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Školy jsou připraveny uvítat žáky
po prázdninách

Během prázdnin se všechny budovy základních
škol mění ve staveniště. Všude je třeba něco opravit a o prázdninách je k tomu nejlepší příležitost.
Každá školní budova má svá specifika, každá
potřebuje opravit něco jiného. Práce a finanční
náročnost se liší rok od roku, některé práce je možno provést ve školním roce, s některými se musí
počkat na prázdniny. Snahou všech firem, řemeslníků, provozních zaměstnanců škol, je vše upravit
a připravit do zahájení školního roku - 1.září.
Zvláštní péči vyžadují památkové objekty ZŠ Na
Ostrově a ZŠ B. Němcové na Husově nám. Je
nezbytné uchovat jejich historický vzhled, kterým
se město pyšní a při tom vytvořit žákům i pedagogům moderní prostředí pro výuku, splňující veškeré
hygienické požadavky. „Paneláková“ škola v Josefově má také specifické požadavky. Po třiceti letech
existence této budovy je stále co opravovat.
Město Jaroměř investuje do oprav a údržby budov
škol každoročně nemalé finanční prostředky. Je při
tom snaha využít v maximální míře možností různých dotací. Za to, že jsou stavební, údržbářské a
jiné řemeslné práce naplánovány, připraveny a v
termínech provedeny, patří poděkování zejména
ředitelům všech tří základních škol a dále spolupracujícím pracovníkům odboru investic MěÚ.

A co se dělalo o letošních prázdninách?
Základní škola Na Ostrově

- oprava průčelí budovy školy
- malování učeben, opravy a nátěry oken
- opravy střechy a klempířských prvků
- úprava sklepního prostoru, kde vznikne
keramická dílna, sklad a údržbářská dílna
- vybavení dalších tří učeben interaktivními tabulemi
a datovými projektory
- dovybavení školní družiny

Základní škola Josefov

- rekonstrukce sociálního zařízení na budově
1. stupně
- výměna osvětlení ve všech učebnách
- úprava kolárny
- nátěry a malování
- přestavba počítačové sítě

Základní škola B. Němcové

Novorenesanční budova Základní školy Na Ostrově byla při svém otevření v r. 1885 popisována v časopise Ratibor „jako palác z pohádky ...“ - nyní se opravuje.

Vydává Městský úřad Jaroměř jako měsíčník

- malování učeben a tělocvičny
- výměna podlah, linolea, koberce na stěny
- je připravena rekonstrukce suterénních prostor,
kde bude ze zrušené kotelny zřízena učebna
technických prací
- na budově v Knappově ul. bylo vyměněno 28
oken směrem do Husovy ul. za protihluková
- na budově na Husově nám. probíhá postupná
výměna oken
KS

Cena 5,- Kč
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Jaroměř reprezentovala
Královéhradecký kraj
na slavnostech v Německu

Kultura

Dny evropského dědictví (EHD)

FOTO: Z. Bečák

Žáci a učitelé Základní umělecké
školy F. A. Šporka a 5-ti členná
delegace zástupců Městského
úřadu a příspěvkových organizací
reprezentovali Jaroměř a Královéhradecký kraj na městských slavnostech v Heidenau.
Festival probíhal od pátku 30. května a vyvrcholil v neděli 1. června
vystoupením Brass Orchestru na
hlavní scéně. Starosta města Heidenau přivítal zúčastněné delegace
měst ležících na řece Labi, které se
stalo spojnicí a hlavním tématem
oslav.
28 členů orchestru pod vedením
dirigenta
Františka
Schejbala
zahrálo převážně skladby českých
autorů. Za úmorného vedra podali
výborný výkon. Postupně zazněly

skladby Nástup borců, Lowe Song,
Sedliacka, Pro Jarmilku, Cikánka,
Jásavá polka, Rtyňský pochod a na
závěr nemohla chybět Vejvodova
Škoda lásky.
Posluchačům byl představen malý
Hrabě Špork, který přihlížející zval
k návštěvě Jaroměře a kraje. Návštěva Heidenau byla finančně podpořena z grantu Královéhradeckého
kraje a Městským úřadem v Jaroměři. Město Jaroměř zastupovali:
František Vrabec – místostarosta,
Josef Horáček – ředitel Městského
kulturního střediska, Pavla Voborníková – vedoucí Informačního
centra, Pavel Linha – ředitel ZUŠ a
Hana Schejbalová – členka kulturní
komise.
(pl,fs)

Odbor informatiky města

Další městská kronika na internetu
Na
internetových
stránkách
města www.jaromer-josefov.cz
v sekci „Pro občany“ přibude od
1.9.2008 další kronika, věnovaná
tentokrát roku 2006. Obsahuje úplný přepis článků autorky
PhDr. Mertlíkové včetně příloh,
tvořených výstřižky z denního tisku vztahujících se k tématu.
Záměrem města je zveřejnit co

nejdříve i další záznamy z let
1998 a mladších, kdy již byly
kroniky zpracovány v počítačové verzi. Starší roky jsou psány
ručně do vázaných knih a jejich
převod do počítače by vyžadoval
práci odborné firmy a s tím spojené finanční náklady.
Vladimír Velecký,
odbor informatiky města
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Významná celoevropská kulturně poznávací akce Dny evropského
dědictví (European Heritage Days - EHD) se pod záštitou Rady Evropy koná od roku 1991. Každoročně se v měsíci září otevírají nejširší
veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor,
včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
V letošním roce se Dny evropského dědictví konají ve dnech 13. - 21.
září 2008.

V Jaroměři budou památky otevřeny
v sobotu 13. září a v neděli 14. září.
Navštívit můžete tyto památky:

JAROMĚŘ
Kostel sv. Mikuláše

otevírací doba: 10.00 - 15.00 hodin
Kostel otevřen pouze v sobotu 13. 9. 2008.
vstupné: dobrovolný příspěvek

Wenkeův dům - Městské muzeum a galerie

otevírací doba: 9.00 - 17.00 hodin
vstupné: zdarma

Železniční muzeum

otevírací doba: 9.00 - 16.00 hodin
vstupné: děti zdarma, dospělí 20,-- Kč

JOSEFOV
Podzemní chodby Josefov

otevírací doba: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hodin
vstupné: běžné vstupné, příp. kombinované vstupné

Nová radnice

otevírací doba: 10.00 - 17.00 hodin
vstupné: běžné vstupné, příp. kombinované vstupné

Ravelin No. XIV

otevírací doba: 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hodin
vstupné: zdarma

První vojenskohistorické muzeum M. Frosta

otevírací doba: 9.00 – 17.00 hodin
vstupné: děti zdarma, dospělí 25,-- Kč

Dny evropského dědictví pomáhají rozšiřovat a zvyšovat všeobecné
povědomí o našem kulturním dědictví. Udělejte si čas a přijďte si prohlédnout vybrané památkové objekty a zároveň si rozšířit své znalosti
o historii Jaroměře a Josefova.

Srdečně Vás všechny zveme.
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VÝBĚR Z USNESENÍ RM A ZM

ZM (Zastupitelstvo města)
26. 6. 2008
ZM schvaluje

- provedení V. úpravy rozpočtu na rok 2008
(výběr nejpodstatnějších změn)
1.000.000,- Kč dotace MPSV – sociální dávky
214.000,- Kč kr. úřad – dotace pro TSM
- biomasa
349.980,- Kč uvolnění rezervy na projektové
dokumentace a studie
100.000,- Kč příspěvek pro TJ Jiskra
– volejbal ženy
500.000,- Kč navýšení příjmů z prodeje
pozemků
8.000.000,- Kč navýšení prodeje majetku
700.000,- Kč navýšení výdajů na zajištění
objektu Korunní hradby
1.600.000,- Kč navýšení příjmů z prodeje
bytového fondu
500.000,- Kč navýšení pro autopark - úpravy
800.000,- Kč příspěvek obci Smiřice – PD Lodí
a na kole
300.000,- Kč nákup mobilní kamery
330.000,- Kč komunikace a chodníky
Obránců míru
400.000,- Kč převod z komunikace Sladovna
na Obránců míru
1.600.000,- Kč navýšení parkoviště Na Obci,
Zavadilka, Rybalkova ul.
800.000,- Kč převod z chodníků na parkoviště
2.100.000,- Kč nákup lesního pozemku Kohoutov
600.000,- Kč TSM použití inv. fondu
– sekačka, vozík
1.700.000,- Kč přijetí dotace SFDI
– humanizace průtahu I/33
- finanční dar ve výši 90.000,- Kč pro Oblastní charitu Červený Kostelec na provoz zařízení
Hospicu v Červeném Kostelci a Domu sv. Josefa
v Žirči
- za základě předloženého návrhu zakládací
smlouvy záměr spoluzaložit obecně prospěšnou společnost Královéhradecká labská o.p.s.,
se sídlem Československé armády 408, Hradec
Králové

ZM ukládá RM

- zařadit do rozpočtu na rok 2009 částku na
vydání publikace „Osobnosti Jaroměře a Jaroměřska“
- požádat AČR – VUSS Pardubice o uzavření
smlouvy o bezúplatné výpůjčce na hradební val:
p.č. 362/1, zastavěná plocha a nádvoří a kasárna s nádvořím: p.č. 359, zastavěná plocha a
nádvoří, vše v k.ú. Josefov u Jaroměře
- po převodu majetku AČR – VUSS Pardubice
pozemků p.č. 353/2, 372, 371, 370, 369 a 368 v
k.ú. Josefov u Jaroměře uzavřít nájemní smlouvu na předmětné pozemky s OS Ochránci památek pevnosti Josefov, Ravelin No. XIV

RM (Rada města)
16. 7. 2008
Majetkové záležitosti

RM schvaluje
- právní předpis č. 20 „Pravidla způsobu a postupu výběrového řízení na výši nájemného formou
obálkové metody“, který ruší původní vnitřní
předpis č. 10/2006
- umístění vysílacího zařízení pro poskytování
internetu na jaroměřskou vodárnu pro společnost Alpha StylSoft, s.r.o., Jaroměř
RM ukládá
- vedoucímu OSMM uzavřít smlouvu o výpůjčce

od 24.4.-10.5.2009 na pozemky bývalého autoparku a pozemky u Poklasného Mlýna se svazem Junák, Brno za účelem konání skautského
setkání
- vedoucímu OSMM uzavřít nájemní smlouvu s
PS Za Vodou na pronájem nebytových prostor v
čp. 1 a to na dobu určitou 10 let

Investice, regionální rozvoj

RM schvaluje
- na základě VŘ jako dodavatele stavby „Oprava komunikace Obránců míru v Jaroměři“ firmu
Sovis, s.r.o., Hradec Králové
- na základě VŘ jako dodavatele akce „Zastřešení úpravny vody, Starý Ples“ firmu Zdenek
Mochan, Jaroměř
- výzvu k podání nabídky na akci „Parkoviště v
lokalitách sídlišť Zavadilka a Na Obci“
- smlouvu o dílo č. SD/OIRR-0323/2008 s firmou
Sovis s.r.o. Hradec Králové na akci „Oprava
komunikace Obránců míru v Jaroměři“
RM ukládá
- vedoucí OIRR připravit návrh zadávací dokumentace, včetně podmínek pro vypsání veřejné
soutěže na zpracování marketingové studie rozvoje Josefova

Životní prostředí

RM schvaluje
- výjimku z právního předpisu č. 8 čl. II bod 2.4.
na akci „Regenerace zeleně historicky významného objektu městského hřbitova Jaroměř“
- smlouvu č. OS/OZP-0318/2008 o poskytnutí
neinvestiční dotace v rámci vyhodnocení soutěže „Čistá obec“ za rok 2007

ZM 21. 7. 2008
ZM schvaluje

- provedení VI. úpravy rozpočtu na rok 2008
(výběr nejpodstatnějších změn)
200.000,- Kč dotace KÚ pro pečovatelskou službu
400.000,- Kč zapojení překročených příjmů
prodeje majetku
70.000,- Kč dotace KÚ – Čistá obec
80.000,- Kč dotace MŽP – agentura ochrany
krajiny
- projektovou dokumentaci Ohlášení stavebních úprav náměstí ČSA v Jaroměři (revitalizace náměstí ČSA) i s připomínkami, které byly
odsouhlaseny během jednání
- podání návrhu na Kancelář prezidenta republiky na státní vyznamenání pana Josefa Hrubého

ZM ukládá RM

- při sestavování rozpočtu města částku získanou navýšením daně z nemovitosti každoročně
zapojit v rozpočtu města na budování infrastruktury ve městě

ZM neschvaluje

- poskytování půjček podnikatelským subjektům
z rozpočtu Města Jaroměře na rok 2008

RM 21. 7. 2008
Investice, regionální rozvoj

RM schvaluje
- na základě VŘ jako dodavatele akce „Oprava
chodníku u školní družiny na pozemku p.č. 4181
k.ú. Jaroměř“ firmu Sovis s.r.o., Hradec Králové
- výzvu k podání nabídky na akci Zajištění technického dozoru investora v rámci projektu „Areál
sportovních a volnočasových aktivit v Jaroměři“
- výzvu k podání nabídky na akci Řízení projektu „Areál sportovních a volnočasových aktivit v
Jaroměři“

Majetkové záležitosti

RM schvaluje
- vítěze VŘ na „Integrovaný projekt v oblasti
realizace úspor energií a obnovitelných zdrojů
na objektech města Jaroměř“ společnost EVČ
s.r.o., Pardubice s konečnou cenou 39.625.025,Kč bez DPH

RM 6. 8. 2008
Majetkové záležitosti

RM schvaluje
- nájemní smlouvu č. 98N08/13 mezi Pozemkovým
fondem ČR, Městem Jaroměř a Agro Jaroměř, s.r.o.
- nájemní smlouvu č. 98N08/13 mezi Pozemkovým
fondem ČR, Městem Jaroměř a Ing. Ludvíkem

Investice, regionální rozvoj

RM schvaluje
- smlouvu o dílo č. SD/OIRR-0335/2008 s firmou
Sovis s.r.o., Hradec Králové na akci „Oprava
chodníku u školní družiny na pozemku p.č. 4181
k.ú. Jaroměř“
- na základě VŘ jako zajišťovatele technického
dozoru investora v rámci projektu „Areál sportovních a volnočasových aktivit v Jaroměři“ firmu
Dabona s.r.o., Rychnov nad Kněžnou
- na základě VŘ pro řízení projektu „Areál sportovních a volnočasových aktivit v Jaroměři“ firmu Centrum evropského plánování a.s., Hradec Králové
- na základě výsledku VŘ jako dodavatele akce
„Parkoviště – Jaroměř“ firmu Sovis s.r.o., Hradec
Králové

Školství, kultura

RM schvaluje
- na základě VŘ na akci „Dětské hřiště, p.č.
353/1, k.ú. Josefov u Jaroměře – stavební práce“
jako dodavatele firmu Pavel Zachara, Jaroměř
- na základě VŘ na akci „Dětské hřiště, p.č.
353/1, k.ú. Josefov u Jaroměře – herní prvky“
jako dodavatele firmu TR Antoš s.r.o., Turnov
- smlouvu o dílo č. SD/OSKT-0338/2008 s firmou
TR Antoš s.r.o., Turnov na akci „Dětské hřiště, p.č.
353/1, k.ú. Josefov u Jaroměře – herní prvky“
- smlouvu o dílo č. SD/OSKT-0339/2008 s firmou
Pavel Zachara, Jaroměř na akci „Dětské hřiště,
p.č. 353/1, k.ú. Josefov u Jaroměře – stavební
práce“

RM 11. 8. 2008
Majetkové záležitosti

RM schvaluje
- záměr dlouhodobého pronájmu těchto nemovitostí: - objektu č.p. 4 na stp. č. 54/1, včetně
pozemku parc.č. 54/1, - jiné stavby bez č.p. na
stp. č. 49, včetně pozemku parc.č. 49, - jiné
stavby bez č.p. na stp. č. 54/3, včetně pozemku
parc.č. 54/3, - jiné stavby bez č.p. na stp. č. 54/4,
včetně pozemku parc.č. 54/4, - pozemku parc.č.
50, - pozemku parc.č. 51, - pozemku parc.č. 52,
- pozemku parc.č. 53, - pozemku parc.č. 54/2.
Všechny tyto nemovitosti jsou zapsány na LV č.
10001 pro obec Jaroměř, k.ú. Josefov u Jaroměře - areál bývalé vojenské nemocnice.

Zveřejněna je upravená verze usnesení
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných údajů podle zákona
č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Kompletní zápisy naleznete na městských
stránkách www.jaromer-josefov.cz
- úřední deska - usnesení RM - usnesení ZM
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INFORMACE

Stomatologická pohotovost

Z dopisů našich čtenářů

O r d i n a č n í h o d i n y:
sobota, neděle, svátek
8:00 - 10:00 hodin

Zubní lékař pro celou rodinu

ZÁŘÍ
6. – 9. září
MUDr. Olga Záplatová
(MUDr. Martina Bucharová)
Husovo nám. 36, Česká Skalice
Tel.: 491 452 447
13. – 14. září
MUDr. Karel Kalfus
Patrného 191, Jaroměř
Tel.: 491 815 077
20. – 21. září
MUDr. Lucie Strnadová
Z. Němečka 130, Jaroměř – Josefov
Tel.: 491 812 495
27. – 28. září
MUDr. Květoslava Kopáčková
Komenského 554/a, Česká Skalice
Tel.: 491 451 300

Církev československá
husitská Jaroměř
Kolumbarium

Otevřeno 9 -16 hodin út, čt, so, ne
Máte-li zájem, je možné uložit urnu v kolumbáriu za roční poplatek 100,- Kč po podepsání
smlouvy. Domluva možná v úřední den, příp.
po telef. dohodě s farářkou Mgr. Alenou Fabiánovou, 737 847 864 nebo 725 593 598.

