
Vydává Městský úřad Jaroměř jako měsíčník    Cena 5,- Kč 

Radnice  -  Zpravodajství  -  Kultura  -  Mládež  -  Zajímavosti  -  Sport  -  Fotostrana

Květen
2008 5

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Jaroměř ve starých pohled-
nicích  str.    7
100 let jaroměřské kopané 
  str.  17
Chovatelská přehlídka 
  str.  18

K o u z e l n á
J a r o m ě ř

Opět celostátní slet čarodějů v Jaroměři, ten-
tokrát mistrů magie seniorského věku. Jde o 
již čtvrté setkání pořádané pražskými magi-
ky pod patronací ministerstva kultury. Letos 
požádali o spolupráci Jaroměř a Magickou 
lóži M.S.Patrčky.
Připravili jsme pro Vás tento program:

pátek, 23. května
16:00 hodin, Boučkovo loutkové divadlo
- příjezd mistra Kellyho z Prahy a jeho
  neuvěřitelné čáry
- loutková hra podle legendárního Matěje
  Kopeckého, nastudovaná pro tuto událost
  DOKTOR  FAUST  (LS  BOĎI  Jaroměř)
18:00 hodin – společný odchod k památ-
níku M.S.Patrčky
- někdo přijde o hlavu, stůl oblétne památ-
  ník a další divy
- křest knihy „M.S.Patrčka, život a dílo“ od
  J. Frýzky, vydavatelem knihovna Rychnov
  nad Kněžnou
- složení slibu adeptů magického umění
19:00 hodin – Městské divadlo – kavárna
- autogramiáda knihy s autorem J. Frýzkem
- mistr LOMGMARK, beseda o jeho životě
  se synem Alexandrem
- zábava s Country bandem, kouzlení
  u stolů

sobota, 24. května
Město plné kouzelníků
10:00 hodin – Městské divadlo – kavárna
- přehlídka mikromagie s promítáním
  detailů
14:00 hodin – velký sál Městského divadla
- celostátní seniorská show mistrů magie
- rocková kapela HOT ROCK
  (ZUŠ F.A.Šporka)
- uvádí Miluška Voborníková
18:00 hodin – velký sál Městského divadla
- závěrečná MAGIC SHOW s hosty
- KAIRA – orientální tance
- uvádí Miluška Voborníková

Těšíme se na setkání s Vámi
a díky za přízeň.

                                          Jaroslav Zach

Ravelin XIII (bývalý autopark) v Josefově je připraven
na první kulturní akci v letošní sezoně.

Doplňkový program od 12:00:
bungee jumping, horolezecká stěna, bmx street a dělostřelecká show!!!

Vstupenky prodává Informační centrum Jaroměř, nám. ČSA 16, tel. 491 847 220.
Pořadatelem akce je Agentura Maximus Promotion – www.maximuspromotion.cz.

31. 5. 2008
FESTIVAL  FOUR  STARS

PEVNOST 2008 
16:30 – 17:30

 Aleš Brichta AB Band
18:00 – 19:00

Walda Gang

19:30 – 21:30
Komunální odpad
křest nového CD
22:00 – 24:00

KABÁT
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Město Jaroměř
vyhlašuje

výběrové řízení

na pracovní místo
samostatného ekonomického 

pracovníka na odboru
sociálních věcí

a zdravotnictví Městského
úřadu Jaroměř,

pro území obce s rozšířenou 
působností Jaroměř

Nabízíme:
• platové zařazení - 9. platová třída dle 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
• plný pracovní úvazek na dobu neurčitou, 
možnost nástupu do pracovního poměru 
ihned po VŘ,
• zajímavou a odpovědnou práci, dobrý 
kolektiv, možnost seberealizace.

Požadujeme:
• státní občanství ČR, popř. občan cizí stát-
ní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR, 
• minimální věk 18 let, 
• způsobilost k právním úkonům,
• bezúhonnost, vstřícnost, spolehlivost a 
smysl pro zodpovědnost,
• vzdělání minimálně USO, ekonomického 
směru, přednost mají uchazeči se znalost-
mi rozpočtového hospodaření, praxe v této 
oblasti účetnictví výhodou,
• osobní iniciativu, schopnost samostatné 
práce,
• dobrá komunikativnost s lidmi, časová 
flexibilita, řidičský průkaz skupiny B.

