6/2008

P Ř Í L O H A - Jaroměřský a josefovský zpravodaj

strana 1

Významná výročí jaroměřských spolků
Sto let jaroměřské kopané aneb, když krajem znělo „Jaroměř mančaft známý“
JISKRA JAROMĚŘ A mužstvo, které vykopalo po 7 letech opět I. A. třídu.
JARNÍ KOLO 1970
Od leva stojící: Přibyl Jiří, Pokorný Ladislav, Jahelka Milan, Pábl Josef, Hledík Jiří, Pekárek Kamil,
Jaček Jan, Plecháč Petr. Od leva v pokleku: Verner, Visinger Miroslav, Chramosta Stanislav, Valeš
Jiří, Kratochvíl Petr, Petráček Jiří a Stolín Josef

Pokračování z čísla 5/2008
Po válce v Jaroměři fotbal vzkvétal. Mužstvo
dospělých se stává vítězem župy, v poháru
SVŽF poráží ve finále tehdy divizní Hradec Králové 6:1. Toto utkání sledovalo 1.800 diváků.
V roce 1947 se SK Jaroměř – dorost probojoval do celostátního kola, kde prohrál až ve
finále se Spartou Poděbrady. O síle tohoto
mužstva vypovídá fakt, že mnoho hráčů se
později prosadilo ve vyšších soutěžích (Háž

Fr., Andrejsek).
V roce 1952 hraje už Jiskra Jaroměř stejnou
krajskou soutěž jako Hradec Králové. Tehdy hrál za Hradec i legendární „Pepi Bican“,
který se dlouho nemohl v zápase proti Jiskře
Jaroměř prosadit.
V roce 1954 hraje Jiskra přátelské utkání proti velice kvalitnímu mužstvu Křídel vlasti Olomouc. Jako kapitán Olomouce nastupuje Jiří
Hledík, který se později nesmazatelně zapíše

do jaroměřského fotbalu.
Kopaná v Jaroměři byla vždy kousek napřed,
což dokazuje fakt, že už tehdy měla svoje
„Euro“. Jmenoval se Zdeněk Malý, hrál za
Jaroměř a později byl předsedou klubu přátel
Slávie.
Ještě v roce 1962 se stává Jiskra vítězem
poháru východočeského kraje. V celostátním
kole je vyřazena Spartakem Brno, za který
chytal Ivo Viktor.
Po letech strávených v krajských soutěžích
a I.A třídě přichází v r. 1963 sestup do I.B
třídy.
V roce 1969 (v zimě) přichází do Jaroměře
již zmiňovaný Jiří Hledík. Jako hrající trenér
se velkou měrou podílí na tom, že v sezoně
1969/70 postupuje Jiskra do I.A třídy, kterou
hned vyhrává a v r. 1971/72 je v krajském
přeboru. V této době má klub silné finanční i
funkcionářské zázemí a tak vše klape ke spokojenosti hráčů i fanoušků.
Z velké řady bafuňářů bych rád vzpomenul
alespoň tyto: Ponča K., Hofman A., Záruba
J., Jůza L. Z dřívější doby je nemožné nezmínit O. Žemličku, který celý svůj život zasvětil
jaroměřské kopané, Šimáčka J., Tichého,
Vítka a mnoho dalších.
Hráčů, kteří běhali v dresu Jiskry je mnoho.
Za všechny alespoň pár jmen: Visinger M.,
Přibyl J.st., Vít L., Veselka S., Pábl J., Pekárek L., Přibyl J. ml., Chramosta St.
Jaroslav Martinec
Pokračování příště

JISKRA JAROMÉŘ A MUŽSTVO 1972

Od leva stojící: Valeš J., Dvořák M., Petráško M., Lněnička B., Elišák J.,
Pavlát Z., Holubec K. V pokleku: Hradský B., Přibyl J., Hodoval P., Martinec J., Kašpar P., Podzimek M., Chramosta St., Sabol Jos.