Výzva pro ty, kdo mají uloženou urnu
v kolumbáriu
V letošním roce dochází platnost nájemních
smluv, proto je třeba, abyste se kontaktovali
nejlépe s farářkou mgr. A. Fabiánovou o sepsání smlouvy nové. Smlouvy se již připravují.

Upozornění

Z důvodu konání diecézního shromáždění
Církve československé husitské v Jaroměři
dne 11.října 2008 bude po celý tento den
uzavřen přístup návštěvníkům kolumbária.

Prosba

V současné době rekonstruujeme klubovnu
v prostorách sklepa Husova sboru. Nemáme
však žádné vybavení ani finanční prostředky.
Máte-li nějaké nepotřebné stoly, židle, skříňky, poličky či obrázky a chcete se jich zbavit,
darujte je prosím našemu dětskému klubu
Jónatan. Děkujeme.

Dětský klub Jónatan

Holky a kluci, přijďte mezi nás!
Malujeme, hrajeme si, soutěžíme (např. Xfactor
aj.), výletujeme, o prázdninách jezdíme na
letní tábory a vyprávíme si o světě biblických
příběhů a o křesťanství. Náš klub nestojí rodiče žádné peníze. V prostorách sklepa sboru
budeme mít zcela novou klubovnu.
Přihlásit se můžete přímo na faře nebo přes
mobil č. 737 847 864 – farářka A. Fabiánová.
První schůzka se uskuteční
ve čtvrtek 4. 9. 2008 v 15.00 hodin.
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Po 40 letech praxe tento nápad nechválím. Vypadá to dobře a efektně, MY MÁME SVÉHO.
Všechno by bylo výborné, kdyby to trvale fungovalo. Konec je totiž často nedobrý.
Ani k obvodnímu lékaři nechodí rodič s dítětem na prohlídky, ti mají práce jiné dost a nebylo by to ono.
Dětští zubní lékaři mizí, a není divu, odjakživa odměnou za tu milovanou práci je hlavně vlastní
radost a uspokojení. Ale je to opravdu radost mít z 15 starších dětí jednoho nebo dva, kteří
potřebují MALÉ ošetření, nebo také NIC, skutečně nepotřebují nic!
Péče o malinké není jen ta prohlídka a konstatování, že je vše výborné. To je právě ten moment,
který rodiče na několik let uklidní, že se NIC neděje. A pak už to jede. První velký kaz.
Po té řádné prohlídce je totiž další fáze, výběr správných kartáčků a past, a že jich dnes je! Pak
učení čištění, OPAKOVÁNÍ, nové způsoby. Zvykání docházet do ordinace a odvykání strachu.
A že se to daří! Okolo školního věku už mnoho dětí vyčistí u nás na modelu telátka nebo krokodýlka i na sobě ukázkově celý chrup.
Jenže, který rodič chodí 2x a vícekrát sám na preventivní prohlídku? Takže dítě pak také ne.
Já jako výhradně dětská zubní lékařka je volám i pozvánkou, pokud zapomenou. Někdy je přivedou
ochotné vychovatelky, a to je dobře. Ve skupinách se pracuje s chutí a vesele.
V době odrůstání chtějí někteří jinam, změnu. Ale to už nejméně 10x slyšeli – 2x denně čistit, 2x ročně kontrolovat. Pokud se trochu pohlídají, nenastane chvíle, že několik let chrup dítěte doktor nevidí,
a pak už jen s povzdechem počítá, co se vytrhne, protože už je na ostatní ošetření POZDĚ.
Takže přeji všem samé dobré rodinné i nerodinné zubní lékaře. Ale CHODIT, CHODIT a CHODIT, jak hodiny. S dětmi nejméně 2x ročně. (Připadám si trapně, že si „naháním“ pacienty, ale
je to tak, zase jsem musela několik šestek vytáhnout, a to tam mohly kousat cleý život!)
S pozdravem
MUDr. Anna Slavíková, 1. července 2008

Vážení občané města Jaroměře,

obracím se na Vás výzvou o dodržování pořádku a to nejen okolo svých domečků a na svých
zahrádkách, ale i v prostorách veřejných a hlavně okolo společných popelnic.
Je ostuda, že 6 dnů v týdnů na místech určených pro sběr tříděného odpadu se kupí různé
kupy odpadů z bytů, plné tašky plastů - samozřejmě nesešlapaných lahví, krabice papírů, které
se určitě v dešti rozmočí a vítr papíry, igelitové pytlíky a malé krabičky roznese do okolí.
Ještě horší to je u skla - prázdné lahve se povalují okolo popelnic a při kdejaké příležitosti
nudící se puberťák a noční opilec rozbije, co vidí a střepy jsou pak všude okolo a to nemluvím
o těch občanech, kteří nevidí, že díra do kontejneru je menší než to sklo co chce vyhodit - tak
to co přinesl opře o kontejner - asi to tam samo vleze.
Nejhorší jsou však lidé přivážející odpad v autech z různých míst a to nejen Jaroměře, kteří tyto
odpadky postaví u popelnic a rychle zmizí, takže krabice plné konzerv, oblečení a podobně u
kontejnerů pro plast zůstávají hodně dlouho.
Kdo bydlí v blízkosti sběrných míst, hlavně na sídlištích, mi dá za pravdu.
Trpělivost uklízet tato místa po odvozu odpadků ztrácí většina z nás, většinou marný boj vzdají,
protože čím víc uklízejí, tím více je nepořádku. Stačí jeden neukázněný, který i když vidí, že je
kontejner plný, nechá svůj tříděný odpad opřený o popelnici a do rána je tam hned další - proč
bych to nosil zpět domů a proč já bych to tam nedal, když to tam dávají ostatní.
Otázka pejskařů je skutečně diskutabilní, ale i když seberete po svém pejskovi jeho potřebu, kam
máte ten odpad vyhodit - koše k tomu určené přetékají odpadem ostatním a je jich hodně málo,
takže nejbližší popelnice musí posloužit k tomuto účelu - například na sídlišti Zavadilka je pouze
1 koš určený pro psí exkrementy. Tady bych požádala o pomoc Technické služby, ale těch, co po
svých miláčcích uklízí, je hodně málo, tak asi bude potřeba větší osvěta a pak až víc těch košů.
Mnohokrát jsem volala firmě Rund, aby odpady z plných popelnic odvezli, pokud to jen trochu
šlo, většinou to udělali a vyšli mi vstříc, ale kupodivu za 3 dny to u kontejneru vypadalo stejně.
Ještě k vyhazování nábytku, koberců a podobně. Každých 14 dní je zajištěný velký kontejner
na již známých stanovištích. Každé pondělí si můžeme dát odpad ze zahrad do tašky, kterou
vydají na Technických službách zdarma. Sběrný dvůr funguje celý týden. A tak proč mám pořád
dojem, že Jaroměř je pěkně špinavé město a hlavně okolo sběrných míst. Když se člověk vrátí
z nějaké civilizované země, tak se diví, kolik je na zemi nedopalků a přilepených žvýkaček a tak
dále. Ale zkuste říct dětem,že se to nedělá - jejich matka na Vás v lepším případě jen škaredě
kouká, samotné děti Vás klidně i někam pošlou a pokud u kontejnerů jdete někomu říct, ať tam
ten odpad nedává, že je už plno, začnete mít pověst protivné ženské co sekýruje. Pokud máte
tu odvahu to vůbec někomu říct.
Když se ale budeme chovat jako teď, odpadky nás zavalí.
Děkuji všem, kteří mají rádi pořádek nejen za svým prahem, ale i před ním.
Hana Lhotská

Vážení přátelé,

Stále prestižnější celostátní soutěž EUROBABIČKA pokračuje již III. ročníkem. I vy vážení
čtenáři se můžete této pěkné akce zúčastnit a to formou hlasování v této anketě „O nejsympatičtější eurobabičku 2008“. Naše babičky si zaslouží za celoživotní práci, péči a lásku ocenění,
uznání a poděkování. A to je také důvod proč tuto soutěž pořádáme, potažmo i motivace pro
vás, proč se zúčastnit hlasování. Hlasovací anketu a všechny informace o soutěži EUROBABIČKA 2008 najdete na www.eurobabicka.cz. Hlasujte pro svoji favoritku!!!!!
Vladimíra Tauchmanová
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Jaroměřský a josefovský zpravodaj
Včelaři

Včelařská výstava a výtvarná soutěž
byly úspěšné
Po celý měsíc červen trvala v Městském muzeu výstava Jak se dělá med. Byla koncipována
jako ukázka včelařského vybavení v jeho postupném vývoji. Proto mohli návštěvníci vidět úly
od klasické košnice, přes almárky a budečáky až po dnešní nástavkové úly ze dřeva i plastu. Dále bylo možno shlédnout malou sbírku historických medometů i medomety moderní.
Výstavu doplňovaly ukázky dnešních i minulých včelařských pomůcek a zařízení, prakticky
zdokumentovaný vznik plástu od rámečku přes mezistěnu, ukázky různého balení medu, návštěvníky vítala figurína oblečená do včelařského.
Na vernisáži, kterou uvedl pěvecký soubor Cantus, zaznělo z úst předsedy ZO ČSV, o.s. Jaroměř Ing. Václava Jirky, že založení první včelařské organizace na Jaroměřsku spadá do stejného období, kdy bylo založeno Národní divadlo, tedy do dob, kdy začalo silné formování národního sebevědomí vrcholícího založením samostatného státu. I potom byly občanské spolky
velmi váženými a důležitými institucemi a na takové tradice spolupráce spolků se samosprávou
by měly navázat i dnešní včelaři. Přítomný starosta města Ing. Jiří Klepsa uvedl, že osobně
vždy míval ze včel velký respekt, avšak s tím, jak jaroměřští včelaři svůj obor v poslední době
prezentují, si uvědomuje důležitost včel pro přírodu a společnost a ubezpečil včelaře podporou
města a vyzval je k podávání návrhů, jak může město místní včelařství podpořit. Za ÚV ČSV,
o.s. vernisáž navštívil RNDr. Robert Šmied, který pozdravil přítomné za všechny představitele ČSV, o.s. Poblahopřál jaroměřským včelařům k významnému výročí a pochválil výstavu i
důstojné prostředí, ve kterém se nachází.

Výtvarná soutěž s početnou účastí
Dalším vrcholem výstavy byl 28. červen, na který připadl Den čerstvého medu s prodejem a
ochutnávkou letošního medu a hlavně vyhlášením vítězů dětské výtvarné soutěže Medové malování, která byla uspořádána s cílem přilákat k pojmům včely a včelařství nejmladší generaci. K
překvapení všech se nakonec sešlo přes 250 výtvarných prací nejen kreslených, ale i keramických a z dalších materiálů. Zaslaly je děti z blízkého i vzdáleného okolí, např. až z Prahy či Buštěhradu. Vybrat tři nejlepší ve třech věkových kategoriích nebylo rozhodně jednoduché a nakonec
byly uděleny i dvě zvláštní ceny za opravdu pěkná díla. Stojí za připomenutí, že hned několik cen
posbírali členové Výtvarné společnosti Hruška z Prahy, kteří soutěž zásobili mnoha pracemi a
získali i zvláštní cenu za nádherné obrovské „létající“ včely z novinového papíru a drátu.
Výstava se líbila, avšak očekáván byl mnohem větší zájem místních škol, které včelaři prostřednictvím Městského úřadu pozvali k návštěvě výstavy s poskytnutím včelařského průvodce. O
to více tedy potěšilo zaujetí dětí ze škol i školek z okolních vesnic, které si včelaře pozvaly na
povídání o včeličkách přímo k nim. Vždyť i pro ně byl letos zakoupen výukový set Včelí rojení.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem, kteří se na organizaci akcí podíleli jak materiálně, tak
finančně. Mezi mnoha jinými pracovníkům Městského muzea a zároveň i sousedním organizacím ZO ČSV, o.s., Česká Skalice a ZO ČSV, o.s., Dvůr Králové nad Labem, které ochotně
zapůjčily historické exponáty ze svých sbírek.
První polovinu letošního slavného roku jaroměřští včelaři zakončili tradičním odborně-poznávacím zájezdem, tentokrát do Vranova nad Dyjí, kde na včelnici Ing. Františka Texla při zajímavém povídání získali řadu nových zkušeností a námětů. Následovala prohlídka tamního
nádherného zámku a poznání dalších střípků z naší bohaté historie.
Nyní nezbývá než pozvat zájemce na slavnostní schůzi, která se uskuteční v předvečer 140.
výročí založení včelařských spolků na Jaroměřsku dne 5. září 2008 v aule historické radnice
v Josefově. Na ní bude veřejnosti představen i výroční včelařský almanach, mapující historii
místního včelařského spolku. No a nakonec nezbývá než pozvat veřejnost k nákupu čerstvého
letošního medu k místním včelařům!
Seznam oceněných ve výtvarné soutěži Medové malování:
Kategorie MŠ:
1. Marjanka Červenková, Výtv. spolek Hruška, Praha
2. Andrejka Vejvodová, MŠ Hořičky
3. Kryštof Záruba, Výtv. spolek Hruška, Praha
Kategorie 1. stupeň ZŠ:
1. Andrea Frisová, ZŠ B. Němcové
2. Adéla Ludvíková, ZŠ Na Ostrově
3. Karolína Chalupníčková, ZŠ a MŠ Machov
Kategorie 2. stupeň ZŠ:
1. Veronika Hlavová, Lucie Hlavová, Jesika Nguyenová, ZŠ Josefov
2. I. Bodnárová, ZUŠ Buštěhrad
3. Štěpán Cibulka, Výtv. spolek Hruška, Praha
Kategorie Zvláštní cena
2. třída ZŠ speciální, Jaroměř
Výtvarný soubor Hruška, Praha
Žádáme oceněné děti z Jaroměře, které si dosud u včelařů nevyzvedly svou sladkou odměnu,
aby se přihlásily na tel.: 724 717 781.
Ing. Václav Jirka, předseda ZO ČSV, o.s., Jaroměř
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SVAZ DIABETIKŮ
informuje

Územní organizace Svazu diabetiků v Jaroměři je občanské sdružení, které ve své činnosti se zaměřuje na péči a pomoc stále se
rozšiřujícímu počtu diabetiků.
Diabetes obecně označovaný jako cukrovka
je onemocnění dospělých i dětí. Sice se říká,
že na cukrovku se neumírá, ale s tou se umírá jelikož se jedná o chorobu nevyléčitelnou.
Neléčená nebo špatně léčená při nedodržování základních nároků na pacienta může přinést
komplikace vedoucí k selhání ledvin, srdečním
a cévním onemocnění nebo až k slepotě.
Na světě touto chorobou trpí téměř 200 miliónů lidí, v naší republice se počet registrovaných nemocných blíží k 800 tisícům.
Léčba cukrovky je velice nákladná – léčení
jednoho diabetika v ČR podle ředitele VZP
činí 25 tisíc korun za rok.
Svaz diabetiků jako zájmová organizace se proto ve své činnosti snaží těmto nemocným pomáhat v jejich těžkém údělu. Ve spolupráci s lékaři
mají nemocní možnost se seznámit se vším,
co by měli vědět o samotné chorobě, ale i jak
správně žít s touto nevyléčitelnou chorobou.
Organizujeme setkávání diabetiků, na které
zveme lékaře a snažíme se všem členům
naší organizace pomoci v jejich onemocnění. Pořádáme také za podpory města rekondiční plavání na jaroměřském bazénu což v
nemalé míře pomáhá k zlepšování zdravotního stavu diabetiků. Dále to jsou rekondiční
pobyty na kterých se snažíme ukázat jak by
měl vypadat den diabetika ap.
Chceme pro všechny cukrovkáře – diabetiky co nejupřímněji a srdečně pozvat do řad
členů naší územní organizace. Budeme se
snažit Vám vytvořit co nejlepší prostředí pro
rozšíření poznatků a překonávání různých
překážek v léčbě.
Obracíme se proto na všechny pacienty z
ordinací MUDr. Nýče, MUDr. Leškové, MUDr.
Langerové příp. dalších, kteří ještě nejsou
členy naší organizace s výzvou na možnost
zapojení se do naší organizace.
Bližší podrobnosti lze dočíst v trvalé vývěsce
Svazu diabetiků v Jaroměři – Na Ptákách proti
konsumu. Bližší podrobnosti Vám radi podají i
členové naší organizace Jiří Miler – č. tel. 731
572 625, Vladimír Oliva – č. tel. 723 174 177.
Rádi Vás přivítáme na první poprázdninovou
schůzku v září – termín bude již ve zmiňované vývěsní skříňce nebo to rádi sdělí výše
uvedení zástupci naší územní organizace.
J. Miler

Sobota - pondělí
20. září - 22. září 2008

TANFEST
Městské divadlo
- Velký sál,
exteriéry města
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Markéta Škopková 2008

Výtvarné výstavy Jiřího a Markéty Škopkových
v Jaroměři v září a říjnu 2008

Jaroměř – Od 27. září do 27. října
2008 se koná v Městském muzeu
v Jaroměři výstava otce, akademického malíře Jiřího Škopka a
jeho dcery sochařky a keramičky Markéty Škopkové Magister
Artis. V přízemí bude instalovaná
výstava Markéta Škopková Výběr
z tvorby a v prvním patře Jiří Škopek Pohlednice. O J. Škopkovi
jsem podrobně psal letos už ve
sborníku Rodným krajem č. 36 ze
začátku června 2008, v Jaroměřském zpravodaji v červenci-srpnu
2008 a v Náchodském deníku 18.
července 2008 u příležitosti jeho
letošních 75. narozenin, které
oslavil 21. 7. 2008. Jeho tvorba
malovaných a kolorovaných více
jak 250 pohlednic z různých krajů
ČR, především z Podkrkonoší, je
všeobecně známá a dostatečně
medializovaná, takže se o ní už
nebudeme zmiňovat. Po letech
otec a dcera prezentují svou uměleckou tvorbu z posledního období opět společně v roce svých
životních jubileí.