Přihláška musí obsahovat:
• jméno, příjmení a titul, 
• datum a místo narození, 
• státní příslušnost, 
• místo trvalého pobytu, číslo telefonu nebo 
mobilu,
• číslo OP nebo č. dokladu o povolení k 
pobytu, jde-li o cizího státního občana, 
• datum a podpis

K přihlášce dále nutno doložit:
• strukturovaný životopis, ve kterém se uve-
dou údaje o dosavadních zaměstnáních, 
o odborných znalostech a dovednostech 
týkajících se vypisované pracovní pozice,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 
než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků 
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem. Pokud takový 
doklad domovský stát nevydává doloží se 
bezúhonnost čestným prohlášením,
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání,
• kopie dalších dokladů o absolvování 
odborných kurzů nebo jiného studia.
Písemnou přihlášku je nutné předložit 
nejpozději do 21. 5. 2008 (výhradně poštou 
nebo na podatelnu MěÚ) na adresu:
Městský úřad Jaroměř
k rukám tajemníka ing. Josefa Cejnara
nám. ČSA 16,  551 33 Jaroměř
Obálku označte “konkurz - účetní OSVZ 
- neotvírat”.

V Jaroměři dne 16. 4. 2008
Ing. Josef Cejnar, tajemník MěÚ Jaroměř

Jaroměř na špici v soutěži ve sběru tříděných odpadů

Zleva: pan RUND, místostarosta města František VRABEC a vedoucí odboru životního pro-
středí Ing. Petr FILIPEC 
V úterý 25. března 2008 proběhlo v Hradci Králové na Velkém náměstí ve staré radnici vyhlášení 
a ocenění vítězných obcí v soutěži „O čistou obec“ za rok 2007. Jaroměř se umístila opět na 
prvním místě a odměnu ve formě finančního příspěvku ve výši 70 tis. Kč, poukaz na 9 nádob na 
třídění odpadu a další věcné dary převzal zástupce města pan místostarosta František Vrabec.

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Městem Jaroměř
VYHLAŠUJE

H U M A N I T Á R N Í   S B Í R K U
letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, 
domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční, peří, péřových a 
vatovaných přikrývek, polštářů, dek, hraček a školních pomůcek, novin, časopisů a 
knih, nepoškozené obuvi, kabelek, tašek, batohů a peněženek
VĚCI, KTERÉ z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME: lyžařské boty, oděvy z 
umělých vláken (silon,nylon,dederon), ledničky, televize, počítače (nebezpečný odpad), ná-
bytek,  jízdní kola, lyže  a dětské kočárky (transportem se znehodnotí). Věci prosím zabalte 
nejlépe do igelitových pytlů nebo krabic.

Sbírka se uskuteční v prostorách bývalého vojenského muzea M. Frosta
v Jaroměři - Josefově, Masarykovo nám. čp. 1,

ve dnech  16. – 18. června 2008
vždy od 7,00 – 17,00 hodin

Děkujeme za Vaši pomoc!

Bližší informace získáte na telefonu 491 847 274, 739 723 859
nebo dispečink Diakonie Broumov – 224 316 800
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Rada města (RM)
26. 3. 2008

Školství, kultura
RM bere na vědomí
- zápis z výběrového řízení na přidělení gran-
tu z rozpočtu města na uspořádání akcí o let-
ních prázdninách 2008 ze dne 19.3.2008
- sdělení MěKS o proběhlých jednáních týka-
jících se pronájmu nebytových prostor restau-
race a kavárny Městského divadla Jaroměř
RM schvaluje
- uzavření nájemní smlouvy č. N 01/08 mezi 
Městským kulturním střediskem Jaroměř a 
panem P. Škorvánkem
Investice, regionální rozvoj
RM schvaluje 
- smlouvu o dílo č. SD/OIRR-0130/2008 na 
„Výměnu oken a opravu brány průjezdu čp. 
240 Josefov“ s firmou Stamax Jaroměř s.r.o.
- smlouvu o díloSD/OIRR-0131/2008 s firmou 
Atelier Charvát s.r.o. na „Změnu č. 5 ÚPN SÚ 
Jaroměř“
- výzvu k podání nabídky na akci „Komunika-
ce a parkovací stání v ulici Sladovna, Jaroměř 
1. a 2. etapa“
- výzvu k podání nabídky na akci „Oprava 
fasády ZŠ Na Ostrově – severní část nad 
hlavním vstupem“
Majetkové záležitosti
RM schvaluje
- právní předpis č. 26 – Zásady pro stanovení 
výše nájmu za užívání nebytových prostor a 
pozemků
- záměr odprodeje pozemků parc. č. 306/134, 
306/133, 309/4, 309/1, 308/17 a 306/22 v k.ú. 
Velký Třebešov