 KOTOV

POŘÍČÍ – JISKRA JAROMĚŘ 1:4 v roce 1953

Od leva stojící: Poláček Venda, Crda Mirek, Pultar Ant., Vaněk Mirek, Roubíček Karel, Růžička Aleš, Jirousek Mirek, Novák Jiří.
Od leva v pokleku: Vít Láďa, Přibl Jiří st. a Vágner Iva
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Významná výročí jaroměřských spolků
Rok 2008 = 100. výročí založení oddílu kopané SK SLAVOJ JOSEFOV

1.

Existence hry podobné dnešnímu fotbalu je doložena do období
starověku. Tak, jak ji ale známe
v dnešní době, pochází z Anglie
z 16., resp. 19. století. Začátek
20. století pak byl ve znamení
zrodu mnoha fotbalových klubů
v Čechách. Nejinak tomu bylo
i v bývalém pevnostním městě
Josefově, kde místní příznivci tohoto sportovního odvětví
založili roku 1908 oddíl SK SLAVOJ Josefov. Fotbalisté měli zprvu svoje hřiště pod hradbami při
levém břehu řeky Metuje (dnes
zde jsou tenisové kurty). V roce
1946 však dostali od místního
Sokola nabídku hrát svá utkání
na novém Vaníčkově stadionu za

bývalou Novoměstskou branou,
kterou přijali. Za dobu své existence hrály v josefovském oddíle
stovky hráčů. Z těch nejznámějších, kteří dosáhli na stupně vyšších soutěží, si připomeňme především Jiřího Černého a Rudolfa
Tauchena, kteří se stali hráči ligového Hradce Králové.
Podle statistiky mezinárodní fotbalové federace FIFA hraje dnes
po celém světě fotbal na 240 milionů lidí. Bohužel od roku 2002
jich je asi o 200 méně, neboť v
tomto roce oddíl kopané v Josefově ukončil svoji činnost. Dnešním jediným pokračovatelem velké josefovské fotbalové tradice je
tak v roce 1993 založené fotba-

3.

2.

4.

lové sdružení STAGASO Josefov
– stará garda, tvořená převážně
z bývalých josefovských hráčů
(blíže www.jaromer-josefov.cz).
Při prohlídce několika přiložených
fotografií je možné již jen vzpomínat.
Letošní kulaté 100. jubileum
si josefovští fotbalisté připomenou srazem bývalých hráčů a funkcionářů v sobotu 5.
července 2008. Na 14 hod. je
naplánována krátká prohlídka
bývalého fotbalového stadionu,
od 15 hod. se pak v restauraci U
Kulatý báby bude konat slavnostní posezení, spojené s besedou
všech zúčastněných.
Jindřich Polák

5.

1. Vlaječka TJ TIBA z r. 1976
2. SK SLAVOJ Josefov – výbor oddílu okolo r. 1940
3. SK SLAVOJ Josefov – stará garda v r. 1983
4. TJ JISKRA LINA v r. 1961
5. SK SLAVOJ Josefov – hřiště u Metuje okolo r. 1940
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Významná výročí jaroměřských spolků
135 let o založení Sboru dobrovolných hasičů v Jaroměři (1873 – 2008)