Markéta Škopková se narodila
před 40 lety dne 9. června 1968
v porodnici ve Dvoře Králové nad
Labem, protože se v té době v
jaroměřské porodnici malovalo.
Dětství a mládí prožila v Jaroměři, kde trvale bydlí a pracuje v
ateliéru u svých rodičů-výtvarníků. Je rozvedená a má dvě děti.
V Jaroměři m.j. navštěvovala
Lidovou školu umění, kde ji do
základů výtvarného umění zasvěcoval její otec Jiří Škopek. Dále
studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole keramické v
Bechyni (1982-1986, maturita)
a úspěšně absolvovala Vysokou
školu uměleckoprůmyslovou v
Praze , obor keramika – porcelán
v ateliéru prof. Václava Šeráka,
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SPOLEČNOST

1988-1994, vysokoškolská
kvalifikace Magister Artis.
Bohužel ji v r. 2002 postihla
tragická událost, při níž byla
popálena na většině těla
a tuto citlivou introvertně
založenou osobnost poznamenala na celý život. Díky
Bohu, lékařům, své silné
vůli a pomoci rodičů se po
roce stráveném v Praze na
Vinohradské klinice popálenin vrátila do tvořivého
života. Markéta Škopková
se nadále zabývá volnou i
užitkovou keramikou, vytváří figurální plastiky, zahradní
keramiku, žardiniéry, fontány, svítilny. Věnuje se tvorbě
medailí, maluje fresky a ilustrace. Pro Café U Černého
Beránka v Praze vytvořila
keramické domovní znamení. Je autorkou malovaného betlému pro zámek v
Novém Městě nad Metují a malované Křížové cesty pro hřbitovní
kostel v Broumově. - Zúčastnila
se III. hrnkového sympozia v
Dubí (1993) a IV. Mezinárodního
keramického sympozia v Lučenci
(1995). Samostatně vystavovala
např. v Českém Krumlově, Svitavách, České Skalici, Trutnově a
nyní v září-říjnu 2008 v Jaroměři
opět společně s otcem.
Na letošní jaroměřské výstavě
představuje Markéta Škopková
průřez svou tvorbou z posledních pěti let po úrazu i některé
artefakty z doby předchozí. Převažuje volná keramická tvorba:
postavy poutníků, hlavně žen,
dominantní je Bůh, hadi, harpyje
(démonické sochy ptáků s lidskou hlavou inspirované mytologií), kočka, zahradní svítilny v
podobě věží. Prezentovány jsou
ukázky medailérské tvorby, fotografie obrazů z Křížové cesty
namalované pro kostel Nanebevzetí Panny Marie v Broumově.
Ilustrace k báchorkám z Kladského pomezí vydané jako pexeso. Výstavu doplňují zádumčivé
pastely a kolorované perokresby
zobrazující lesní krajiny a hřbitovy. V tvorbě se tedy promítají též
osobní tragické zážitky prožitého
velkého osobního utrpení.
Vernisáž výstavy výtvarníků Škopkových se koná v Městském muzeu
v Jaroměři v sobotu 27. září 2008
v 16.00 hodin před tradičním jaroměřským svatováclavským posvícením. Pořadatelé i umělci Vás
zvou na tuto pozoruhodnou výtvarnou výstavu.
V Jaroměři v neděli 3. srpna 2008
PhDr. JIŘÍ UHLÍŘ,
člen kulturní komise města Jaroměře

V Jasenné se daří snižovat
nezaměstnanost
Jasenná/ - S nástupem jara 2008
v Jasenné na Jaroměřsku Obecní úřad v Jasenné organizuje
jarní úklid. Vedení obce si váží
toho, že od 21. dubna 2008 už
Obec Jasenná zaměstnává pět
žen, které dosud byly vedeny
na jaroměřském úřadu práce
jako nezaměstnané. Dnes už
tato pětice žen pilně a svědomitě
pracuje při pomocných a úklidových pracích. Zlepšují vzhled
obce, okopávají záhony růží,
sečou trávu na veřejných prostranstvích, udržují plochy veřejné zeleně apod. Ženy budou tyto
různé potřebné práce pro obec

vykonávat až do konce listopadu 2008.
S dosud vykonanou prací je
obec velmi spokojená. Starostka obce Ing. Jitka Slezáková si
tuto výhodnou možnost praktikovanou v obci Jasenná už po
řadu let pochvaluje a snad je se
svým zaměstnáním a prací pro
obec spokojena i takto zaměstnaná pětice žen v Jasenné. Obec
Jasenná může být příkladem při
úspěšném řešení nezaměstnanosti a snižování nezaměstnaných spoluobčanů.
PhDr. JIŘÍ UHLÍŘ,
kronikář obce Jasenná na Jaroměřsku

Jan Vacek, kronikář Jezbin
(20.6.1878 - 26.11.1935)

V letošním roce uplynulo 130 let od
narození prvního kronikáře Jezbin
Jana Vacka. Podle křestního listu
vydaného Farním úřadem evangelického reformovaného sboru v
Semonicích se narodil Jan Amos
Vacek 20.6.1878 v Jezbinách č. 37
v rodině rolníka (později i pekaře)
Františka Vacka z Jezbin a Františky,
rozené Kratochvílové z Lípy. Starý
evangelický rod Vackových pocházející původně ze Semonic patřil
mezi první obyvatele nově vzniklé
osady Jezbin po rozparcelováním
zdejšího hospodářského dvora po
r. 1800. Jan Vacek absolvoval c.k.
všeobecnou školu řemeslnickou v
Jaroměři a následně získal ve Dvoře Králové v roce 1895 výuční list
jako lakýrník. Zaměstnání našel na
blízké železnici, kde pracoval jako
traťový řemeslník.
V roce 1907 se stal jedním ze
zakládajících členů místní organizace sociálně demokratické strany. Mezi jeho zájmy patřila kultura
a historie. V roce 1911 stál u zrodu dramatického odboru sociálně
demokratické strany v Jezbinách s
názvem „Pokrok“ a sám byl aktivním ochotnických hercem. Na rozvoj obce měl také podíl tím, že ve
svém domě poskytl prostory Dělnickému potravnímu družstvu pro
zřízení obchodu s potravinami.
V roce 1923 byl zvolen obecním

zastupitelstvem prvním kronikářem
obce. Tuto funkci vykonával až do
své smrti v roce 1935. Pečlivým
studiem archivních pramenů a z
ústního podání pamětníků se mu
podařilo vytvořit zatím nejobsáhlejší historickou práci pojednávající o
dějinách a vývoji Jezbin. Snažil se
získat informace ze všech dostupných archivních materiálů a popsat
tak vývoj Jezbin od pravěkých
archeologických nálezů až po třicátá léta 20. století. Z předmluvy kroniky je zřejmé, že práci kronikáře
považoval za svůj čestný úkol, který
vykonával, jak nejlépe uměl.
Aktivně se účastnil také správy
obce jako člen obecního zastupitelstva a v letech 1929-1931
vykonával funkci starosty. Z jeho
prvního manželství s Annou, rozenou Šrámkovou, se narodila dcera
Marie, později provdaná Tauberová, která byla v 50. letech společně
se svým manželem Zbyňkem vězněna komunistickým režimem jako
politický vězeň. Po smrti první ženy
se Jan Vacek oženil podruhé s Kristýnou, rozenou Lankovou, a z tohoto manželství se narodila dcera Ela,
později provdaná Tomášková, která
po svém otci zdědila lásku k ochotnickému divadlu. Jan Vacek v roce
1935 podlehl vážnému onemocnění tuberkulózou. Jeho pohřeb byl
velkou událostí pro celou obec, nad
rakví přednesl projev starosta obce
Otakar Novotný, bývalý starosta František Přívratský, zástupce
sociálně demokratické strany František Libřický z Jaroměře, profesor
Koťousek z Hradce Králové a řada
dalších. Na významného rodáka se
nezapomnělo v Jezbinách ani po
více než sedmdesáti letech od jeho
úmrtí. V roce 2006 při příležitosti oslav „600 let Jezbin“ bylo Janu
Vackovi uděleno čestné uznání in
memoriam za práci, kterou vykonal pro obec za svého života i pro
generace budoucí.
Ing. Jan Kočí
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Jaroměřský a josefovský zpravodaj

Vrátí se lužní les na jaroměřsko?
V čísle 1 J-J zpravodaje v roce 2004 jsme
s kolegou Ing. Zdeňkem Fojtíkem uveřejnili
článek stejného znění. V něm jsme uvedli, že
bylo účelné obnovit v povodí Staré Metuje v
katastrálním území Starý Ples původní lužní
les. Za tímto účelem koupilo město Jaroměř
v této lokalitě 1,64 hektarů trvalých travních
porostů (luk), kde měl být záměr realizován.
Při přípravě projektu zalesňování se Svaz
ochránců přírody v Jaroměři (ČSOP) vyjádřil, že se zalesněním nesouhlasí, a to z
toho důvodu, že v této lokalitě se vyskytuje
zákonem chráněný druh vážky. Město proto
nabídlo zmíněné pozemky ČSOP k odprodeji s tím, že stržené peníze použije na nákup
jiných vhodných pozemků k zalesnění.
V současné době se naskýtá příležitost
využít dotace na zalesnění zemědělských
pozemků, kdy jsou hrazeny náklady na
zalesnění ve výši 100%.
Bylo by možné této příležitosti využít? Odpověď zní „ano“.
V nejbližším okolí města vlastní Jaroměř
několik desítek hektarů trvalých travních
prostorů (luk), a to v místech, kde roste
zbytek původního lužního lesa tzv. Stará
bažantnice (Malá bažantnice). V okolí tohoto zbytku porostů rostl na počátku 18. století
listnatý les o rozloze 18 hektarů. Byla tam
i myslivna, kde posledním myslivcem byl
Karel Kněžourek. Bažantnice založená na
původních rybnících, se rozkládala severovýchodně od dnešní Staré bažantnice, která
stojí uprostřed luk mezi levým břehem Úpy,
Zvolskou strání, vlevo od silnice Jaroměř –
Rychnovek a pod strání pod železniční tratí
Jaroměř – Česká skalice.
Václav Hejna v knize „Ze staré i nové Jaroměře“ (1936) píše: Je tomu bezmála 60 let,
co jsi zmizel s povrchu zemského, ty krásný
dubový háji, ty eldorádo našeho dětského
mládí, radosti a zábav mladých a i starešiny jaroměřské. Měli jsme tě u samé ruky,
kde jsme po škole, ve svátek, v nedělích
a zvláště o prázdninách školních radostné
chvíle zažili. Viďte, milí kamarádi, znali jsme
každý dub, buk, olši, všechny keře, mýtinky a stezičky zamilovaných, naslouchajíce nádhernému zpěvu ptactva, a když se
schylovalo v soumrak, a stíny lesa houstly,
žaludek upomínal na večeři, vraceli jsme se
rozjaření, zdraví, červenolící, přes nádherné
lučiny k úpskému mostu, kde v čisté perlící řece Úpě, noříce těla svá v mírný proud
řeky, osvěžení na těle a duchu, ubírali jsme
se spokojeni po uplynulém dnu domů do
našich chaloupek předměstí Jakubského k
nočnímu odpočinku.“
Podle odhadní listiny z roku 1872 měl městský les hodnotu 15772 zlatých, mimo Malou
bažantnici. Hejna dále píše: „Dle paměti
jaroměřských musel to býti již v roce 1753
pěkný les, poněvadž dne 1. října t. r. slavná
komise pro distracione (pro prodej) z Hradce
Králové do Bažantnice vyjeti jest ráčila. Jak
jsem v počátku uvedl, byl to krásný háj, kam
obyvatelstvo Jaroměřské i Josefovské rádo
chodilo a kde většinou rozličné slavnosti a
výlety spolků a společností odbývaly.“
V březnu 1873 se obecní zastupitelstvo města ustanulo, že dubinu – Bažantnici vykácí

a pozemky přemění v louky a pole. Důvodem byla snaha založit fond na zamýšlenou
výstavbu reálného gymnásia.
Proti tomuto rozhodnutí se vznesl velký odpor
občanstva a byl podán protest, který napsal
Václav Zouzal, kupec a starosta Jakubského předměstí a který podepsalo 140 čelných
občanů Jakubského i Pražského předměstí.
V protestu bylo uvedeno, že občané žádají slavný obecní výbor „ráčiž naše kmenové
jmění dle své moci a síly chránit, zastávat a
nikdy prodat, nepřipustit, kdyby i na oko se
zdálo, že by kapitál sice vynášel, než tyto
kmeny, máme k tomu své příčiny. Skutečnost učí, že obce, které své kmenové jmění
podržely, nyní bohaté důchody mají“.
Bohužel, protest občanů nebyl vyslyšen a v
březnu 1873 začalo kácení stoletých a starších stromů. Hejna uvádí: „Zahučelo šumění
dubů a nádherný zpěv ptactva v oblíbené
dubině zazněl naposledy.“ Kácení trvalo několik týdnů. 700 kmenů dubů o tloušťce 30 cm
až 120 cm a značné množství klestu (větve,
odřezky a pařezy) bylo prodáno v dražbě za
31560 zlatých, které byly uloženy na zvláštní fond ke kulturním a jiným potřebám městským. (Poznámka: část dubových kmenů byla
použita na piloty ke zpevnění půdy pro stavbu
budovy Základní školy Na Ostrově).
Vzniklá holina po vykácení lesa byla
postupně upravena na louky a pole a byla
zájemcům buď pronajímána nebo prodána.
Závěrem svého článku Hejna konstatuje, že
občané, kteří podepsali protest proti vykácení bažantnice, usilovali o to, aby na těchto
místech byl vysázen nový les, ale marně.
Kdyby se tak stalo, rostl by tam velký, třeba
borový háj, který by byl nejen k užitku obecnímu, ale k hlavně radosti veškerého obyvatelstva města Jaroměře.
Takový čas nyní nastal. Bude na rozhodnutí Zastupitelstva města Jaroměře, zda
bude bývalá Bažantnice, alespoň částečně
obnovena s předpokladem dalšího rozšiřování lesních porostů. V současné době, kdy
zemědělci snižují stavy dobytka, seno zůstává nevyužito a tato tendence bude zřejmě
pokračovat, je využití zemědělských pozemků přeměnou na pozemky lesní žádoucím
trendem.
Vznik nových lesních ploch v nejbližším okolí města v budoucnu umožní zvýšit rekreační
a zdravotní funkci příměstských lesů i využití
volnočasových aktivit občanů, zřízení naučné stezky, odpočinkových ploch, procházkových stezek i cyklostezky, případně jiné
vhodné využití.
Lesní pozemky a trvalé lesní porosty na nich
rostoucí jsou daleko jistějším kapitálem než
peníze uložené v peněžním ústavu. Každá investice vložená do lesů se mnohokrát
zúročí pro budoucí generace.
Očekávám, že jaroměřští občané zváží
nabídnutou možnost a sami dalšími vhodnými náměty a působením na zastupitele města přispějí ke zlepšení přírodního i životního
prostředí na Jaroměřsku.
Městské lesy Jaroměř, s. r. o. jsou na obnovu
jaroměřského lužního lesa připraveni.
Ing. Václav Němec, jednatel společnosti
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V Jasenné staví nové
šatny pro sportovce
a sociální zařízení
u Sokolského hřiště
Jasenná/ V září 2007 byla zahájena
výstavba novostavby šaten pro sportovce a sociálního zařízení u tzv. Sokolského hřiště v Jasenné na Jaroměřsku podle
projektu Boženy Kašparové z Hradce Králové. Obec Jasenná je spolu s Tělocvičnou jednotou (TJ) Sokol spoluinvestorem
a spolumajitelem stavby, jejíž ukončení se
plánuje do konce roku 2008. Předpokládané náklady na výstavbu činí 1.950.000
Kč. Stavbu provádí firma Velkojesenická, s.r.o., Velká Jesenice, s níž jasenští
investoři jsou velmi spokojeni. TJ Sokol v
roce 2007 získala na výstavbu dotaci ve
výši 400.000 Kč od České obce sokolské
(ČOS) a 40.000 Kč od Sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy. V roce 2008 opět
získala jasenská TJ Sokol dotace od České obce sokolské (ČOS) z Prahy 434. 000
Kč a od Sokolské župy z Náchoda 43.000
Kč. Celková dotace za oba roky tedy činí
887.400 Kč. Obec zatím uhradila 570.000
Kč a žádala letos o dotaci z Krajského
úřadu na veřejně přístupné sportoviště,
ale bohužel pro velký počet žádostí neuspěla. Zbývající finanční prostředky bude
hradit obec ze svého rozpočtu. Doposud
je hotova hrubá stavba až po střechu,
provedeny jsou rozvody vody, odpady a
elektrika. V červenci a srpnu se provádějí
vnitřní omítky a venkovní zateplená fasáda. Začátkem září 2008 by měla být hotova
střecha. Některé práce na stavbě vykonávají členové TJ Sokol svépomocí. Za TJ
Sokol Jasenná je dobrým organizačním a
odborným zástupcem jednatel pan Vratislav Kučera. Stavební dozor zodpovědně
a pečlivě vykonává pan Jiří Novák, jak nás
informovala starostka obce Jasenná paní
Ing. Jitka Slezáková.
Pevná část novostavby stojí na pozemku
obce a zastřešená terasa v průčelí bude
stát na pozemku TJ Sokol. Přízemní budovu
budou tvořit šatny, sociální zařízení, tzn. sprchy a WC, a sklad pro sportovní nářadí. Celá
novostavba představuje dosud chybějící
sociální zázemí celého sportovního areálu v
Jasenné tvořeného od roku 1931 sokolským
hřištěm, od r. 1946 sokolským domečkem
(loutkovým divadélkem) a nyní od roku 2008
novostavbou moderních šaten a sociálního
zařízení. Vždyť areál tzv. Sokolského hřiště
slouží už léta všem občanům, žákům základní školy, sokolům, sportovcům i hasičům pro
pořádání nejen sportovních soutěží a přeborů, ale i vůbec ke kulturním a společenským
akcím Jaseňáků a Jaseňaček.
Jak je zřejmé, v mé rodné Jasenné se stále
buduje a vylepšuje životní prostředí. Své síly
spojila obec Jasenná a TJ Sokol k vybudování tolik potřebného zázemí nejen pro místní
i přespolní sportovce, ale i další zájmové
organizace. O pokračování výstavby budeme
naši veřejnost informovat.
PhDr. JIŘÍ UHLÍŘ,
kronikář obce Jasenná
V Jaroměři v úterý 29. července 2008
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NAVŠTIVTE MĚSTSKÉ MUZEUM V JAROMĚŘI
Nenechte si ujít jedinečnou výstavu:

Pozvánka na výstavu

Slavné vily Královéhradeckého kraje

Zveme Vás na zahájení výstavy Markéty a Jiřího Škopkových,
která se koná v sobotu 27. září v 16 hodin. Úvodní slovo pronese

PhDr. Vlastimil Havlík a v hudební části vernisáže vystoupí Vanda a
Jindřich Klapetkovi. Mgr. Vanda Klapetková, dívčím jménem Škopková, pochází z Jaroměře a je absolventkou Vysoké školy pedagogické
v Ostravě.Expozice Markéty Škopkové pod názvem Výběr z tvorby si
můžete prohlédnout v přízemní dvoraně. Ochoz prvního patra bude
patřit Pohlednicím Jiřího Škopka.
Výstava potrvá do 30. října. Otevřeno: úterý až pátek od 9 do 17 hodin,
o víkendech a ve svátek 28. října od 13 do 17 hodin.

