajímavostech světa se dozvídáme v pondělních projektech.
8. 1. Badatelna
Středa a Badatelna. Prostor, kde se můžeme zaměřit přesně na
to, co nás zajímá, prozkoumat to a své pokroky si zaznamenat.
Prostě bádání, vědecká práce, spolupráce a legrace.

Jednou měsíčně otevřeme naši třídu, aby si budoucí školáci
mohli na vlastní kůži zažít běžný školní den v naší škole a okusit
tak atmosféru Křišťálu naživo. Děti stráví společně s průvodcem i možnými spolužáky ve škole celé dopoledne, program
proběhne od 8,00 do 12,00 , třída je otevřena od 7,30. Účast
na každé Křišťálové předškole je třeba dopředu rezervovat na
tel.: 774 906 376 nebo na info@zskristal.cz, jedním dopolednem je možné provést 4 uchazeče. V případě většího zájmu
budou přidány další termíny. Pokud uvažujete o přestupu starších dětí, domluvte si rovnou týden na zkoušku nebo vícedenní
návštěvu, ať máte před svým rozhodnutím dostatek informací.
11. 10. Setkání s uměním.
Pátky v Křišťálu patří umění a kultuře. A taky práci. Nejlepší
možnost, jak se seznámit - při společném tvoření a muzicírování.
12. 11. Čeština a matematika "po křišťálovsku"
V úterý se pravidelně věnujeme českému jazyku a matematice.
Se spoustou zajímavých pomůcek se na ně můžeme vrhnout
už jako předškoláci a okusit prvky sebeřízeného vzdělávání.
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Termíny předškol na druhé pololetí budou zveřejněny v průběhu ledna.
ZŠ Křišťál
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Národní památkový ústav v Jaroměři
Rok 1918 nepřinesl pouze samostatnost, kterou lidé oslavovali
také sázením lip svobody, ale ukončil i pětileté útrapy milionů
obyvatel.

Již v průběhu války začala vznikat pietní místa nejen na hřbitovech, která připomínala oběti válečné vřavy, jež často nemohly
být důstojně pohřbeny v domovině. Osudy alespoň některých
pomníků padlým představí Viktor Blažek ve své přednášce.
Památníky se budovaly na celém území nově se rodícího státu,
vznikaly v oblastech českých, německých i smíšených. V Královéhradeckém kraji se jich dochovalo téměř šest set. Především
v česky mluvících oblastech se lidé zbavovali všech upomínek
na zaniklou monarchii. Památku vojáků, kteří většinou bojovali v uniformě habsburské monarchie, tak připomínají pomníky
s národní symbolikou – lvem či lípou – sokolskými nebo legionářskými atributy. V oblastech německých se tento trend
tak naplno neprojevoval. Pomníky nesly často atributy zaniklé
monarchie. I tato částečná podobnost s uniformami německé
armády mohla vést k jejich likvidaci po 2. světové válce.
Přednáška doprovází výstavu instalovanou během října v Městské knihovně v Jaroměři.
Eva Macková

Hudební akce konané v tomto roce v Penzionu Expanze v Jaroměři.
Folk, country, bluegrass. Začátek vždy v 19.00 hod.
18. 10.
1. 11.
15. 11.
29. 11.
12. 12.
20. 12.

FÁMY
ALTANTRIO – výroční koncert
MILAN A BOSORKY
NAPOHODU a ÚLET
JAROSLAV SAMSON LENK
DOSTAVNÍK
Těšíme se na Vás. Ivo Plecháč.

L D M a m i n y J a r oměř

Loutkové divadlo Maminy Jaroměř vás srdečně zve...
Pátek 4. října 2019 v 16.30 hod.
Městské divadlo Jaroměř – Divadlo NaČerno
ZAJÍC A ČARODĚJNICE
Stará indiánská pohádka o tom, že všechny strachy světa se
nejlépe zvládají s přítelem po boku.

tvarný koutek, pohádkové stolní hry a samozřejmě také možnost podívat se za oponu.
Scéna Divadlo NaČerno se nachází v Městském divadle v Jaroměři (vstup hlavním vchodem).
POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU

Vstupné: 25 Kč

Kam?		
Kdo? 		
Kde? 		
		
Kdy? 		
Informace:
		

Po představení bude pro děti jako obvykle připraven malý vý-

Těšíme se na vás!

ŽABÍ PRINC
Půvabné vyprávění podle bratří Grimmů o lehkovážné princezně, ztraceném míčku a zakletém žabákovi.