Tento měsíc – 13. a 14. června oslaví Sbor
dobrovolných hasičů (SDH) Jaroměř 135
let svého trvání. Každý zná význam ohně pro
člověka, jeho klady i zápory, jakož i význam
požární ochrany pro společnost. SDH Jaroměř po celou dobu, více jak jedno století, kdy
se v jeho řadách vystřídalo několik generací,
vždy ochraňoval spoluobčany před ohněm,
povodněmi i jinými katastrofami.
Když v polovině 19. stol. začaly vznikat dobrovolné hasičské sbory, tak ani Jaroměř nezůstala pozadu. Když tehdejší starosta města
Karel Halla pochopil důležitost hasičstva,
padlo na podzim 1872 rozhodnutí o založení
hasičského sboru. Byl jmenován tzv. hasičský odbor v jehož čele byl starosta města a
pět radních. Prvá schůze odboru se konala v
lednu 1873, kde bylo rozhodnuto o zakoupení
tří stříkaček nářadního vozu, nářadí a výzbroj
pro 80 členů. Poté se starosta obrátil na občany města, aby vstupovali do tvořícího se sboru. Přihlásilo se pouze 19 občanů, a tak se
starosta obrátil na stávající spolky ve městě,
na tělocvičnou jednotu „Sokol“, dělnický spolek „Ruka“ a na „Jarboj“, aby jejich členové
vstoupili do sboru. Přihlásilo se dalších 41
členů, takže sbor měl již celkem 60 členů. Byl
jmenován první velitel sboru Karel Nykendaj
a prvním cvičitelem pak Alexandr Lelek. Tak
byl sbor ustaven a zahájil svoji činnost. V té
době dostal sbor 4 lodě pro případ povodní.
Tolik z prvého zápisu o založení sboru. Dle
toho vidíme, že starosta města Karel Halla byl
zakladatelem sboru.
Cvičit se začalo v květnu 1873. Cvičilo se pravidelně a v případě potřeby se zasahovalo. Ve
vedení sboru byl tehdy až do roku 1876 pouze
velitel a cvičitel. Pak byl zvolen výbor sboru.
V roce 1880 po úpravě stanov vstoupil sbor
do utvořené župní jednoty severovýchodních
Čech. Prvým velitelem podle nových stanov
se stal MUDr. František Petr, který tuto funkci
vykonával plných 45 let. V zápisech je i zmínka, že hašení bylo mnohdy ztíženo pro nedo-

statek lidí k čerpání a proto byla v roce 1890
zakoupena parní stříkačka. V roce 1912 byl
při sboru ustaven oddíl samaritánů, který se
později stal součástí Červeného kříže.
Přirozený vývoj sboru byl přerušen vypuknutím první světové války. Mnoho členů odešlo
na frontu a mnoho se jich také nevrátilo. Po
skončení války se opět začalo plně s výcvikem. Sbor vstoupil do vytvořeného Československého svazu hasičstva. V roce 1926 se
stává velitelem V. Hofman. V roce 1931 byl
z vlastních prostředků sboru pořízen sborový
prapor. Velitelem sboru se stává V. Rykr.
Dalším nepříznivým mezníkem sboru byl rok
1938, kdy se nad naší republikou stahovala
mračna fašizmu a znamenal také počátek tragédií nejen pro sbor, ale pro všechny občany
vůbec. S velkou nelibostí členové sboru nesli,
že veškerá hasičská činnost byla podřízena
německému řádu. V koncentračních táborech
zahynuli dva členové sboru – Oldřich Bořek a
Stanislav Fajman.
Po osvobození se stává sbor členem Okresní
hasičské jednoty se sídlem v Jaroměři. Velitelem se stává K. Rykr. Rok 1953 byl rokem
reorganizace hasičstva. Byl utvořen Československý svaz požární ochrany (ČSPO),
posléze pak Svaz požární ochrany (SPO). V
roce 1954 se sbor ocitá bez zbrojnice. Stavba nové zbrojnice trvala až do roku 1959. V
letech 1962 – 69 sbor poněkud stagnoval, ale
od roku 1970 se jeho činnost opět rozbíhá na
plné obrátky. Novým velitelem se stává Fr.
Stein, předsedou sboru pak K. Rykr. V roce
1972 vzniká družstvo mladých požárníků.
Při stém výročí založení sboru v roce 1973
dostává sbor za svoji činnost medaili „Za
zásluhy“. Rovněž řada jeho členů je oceněna. V roce 1975 se stává velitelem L. Čížek
a mladé požárníky přebírají po M. Paclíkovi
manželé Beranovi.
V roce 1978 dochází k podstatné změně v
požární ochraně města. Vzniká zde stálá
požární jednotka, která má několik požárníků