František Kupka a Alois Studnička

Výstava představuje výběr padesáti vil a rodinných domů našeho kraje
od 70. let 19. století až po dnešek. Z historie vystupuje plejáda stavebníků, projektantů a stavitelů. Původní vzhled a okolí vybraných staveb
můžeme obdivovat na archivních fotografiích či pláncích. Vystavený
mobiliář z dílny slavných českých architektů Dušana Jurkoviče, Pavla
Janáka, Jana Kotěry a Otakara Novotného zapůjčilo Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. Repliky u nás i ve světě obdivovaných děl
avantgardních umělců kubistického stylu vytvořili a zapůjčili studenti
ze Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku
v Hradci Králové. Hned prvním exponátem je vila, kterou pro jaroměřského továrníka Josefa Etricha navrhl architekt František Plesnivý a
za ní následuje vilová stavba JUDr. Jana Náhlovského.
K výstavě byla vydána kniha Slavné vily Královéhradeckého kraje,
kterou si můžete v muzeu zakoupit.
Děkujeme za zapůjčení květin firmám: Černý SEMENA a Pavel
Grúň - Fauna - Flora Jasenná.
Výstava potrvá do 21. září. Otevřeno: úterý až pátek od 9 do 17 hodin,
v sobotu a neděli od 13 do 17 hodin.

Moje slavná vila

Muzeum vyhlašuje soutěž pro děti, dospělé a pro školní kolektivy.
Malujte, kreslete či jinak ztvárněte domy, které považujete za hodné
zachycení. Víte, kdo a kdy projektoval vilu, v níž bydlíte od narození?
Zachovala si svou podobu v průběhu času, nebo byla přestavěna?
Uzávěrka soutěže je 21. září 2008. Práce zasílejte na adresu:
Městské muzeum v Jaroměři, Husova 295, 551 01 Jaroměř (e-mail:
muzeum.jaromer@worldonline.cz). Uveďte prosím jméno (školu) a
věk (týká se dětí školou povinných). Jména vítězů budou oznámena v
říjnovém čísle zpravodaje a vystavena v muzejních výkladcích.

e-mail: muzeum.jaromer@worldonline.cz

Ve dnech 7. a 8. října letošního
roku se bude v Hradci Králové
konat sympozium pod názvem
František Kupka – Čech, Francouz, Evropan, kde jeho účastníci zhlédnou dokument režisérky
Daniely Gébové o malíři Františku
Kupkovi. Nezanedbatelný prostor
v rámci filmu je věnován řediteli
C. k. Všeobecné školy řemeslnické v královském věnném městě
Jaroměři Aloisi Studničkovi (1842
– 1927). Svého času věhlasný
pedagog Alois Studnička (absolvent pražské techniky) zanechal
výraznou stopu v historii školy.
Než se stal jejím prvním ředitelem
(1886), vyučoval na pražských školách a také pět roků působil v Náprstkově muzeu v Praze, kde založil
sbírku krojů. A. Studnička patřil k průkopníkům české moderní kresby,
redigoval odborné publikace – Český kreslíř, Listy průmyslové, Matice
průmyslnická. Vlastním nákladem vydal skripta Škola stínů. Byl autorem
prvních českých závěsných map. Pedagogické činnosti se věnoval více
než čtyři desítky let. Uspořádal přes dvě stě přednášek tématicky zaměřených k podpoře českého řemesla a průmyslu. Pořádal průmyslové a národopisné výstavy. Podnikal studijní cesty za uměním (složil státní zkoušku
na pražské Akademii), navštěvoval výstavy po celé Evropě.
Skromné začátky jaroměřské řemeslnické školy popsal její ředitel
Alois Studnička v sedmi výročních zprávách. Škola byla v letech 1886
až 1905 umístěna v budově chlapecké školy na ostrově pod náměstím. V učitelském sboru působil také profesor Josef Šíma, otec později
slavného malíře stejného jména.
Ředitel Studnička se na přímluvu továrníka a starosty města Dobrušky Josefa Archleba ujal nadaného Františka Kupky z nedalekého
Opočna. Tři měsíce jej připravoval na přijímací zkoušku na pražskou
Akademii, kam byl v roce 1886 F. Kupka přijat. Z dostupné literatury
není bohužel jasné, zda Kupka docházel do školy či do bytu ředitele
Studničky. Pouze víme, že žákem školy nebyl.
Alois Studnička řídil průmyslové oddělení při Krajinské hospodářské a
průmyslové výstavě v Jaroměři v roce 1887. Konala se v prostorách
chlapecké školy a na Karlově. Jaroměřské veřejnosti představil A. Studnička o Vánocích roku 1887 výšivky a koberce evropské a asijské provenience. Oporou Studničkovy aktivity byla bezesporu jeho paní Božena, autorka her, písní a básniček určených pro děti předškolního věku.
Řemeslnická škola pod Studničkovým vedením vzkvétala, což neušlo
pozornosti rakouského ministerstva kultu a vyučování. Alois Studnička dostává nabídku k zajímavé práci, kterou posléze přijímá. V roce
1893 z Jaroměře odchází a zplna se věnuje zakládání odborných škol
v Sarajevu a Mostaru.

Připravujeme:

Víte, jak se kdysi žilo na Velké a Malé Obci v Jaroměři?
Tuto stránku pro Vás připravila: Olga Mertlíková

http://muzeumjaromer.wz.cz

http://pevnostjosefov.wz.cz
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Domov sv. Josefa v Žirči

Kdo přijel do Domova sv. Josefa
do Žirče na Svatoanenské zahradní slavnosti,
určitě nelitoval

/Žireč u Dvora Králové/ V sobotu 26. 7. se
otevřely brány Domova sv. Josefa, jediného nestátního zdravotnického a sociálního zařízení pro lidi nemocné roztroušenou
sklerózou, aby se zde již posedmé uskutečnilo setkání zdravotně hendikepovaných a zdravých lidí dobré vůle a podpořili
dobrou věc v tomto zařízení. Kdo přišel,
svou účastí přispěl na provoz a rozvoj
Domova a konkrétně na stavěcí vozík pro
nemocné.
Úvod patřil slavnostní mši svaté, za účasti světícího biskupa Mons. Josefa Kajneka.
Kostel byl vkusně vyzdoben a přítomnost v
něm byl balzám pro tělo i duši, neboť teploměr venku dosahoval k tropickým hodnotám.
V parku byly připraveny již stánky s vkusným zbožím převážně lidových řemeslných
a chráněných dílen. Pro děti byla připravená
výtvarná dílna Mateřským Centrem Žirafa ze
Dvora Králové, kynologický klub Nový Svět
ze Dvora Králové předvedl výcvik psů a děti
se mohly projet na ponících, nejednoho návštěvníka přilákala určitě čajovna v secesním
altánu. V Domově samotném proběhly za
hojné účasti návštěvníků 4 prohlídky celého
zařízení, v parku byla připravena jedna ze tří
scén, kde se celé odpoledne střídali známí
zpěváci a skupiny. Zahájily Bosorky – dívčí
folková kapela z Úpice, která je známá i za
hranicemi regionu, vystřídal je Radek Tomášek se svým kytaristou s příjemným vystoupením proloženým vzpomínkami nejen na
Rangers - Plavce, z Prahy přijela rozverná
kapela s krkolomným názvem Pirgrim Pimple
a pobavila svými texty i slovem propagonisty
Tomáše Rollera všechny přítomné, na závěr
vystoupily hvězdy současné populární scény
Jana Rychterová, šansonierka a Edita Adlerová, nejmladší Carmen, operní zpěvačka.
Scéna na nádvoří patřila převážně dětem.
Prvním číslem zde byla pohádka „Jak táta
Kamil kobylu měnil“ v podání loutkářského
spolku Maminy z Jaroměře (měly sebou i táty
a děti). Předvedli netradiční vystoupení na
žebřiňáku, plné rekvizit, které si sami přivezli. Nutno podotknout, že během vystoupení,
bez nároku na honorář a cestovné, vybírali
do klobouku a pak nám to poctivě předali…
Po pohádce přišel na řadu netradiční moderní
scénický tanec v podání skupiny Flash pod
vedením choreografky Lenky Halašové z
Jaroměře. Jaroslavu Holasovou – paní učitelku z dramatického oddělení ZUŠ Jaroměř
nemusíme snad nikomu představovat, je
naším milým pravidelným hostem. Představení dělá s láskou bez nároku na odměnu.
Přijela s 2 pohádkami „O Palečkovi“ a „Hrnečku vař“, u dětí sklidila úspěch.
Na závěr přijel z Chrudimi Honza Lušovský,
bavič a kreslíř, který pozornost dětí doslova strhnul svým oblečením, malováním a soutěžením.
Scéna v kostele lákala svými hudebními delikatesami vážné a duchovní hudby. Bez nároku na honorář přijel z České Skalice hudební
soubor Contro di Soli pod vedením Mgr. Ladislava Horkého a zahrál hudbu renesance a
gotiky. Soubor vystřídala Svatomichalská gre-

goriánská schola z Brna s čistými profesionálně leděnými latinskými chorály a mluveným
slovem pana Jana Gerbricha. Z Hostinného
zase přijeli žáci Základní umělecké školy a
dechový kvintet nechal zaznít lesnímu rohu,
fagotu, flétně, klarinetu a hoboji. Samotný
závěr patřil již tradičně varhanám v podání
profesora Václava Uhlíře. Byl to také on, kdo
rozezvučel naposledy před opravou unikátní
starou zvonkohru.
Výtěžek ze slavnosti dosáhl částky asi 65 tis. Kč.
Počasí nám přálo, jako zázrakem těsně před
sobotou skončilo podzimní počasí s deštěm.
Výtěžek není adekvátní tak velkým přípravám, jaké se na takovéto akce vynakládají,
ale všechna radost se nedá přepočítávat na
peníze. Zeptejte se někoho zúčastněného,
jak se mu u nás líbilo.
Jitka Holcová,
fundraising a PR, Domov sv. Josefa

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubileum oslavili
červenec
Anna Vočadlová		
Věra Dítětová		
Libuše Haštabová
Jan Kubka		
Milada Vaníčková		
Marta Hronovská		
Jindřiška Hamplová
Jindřiška Nosková
Irena Šulcová		
Růžena Fersterová
Anna Skořepová		
Věra Růžičková		
Jaroslav Němec		
Václav Podzimek		
srpen
Lenka Rajchardová
Jiřina Mochánová		
Marie Kořínková		
Karel Dvořák		
Vlasta Hronešová		
Zdeněk Hop		
Marie Crhová		
Zdeňka Čermáková
Emilie Martinková		
Anna Hořeňovská		
Jiřina Mikešová		
Běluška Exnerová
Kamila Šimáčková
Jiřina Červená		
Růžena Kašparová
Aloiz Karabinoš		
Anna Pácaltová		

89 let
86 let
87 let
88 let
86 let
85 let
96 let
85 let
88 let
87 let
86 let
91 let
90 let
93 let
86 let
85 let
88 let
90 let
87 let
86 let
89 let
87 let
86 let
88 let
89 let
86 let
88 let
88 let
90 let
85 let
91 let

Všem přejeme hodně zdraví
a pěknou letní pohodu.
Zdroj: SPOZ

BOHOSLUŽBY
Římskokatolická farnost
v Jaroměři
Pondělí – 8:00 hod. v kapli na děkanství
Úterý - 18:00 hod. v kapli na děkanství
Středa – 8:00 hod. v kapli na děkanství
Čtvrtek – 18:00 hod. v kapli na děkanství
Pátek – 18:00 hod. v kostele sv. Mikuláše
Sobota – bohoslužby se konají dle rozpisu
na vývěsce

Neděle – 8:30 hod. v kostele sv.Mikuláše
10:15 hod. ve Velichovkách
V zimním období je začátek večerních bohoslužeb v 17:00 hod.
Veškeré změny v programu bohoslužeb jsou
vyhrazeny a budou oznámeny na vývěsce.

Římskokatolická farnost
v Josefově
neděle - pravidelně v 9:30 v kostele
Nanebevstoupení Páně
středa - v 18:00 v kapoli fary v Josefově
pátek - v 18:00 v kapli fary v Josefově
kontakt: kdykoliv 731 402 211

Českobratrská církev
evangelická
Semonice - Chrám Páně
Pravidelné bohoslužby v 9.00 v neděli
Jaroměř - Milíčův dům
Bohoslužby v 10.30 - druhou a čtvrtou
neděli v měsíci.

Církev adventistů
sedmého dne
Pravidelné bohoslužby každou sobotu
9,00 – 11,30
14,00 – 15,15

Pravoslavná církev
V pravoslavném chrámu sv. Jiljí
(Josefov – na šancích) se koná každou
druhou neděli v měsíci pobožnost od
9:45 hodin.
Rádi Vás uvítáme! S láskou v Kristu:
Prot. Mgr. M.A.Jareš (605 559 798)

Církev československá
husitská Jaroměř
úterý 9,00 – 11,00 a 13,00 - 15,00 hod.

úřední den

středa 15,00 hod.

biblická hodina v PD Zavadilka
– 1x za 14 dní

pátek 13,30 hod.

nad Písmem DD Černožice
neděle 9,00 hod.

bohoslužby

Biblické hodiny začnou od řijna.
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MLÁDEŽ
ZŠ Na Ostrově

DOBRÝ START
pro budoucí prvňáčky
a jejich rodiče

Vážení rodiče předškoláků!
I v letošním roce budeme pokračovat
v naší snaze ulehčit přechod malých
předškoláků z mateřských školek na
školu základní. Zveme Vás i Vaše
děti na „přípravnou plavbu“, kterou
připravili učitelé budoucích 1. tříd. A
na co se můžete těšit?
16. 9. 08 Tajuplný Ostrov

Seznámení se školou

14. 10. 08 Barvy a tvary moře

Uvolňovací cviky, barvy, tvary

18. 11. 08 Loď plná říkanek
Říkadla, jazykolamy

Z Ostrova do Ostravy
aneb jak jsme točili televizní soutěž BLUDIŠTĚ
„Tak mi teď o přestávce volali z České
televize. Za 14 dní jedeme do Ostravy
natáčet,“ řekla naše třídní paní Michálková, když vstoupila do dveří. Tak to
byl šok. Ano, pravda, jedna z našich
spolužaček Petra Nývltová přišla před
několika měsíci s nápadem, že bychom
se mohli přihlásit do známé televizní
soutěže pro „náctileté“ Bludiště ….. A
naše třídní nás tenkrát přihlásila …. Ale
protože jsme se několik měsíců nedočkali odpovědi, mysleli jsme, že nás do
soutěže nevybrali. A teď tohle.
Tak honem natočit úvodní videoklip
o nás a naší škole, sehnat peníze na
nezbytné výdaje, ale hlavně – vybrat
ten správný tým, který nezklame. Těmi
vyvolenými se stali – Martin Borůvka s
Tomášem Veselým z 9.A a Kristýna Novotná s Rosťou Stříhavkou z 9.B. A teď už jen nasednout do autobusu spolu s třiceti fanoušky z řad spolužáků a vyrazit od Ostrova do Ostravy.
Věděli jsme, že nám všichni Ostrováci moc drží palce, ale nervozita byla ohromná. Hned po příjezdu čtyři
soutěžící zmizeli v maskérně a kostymérně, aby jim to před kamerami slušelo. No, pro chlapeckou část
týmu bylo pudrování nosu, česání apod. asi dost nevšedním zážitkem. A pak už studio, reflektory, kamery a
režisér. Nechyběl ani přátelský moderátor Roman, který se snažil předejít nervozitě soutěžících a publikum
udržoval ve skvělé náladě.
Klapka, jedem! Skoro každou scénu jsme natáčeli dvakrát, třikrát. V televizi shlédnete 25 minut sestříhaných scén, které (ač se to nezdá) jsou poměrně náročné a natáčí se třeba pět hodin. Ve studiu stoupá
teplota na 35 stupňů, publikum povzbuzuje z plných plic, čtveřice deváťáků ze sebe vydává maximum a
soutěží i pedagogický doprovod – p. učitelka Michálková a p. vychovatelka Veselá ze školní družiny (získají nebo nezískají pro ostrovácký tým nějaký ten bodík k dobru?).
A jak to všechno dopadlo? Udělali Ostrováci své škole a městu ostudu nebo ne? Tak se dívejte 5. září na
soutěžní pořad Bludiště v České televizi. A až potkáte v Jaroměři nějakého náctiletého s černým tričkem,
na kterém je logo Bludiště, vězte, že to jsou naši spolužáci – Kristýna, Martin, Rosťa nebo Tomáš.
A co říci závěrem? Děkujeme všem, kteří nám umožnili zažít takové chvíle, na které se nezapomíná
– učitelům z Ostrova, našim rodičům a sponzorům - Radě města Jaroměř a Městským vodovodům a
kanalizacím Jaroměř.
Žáci 9.A a 9.B

16. 12. 08 Vánoce „na Ostrově“
Vánoční koledy a zvyky

20. 1. 09

17. 2. 09
17. 3. 09
21. 4. 09
19. 5. 09

Námořnické cvičení

Pohybové dovednosti
(cvičební úbor s sebou)

Kapitánské počty

Matematika formou hry

Plavčík šikulka

Tvoření s papírem

Tajemství moře

Zvířátka nejen kolem nás

Okolí Ostrova

Návštěva školní družiny

Setkání proběhnou vždy
v úterý od 15.30 hod.,
předpokládané ukončení
cca v 16.15 hod.
Sraz před hlavním vchodem
do ZŠ Na Ostrově
(děti přezůvky s sebou).
Případné telefonické dotazy
rádi zodpovíme
na tel. čísle 491 812 474
(Mgr. Simona Soukalová).