RM 9. 4. 2008
Školství, kultura
RM schvaluje
- podání žádosti o grant z Programu podpory 
projektů z oblasti mezinárodní spolupráce pro 
rok 2008 Královéhradeckého kraje na akci 
„Slavnost měst na Labi“
- poskytnutí grantů na sportovní a zájmové 
akce z rozpočtu města pro rok 2008 dle mate-
riálu OŠKT
Investice, regionální rozvoj
RM bere na vědomí
- informaci o návrhu na výstavbu skateparku 
vedle MŠ Lužická (pod zimním stadionem)
RM ukládá
- vedoucí OIRR zjistit možnost případných 
dotačních titulů v souvislosti s vybudováním 
skateparku v Jaroměři
Majetkové záležitosti
RM bere na vědomí
- informaci o zrušení výběrového řízení na 
rekonstrukci chlazení ZS Jaroměř
RM schvaluje
- kritéria pro nové výběrové řízení na rekon-
strukci chlazení ZS Jaroměř
- na základě žádosti ze dne 21.2.2008 bez-
platné využití volných nebytových klenutých 
prostor v 2. nadzemním podlaží objektu tzv. 
„Parados“ v korunních pevnostních hradbách 
v Josefově pro účely kulturní povahy, a to 
uložení části sbírkových předmětů (zejména 
architektonických a kamenných fragmentů) a 

archeologických nálezů Muzea východních 
Čech v Hradci Králové. Muzeum východních 
Čech zajistí na vlastní náklady: 
a) zabezpečení a ostrahu uložených sbírko-
vých předmětů
b) úpravu nebytových prostor k účelu užívání 
a jejich údržbu

Zastupitelstvo města
(ZM) 10. 4. 2008

ZM schvaluje
- provedení III. úpravy rozpočtu na rok 2008 
(výběr nejpodstatnějších změn)
117.500,- Kč dotace MPSV, peč. služba
345.510,- Kč dotace na výkon sociálně právní 
ochrany dětí
255.350,- Kč PD komunikace Česká, SNP, 
Bulharská aj.
200.000,- Kč akce prevence kriminality v ZŠ
150.000,- Kč ponížení rozpočtu oprava zídky 
Havlíčkova ul.
150.000,- Kč sanace požární nádrže v areálu 
náchodských kasáren
300.000,- Kč přijetí daru od ČEZ a použití na 
dětské hřiště Josefov
500.000,- Kč hydroizolace části budovy divadla
1.000.000,- Kč navýšení příjmů, prodeje bytů
620.000,- Kč navýšení příjmů z prodeje pozemků
2.000.000,- Kč opravy bytového fondu
780.000,- Kč ponížení příjmů a výdajů zimní stadion
140.000,- Kč zajištění úklidu, veřejné zeleně, 
komunikací části města Josefov
200.000,- Kč ošetření památných stromů 
Jaroměř a správní obvod
- závěrečný účet Města Jaroměř za rok 2007 
a projednání závěrečného účtu uzavírá vyjád-
řením souhlasu s celoročním hospodařením, 
a to bez výhrad
- použití výtěžku z provozu výherních hracích 
přístrojů za rok 2007 pro pečovatelskou služ-
bu Města Jaroměře
- poskytnutí grantů z rozpočtu města na 
uspořádání akcí o letních prázdninách 2008: 
87.800,- Kč Diakonii ČCE – středisko Milí-
čův dům na projekt „Festnefest 3“, 62.200,- 
Kč Davidu Novotnému na projekt „Letní hry 
v Jaroměři“ a 50.000,- Kč společnosti Jono 
s.r.o. na projekt „Neziskové letní koncerty v 
areálu klubu Bastion No. 35“
- finanční podporu pořádání akcí: pro Klub 
přátel Josefova 100 tis. Kč na akci Josefov-
ské slavnosti 2008, pro Ligu lesní moudrosti 
80 tis. Kč na akci Bambiriáda 2008, pro TJ 
Sokol Jaroměř 50 tis. Kč na akci Tanfest Jaro-
měř 2008 
- firmu Atelier Charvát s.r.o. jako zpracovatele 
projektové dokumentace na ohlášení staveb-
ních úprav na náměstí ČSA v Jaroměři
- podání žádosti „Ošetření památných stromů 
ORP Jaroměř“ na SFŽP
- „Místní plán protidrogové politiky pro období 
2008-2010“
- odprodej pozemků parc. č. 964, 965/2, 
968/10, 981/3, 985, 967/2, 968/11, 967/4, 
968/12, 968/13, 967/3 v k.ú. Jaroměř Česko-
moravskému stavebnímu bytovému družstvu, 
Hradec Králové za kupní cenu ve výši 
1.397.213,- Kč
ZM ukládá RM
- zapracovat do prodejní smlouvy podmínku 