z povolání a je doplňována z řad dobrovolných hasičů. Z tohoto důvodu je přikročeno
k přestavbě a výstavbě nové zbrojnice, kde
členové sboru odpracovali spoustu hodin.
7. května 1980 je slavnostně otevřena nová
zbrojnice a to již za nového předsedy K. Erbana st. Sboru je předána medaile „Za mimořádné zásluhy“.
Mění se i technika. Jsou zde již dvě automobilové cisterny, dopravní vozidlo a dvě lodě. V
letech 1980 a 1981 je sbor vyhodnocen jako
nejlepší v okrese. Sbor se významně podílel
na záchranných pracích při povodni v roce
1981. V roce 1985 se novým předsedou stává
Josef Beran st. a velitelem Jan Adamec.
Po sametové revoluci – místo požárníků jsou
opět hasiči. Svaz požární ochrany je nahrazen Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS). Základní organizace se mění
opět na Sbor dobrovolných hasičů, předseda
je opět starostou. Jan Adamec se stává okresním náčelníkem, později ředitelem okresního
Hasičského záchranného sboru. Proto novým
velitelem sboru a města se stává Miloslav
Paclík. Starostou sboru zůstává nadále J.
Beran st. Mladé hasiče přebírá Josef Beran
ml. V roce 1995 se sbor rozšířil o hasiče z
Tonusu, kde tovární sbor ukončil svoji činnost.
Vzniká nový poplachový plán okresu a nové
plošné rozmístění sil a prostředků požární
ochrany. Dochází i k modernizaci požární
techniky.
Rok 2000 byl pro sbor velmi náročný. Město postihla velká povodeň, co do rozsahu a
škod nejhorší za posledních 100 let. Zde sbor
odvedl velký kus práce při záchraně majetků i životů občanů. Sbor rovněž asistoval při
záchranných pracích ve Veltrusích při srpnové povodni v roce 2002, která postihla velkou
část republiky. Koncem roku odstupuje J.
Beran st. z rodinných důvodů z funkce starosty sboru. Novým starostou se stává Jiří Piňos.
Při oslavách 130. výročí založení sboru v roce
2003 byl sboru propůjčen „Čestný prapor
SHČMS“ za dlouhodobé úspěchy při plnění
úkolů dobrovolného hasičstva. Dvěma členům sboru K. Erbanovi st. a Zdeňku Mackovi
bylo uděleno nejvyšší vyznamenání SHČMS
a to „Titul zasloužilý hasič“. Po volbách v roce
2004 se starostou sboru opět stává J. Beran
st. a velitelem sboru J. Piňos.
Nepřetržitých 135 let činnosti sboru, to již něco
znamená. Činnost je to bohatá se spoustou
dobrých úspěchů na úseku požární ochrany,
což dosvědčuje další udělení „Titul zasloužilý
hasič“ J. Beranovi st., Janu Steinovi, Jiřímu
Steinovi st., M. Paclíkovi a L. Čížkovi. Nebylo
to ale vždy lehké a ne vždy se všechno dařilo. Byly i neúspěchy. Bývaly doby, kdy činnost
sboru narážela na nepochopení jak spoluobčanů, tak i úřadů a bohužel i mezi členy sboru.
Byly doby, kdy se zdálo, že sbor zanikne, ale
vždy se ze svých nesnází vymanil a vytrval
dodnes. Práce v požární ochraně je náročná
a potřebná. Často však je přehlížená a nikdy
dost oceňovaná, ale stále pokračující, kde
jsou všichni odhodláni ochraňovat majetek a
životy spoluobčanů jak před požáry, tak i před
jinými haváriemi.
J. Beran st. – starosta SDH Jaroměř
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ZVEME VÁS NA

ZLATÝ KOTLÍK
8. 6. 2008

Soutěž až pětičlenných družstev dětí
ve vaření na ohni.
Kde: „Na Zdymku“ na Úpě
Kdy: neděle 8. 6. 2008 od 9:30 hod.
S sebou: kotlík, kuchařské náčiní, potřebné potraviny
v surovém stavu (ne polotovary) a další dle uvážení.
Letos se vaří: kynuté ovocné knedlíky
Hodnotí se: postup vaření – ohniště, hygiena,
technologie - chuť a vzhled pokrmu
Ukončení: po 13 hodině.
Svou účast prosím nahlaste na 605 704 908,
nebo osadnici@osadnici.info, nebo v návštěvní knize
na www.osadnici.info.
Akci podporuje Město Jaroměř.