ZŠ Josefov

Poděkování
Touto cestou chceme poděkovat paní učitelce Marcele Jiráskové ze Základní školy v Josefově
za práci s integrovanou žákyní.
Mgr. Iva Doudová, Speciálně pedagogické centrum Náchod
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ZŠ Boženy Němcové

LS Maminy

Projektové vyučování
literární výchovy

BLECHY potěšily v Chrudimi
diváky i porotu

Výuka na ZŠ B.Němcové již dosáhla evropské úrovně. Žáci zde mají
k dispozici nově vybavenou počítačovou učebnu s interaktivní tabulí,
na níž vypracovávají různé projekty
a referáty. Žáci a učitelé si ji nemohou vynachválit. A jak zde probíhá
výuka literární výchovy? Tak na to
jsem se zeptal žáků 6.a 7. ročníků,
kteří s tím mají nejlepší zkušenosti,
protože se učí podle nového školního programu, který tento způsob
výuky zahrnuje.....
Na začátku hodiny nám paní učitelka zadá úkol, například vypracovat
životopis některého spisovatele či
vytvořit vlastní katalog českých i
světových spisovatelů. Potom se
rozdělíme do skupinek a začneme
pracovat. Někteří hledají informace na internetu (od paní učitelky
máme seznam důvěryhodných
zdrojů), jiní si půjčí od vyučující
odbornou literaturu a encyklope-

die. Sem tam dostaneme radu, jak
co upravit v textovém editoru nebo
ohledně potřebných informací,
které nám ještě schází. Na konci
hodiny máme možnost prezentovat
výsledek naší práce na interaktivní
tabuli. Je to opravdu velká výhoda,
že ji tu máme, neboť předtím jsme
museli shánět texty, obrázky, lepit
je na čtvrtku,což je zdlouhavé a
pracné a pro nás žáky také trochu
nudné. Nyní vše dáme do programu, napíšeme, upravíme a prezentujeme na tabuli, kde to všichni
vidí a mohou ihned ohodnotit. Výuka literatury se tím stává pro nás
pestřejší, zajímavější a poučnější,
neboť se naučíme nejen literaturu,
ale také upravovat texty na PC. S
kladnými reakcemi se setkáváme i
u kantorů, kteří zaznamenávají, že
jsme při této výuce více soustředěni než v klasických hodinách.
Filip Petira, žák 9.A

MŠ Josefov

Poděkování
Tak a je to ! Právě nám skončilo
krásné školkové období a hajdy do
školy. Šlo to rychle, až moc. Jsem
mamka předškoláka a druhé dítko,
které prošlo také vašima rukama,
už ve škole je. Určitě se nám bude
moc stýskat. A tak píšu, co člověk
nestihl za ty roky nikdy říct.

Že děkuju za tu trpělivost, kterou jste Vy, všechny paní učitelky daly té spoustě dětí.
Že děkuju za hromady hodin
příprav a tvoření, která je na
dětech vidět i slyšet.
Že děkuju za starosti a výchovu, o kterou jste se s námi
rodiči dělily.
Prostě děkuju za Vaši práci, která
byť nedoceněná, je tak důležitá
vzhledem k vývoji každého malého
človíčka.
Asi se také sluší omluvit se za starosti zbytečné, které jsme Vám my
rodiče přidávali. Někdy jen tím, že

jsme si prostě nepřečetli plakátek,
někdy asi byly i nepříjemné konfrontace, kterých já naštěstí spíš
byla jen svědkem. Chtěla jsem
tím ale říct, že to opravdu nemáte
jednoduché a to po všech stránkách….
Samozřejmě patří i velký dík výborné kuchyni (nejednou jsem slyšela,
že ve školce vaří líp než mamka) a
paním uklízečkám, kdykoliv člověk
vešel do školky, bylo naklizeno. A to
víme, co taková hromada malých
dětí dovede!
Když se to pokusím shrnout – vždy
jsme byli moc spokojení a teď je mi
opravdu trochu líto, že už je konec.
Ale tak to je. Takže teď už nezbývá
jen popřát, aby ten začínající školní rok byl úspěšný nejen pro děti,
které jste připravily na školu ,ale i
pro Vás. Hodně štěstí a zdraví do
dalších let a ještě jednou

DĚKUJI
jedna z maminek

V úterý 1. července 2008 vystoupil
dětský loutkářský soubor Blechy
Jaroměř na 57. ročníku celostátní
přehlídky LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM. V rámci hlavního soutěžního
programu odehrály děti pohádku
POTKAL ŠNEK ŠNEKA, která je
malým divadelním představením,
vhodným jednak pro nejmenší loutkáře a jednak pro nejmenší diváky.
Velice nás potěšilo, že se po všech
třech vystoupeních, která soubor v

Chrudimi uskutečnil, ukázal,
že jsme se ve věkovém určení trochu mýlili. Představení
totiž přijali velice radostně
nejen i o něco odrostlejší
diváci a loutkáři, ale jednomyslně také členové odborné poroty. Velice příznivě
byla hodnocena celková
stavba příběhu, výtvarné
řešení, přirozenost herectví a cit pro divadelní tvar.
Vedoucím souboru Janě
Dvořáčkové a Zdeně Broukové udělila odborná porota
v závěrečném hodnocení
Cenu za pedagogické vedení souboru. Největší poklonu nám ale všichni přítomní
složili ve chvíli, kdy zcela
spontánně vyjádřili názor,
že naše „Blechy“ pracují s
loutkami citlivěji a přesněji než mnozí dospělí a že je díky
tomu účast i takto malých dětí na
celostátní loutkářské přehlídce pro
všechny velkým přínosem.
Děkujeme všem, kteří dokáží ocenit, když se druhému něco podaří.
A děkujeme dětem, že můžeme
společně na těch pěkných věcech
pracovat.
Jana Dvořáčková

Loutkové divadlo Maminy Jaroměř
Vás zve na cyklus loutkových pohádek pro nejmenší

KAŠPÁRKOVY VEČERNÍČKY
PRO KLUKY A PRO HOLČIČKY
Místo konání: Učebna „Suterén“ v Městském divadle v Jaroměři
Co nemáme v úmyslu:
Tento projekt nechce konkurovat tradičním loutkovým a pohádkovým
představením, které v Jaroměři dlouho a dobře fungují. Učebna „Suterén“ není klasickým divadelním sálem, ve kterém na diváky čeká ono
tajuplné divadelní kouzlo, kdy po třetím zvonění potemní sál, odkudsi
z prostoru zazní krásná hudba a opona se zavlní na důkaz toho, že za
chvíli už to začne. Není ale nutné po Učebně „Suterén“ něco takového
chtít, neboť v Jaroměři jsou prostory, které tuto divadelní iluzi naplňují
dokonale a beze zbytku, a návštěva divadelního představení ve velkém
sále Městského divadla nebo loutkové pohádky v Boučkově loutkovém
divadle zůstane vždy pro malé a velké diváky skutečným zážitkem.
Co nabízíme:
Na druhou stranu však učebna „Suterén“ nabízí možnosti, které klasický
divadelní sál při nejlepší vůli poskytnout nemůže. Je možné proměnit ji
jednou za čas ve „velký obývací pokoj“, kde se děti uvelebí na koberci,
shlédnou loutkovou pohádku a po představení si budou moci vyzkoušet,
jak loutky fungují, nebo si nakreslit obrázek, nebo si složit pohádkové
puzzle, nebo si zkusit vyrobit vlastní jednoduchou loutku.
A právě toto je cílem našeho projektu – vytvořit při představeních atmosféru rodinného prostředí a zavést malé i velké diváky na krátký výlet do
světa fantazie – té pohádkové i jejich vlastní.
Nejbližší představení: pátek 3. října 2008 v 16.30 hod.

DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY
aneb POTKAL ŠNEK ŠNEKA A JMÉNO PRO KUŘÁTKO

Dvě loutkové pohádky pro nejmenší. O dvou šnecích, kteří se ještě nikdy neviděli v zrcadle, a o tom, jak velice těžké je vymyslet jméno pro prvorozené kuřátko.
A ještě poznámka na závěr. Vezmete-li dětem do divadla na přezutí bačkorky, budou se cítit volněji a pohodlněji – zkrátka jako doma.
Jana Dvořáčková
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ZŠ a MŠ Dolany

ZUŠ F. A. Šporka

Závěr školního roku

ZUŠ získala 4 ceny na národní přehlídce

11. června jeli všichni ze školky do ZOO. Děti,
paní učitelky i kuchařky navlékly vlastnoručně
vymalovaná trička s motýlky a jelo se. Děti si
chtěly adoptovat slona, případně nějaké jiné
větší zvíře. Jenže kde vzít tolik peněz. Paní
učitelka Monika Štanderová pěkně dětem
vysvětlila, o co jde v případě adopce. Nakonec si vybrali malého ptáčka s krásným jménem panenka muškátová. Adopce na rok stojí 300 korun. Děti ze svých pokladniček nosily
korunky a tak mají ptáčka předplaceného na
dva roky dopředu - vybraly 620 korun.
My velcí ze školy jsme se vypravili 16.6.
ráno na školu v přírodě. Cíl – Náchod, Plhov
– nádherný výhled dolů do údolí. Ubytováváme se v krásných chatičkách s novým vybavením. Čeká nás týden učení, ale také her,
výšlapů, karneval… V pondělí jsme se učili
až odpoledne, protože jsme po ubytování
seběhli dolů do ZŠ Plhov na oběd. Hned v
úterý po obědě jsme si vyšlápli na Dobrošov. Najednou se před námi vyloupla chata
s rozhlednou. Rozhlíželi jsem se do kraje z
laviček, pak jsme vystoupali na rozhlednu a
tam hledali jednotlivá místa, Dolany, Sebuč…
Také jsme viděli Kunětickou horu. Cestou z
Dobrošova jsme na louce objevili množství
lesních jahod. Některé děti je neznaly! Děti
z vesnice. Že by obrázek zplundrované přírody? Takhle to chodilo celý týden – dopoledne
učení, odpoledne návštěva Déčka a exotária
apod. Večer hry na rozvíjení slovní zásoby,
postřehu, vytrvalosti atd. Děti byly úchvatné,
hodné, čilé, pilné.
Školní rok končí 31.8. V červnu jsme poslali
žádost na KÚ KHK o zvýšení kapacity MŠ na
25 dětí. Žádosti bylo vyhověno. Podmínkou
však bylo rozšíření sociálního zařízení dle
patřičné vyhlášky. Dolanské zastupitelstvo
na svém květnovém zasedání rozhodlo, že
se sociální zařízení nejen rozšíří, ale že se
celé zrekonstruuje. Protože škola má velmi
napjatý rozpočet, obec celý projekt financovala. Na konci června jsem ještě sháněla firmy.
Nakonec se povedlo vybrat zednickou firmu i
firmu, která se podílela na rekonstrukci kanalizace, umývadel a WC a hlavně v červencovém termínu. Zahajovali jsme 9.7. a 31.7.
bylo dílo předáno. Děkujeme pánům Ulrichům
i firmě GOAS za bezvadně odvedenou práci
a vstřícnost. Také velký dík patří panu Herzánovi – malíři z Náchoda, který oškrabal a
vymaloval skoro celou školku a v neposlední
řadě personálu školky za úklid. Paní Fofová s
manželem do nové umývárny koupili dětem
zrcadlo. Nesmím zapomenout i na profesionální jednání bez zbytečných průtahů s místostarostou p. Plškem, který zastupoval dlouhodobě nemocného starostu obce.
Na květnovém zastupitelstvu bylo také
schváleno zateplení půdy školy. I tento úkol
jsem ochotně vzala na svá bedra. Text píši
11.8. Doufám, že odborná firma nám ještě do
konce srpna školní stropy zateplí a budeme
platit méně za topení.
1.9. přivítáme ve škole pět nových prvňáčků.
Moc nás to těší. Přeji všem dětem a studentům úspěšné zahájení školního roku. Všichni
lidé ať prožijí podzim plný krásných dnů.
Mgr. Irena Hrobská

Na přelomu června a července se v Chrudimi konal již 57. ročník národní soutěžní přehlídky.
Tento festival je charakterizován bohatým programem různých loutkářských souborů z různých koutů
České republiky (ale i souborů ze zahraničí), které hrají několik dní svá originální představení. Loutkářská Chrudim není jen zážitkem pro diváky, ale i akcí, kde se loutkoherci mohou přiučit něčemu
novému. Pořadatelé pro ně letos připravili několik odborných seminářů, kterých se mohli zúčastnit
i začátečníci a rodiče s dětmi. Mohli si vybrat například mezi autorsko - dramatickým seminářem,
dílnou inspirovanou komiksy a knihami výtvarníka Františka Skály, kurzem používání hlasu nebo
základy maňáskového divadla.
Na závěr celé přehlídky bylo předáno 14 ocenění a z toho 4 ceny putovaly do naší školy a Jaroměře.
Matěj Kubina a Jarka Holasová získali cenu za výtvarně inscenační koncepci inscenace Osudové kolo.
Soubor Moje pětka byl oceněn za herectví s loutkou v inscenaci Chudý a veselý, soubor Spolu, ale
každý sám převzal cenu za výtvarně hudební zpracování inscenace O muži, který počítal šišky. Jarka
Holasová získala cenu za tvořivou pedagogickou práci v inscenacích ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř.
(čtk, pl)

v dolanské škole a školce

Loutkářská Chrudim…

Na národní přehlídce Dětská scéna 2008
reprezentoval Královéhradecký kraj loutkářský soubor
Někdo (Jakuba Maksymova) s představením

Ve dvě na hruškách

Jakub Maksymov v představení Ve dvě na hruškách, foto Ivo Mičkal

V letošním roce byla z
krajského kola přehlídky
Dětská scéna nominována jediná inscenace,
která vznikala v Základní umělecké škole F. A.
Šporka pod pedagogickým
vedením Jarky Holasové.
Dovolujeme si otisknout
(se svolením autorky Nadi
Gregarové) část rozhovoru, který vyšel v časopise
Divadelní HROMADA.
Kdo je Jakub Maksymov?
Známe se od jeho šesti
let, to mi ho maminka přivedla a Jakub prý vůbec
nechtěl…. potom prošel
dramatickou
průpravou,
všemi mými postupy a

metodami, zkoušel i recitovat a až teď mi řekl, že vůbec neměl rád divadlo...hrál v souboru a vloni
projevil přání zkusit si hrát s loutkami sám...a bylo to.
Jakub je studentem víceletého gymnázia v Jaroměři, hráč loutkářského souboru “Spolu, ale každý
sám“, zakladatel loutkářského souboru jednoho herce “Někdo“, přemýšlivý autor, trpělivý výtvarník,
loutkář, herec, kamarád... syn, bratr, Dr.Hutavý (člen redakční rady školního časopisu ZUŠkoviny Dr.
Hutavýho) a hlavně pro mě člověk stejné krevní skupiny...
Jak se stane, že se v 15 letech věnuješ autorskému divadlu? Ve dvě na hruškách je již tvé
druhé divadlo...
Stalo se to tak, že Jarka Holasová (učitelka LDO v ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři) zadala před dvěma
lety každému ze souboru Spolu, ale každý sám (jehož jsem člen) samostatnou práci, dle vlastního
výběru. Já nechtěl recitovat, já chtěl hrát to divadlo. No, a tak jsme spolu
s Jarkou stvořili první představení „O Honzoj“. A tento rok jsem se rozhodl držet tradici mého jednočlenného souboru Někdo a pokračovat v autorské tvorbě dál.
Je ti líp samotnému nebo v týmu?
Úplně samotný nejsem nikdy! V představení „O Honzoj“ je Pavel Holínský sice skryt za závěsem,
ale ve „Ve dvě na hruškách“ Pavel dokonce sedí na kole a šlape...Ovšem lépe se cítím na jevišti se
souborem Spolu, ale každý sám. Je pěkné sdílet společně dojmy a cítit celek (když dobře funguje).
Hraješ u vás v „Zušce“, na krajských přehlídkách v Jesličkách, podruhé jsi na Dětské scéně.
Vnímáš rozdíl ve složení publika? Kde se ti nejlépe hraje?
U nás v ZUŠce to za mnoho nestojí. Náš sál není moc divadelní (pracuje se již však na alternativě).
Je to vlastně spíš taková tělocvična. A lidé, kteří přijdou, mají strach se projevit. Nebo možná ani
nechtějí. Na přehlídkách bývá publikum připraveno na to, že uvidí divadlo a občas i něco ocení, což
je příjemné.
Co hodnocení lektorů, má pro tebe význam, pomáhá ti?
Určitě. Rád slyším hlasy zvenčí, od někoho, kdo do inscenace není tak „zažraný“.
Co tě baví nejvíc, co tě baví vedle divadla?
Mám rád dobré lidi a dobré jídlo. Rád čtu. Musím mít ovšem náladu.