závazku stavebníka, že nedojde k poškození 
lip v ulici Na Obci na pozemku č. 4156, a to 
jejích nadzemních ani podzemních částí. V 
případě, že dojde k jejich poškození, uhradí 
stavebník biologickou hodnotu lip v plné výši
-podniknout všechny kroky potřebné k prohlá-
šení 4 lip rostoucích okolo křížku Na Obci za 
památné stromy
- projednat použití částky 200 tis. Kč určené 
na prevenci patologických jevů, prevenci kri-
minality a určit konkrétní využití této částky
ZM vyjadřuje podporu
- TJ Jiskra Jaroměř k vybudování fotbalového 
hřiště s umělým povrchem v max. částce 750 
tis. Kč za podmínky získání dotace ve výši 
800 tis. Kč na uvedený účel
- návrhu Osadního výboru v Josefově v sou-
vislosti s uspořádáním slavnosti na počest 
vysazení lip svobody v souvislosti se vznikem 
Československé republiky

RM 23. 4. 2008
Školství, kultura
RM schvaluje
- poskytnutí kulturních grantů z rozpočtu měs-
ta pro rok 2008 dle materiálu OŠKT
- poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu 
města (odvětví 3399) pro oblast kultury na rok 
2008 v pravomoci Rady města dle materiálu 
OŠKT
Investice, regionální rozvoj
RM schvaluje
- udělení výjimky z VŘ dle právního předpisu 
č. 8 na akci „Oprava kanalizace a kanalizační 
přípojky v ulici Sladovna, Jaroměř – část pře-
čerpávací stanice u domu čp. 38 (Spořitelna)“ 
pro firmu Aqua-Contact s.r.o., Jaroměř-Jose-
fov s tím, že  financování této akce půjde k tíži 
společnosti MěVAK, s.r.o. Jaroměř
- udělení výjimkyz VŘ dle právního předpisu 
č. 8 na akci „Komunikace a parkovací stání v 
ulici Sladovna, Jaroměř – veřejné osvětlení“ 
pro firmu Remo Elektra s.r.o. Jaroměř
- výzvu k podání  nabídky na akci „Výměna 57 
ks oken, Okružní čp. 6, Jaroměř-Josefov“
- smlouvu o dílo č. SD/OIRR-0216/2008 na 
akci „I. etapa rekonstrukce rozvodů veřejného 
osvětlení v souvislosti s vybudováním 1. a 2. 
etapy komunikace a parkovacích stání v ulici 
Sladovna, Jaroměř“ s firmou Remo Elektra 
s.r.o. Jaroměř
- firmu Colas CZ, a.s.s závod Sever, Hradec 
Králové 16 jako dodavatele stavby „Komuni-
kace a parkovací stání v ulici Sladovna, Jaro-
měř – 1. a 2. etapa“

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



Odbor životního prostředí

Stomatologická pohotovost
Z dopisů našich čtenářů
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O r d i n a č n í   h o d i n y:
sobota, neděle, svátek