NO církve československé husitské JAROMĚŘ
ve spolupráci s Městským úřadem v Jaroměři
vás srdečně ZVE na oslavy

80. výročí otevření
Husova sboru,
které se koná 28. června 2008.
Slavnostní bohoslužbu povede od 15.00 hodin
patriarcha CČSH ThDr. Tomáš Butta Th. D
a biskup hradecké diecéze Štěpán Klásek.
V odpoledním programu vystoupí:
14:00 hod.
14:30 hod.
17:00 hod.
Závěr		

čl. pěveckého sboru Smetana z Hr. Králové
Cantus Jaroměř
Koncert skupiny Naděje
děti z klubu Jónatan

Církev československá husitská v Jaroměři

Krátce po ustanovení Československé církve v mladé republice
8. ledna 1920 bylo v červnu roku 1920 na mohutném táboru lidu
v Jaroměři požadováno rozdělování statků hmotných, duchovních a kulturních. Účastníci tábora se odebrali před děkanství na
náměstí a žádali vydání chrámu sv. Mikuláše pro potřeby Církve československé. Bohoslužby se pak skutečně v chrámu sv.
Mikuláše konaly, církev katolická se přestěhovala k sv. Jakubu. K
nové církvi se tehdy hlásilo 5.671 lidí. Dne 21. června 1921 Církev
československá obdržela od Zemské správy z Prahy příkaz o vrácení chrámu sv. Mikuláše do čtrnácti dnů. Po různých protestech
teprve 5. května 1924 odevzdala rada starších klíče od chrámu
sv. Mikuláše. Po delším hledání vhodného místa pro stavbu sboru
CČS bylo vybráno místo proti dívčí škole. Obětavost věřících byla
velká, ale na nákladnou stavbu nestačila. Předpokládaný náklad
byl 720.000 Kč. Dne 14. května 1926 byl položen základní kámen,
dovezený z Husovy skály u Prachatic. Stavba byla zadána staviteli Touškovi, a to podle plánu architekta Oty Kubečka. Bohoslužby
sloužil při pokládání základního kamene biskup G. A. Procházka,
který také dne 19. června 1928 sloužil již jako patriarcha církve a
odevzdal klíč od sboru předsedovi rady starších Václavu Khunovi.
Náboženská obec měla tehdy 9.981 příslušníků.

Volná místa - TÁBORY 2008
Dětský letní sportovní tábor - 40.ročník
26. 7. – 9. 8. 2008
Doubravice - Velehrádek
Tábor je pro děti z 1. – 9. tříd.
Cena tábora: 2.990,- Kč, přihlásit své děti můžete do 18.6.2008
Podrobnější informace rádi podáme na tel.:
491 815 282 – kancelář TJ Sokol Jaroměř, p. Komorová

POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ po TELČI
aneb vzpomínka na pekelné štěstíčko
30. 6. - 7. 7. 2008
Putovní tábor: hvězdicové putování po okolí Telče, výlety pěšky, vlakem, autobusem…vždy s návratem na místo, kde budeme ubytovaní
CENA: 2 400,- Kč (MIX klub), 2 500,- Kč (ostatní zájemci)
hlavní vedoucí: Andrea Matoušová,
vychovatelka a ved. odd. sportu a techniky DDM Klíč
Informace o táboře u vedoucí na tel. 603 995 639,
nebo v DDM Klíč tel. 491 813 795

Do rodného kraje Ríši Raráška
28. 7. – 10. 8. 2008
Paseky nad Jizerou
Tábor je určený dětem 1. stupně ZŠ.
Cena: 3 600,- Kč, v ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje spojené s táborem.
Hlavní vedoucí: Helena Nekulová, vychovatelka
a ved. odd. estetiky a keramiky DDM Klíč
Informace o táboře u vedoucí na tel. 603 995 639,
nebo v DDM Klíč tel. 491 813 795