Pondělí 22. 9. od 16.00 hod. do 17.30 hod., ředitelna
II. kolo zápisu a přijímacích zkoušek na uvolněná místa
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Jaroměřský a josefovský zpravodaj

Gymnázium a SOŠ Jaroměř

Milíčův dům

Procvičovali jsme ruštinu

Ohlednutí za festivalem Festnefest III.
Dne 26. 7. proběhl v jaroměřských
Masarykových sadech třetí ročník
festivalu pro mladé. Na programu
byla vystoupení kapel, čajovna s
etnoscénou, taneční scéna a dětský koutek. Dle našich odhadů se
festivalu zúčastnilo cca. 400 - 500
mladých lidí z Jaroměře i okolí. Milíčův dům zde pořádal také veřejnou
sbírku, jejíž výtěžek Kč 3971,- je
určen na podporu dětí a mládeže,
které našich služeb využívají. Velice nás těší kladné ohlasy některých
návštěvníků. Budeme však vděčni,
za jakoukoliv zpětnou vazbu týkající se této akce. Své připomínky
můžete všichni zasílat buď na emailovou adresu našeho střediska

nebo je umístit do vzkazníku na
webu www.festnefest.unas.cz.
Tímto děkujeme:
Městskému úřadu v Jaroměři, Krajskému úřadu Královéhradeckého
kraje, Spolupracujícím organizacím
Archa, Poklop a o.s. Přátelé alternativního vzdělávání v Trutnově a
okolí, Firmám Rund, Melisa, Truhlářství Valášek, KSK Bono, Technickým službám města Jaroměř,
všem dobrovolníkům, kteří s realizací festivalu pomáhali, Junákům
- svazu skautů v Jaroměři, všem,
kteří přispěli finanční částkou do
veřejné sbírky, všem, kteří se svou
účastí podíleli na skvělé atmosféře
na festivalu.

Děti z Milíčova domu

strávily týden v přírodě

Dne 30. 6. 2008 se skupinka 8
jaroměřských studentů v doprovodu Mgr. K. Simonové, PaedDr.
M. Drahorádové a PhDr. A. Forikoše v roli překladatele, vydala
na poznávací zájezd po největší zemi světa. Tento zájezd byl
odměnou pro nejlepší účastníky
soutěže v ruském jazyce, kterou
zorganizovaly ruské krajanské
spolky v České republice.
Většina z nás se obávala svého
prvního letu letadlem, ale vše proběhlo v pořádku. Za necelý týden
pobytu jsme ujeli přes 1500 km
okružní jízdy po historických městech Ruska tzv. Zlatém okruhu.
Vše bylo perfektně zorganizováno, jezdili jsme vlastním mikrobusem, spali v hotelích a stravovali se v nejlepších restauracích.
Takový luxus jsme opravdu nečekali. Bylo to velice příjemné.
Poznali jsme města Uglič, Myškin, Rostov Veliký, Jaroslavl,
Kostromu, Suzdal, Vladimir a na
závěr jsme zavítali i do Moskvy.
Viděli jsme typické ruské chrámy s
nazdobenými barevnými kopulemi
i malé kostelíčky, několik klášterů
a nespočetné množství památníků. Navštívili jsme muzeum
křišťálu, dřevěné architektury, staré techniky, válenek (ruská obuv),
soukr. muzeum hudby a času a

také originální muzeum myší. Velkým zážitkem byla také návštěva
losí farmy s ochutnávkou kozího
mléka. Poslední den jsme strávili
přímo v Moskvě, na kterou jsme
byli zvědaví. Rudé náměstí nás
opravdu ohromilo, stejně tak i
mauzoleum s tělem Lenina. Škoda jen, že oproti menším městům
jsme zde strávili jen pár hodin.
Tento zájezd byl pro nás i příležitostí potrénovat si ruštinu, ať
už na palubě ruského letadla,
na hotelové recepci nebo poslechem naší ruské průvodkyně.
Rusko v nás vyvolalo zvláštní
dojem. Na jedné straně se nám
představilo jako vyspělá země se
spoustou památek, ale na druhé
straně nám ukázalo i skromné vesničky a prostý život jejich obyvatel.
Chtěli bychom poděkovat všem,
díky kterým jsme se mohli do ruska podívat. Tento zájezd se nám
líbil, užili jsme si ho a přivezli jsme
si nezapomenutelné zážitky.
účastníci zájezdu

Barbora Hypiusová,
Tereza Sajverová,
Jana Drahorádová,
Tereza Slezáková,
Anna Čermáková, Michal Hájek a
Jakub Stránský
z Gymnázia a SOŠ,
Šárka Lázničková ze ZŠ Na Ostrově

Týdenního zážitkového pobytu s
názvem Učíme se hrát podle pravidel – aneb lidská slušnost otevírá
dveře k lidem a dobrému životu se
v týdnu od 2. do 9. srpna zúčastnilo 16 dětí a 2 pracovníci z Milíčova
domu. Útočištěm se jim stal areál
letního dětského tábora ve Vysoké
Srbské na Broumovsku.
Hlavními cíli celého pobytu bylo
poznávání a osvojování norem
slušného chování, praktické nácviky
pomocí modelových situací, posilování odpovědnosti za své chování
a jednání, rozvíjení spolupráce ve
skupině. Dále všichni zúčastnění
společně hledali důležité dovednosti, vědomosti a návyky, které
jsou nezbytné k plnohodnotnému
soužití s většinovou společností.
Děti měly možnost vyzkoušet si
mnoho různorodých činností, od
řezání a štípání dřeva až po dramatické ztvárnění různých příběhů.
Při těchto činnostech se děti učily
trpělivosti a toleranci k ostatním,
trénovaly spolupráci, poznávaly
úplně nové činnosti potřebné k
praktickému životu, posilovaly vzájemně své vztahy s ostatními dětmi
i pracovníky.
V rámci pobytu absolvovaly děti
několik krásných výletů. Poznávaly

skalní bludiště a zákoutí na stolové hoře Ostaš, kde jim odměnou
za náročnou cestu byly výborné
borůvky a pohled na Kočičí hrad a
Čertovo auto.
Jejich další kroky směřovaly tentokrát hluboko pod zem, a to do pevnosti Dobrošov.
Mezi nejkrásnější výlety patřil bezesporu výlet do Adršpašských skal.
Procházkou mezi rozličnými skalními útvary jako je Krakonošův zub,
Čertův most nebo Slonní náměstí
se výletníci dostali až k velkému
vodopádu, kterému vládne Krakonoš. Po příkrých schodech vystoupali až ke skalnímu jezírku, po kterém je převozník převezl na velké
loďce.
Na zpáteční cestě prošly děti kolem
bývalé pískovny, nyní krásného
jezírka a prohlédly si místo, kde se
točila pohádka Třetí princ.
Na poslední den se vydaly do
Broumova, kde si prohlédly tamní
klášter včetně kostela a podzemních prostor, ve kterých jsou ukryty
mumie kněží a řádových sester.
Všichni se v sobotu vraceli řádně
unavení avšak plní nezapomenutelných zážitků ze společně prožitého týdne.

Děti se učí s Milíčovým domem
Se začátkem nového školního
roku rozjíždí Milíčův dům program pravidelného doučování a
spolupráce s pedagogy a rodiči,
za využití například počítačů s
výukovými programy. Cílem je
vytváření podmínek pozitivního vnímání romských dětí mezi
svými vrstevníky a výchovně
vzdělávacími aktivitami v rámci
nízkoprahového klubu. Celý program je koncipován způsobem,
aby pro děti ze sociálně slabých
romských rodin, z málo podnětného sociokulturního prostředí

prostřednictvím přímé spolupráce s rodinou a se školou, byly
vytvořeny podmínky pro zvládnutí učiva na základní škole a
poskytnuta podpora v jejich integraci do většinové společnosti.
Projekt je realizován za finanční
podpory Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České
republiky a Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
Za Diakonii ČCE
– středisko Milíčův dům
Bc. Žaneta Csaszárová
Fundraiserka/pracovnice pro PR
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Jaroměřský a josefovský zpravodaj
Kalendář akcí - září 2008
pátek, 5. 9.

Slavnostní členská schůze

- u příležitosti 140. výročí založení
včelařských spolků na Jaroměřsku
- Nová radnice v Josefově, 15:00 hodin
- pořadatel: ZO Českého svazu včelařů Jaroměř

sobota, 6. 9.

Tenisový turnaj veteránů 2008

- závěrečný turnaj satelitu „Veterán singl“
- LTC Jaroměř, 7:45 hodin
- pořadatel: LTC Jaroměř

sobota, 6. 9.

Nostalgická jízda
parním vlakem

- výlet historickým vlakem na trati Jaroměř
- HK-Hněvčeves-Smiřice-Jaroměř-Náchod
- odjezd z Jaroměře v 7:19 a v 11:43 hodin
- pořadatel: Spol. železniční výtopna Jaroměř

6. – 7., 13. – 14. 9.

JAROMĚŘSKÉ DIVADLENÍ

- VI. ročník obnovené nesoutěžní přehlídky
ochotnických činoherních divadel
- velký sál Městského divadla
- pořadatel: MěKS

středa, 10. 9.

Ochutnávka vín
Vinselekt Michlovský

- historické sklepení domu čp. 3, nám. ČSA
19:00 hodin
- pořadatel: Klub přátel vína

pátek, 12. 9. – neděle, 14. 9.

Turnaj královny
Alžběty Richenzy

- rekonstrukce dobového pěšího turnaje
- Josefov, louka u Poklasného mlýna
- oficiální zahájení 13.9. od 12:00 hodin
- pořadatel: Klub přátel Josefova

sobota, 13. 9.

Keltský den

- park před školní jídelnou na Karlově,
10:00 – 16:00 hodin
- pořadatel: Junák, svaz skautů a skautek

sobota, 13. 9.

Světový den první pomoci

- klubovna PTO Maxim – areál nemocnice,
od 13:00 hodin
- pořadatel: ČČK Jaroměř

sobota, 13. 9. – neděle, 14. 9.

Dny evropského dědictví
(EHD)

- vybrané památky a muzea našeho města
- pořadatel: Město Jaroměř

úterý, 16. 9.

Varhanní koncert

- koncert z programu Orlicko-Kladského
varhanního festivalu
- kostel sv. Mikuláše, 19:00 hodin
- pořadatel: MěKS

sobota, 20. 9.

Memoriál Václava Bubna

- letiště v Josefově, 9:30 hodin
- pořadatel: letiště v Josefově

sobota, 20. 9.

Pohár dětí

- soutěž dětí (mladých hasičů) v netradičních
disciplínách
- areál požární zbrojnice Jaroměř, 9:00 hodin
- pořadatel: SDH Jaroměř

sobota, 20. 9.

Streetball pro všechny

- streetballový turnaj amatérských družstev
dospělých + streetballový turnaj dětí
- areál ZŠ Josefov, 9:00 hodin
- pořadatel: TJ Sokol Josefov - Baskeťáci

sobota, 20. 9. – pondělí, 22. 9.

TANFEST

- festival scénického tance
- velký sál Městského divadla, exteriéry města
- pořadatel: Flash – skupina scénického tance

neděle, 21. 9.

sobota, 27. 9.

Markéta Škopková
– Výběr z tvorby
Jiří Škopek – Pohlednice

- výstava v Městském muzeu
- vernisáž 27. 9. od 16:00 hodin
- výstava potrvá od 28. 9. do 30. 10.
- pořadatel: Městské muzeum

sobota, 27. 9.

S. O´Casey:
Penzion pro svobodné pány

- I. hra v předplatném, sk. B – Divadlo
A. Dvořáka Příbram
- velký sál Městského divadla, 19:00 hodin
- pořadatel: MěKS

úterý, 30. 9.

Prague Bassoon Band
fagotový soubor

- 316. abonentní koncert KPH
- Městské muzeum, 19:00 hodin
- pořadatel: MěKS

Josefovský pochod

Klub přátel Josefova Vás zve na

neděle, 21. 9.

rekonstrukci rytířského
turnaje královny
Alžběty Richenzy

- prezentace 8:00 – 9:00 hodin
– stadion v Josefově
- 2 trasy – 10 km a 20 km
- pořadatel: TJ Sokol Josefov

Memoriál O. Máchy

- 11. ročník veřejného závodu horských kol
- dolík v Josefově, 10:30 hodin
- pořadatel: JKF Jaroměř

úterý, 23. 9.

Vyprávění Zdeňka Trošky

- velký sál Městského divadla, 19:00 hodin
- pořadatel: MěKS

pátek, 26. 9.

G. Feydeau: Brouk v hlavě

- I. hra předplatném, sk. A – Východočeské
divadlo Pardubice
- velký sál Městského divadla, 19:00 hodin
- pořadatel: MěKS

sobota, 27. 9.

FESTIVAL MAŽORETEK

- nesoutěžní přehlídka mažoretkových souborů
- Masarykovy sady v Jaroměři, 14:00 hodin
- pořadatel: DDM Klíč

sobota, 27. 9.

O pohár města Jaroměře

- 12. ročník závodu ve sportovním výcviku psů
- areál ZKO v Růžovce, 8:00 – 17:00 hodin
- pořadatel: ZKO Jaroměř

sobota, 27. 9.

Oslavy 100. výročí
založení fotbalového
klubu SK Jaroměř

- fotbalový stadion Růžovka, 13:00 hodin
- pořadatel: TJ Jiskra Jaroměř

Klub přátel Josefova a sdružení amatérských historiků a zájemců o historii Občanské sdružení Korouhev sv. Jiří Vás zvou na
letošní turnaj královny Alžběty Richenzy,
který proběhne ve dnech 12. až 14. září v
Josefově na louce u Poklasného mlýna. Akce
je rekonstrukcí dobového rytířského turnaje
podle shrnutých pravidel Reného d´Anjou,
včetně všech podrobností, jako jsou kostýmy a zbroje, role a tituly jednotlivých postav,
tradiční složité ceremonie, turnajské bojové
disciplíny, historické tance či dobové stanové
městečko.
Turnaj začíná svou oficiální část zahájením
v sobotu 13.9. od 12 hod, po kterém bude
následovat turnajský program, přičemž ukončení klání a slavnostní závěr předpokládáme
týž den okolo 17 hod. Loňského turnaje se
zúčastnilo 163 udatných rytířů, vznešených
dam a nebojujících pánů v perfektních dobových kostýmech.
Na projektu Dvůr hradecké královny a tedy
i na organizaci turnaje se podílí řada odborných pracovníků z Univerzity Hradec Králové,
Západočeské univerzity Plzeň, Masarykovy
univerzity Brno, Univerzity T. Bati ze Zlína.
Celý projekt funguje pod jejich odborným
vedením.
Pořádající občanské sdružení Korouhev sv.
Jiří ve spolupráci s Klubem přátel Josefova
umožňují přístup na tuto akci i běžným divákům, a to zdarma. Pořadatelé však prosí
diváky, aby se pohybovali jen ve vyznačeném
prostoru, nijak nezasahovali do dění a respektovali, že se nejedná o divadlo, ale rekonstrukci události tak, jak mohla probíhat v první polovině 14. století.