Do loutkářského kroužku BLECHY Jaroměř
Děti od 5 do 15 let
Městské divadlo Jaroměř
Učebna „Suterén“
Každý pátek od 15 do 16.30 hod.
Tel. 608 283 915 nebo 604 478 454
E-mail: lD.Maminy@seznam.cz
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Ne ní v šec h n o z la t o,
k d yž se B rut a l t řpy t í

V minulém čísle zpravodaje jsme se mohli dočíst, jak skvělý byl
letošní festival Brutal Assault.
Že na něm vystoupila řada slavných světových kapel, a že jedním
z vrcholných vystoupení byla skupina Gutalax, kde si lidé vyzbrojeni štětkou na WC podávali nad hlavami kadibudku. Bydlím v Josefově a každý rok se netěším na začátek srpna, kdy mi začnou
„světové skupiny“ nelidsky řvát za domem až do ranních hodin.
Netěším se na dopravní džungli, kde si každý může stát, zastavit
a parkovat, kde se mu zachce, a to i za asistence strážců zákona.
Netěším se na nekonečné zástupy návštěvníků, pokálené promenády a hory odpadků. A já se ptám: Co z toho Josefov má?
O kulturu zde jít nemůže, jelikož nevím, jak by létající plastové
WC, které doprovází hlas kvičícího zpěváka, mohlo někoho pozdvihnout. Interpreti svými hudebními výkony spíše ducha sráží, než pozvedají. Tak zde jistě půjde o peníze. Proto bych chtěl
představitele města vyzvat, aby vyčíslili veškeré příjmy a výdaje
spojené s pořádáním festivalu. Třeba se nakonec ukáže, že to zas
tak výhodné pro město Jaroměř není. Tento festivalový „unikát“
můžou nakonec pořádat i v jiném podobném pevnostním městě.
Sesterský Terezín po něm určitě rád skočí.
Pro koho je vlastně ten letošní (loňský, předloňský apod.) Brutal
Assault tak vydařený? Určitě pro pořádající agenturu a na ni na-

pojené firmy. Také pro pár domácích stánkařů a pro většinu těch
přespolních a jistě pro cca 20 000 cizích návštěvníků, kteří se přišli bavit, zatímco se místní těší, že ten bordel už brzy skončí.
Bc. Petr Kuhajdík

Dne 19. září 2019 oslavili manželé Marie a František Šimkovi
z Josefova diamantovou svatbu.
Seznámili se v nelehkých
50. letech v Žampachu, kde
oba pracovali. Brali se na MNV
v Hradci Králové 19. září 1959.
Přestěhovali se do Josefova,
do ulice Zdeňka Němečka, kde
dostali byt, a kde žijí dodnes.
Milá babičko a dědo, sdíleli jste
spolu chvíle štěstí, ale přišly i momenty méně veselé. Ze srdce
vám za celou rodinu, k vaší 60 let trvající, manželské cestě životem, přejeme hodně zdraví.
Vnučky Katka a Pavla

Se mo n i c k é o ř ech ob ra n í

Semonické ořechobraní je za námi. A jak to dopadlo? Nezbyl ani
drobeček. A kdo za to může? Přibližně sto padesát hostů, kteří
se role porotců v soutěži o nejlepší ořechovou pochoutku ujali
více než zodpovědně.

Semonickým Picassem pro tento rok se stala Klárka Dernerová.
V soutěži o nejlepší ořechovou pochoutku obhájili své loňské vítězství chlapci tvořící pod názvem Agarova cukrárna, druhé místo obsadila Jana Kudláčková a bronzová příčka patřila Terezce
a Alence Hovadovým.
Děkujeme všem, kteří jakkoliv přispěli ke zdárnému průběhu
akce. Ta by nemohla proběhnout bez finanční podpory Města
Jaroměř a nasazení členů Osadního výboru Semonice. Věcnými
odměnami nám pomohly Střední škola řemeslná v Jaroměři, jejíž
keramické výrobky si vítězové odnášeli jako milou vzpomínku,
stejně tak jako Ing. O. Flégrová, která nám věnovala řadu věcných odměn do závěrečného slosování účastníků akce.
Přejeme všem krásné podzimní dny, děkujeme za podporu a budeme se těšit na viděnou opět v Semonicích.
Za Osadní výbor Semonice, Lucie Kubálková

Semonické ořechobraní proběhlo první zářijovou sobotu a bylo
další z řady podzimních slavností, které každoročně s podporou
Města Jaroměř pořádá Osadní výbor Semonice. Pestrý program
začal v 15 hodin a během celého odpoledne měli všichni přítomní možnost shlédnout taneční vystoupení Černilovských blech
a blešek, aktivně se zapojit do písničkového a pohádkového pásma pana Filipa Pýchy a nakonec se zaposlouchat do hudební produkce kapely Altan Trio a studentské kapely Ž@h@fci.
Hosté akce ale nebyli ani zdaleka jen pasivními pozorovateli. Pro
děti byla připravena tvořivá dílna pod vedením paní Adamcové
a dospělí i děti uplatnili svou kreativitu ve floristické dílně paní
Bořkové. Během celého odpoledne probíhaly také dvě soutěže.
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Veřejné bruslení ŘÍJEN.
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota
Neděle