8:00 - 10:00 hodin

K V Ě T E N
1. květen

MUDr. Anna Slavíková
Patrného 191, Jaroměř

Tel.:  491 812 160

3. – 4. květen
MUDr. Josef Štrégl

Husova 931, Jaroměř
Tel.:  491 812 935

8. květen
MUDr. Miluše Jiřišťová

Z. Němečka 130, Jaroměř – Josefov
Tel.:  491 813 485

10. – 11. květen
MUDr. Jaroslav Ožďan

B. Němcové 13, Česká Skalice
Tel.:  491 452 789

17. – 18. květen
MUDr. Lubomír Beran

Velký Třebešov 118
Tel.:  491 453 272

24. – 25. květen
MUDr. Erika Uhlířová

Průmyslová 94, Jaroměř
Tel.:  491 815 475

31. květen – 1. červen
MUDr. Olga Záplatová

(MUDr. Martina Bucharová)
Husovo nám. 36, Česká Skalice

Tel.:  491 452 447

Hledá se nová
královna věnných měst !!!

V Trutnově se bude 11. října 2008 konat 
již devátá volba královny věnných měst. 
Město Jaroměř v současné době připra-
vuje výběrové kolo s cílem zvolit novou 
reprezentantku - královnu, která bude 
v této soutěži jistě opět velmi úspěšně 
zastupovat naše město.

Požadavky:
• věk od 16 let
• komunikační a pohybové schopnosti
• schopnost vlastního vystoupení (zpěv, tanec, 
scénka, hra na hud. nástroj apod.)
• všeobecný přehled

Vybrané kandidátce město Jaroměř 
poskytne:
Permanentku do plaveckého areálu na léto 
2009, volný vstup na bruslení na Zimním 
stadionu, volnou vstupenku na kulturní 
představení

Adeptky se mohou přihlásit na:
odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ 
Jaroměř, tel. 491 847 163,
e-mail: novakovas@jaromer-josefov.cz.
Přihlášky přijímáme do 31. 5. 2008.

Přivítáme i tip rodičů, spolužáků či přátel na 
sympatickou dívku, která by nenašla odva-
hu přihlásit se sama.

Městský úřad Jaroměř ve spolupráci s firmou RUND
pořádá

v sobotu  3. května 2008
sběr nebezpečných odpadů

Harmonogram svozu:
ul. Nádražní - ul. Sv. Čecha    9.00 hod.
ul. Žižkova     9.15 hod.
ul. Rybalkova - Na Zavadilce    9.30 hod.
ul. Alšova - ul. Jiráskova    9.45 hod.
ul. Smetanova - ul. Pionýrská  10.00 hod.
ul. Na Obci (u prodejny Labe)  10.30 hod.
ul. Slovenská   10.45 hod.
ul. Národní (u Nemocnice)  11.00 hod.
ul. Růžová   11.15 hod.
ul. Obránců Míru   11.30 hod.
ul. V Hruštičkách - Do Končin  11.45 hod.
ul. Na Úpě   12.00 hod.
Josefov - (u Elfy)   13.45 hod.
ul. Hofmeisterova (u prodejny)  14.00 hod.
Semonice (u hospody)  14.45 hod.
Jezbiny (u prodejny)  15.00 hod.

- pokud není stanoveno jinak, bude sběrna přistavena v místě nádob na tříděný odpad

Sbírané druhy odpadů:
úsporné žárovky, zářivky, akumulátory, fotochemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, tmelů a 
lepidel, hydroxidy, kyseliny, detergenty, rozpouštědla, postřiky, pesticidy, baterie, oleje, léky, 
mastné hadry, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, chladničky, televize

Občané v den svozu vyčkají na stanovišti příjezdu vozidla firmy Rund a osobně předají odpad 
pověřeným pracovníkům. V případě, že tak neučiní a odpad volně odloží, vystavují se stíhání 
za založení „černé skládky“.

PODĚKOVÁNÍ
Během r. 2005 jsem se ocitla v situaci, kdy 
se naprosto změnil celý můj rodinný život. 
Vážně onemocněl manžel a během několi-
ka měsíců znenadání i maminka. Bylo náhle 
potřeba postarat se o dva těžce nemocné 
členy rodiny, zajistit jim lékařskou péči a také 
celou rodinu zabezpečit po finanční stránce.

V té době jsem se poprvé obrátila na paní 
Hanu Bečákovou, referentku odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví v Jaroměři. Setkala 
jsem se s velmi odborným a informovaným 
přístupem a s ochotou, která stále ještě není 
všude samozřejmostí. Chtěla bych jí proto tou-
to cestou velmi poděkovat za pomoc a citlivý 
přístup, který je při její práci velmi potřeba.