Ing. Vratislav Čermák
předseda Klubu přátel Josefova

9/2008
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MS Českého červeného kříže

Světový den první pomoci
v našem městě
Vážení a milí čtenáři, rádi bychom vás informovali o Světovém dni první
pomoci, který se v našem městě uskuteční v sobotu 13. září v klubovně
PTO Maxim - areál nemocnice od 13 hodin. Akci pořádá místní skupina Českého červeného kříže Jaroměř na podporu osvěty v oblasti první
pomoci a zdravého životního stylu obyvatel. (Světový den první pomoci
vyhlašuje každoročně Mezinárodní federace červeného kříže a červeného
půlměsíce) Hlavním cílem, je informovat zajímavou formou občany o tom,
jak správně poskytovat první pomoc, pečovat o své zdraví a především
jakou prevencí je možné předcházet zdravotním potížím.
Program přednášek:
 13:00 Cukrovka
 13.40 Cévní mozková příhoda
 14: 20 Oživování dospělého a dítěte
 15:00 Akutní infarkt myokardu

Kopaná

Sto let jaroměřské kopané

aneb, když krajem znělo „Jaroměř mančaft známý“
Po roce 1989 hrála Jiskra po desetiletí v pohodě I.A třídu, ale v sezoně
1998/99 sestupuje do okresního přeboru. Z této soutěže postupuje v
roce 2001 do I.B třídy a v ročníku 2007/08 do I.A třídy. Je to až k neuvěření, ale letos postoupila do krajské soutěže ze 3. místa. Až budete číst tyto řádky, už bude mít Jiskra odehráno několik mistrovských
zápasů, doufejme, že úspěšně.
V současné době získává kopaná v Jaroměři na kvalitě, o čemž svědčí fakt, že všechna „A“ mužstva v kategorii mužů, dorostu, žáků i přípravky hrají nejvyšší krajskou soutěž.
Na závěr mého ohlédnutí za stoletím jaroměřské kopané bych vás
chtěl pozvat v sobotu 27. 9. 2008 ve 13:30 hodin na zápas starých
gard Jaroměře a Josefova, trochu si zavzpomínat nebo si zabroukat
tu naši hymnu „Jaroměř mančaft známý“...
Jaroslav Martinec

Co vše si budete moci vyzkoušet?
 Oživování dospělého člověka na resuscitačním modelu
 Ošetření poranění na namaskovaných figurantech (člověk v bezvědomí,
dívka se zaklíněným cizím tělesem v ruce atd….)
 Samovyšetření prsou na fantomovém modelu
 Nácvik základních prvků obvazové techniky
Co vše můžete zjistit o svém zdraví?
 Dozvíte se jakou máte sílu v rukou pomocí siloměru
 Kuřákům změříme množství vydechovaného oxidu uhelnatého
 Dále vám zjistíme jakou máte vitální kapacitu plic
 Změříme Vám procenta tuku v těle a spočítáme BMI
 Zkontrolujeme Vám hodnotu krevního tlaku
 K dispozici bude řada zajímavých edukačních materiálů
Těšíme se na Vaši návštěvu v areálu bývalé nemocnice Jaroměř
Místní skupina ČČK Jaroměř

OS Stáj Paradiso

Jiskra Jaroměř – mužstvo žáku 1978

Parkurové skákání v Josefově

Od leva stojící: Šiller, Ulrych, Šrámek, Vršecký, Plačko, sedící od leva: Horák,
Hricík, Novotný, Kašpárek, Rašman, ležící: Janáček

Léto v jezdeckém areálu OS Stáj Paradiso - Fassati v Josefově proběhlo ve znamení tří parkurových závodů ve čtrnáctidenních intervalech.
Na těchto akcích se zúčastnili jezdecké dvojice ze sportovních i soukromých stájí. Nejvzdálenější dvojice byla z Mariánských Lázní. Tyto akce,
vzhledem k tomu, že bylo potřeba vytvořit kvalitní podmínky (překážky,
parkur, občerstvení, ozvučení…), byly připravovány již od února.
V soutěžích koně odstartovali celkem 282 x , koně z našeho klubu
odstartovali celkem 12 x, s pěti jezdci. Získali první, druhé, třetí, šesté
a osmé místo, čímž výborně obstáli ve velké konkurenci startujících
dvojic a skvěle reprezentovali město Jaroměř. Poprvé v životě si
atmosféru parkuru vyzkoušela i dvě děvčata z našeho jezdeckého klubu (Kristýna Mullerová a Maruška Pejcharová), které se teprve krátce
věnují tomuto sportu. Obě zvládly základní parkur bez chyby.
Diváci, kteří přišli v hojném počtu, jistě nebyli zklamáni. Vyvrcholením
byly srpnové soutěže pod patronací ČJF (Česká jezdecká federace),
kdy se na velmi atraktivních parkurech utkaly jezdecké dvojice v závodě O cenu Jaroměře ve výškách 130 cm ( pro porovnání: olympijský
parkur v soutěži military v Pekingu byl na výškách 130 – 135 cm).
Ale i v nižších soutěžích předvedly děti na ponících, že dokáží zvítězit
nad velkými koňmi. Právě děti na ponících sklidily asi největší obdiv
a potlesk přítomných diváků. Bohaté občerstvení, vynikající počasí,
dobrá, bezchybná organizace a bezvadné sportovní chování jezdců,
ale i diváků, zajistily pohodový průběh a mnoho krásných a nevšedních zážitků pro všechny zúčastněné.
Děkujeme sponzorům: Pivovar Primátor Náchod, Město Jaroměř,
ZeS Běstovice, firma Aveflor, SCR Fassati – jezdecké potřeby,
Radio Magic.

Josefovští BASKEŤÁCI

Vzhledem z úspěchu akcí, budeme i v dalších letech v načaté tradici
jezdeckých závodů v Jaroměři – Josefově určitě pokračovat.
Vítězem hlavní soutěže O pohár města Jaroměř se stal Vítězslav Svoboda s koněm Dante z JK Vřešťov. Nejúspěšnější zástupce naší stáje
byl jezdec Zbyněk Černý na klisně Kasekta, kteří se umístili na druhém místě v soutěži do 110 cm.

OS Stáj Paradiso Josefov, G. a M. Fassati

Jdou do další sezony
Po úspěšné sezoně 2007/08, kdy nejmladší minižáci obsadili 3.místo
na mistrovství republiky, vstupují BASKEŤÁCI již do své třetí sezony.
A znovu se rozšiřují o další družstvo v nejmladší kategorii. Čeká je
tedy náročná sezona, ve které budou startovat již 4 družstva (nejml.,
mladší a starší minižáci a sdružené družstvo mužů a žen). Vedle přeborů již tradičně Baskeťáci připravili Turnaje ČTYŘ, které zakončily
letní soustředění. V letošním roce to byly tři samostatné turnaje pro
každou kategorii a sešly se na nich družstva z celé republiky. Na informace o turnajích a soustředění se můžete těšit již v příštím zpravodaji
a nebo se podívat na web Baskeťáků. Další chystanou akcí je 20. září
„Streetball pro všechny“, v rámci kterého proběhne 1. ročník Streetballového turnaje, navazujícího na loňský úspěšný nultý ročník. Další
akce budou probíhat v průběhu roku, jak už je u Baskeťáků zvykem. V
letošním roce se k tradičním akcím může přidat i jedna výjimečná. Náš
oddíl pro letošní sezonu chce zažádat o pořádání Mistrovství republiky v kategorii minižactva, a tak pokud by vše dobře dopadlo, mohl by
se do Jaroměře - Josefova vrátit opět basketbal na republikové úrovni. Doufejme, že letošní sezona bude pro Baskeťáky minimálně tak
úspěšná jako ta loňská, k čemuž by měl přispět i nábor nových členů,
pořádaný 4. a 11. září. A vy, kdo máte rádi basketbal a necítíte se na
to hrát za oddíl, přijďte si s námi jen tak zahrát.
Více se dozvíte na www.basketaci.cz.

Základní kynologická organizace
Základní kynologická organizace Jaroměř zahajuje dne 6. září
2008 poslední kurz „Psí školičky“ v roce 2008. Další kurzy budou
probíhat až od února 2009.
Informace na tel.: 604 215132 nebo 603 249 100.
Podrobnější informace na stránkách klubu www.zkojaromer.wz.cz.
J. Asadová
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VEŘEJNÝ ZÁVOD HORSKÝCH KOL

11. ROČNÍK MEMORIÁLU
OLDŘICHA MÁCHY
21. 9. 2008 v Josefově
Závod je uskutečněn za podpory Královéhradeckého kraje a města Jaroměř.
Pořadatel: JKF Jaroměř, o.s, Na Úpě 520,
551 01 Jaroměř, tel.: 491810390, e-mail:
jkf.jaromer@tiscali.cz, www. jkfjaromer.wz.cz
Přihlášky: na místě, vždy 30 minut před
startem kategorie
Startovné: všechny kategorie do 14 let 30,Kč,mládež 15-18 let 50,- Kč, ostatní 100,- Kč
Start:
10:30
Předškolní( 2002 a mladší)
Minižáci a minižákyně(2003 – 1999) 1 okruh
11:00
Mladší žáci a žákyně (1998 – 1996) 2 okruhy
Starší žáci a žákyně (1995 – 1994) 3 okruhy
12:00
Kadeti a kadetky (1993 – 1992) 4 okruhy
Juniorky (1991 – 1990) 4 okruhy
Ženy (1989 a starší) 4 okruhy
Muži hobby (1989 a starší) 4 okruhy
13:30
Junioři (1991 - 1990) 5 okruhů
Muži elite (1989 a starší) 6 okruhů
Masters I. (30 – 39 let) 5 okruhů
Masters II. (nad 40 let) 5 okruhů
Ředitel závodu: Jiří Frynta
Trať závodu: technická trať v areálu pevnosti Josefov a přilehlého parku, délka
okruhu od kategorie kadet(včetně) je 5
km, pro mladší kategorie je okruh kratší a
méně náročný
Ceny: muži, ženy, masters I,II, junioři:
finanční, ostatní věcné, bohatá tombola
Předpis: Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí být vybaven plnou
přilbou. Závodníci jsou povinni se seznámit s tratí. U závodníků do 18 let je nutný
písemný souhlas jednoho z rodičů nebo
zák. zástupce.
Vyhlášení: před vyhlášením krátký trialový
program Vlastimila Hynčici, po vyhlášení
tombola
Info: Jiří Frynta, mob. 777 190 069, e-mail:
jkf.jaromer@tiscali.cz

TJ JISKRA Jaroměř

FOTBAL
Dětské soutěže - I. část Fotbalové ligy 1. tříd se dohrála 23. 6. 2008 s těmito výsledky:
1. místo ZŠ Ostrov, 2. místo ZŠ Velichovky, 3.místo ZŠ B. Němcové, 4.místo ZŠ Josefov.
V září začíná další kolo .......
Všechny oddíly našich A družstev hrají v sezoně 2008 /09 Krajský přebor.
Současný fotbal v Jaroměři sklízí zasloužené úspěchy několikaleté práce trenérů a všech, kteří dobrovolně v oblasti nejmasovějšího sportu pracují a ke 100letému výročí založení fotbalového klubu
jsou jejich výsledky pěkným dárkem. A je to ta nejlepší oslava a dárek hráčů, trenérů a funkcionářů
k tomuto slavnému výročí.

POZVÁNKA veřejnosti na oslavu
100. výročí založení fotbalového klubu SK Jaroměř dne 27. 9. 2008 od 13.00 hodin
- setkání hráčů, funkcionářů a všech příznivců jaroměřské kopané.
Součástí těchto oslav bude slavnostní otevření minihřiště s umělým povrchem.
Fotbalový oddíl TJ zahájil již přátelská utkání v druhé polovině července a mistrovské soutěže
začaly 10. 8. 2008. Stadion v Růžovce ožil a početní fanoušci si přišli na své při sledování 1.
kola krajského přeboru mužů. Jiskra Jaroměř - Jiskra Česká Skalice 1 : 0
Za Jaroměř nastoupili: Schejbal - Matějček Radek (46. Valášek), Matějček Petr, Beneš, Hrobský – Kučera (69. Böhm), Michálek Martin, Svoboda, Michálek Jakub – Škoda, Horák, branka:
Jakub Michálek.
Další podrobnější zprávy o fotbalových utkáních najdete na webových stránkách fotbalového
oddílu: www.fotbaljaromer.ic.cz

Veřejnost zveme na další utkání na stadion v Růžové ulici v Jaroměři.
Termíny mistrovských zápasů hraných na domácím hřišti:
7. 9. 2008 neděle mladší dorost
12:30		
Úpa A
		
starší dorost
14:45		
Úpa A
17:00		
Trutnov
		
muži A		
13.9. 2008 sobota starší žáci
09:30		
Náchod B
11:15		
Náchod B
		
mladší žáci
20.9. 2008 sobota přípravka		
09:00		
Třebeš, FC HKA, Třebechovice
		
muži B		
16:30		
Velichovky B
21.9. 2008 neděle mladší dorost
12:00		
Vrchlabí
		
starší dorost
14:15		
Vrchlabí
16:30		
Police n. Metují
		
muži A		
27. 9. 2008 sobota starší žáci
09:30		
Nový Bydžov B
		
mladší žáci
11:15		
Nový Bydžov
4.10. 2008 sobota přípravka		
09:00		
FC HKA, Opočno, Olympia
		
muži B		
16:00		
Lokomotiva Hradec B
5. 10. 2008 neděle mladší dorost
11:30		
Červený Kostelec
		
starší dorost
13:45		
Červený Kostelec
		
muži A		
16:00		
Černilov

VOLEJBAL
Okresní přebor II. třídy muži
2.9.2008
SG Jaroměř - Červený Kostelec D
SG Jaroměř - Sokol Dolní Radechová 16.9.2008
SG Jaroměř - Červený Kostelec C
30.9.2008
Hraje se venku v areálu volejbalového hřiště.

začátek 17,00 hod
začátek 17,00 hod
začátek 17,00 hod

Ligové zápasy žen a zápasy krajského přeboru mužů začínají až v říjnu.
TJ Jiskra Jaroměř

TJ SOKOL Jaroměř
Florbalový oddíl TJ Sokol Jaroměř

FLORBAL

nábor nových hráčů do všech
věkových kategorií od 1. třídy.

Čtvrtá pětiletka klepe na dveře

pořádá

Jestli máš chuť naučit se tomuto sportu, pravidelně se mu věnovat a užít si při tom i spoustu legrace, tak HLEDÁME PRÁVĚ TEBE!
Trénujeme v úterý a pátek od 17 do 20 hod.
v jaroměřské Sokolovně.
Kontaktní osoba: Jakub KUBINA – tel. 737
482 415, mail florbaljaromer@centrum.cz

V polovině září se rozběhne šestnáctá ligová sezona jaroměřských florbalistů. Sezona
2008/2009 je novou šancí na složení reparátu po loňské neúspěšné sezoně, kdy se místním
Sokolům rozplynuly postupové ambice tři kola před koncem sezony po tragickém výkonu v
utkání se sestupujícím Jičínem. Přinese nový ročník radost v podobě vytouženého postupu?
To ukáže až čas a především výkony jaroměřských borců, kteří budou své umění předvádět
opět na své „domácí“ palubovce ve Rtyni v Podkrkonoší. Více informací včetně rozpisu ligové
sezony všech kategorií naleznete na webových stránkách oddílu www.florbaljaromer.cz.
rezin
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Report z cesty naší fotbalové mládeže
na Denmar Soccer Festival
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SOKOLENÍ V JOSEFOVĚ
ANEB PŘIJĎTE SE PODÍVAT
DO TĚLOCVIČNY

V týdnu od 15. 9. do 19. 9. bude probíhat
SOKOLENÍ v tělocvičně TJ Sokol Josefov.
Půjde o ,,týden otevřených dveří“, kdy každý den bude věnován jiné sportovní činnosti.
Každý, kdo bude mít chuť a čas, si může přijít
vyzkoušet sportovní aktivitu, která by ho zajímala. Případně pak navštěvovat cvičení celoročně.
Najdete nás v Josefově – 1.patro- vchod vedle
samoobsluhy Pescer (naproti hračkářství).
V neděli pak bude připraven nenáročný
pochod po blízkém okolí. 10 kilometrová
trasa je určená především rodičům s dětmi.
Po trase Vás budou čekat úkoly jako střelba
ze vzduchovky, lanová dráha, pouštění lodiček, ekotestík, hlavolam.
Zdatnější jedinci si mohou zvolit trasu 20 km.
Ukončení pochodu plánujeme na 14 hodinu
na stadionu v Josefově a bude vyhlášen i nejlepší střelec.
Mládež fotbalového oddílu TJ Jiskra Jaroměř se v sobotu 19. července vydala na fotbalový
turnaj v dalekém Dánsku – Denmark soccer festival 2008.
Cesta vedla přes Polsko do Německa a trajektem z Rostocku do Dánska. Hlavně cesta lodí
byla pro celou výpravu ohromným zážitkem. Dějištěm turnaje bylo předměstí Kodaně – Ishoj,
na místo jsme dorazili ještě před nedělním polednem. Následovalo ubytování v místní škole,
kde pro naši výpravu byli vyčleněny 3 třídy a večerní oficiální zahájení fotbalového festivalu, po
kterém následoval karaoke večer.
Turnaje jsme se zúčastnili v kategorii B (ročníky 1992 a mladší) a kategorii E (1995 a mladší).
Mladší ročníky měly v základní skupině Club da Turma (Brazílie), Asker (Norsko), SG Lagenhorn (Německo). Hned první zápas proti týmu z Brazílie byl velkým tahákem pro všechny
jaroměřské fanoušky. Do utkání jsme vlétli s chutí a vytvořili si velké příležitosti, které bohužel
zůstaly nevyužity a soupeř naší neproduktivity využil v druhém poločase, kdy se ujal vedení
a zvítězil 3:0 (zápas byl nakonec po vyloučení Clubu da Turma z turnaje kontumován v náš
prospěch – 2:0). Souboj s budoucím vítězem turnaje Askerem byl jako zápas kočky s myší, ale
naši kluci dlouho vzdorovali o dvě třídy lepšímu soupeři, který definitivně rozhodl o svém vítězství až v poslední minutě. Do závěrečného zápasu skupiny s německým Lagenhornem jsme
vstoupili s vědomím, že remíza nám zajistí boj o páté místo celkového pořadí. Soupeře jsme
přikovali k vápnu, a vytvořili spoustu šancí, ale bohužel z toho byla pouze remíza 1:1. Do semifinálového pavouka o 5. místo jsme vstoupili porážkou se švédským týmem IFK Klagshamn.
Zápas jsme odehráli s širším kádrem a porážka 7:1 byla zasloužená. K rozhodujícímu souboji
o konečné 7. místo z celkového počtu 19-ti účastníku v naší kategorii nám byl určen atraktivní
a velice kvalitní soupeř z ostrovní Anglie – Lincroft Middle School. Do zápasu jsme vstoupili
poprvé na turnaji v plné sestavě a na hře to bylo znát. V prvním poločase jsme si díky velice
dobře hrajícímu Huňákovi zajistili dvoubrankové vedení, které jsme si po obrátce pohlídali až
do konce. S celkovým 7. místem jsme tedy všichni nadmíru spokojeni a i přes široký kádr jsme
si domů přivezli skvělý výsledek.
Mladší dorostenci přivezli ještě lepší umístění! V základní skupině se utkali postupně s dánským týmem BK1908, který jsme pohodlně porazili 5:1. Další fotbalovou lekci jsme udělili frajírkům z norského Skiedu – 3:1. Jako poslední soupeř ve skupině nás čekal tým z brazilského
fotbalového ráje Sao Paula – Colegial Sao Paulo. V utkání jsme prohrávali, ale zlepšená hra
v druhém poločase znamenala vyrovnání a postup do semifinálové skupiny z 1. místa. Ze
semifinálové skupiny putoval vítěz přímo do finále této kategorie. Postupně jsme se v ní střetli
se švédským týmem Lindö FF, divizním Přerovem a na závěr dalšími Švédy Björndammens
BK. První utkání jsme díky převaze v úvodu zápasu vyhráli 1:0. Výsledek proti Přerovu už tak
veselý nebyl a po hrubých chybách v obraně jsme si připsali jedinou porážku na turnaji 1:4. V
posledním utkání semifinálové skupiny jsme potřebovali zvítězit 7:0 a finále by bylo díky zamotané tabulce naše, bohužel konečný výsledek 6:0 nám nestačil a tak Jiskra Jaroměř skončila
při první účasti na zahraničním turnaji na úžasném 3. místě.
Mimofotbalový program žáků a dorostenců z Jaroměře na turnaji vyplnila diskotéka, návštěva
zábavního parku Bakken, koupání v moři a v neposlední řadě také shlédnutí přátelského utkání
mezi FC Brondby Kodaň a Juventusem Turín, v jehož základní sestavě nastoupily všechny
velké hvězdy v čele s Pavlem Nedvědem a Buffonem. Zápas se hrál na zaplněném a nádherném stadionu Brondby pro 29000 diváků. Trenéři pak navíc shlédli na stadionu FC Kodaň
zápas prvního ligového kola, ve kterém nastoupili Pospěch se Sionkem.
Výprava se vrátila do Růžovky v pátek 25. července v dopoledních hodinách a v hlavách
vedoucích výpravy již běhají myšlenky o dalším zájezdu na podobný fotbalový svátek. Cesta
do Dánska byla pro všechny účastníky ohromnou zkušeností jak do budoucího fotbalového tak
i každodenního života.
Jakub Horák, trenér žáků TJ Jiskra Jaroměř a vedoucí zájezdu