05.10.2019
12.10.2019
13.10.2019
19.10.2019
26.10.2019
27.10.2019

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

2019

Církevní a zábavně-naučené okénko

Vzn i k sa mo st a t n éh o
Če s k o sl o v en skéh o s t á t u

Již od 19. století se objevovala myšlenka na vytvoření samostatného státu. Během 1. sv. války se v zahraničí vytvořila skupina
politiků, tzv. zahraniční odboj, který se zasloužil o vyhlášení samostatného Československého státu.
Sestav celá jména tří hlavních členů zahraničního odboje:

Kdy byl vyhlášen samostatný Československý stát?
___.___.______

Jméno "Garrigue" není českého původu. Jak se do jména
našeho prvního československého prezidenta dostalo?

Podtrhni státy, které pomáhaly zahraničnímu odboji s vytvořením samostatného státu.

Garrigue | Beneš | Masaryk | Štěfánik |
Edvard | Milan | Tomáš | Rastislav
___________________ _____________ __________________
_________________________ __________________________
___________________ _____________ __________________

Německo | USA | Rusko | Francie | Polsko | Velká Británie

Bohoslužby

Ř í msk o kat o lická c ír k e v – f ar n o st Jar o mě ř
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
		

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

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

Studium Bible
Kázání Božího slova
Odpolední program

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

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

Informace na www.husitijaromer.estranky.cz, mail husbor777@
email.cz, tf. na farářku Mgr. A. Fabiánovou 737 847 864.

Ří m s k ok a t ol i c k á c í rk ev – f a rn os t J os ef o v
neděle
		
		
středa
pátek

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

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

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

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

•

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

•

•

v okolí 15 km. Možno i se starší nemovitostí k re-

Uzávěrka pro inzerci je vždy k 15. v měsíci. Zpravo-

konstrukci. Tel. č. 703 890 073.

daj vychází k 1. v měsíci.

Vyměním byt OV 5+1 na Zavadilce v Jaroměři za

redaktor@jaromer-josefov.cz.

fon 774 364 072. RK nevolat!
Mladá rodina chce KOUPIT větší byt nebo dům
v Jaroměři i blízkém okolí. Nabídky prosím na tel.
č. 775 777 073.
•

•

Pravidla pro inzerenty

Mám zájem o koupi většího stavebního pozemku

menší byt 2+1 na Zavadilce. Volejte prosím na tele-

•

ŘÍJEN

Pro více informací nás kontaktujte na e-mail:

Zadání inzerátu: Inzerát musí být zadán v elektronické podobě. Řádková inzerce by měla být ve formátu txt., odt., doc. či docx. Plošná inzerce by měla
být ve formátu jpg. či pdf.
Možnosti plošné inzerce:

Hledám byt 2+1 v Jaroměři a okolí OV i DB. Zavo-

Modul 2, 1/2

lejte prosím na tel. 776 566 630.

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

Koupím historické fotoaparáty, kapesní a náramkové hodinky, pohlednice, knihy, staré známky,
mince, bankovky, obrazy, sošky, housle, pivní la-

Modul 3, 1/4

hve, odznaky, šavle, bodáky a jiné zajímavosti.

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

Poradenství i návštěva je vždy ZDARMA, platba hotově. Volejte, piště SMS platí stále!!! Tel.
605 254 511.
•

OBUV NOBL Jaroměř (naproti České poště)
nabízí novou zimní obuv značky Tamaris,

Modul 4, 1/8
Velikost: 86,5 x 60 mm
40 x 125,5 mm
Cena: 592,5 Kč bez DPH

Marco Tozzi, S.Oliver, Caprice... www.obuvnobl.cz
•

Koupím chatu, chalupu nebo domek v Jaroměři

Obecné info: Zpravodaj vychází v nákladu 5 825 ks a je

a okolí. Nabídněte na tel. 774 777 072.

zdarma. Zadaná inzerce je vždy černobílá.

• Čištění koberců a čalounění pro domácnosti

Ceník a pravidla pro zaslání inzerce naleznete na webo-

i firmy. Kompletní úklidový servis. Kvalitně za

vých stránkách města Jaroměře. Pro více informací nás

rozumnou cenu a s dopravou zdarma. Telefon:
603 701 992.
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kontaktujte na e-mail: redaktor@jaromer-josefov.cz

2019

Inzerce
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Inzerce
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ŘÍJEN

Gladiator Race Josefov

Foto: Zdeněk Hrobský
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