Helena Resslová, Jaroměř

Pomáhat a chránit
CHODNÍKY  CHODCŮM
Jestliže dnes člověk není ani v našem městě 
leckdy v bezpečí před cyklisty, ačkoliv spo-
řádaně kráčí po chodníku, pak to není nor-
mální. Ostatně lze to označit za projev jistého 
hulvátství, neúcty k lidem a vlastně i tole-
rance k tomuto nešvaru ze strany sloužících 
strážníků – policistů.
Od platnosti novely silničního zákona mohou 
přitom využít přísnější metr k nápravě. Z pub-
likovaných zpráv mají města k přestupkům 
cyklistů různý přístup. Někde jim domlouvají, 
jinde přísně trestají, zejména jízdu po chod-
níku, v jednosměrce a také po přechodu pro 
chodce.
Snad vůbec nejnebezpečnější bývají lehko-
vážní jedinci ve věku kolem čtrnácti patnácti 
lety, žáci a studenti, rozjetí na frekventova-
ném chodníku. Jezdí si místy mezi chodci 
„hlava nehlava“ co to dá, zcela bezohledně a 
bez jakéhokoliv předvídání.
Ale též dospělí, kteří by měli už dávno vědět, 
že se s bicyklem jezdí po silnici, resp. po k 
tomu určených cyklistických stezkách, jsou 
v Jaroměři nezřídka vidět jak neohroženě 
demonstrují svoji dominanci v sedle kola na 
chodníku. Riskantně se pak občas vyhýbají 
i maminkám s kočárkem a jejich vedle cupi-
tajícím dětičkám. Nejsou to hezké pohledy, 
jež mohou přirozeně končit v neočekávaném 
okamžiku i těžkými úrazy.
Upozornit na to by jistě mohla neukázněné 
„aktéry s hroší kůží“ zainteresovaná měst-
ská policie při četnějším dohledu na zmíně-

né dopravní přestupky v různých částech 
města. Když pak totiž cyklisté spadnou z 
kola – zraní sebe či jiného – může to jejich 
peněženku provětrat. Poradit by si proto měli 
strážníci pořádku i s touto problematikou, aby 
se pěší necítili „utlačovanou většinou“, prostě 
v ohrožení.
Při dopravních přestupcích cyklistů lze za 
ně, jak známo, udílet menší či větší blokové 
pokuty. Přiznejme, že Městská policie z obec-
ného pohledu vykonala již za své novodobé 
existence ve městě mnoho užitečného a dob-
rého. I ona totiž nezanedbatelně pomáhá a 
chrání.

/tt,st/, Jaroměř
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Tímto bych chtěla poděkovat sympatic-
kému panu Davidu Čípovi, který pro náš DPS 
Zavadilka a seniorům z okolí uspořádal v břez-
nu zajímavou přednášku s promítáním o práci 
a pomoci Českého svazu ochránců přírody 
Jaroměřští Ropáci a velice ochotně odpovídal 
na naše někdy velmi naivní dotazy.
Naši školáci a studenti tuto záslužnou stanici 
znají také z různých přednášek a široká veřej-
nost je o ní obeznámena z televizní informa-
ce, která před časem proběhla při příležitosti 
záchrany labutí v Hradci Králové.
Hodně zachráněných a uzdravených živoči-
chů celému kolektivu svazu za všechny seni-
ory nejen z DPS přeje