PROGRAM SOKOLENÍ:
PONDĚLÍ 15. 9.
cvičení na gymbalech 19 -20 hod
ÚTERÝ 16.9.
aerobik 19 -20 hod
STŘEDA 17.9.
cvičení pro děti předškolní a školní – všestrannost 17- 18,30 hod
ČTVRTEK 18.9.
stolní tenis 17 - 19 hod
PÁTEK 20.9.
basketbal 17 - 19 hod
NEDĚLE 21.9.
pochod - start stadion Josefov 8 – 14 hod
Tímto samozřejmě bude zahájena i cvičební
sezóna a pravidelná cvičení budou probíhat
každý týden.
NEZAPOMEŇTE si vzít sportovní obuv a
oblečení do tělocvičny, pití.
TJ SOKOL JOSEFOV
pořádá

v neděli 21.9.2008

JOSEFOVSKÝ POCHOD

aneb vezmi baťoh, neseď doma,
boty, sváču každý co má
TRASA1: PĚŠÍ …cca 10km, na stanovištích
si můžete vyzkoušet střelbu ze vzduchovky,
lanovou prolézačku, ekotestík, pouštění
lodiček, hlavolam.
(start Josefov stadion, Smržov, kaplička,
koupaliště, Nový Ples, Josefov-stadion)
TRASA 2: PĚŠÍ …cca 20km
(start Josefov stadion, nádraží Jaroměř, Dolní Dolce, Velichovky, Neznášov, Černožice,
Jezbiny, Jaroměř nádraží, Josefov)
PREZENTACE: od 8 hod do 9 hod
STARTOVNÉ:
Dospělí…. 30Kč, Dítě....20Kč
KONEC: přibližně ve 14 hodin na stadionu
TJ Sokol Josefov
Zároveň bude vyhodnocen ,,Nejlepší střelec“
v různých věkových kategoriích.
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
TĚŠÍME SE NA VÁS
výbor TJ SOKOL JOSEFOV
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VOLNÝ ČAS

BASKEŤÁCI TJ SOKOL JOSEFOV

zvou
CHLAPCE A DĚVČATA VE VĚKU 6 – 12 LET
na

NÁBOR DO ODDÍLŮ BASKETBALU
4. září a 11. září 2008 od 16:30 do 19:30
v tělocvičně ZŠ JOSEFOV

Tréninky budou nadále probíhat v úterý a čtvrtek
od 16:30 do 18:00 a to pro nové členy do konce roku zdarma.
Bronzoví medailisté z loňského mistrovství republiky se na Vás těší.
www.basketaci.cz

KELTSKÝ DEN
Chceš poznat dobrodružství?

Být na chvíli keltským bojovníkem,
druidem, zkusit si jejich zvyky a hry?
Tak neváhej a přijď...

v sobotu 13. září 2008
od 10 do 16 hodin

v parku před školní jídelnou Na Karlově

Co tě čeká...

soutěž v lukostřelbě, tajemná hra,
výroba keltských pokrmů a nápojů,
malování štítů a spousta dalšího...
Tak neváhej a přijď.
Těšíme se na tebe. Skauti

Info: Milan Onderka 721/135278

BASKEŤÁCI TJ SOKOL JOSEFOV
u příležitosti zahájení sezony 2008/09
pořádají

STREETBALL pro VŠECHNY

v sobotu 20.9.2008 od 9:00 v areálu ZŠ Josefov.
Co Vás čeká:
 1.ročník Streetballového turnaje amatérských družstev dospělých
 1.ročník Streetballového turnaje dětí
 Soutěže pro děti i dospělé - nejen basketbalové
 Pro vítěze věcné ceny medaile a poháry.
 Doprovodný program
 Vystoupení roztleskávaček
 Bohaté občerstvení
Přihlášky družstev do 15.9.2008 startovné za družstvo 100,-.
V případě nenaplněné kapacity možno přhlásit na místě,
bližší info na www.basketaci.cz
Akce se koná za každého počasí (v případě deště obuv do tělocvičny)

PŘIJĎTE SI ZASPORTOVAT A UŽÍT SI LEGRACI!
Vstup ZDARMA.

Dovolujeme si Vás pozvat na

SLAVNOSTNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
u příležitosti 140. výročí založení včelařských spolků na Jaroměřsku

5. září 2008 od 15 h v aule historické radnice v Josefově.
Na schůzi bude premiérově uveden výroční almanach mapující
historii včelařských spolků na Jaroměřsku.
Městské muzeum v Jaroměři
ZO ČSV, o.s., Jaroměř
Projekty ke 140. výročí včelařských spolků na Jaroměřsku
finančně podporují Královéhradecký kraj a město Jaroměř.

FESTIVAL MAŽORETEK
sobota 27. září 2008

Masarykovy sady v Jaroměři (podrobnosti na plakátech).

od 14:00 hodin

Junák svaz skautů a skautek ČR středisko 52311 Jaroměř

Vinařské zajímavosti

NÁBOR ČLENŮ do skautských oddílů

Legenda Miloš Michlovský
v Jaroměři

Skautské středisko v Jaroměři vyhlašuje

Kdy se scházíme:
1. chlapecký oddíl (chlapci 11 – 15 let)
vůdce oddílu – Ivo Borek, schůzky každou středu od 16 do 18 hod.
2. dívčí oddíl (děvčata 11 – 15 let)
vůdce oddílu – Katka Hubková, schůzky každé úterý od 16:30 do 18 hod.
3. roj světlušek (děvčata 6 – 11 let)
vůdce oddílu – Katka Hubková, schůzky každé úterý od 16:30 do 18 hod.
4. smečka vlčat SHAWNEE (chlapci 6 – 11 let)
vůdce oddílu – Milan Onderka (tel. 721/135278)
schůzky každé pondělí od 17 do 18:30
Kmen R+R Netopýr (chlapci a děvčata starší než 15 let)
vůdce oddílu – Roman Nosek, schůzky každý pátek od 18 do 20 hod.
KDY A KDE SE PŘIHLÁSIT?
Přijďte v pondělí 1. září v 17 hodin nebo v sobotu 13. září od 10
hodin ke skautské klubovně.
Všechny naše schůzky se konají ve skautské klubovně u školní
jídelny Na Karlově. Nábor členů není časově omezen tj. děti lze do
oddílů přihlásit kdykoliv během roku. Termíny schůzek budou na 1.
srazu upřesněny.
Co nabízíme:
Mezi naše aktivity patří výpravy do přírody, putovní i stálé tábory,
činnost a hry v pevnosti Josefov, sportovní aktivity všeho druhu,
výchovná a humanitární činnost. Novým členům nabízíme možnost
poznání nových kamarádů a nevšedních zážitků.
Info: www.jaroskauti.org, tel: 721 135 278
mail: milan_onderka@e-sluzba.cz

Vinotéka u svatého Mikuláše a Klub přátel vína v Jaroměři připravují pro milovníky
vína z Jaroměře a okolí pravidelné degustace. 10.září 2008 ( začátek v 19 hod na
jaroměřském náměstí, historické sklepení domu čp.3 ) nás navštíví jedna z největších vinařských osobností naší republiky, doc.ing.Miloš Michlovský, CSc. Kdo se
chce s touto legendou a jeho víny setkat osobně, prosím neváhejte a svá místa si
rezervujte osobně nebo telefonicky:
Vinotéka u svatého Mikuláše, náměstí ČSA 60, Jaroměř, tel 737 391 820, mail
rudolfsky@cechcv.cz, www.zamekkuks.cz

Vinobraní na Kuksu
Dne 13.září se v nedalekém Kuksu uskuteční slavnost Vinobraní 2008. Pořadatelem je Galerie českých vín na Kuksu ve spolupráci s Vinotékou u svatého Mikuláše.
V letošním roce bude na zdejším znovuobnoveném vinohradu sklízena panenská
úroda a to je jistě důvod k malé oslavě.
K hlavní nabídce patří dvě vystoupení houslového virtuosa pana Jaroslava Svěceného a již tradičně zurčení vína na kaskádovém schodišti. Celý bohatý program je
na www.vinobranikuks.cz a www.zamekkuks.cz.

Hradecký pohár vína
Vinotéka u svatého Mikuláše je spolupořadatelem 2.ročníku mezinárodní soutěže a výstavy vín „Hradecký pohár vína 2008“. Dne 5.září 2008 v hotelu Černigov, Hradec Králové v dopoledních hodinách bude hodnotit kvalitu vín na dvě
desítky našich předních odborníků a laická veřejnost může všechna vystavovaná vína včetně Championů výstavy ochutnat téhož dne od 19 hod, také v hotelu
Černigov.
Pro vážné zájemce o problematiku hodnocení vín na profesionální úrovni je
možné zajistit účast při dopoledním hodnocení v laické komisi pod vedením
zkušeného odborníka. Více na www.hradeckypohar.cz a www.zamekkuks.cz.
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PROGRAM MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA
Mediálním partnerem
Městského kulturního střediska
v Jaroměři je Hitrádio Magic

Sobota 13. září v 19.00 hod.
DS při MKS Červený Kostelec

Ivan Kraus

VÍKEND

Situační komedie o tom, že se nevyplácí ze
stereotypního manželství odskočit jinam.

Neděle 14. září ve 14.00 hod.
DS Vojan Libice nad Cidlinou

Vlastimil Peška
92,8

94,7

95,1

97,0

107,3 FM

ZÁŘÍ 2008
Středa 3. září 2008 v 18.00 hod.
Sál Důstojnické besedy

ZAHAJOVACÍ LEKCE
KURZŮ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Úvodní hodina tanečních kurzů 2008. Tanci
vyučuje taneční mistrová Jitka Štěpová
s asistentem Václavem Kleprlíkem. Hraje
hudební skupina TABU ze Dvora Králové n/L.

6. - 7., 13. - 14. září 2008
Městské divadlo - Velký sál

JAROMĚŘSKÉ
DIVADLENÍ

VI. ročník obnovené nesoutěžní přehlídky
ochotnických činoherních divadel.

Program:
Sobota 6. září v 19.00 hod.

DS MASKA při TJ Sokol Česká Skalice

Marc Camoletti

MODRÉ Z NEBE

Komedie o muži, kterému dosavadní život
zkomplikovala jedna bouře nad Atlantikem.

Neděle 7. září ve 14.00 hod.

MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA

Pohádka určená pro nejmenší diváky. V každém
jablíčku je skryta jedna pohádka - O koblížkovi, O
dědečkovi a kožíšku, O zlé koze a O velké řepě.

Neděle 14. září v 19.00 hod.
DS Wokno Broumov

N. V. Gogol

REVIZOR

Nesmrtelná komedie o lidské hlouposti, podlézavosti a přetvářce.

a komplikací.
Režie: Lída Engelová j.h.
Hrají: J. Kalužný, J. Janoušková, L. Špiner,
M. Mejzlík, M. Mňahončák, K. Jelínková, V.
Dušek, R. Žák, M. Sikorová, Z. Rumpík, D.
Novotná a další

Sobota 27. září 2008 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál

I. hra v předplatném, sk. B
Divadlo A. Dvořáka Příbram

Sean O´Casey

PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY

Kolotoč bláznivých situací v jednom penzionu, kam se uchýlí poněkud „ovíněný“ pár. Ten
penzion má ale přísné předpisy, a tak způsob,
jak se zbavit nežádoucí slečny, je hlavní osou
této frašky.
Režie: Milan Schejbal
Hrají: S. Schuller, P. Duspivová, Z. Kalina, H.
Karochová, V. Mrva a K. Šrámková

Úterý 30. září 2008 v 19.00 hod.
Městské muzeum

Úterý 16. září 2008 v 19.00 hod.
Kostel sv. Mikuláše

VARHANNÍ KONCERT

Koncert z programu Orlicko-Kladského varhanního festivalu.

Sobota 20. září - pondělí 22. září 2008
Městské divadlo - Velký sál, exteriéry města

TANFEST

Festival TANFEST Jaroměř je vytvořen nejen
pro tanečníky, choreografy a pedagogy, kterým má pomoci zdokonalovat se a rozvíjet, ale
i pro zájemce z řad veřejnosti. Tanfest nabízí
galapředstavení dětských tanečních souborů
a skupin z celé České republiky, inspirativní
představení taneční kapacity VerTeDance
company, množství tanečních workshopů
přístupných veřejnosti - od hip-hopu, funky,
přes moderní tanec, klasický tanec, kontaktní improvizaci až po africké styly a speciální workshop pro mentálně postižené děti, to
vše ale i mnohem víc. Tanfest je především o
tanci, ale krom toho i o setkávání lidí různých
generací, souborů, koutů republiky a díky
tomu i předávání znalostí a zkušeností.

DS J. K. Tyl Lomnice nad Popelkou

Úterý 23. září 2008 v 19.00 hod.

JEŽIBABY Z BABÍNA

VYPRÁVĚNÍ ZDEŇKA TROŠKY

316. abonentní koncert KPH

PRAGUE BASSOON BAND

- fagotový soubor
Fagotový soubor vznikl v roce 2005 z iniciativy Václava Vonáška, vítěze řady prestižních
mezinárodních soutěží. Dalšími členy souboru jsou přední čeští fagotisté téže generace. Všichni členové jsou absolventy pražské
HAMU ve třídě prof. Františka Hermana a
prof. Jiřího Seidla. Prague Bassoon Band
nabízí publiku nový zvukový obzor s pestrým
a netradičním repertoárem.
Účinkují: Václav Vonášek, Martin Petrák,
Radek Dostál a Václav Fürbach
Městské kulturní středisko Jaroměř,
nám.Dukelských hrdinů 240, Jaroměř,
tel. 491 812 806,
www.divadlojaromer.cz
předprodej vstupenek:
tel.: 491 847 220, 491 812 400
Předprodej vstupenek na jednotlivé pořady je vždy zahájen 3 týdny před konáním
akce, zamluvené vstupenky je vždy nutné
vyzvednout v prvním týdnu prodeje.
Zveme Vás na
benefiční koncert

Jaroslav Koloděj

Městské divadlo - Velký sál

Pohádka o ježibabách nezbednicích, které
dovedou udělat pořádnou neplechu.

Jeden z nejoblíbenějších vypravěčů vás
zahrne plejádou jedinečných historek nejen
ze života, ale především z natáčení např.
poslední pohádky Nejkrásnější hádanka.
Účinkují: Zdeněk Troška a Michal Herzán

FRANTIŠKA NEDVĚDA
s kapelou

Pátek 26. září 2008 v 19.00 hod.

Pořádá Oblastní charita Červený Kostelec
středisko Hospic Anežky České.

Neděle 7. září v 19.00 hod.
Symposion Třebechovice p.O.

William Shakespear

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

Příběh nás zavede do světa zázračných víl,
skřítků a láskou okouzlených lidských bytostí.

Sobota 13. září ve 14.00 hod.
DS J. N. Štěpánka Chrudim

ŽENICH PRO ČERTICI

Klasický pohádkový příběh plný písniček,
čertovin a laskavého humoru.

Městské divadlo - Velký sál

I. hra v předplatném, sk. A

Východočeské divadlo Pardubice

Georges Feydeau

BROUK V HLAVĚ

Nejlepší komedie nejoblíbenějšího francouzského komediografa. Jeden z hrdinů má dvojníka - oba nešťastníci o sobě navzájem nevědí a jsou příčinou legračně fatálních záměn

neděle 7. září 2008 v 18.30 hod.
Divadlo J. K. Tyla Červený Kostelec

Předprodej vstupenek od 12. srpna 2008:
Červený Kostelec: Prodejna levného
textilu Hospic Anežky České, Trafika Dali,
Sokolovská 29
Náchod - Infocentrum, Kamenice 144
Vstupné: plné 160,- Kč, zlevněné 100,- Kč

(důchodci, děti do 15ti let, studenti, ZTP, ZTP/P)

FOTOOHLÉDNUTÍ

Pestré léto 2008

TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2008

ZÁVODY V PARKUROVÉM
SKÁKÁNÍ KONÍ
12. 7., 26. 7., 9. 8. 2008

6. 7. 2008

ROMFEST

BOJ O PEVNOST, Josefovské slavnosti

26. 7. 2008

12. 7. 2008

FOTO: V. Oliva, M. Vašata, T. Vojtíšek a pořadatelé jednotlivých akcí

BRUTAL ASSAULT

FESTNEFEST

19. 7. 2008

14. – 16. 8. 2008