Hana Huňáčková

Ve Zpravodaji č.3 jsem si se zájmem pře-
četla článek prof. Uhlíře. To 12tero se snaží 
pomoct při výchově dětí a já se pod něj také 
podepisuji. Jsem ovšem tak stará, že pro mou 
generaci bývalo normou Desatero a výchov-
né zkušenosti rodiny. Pokud někdo namítne, 
že to je zastaralá věc, je třeba podotknout, že 
etické normy řešily všechny vyspělé dávné 
civilizace a že všechny si byly velmi podobné. 
Všechno v životě mělo jisté hranice. I dnes se 
rodí děti s mozkem, který vstřebá vše, co se 
mu vštípí. Aby se dětem dostalo jistoty, ori-
entace a opory v životě, potřebují ve svém 
vývoji hranice. Hranice zjednávají prostor, 
kde se mohou utvářet příznivé podmínky pro 
sociální vztahy, vědomí vlastní ceny, jeho 
sebedůvěra a tím i odolnost proti nebezpečí. 
Děti se mají stát osobnostmi.
Jak? Určeme jednoduchá pravidla, stanovme 
mantinely, jako ve hrách či ve sportu, rituály, 
pravidla, pochvaly, tresty atd. To vše pomáhá 
vyznat se ve světě a získávat vlastní stano-
viska. Děti potřebují časový rozvrh k práci, 
učení, hrám i k rozhovorům. Dále: dnešní 
děti stále více berou vše jako samozřejmost, 
neznají výrobní postupy, podíl lidské práce a 
její hodnotu. Kdopak ví, co dá práce vyrobit 
potraviny či věci denní potřeby? Ale ani zku-
šenosti nejsou získávány zadarmo.
Hranice nejsou trest ani hrozba. Ale ten, kdo 
je vymezuje, má být osobnost, ke které je 
možno mít úctu. Děti potřebují autority ztě-
lesňující humanitu. Naše současná politická 
scéna mi jako taková nepřipadá, nemá mrav-
ní hranice. Kde mají mladí brát vzory?
Jeden můj známý učitel měl úsloví “Demokra-
cie není Cochcárna!“ Všechno v přírodě, aby 
rostlo, sílilo a prospívalo, musí být v rovnová-
ze. Kolik máš povinností, tolik máš práv.
Hovoří se o snižování hranice trestnosti mlá-
deže. Proč? Za výchovu dětí jsou zodpověd-
ni rodiče. Oni by měli být trestáni za špat-
nou výchovu svých dětí. Odstraňme příčiny, 
nebudeme muset odstraňovat následky.
Já vím, je „moderní doba“. Otázkou zůstává 
zda je přínosná pro další společenský život. 
O hranicích v životě pěkně píše J. U. Rogge. 
I nadále bude platit ono latinské “Verba 
movent, exempla trahunt“ (slova hýbou, pří-
klady táhnou).

Mgr. E. Fassati

PODĚKOVÁNÍ

Jak vychovat zločince

Z historie lesů města 
Jaroměře

(k 80. výročí zvětšení lesního majetku)

2. část
Na podzim 1928 přikoupilo město od Jaromíra 
Švorčíka ze Žabokrk u Hronova lesní část „Posa-
dov“, která navazovala na již dříve koupený revír 
Mezilečí, měla výměru 44 hektarů a zaplatilo za 
ní 140.000,- Kč.
V roce 1937 při konkurzním řízení koupilo měs-
to od továrníka Josefa Etricha z Jaroměře revír 
„Kašov“ o výměře 115 hektarů za 500.000,- Kč. 
Touto koupí se zvětšil lesní majetek města Jaro-
měře na 888 hektarů.
Je třeba uvést, že město Jaroměř za staros-
tů Františka Libřického a Josefa Pavla, v době 
jiných velkých investic, neváhalo využít příležitos-
ti a koupilo revíry Komárov-Mezilečí, Posadov a 
Kašov, které v té době vynášely městu jen malé 
výnosy, aby zabezpečilo značný příjem z lesů 
pro budoucí generace a posílilo český vliv v teh-
dejších Sudetech, kde se lesy nacházely.
V období let 1938 až 1945, po okupaci česko-
slovenského pohraničí, ztratilo město většinu 
svého lesního majetku, zůstalo mu jen část 
„Končin“, „Posadov“ a „Vejroviny“. V té době byly 
zalesněny bývalé zemědělské pozemky v okolí 
Jaroměře, např. U Koupaliště, Klouzkov, Mok-
řiny, Hřbitovní stráň, u železniční tratě Jaroměř 
– Česká Skalice a další. Tehdejší lesní hospodář 
Josef  Procházka hospodařil jen na 75 hektarech 
lesních pozemků.
Po osvobození ČSR v květnu 1945 získalo měs-
to Jaroměř zpět celý svůj lesní majetek. Vydáním 
dekretu presidenta republiky Dr. Eduarda Bene-
še číslo 12/1945 o konfiskaci a urychleném roz-
dělení majetku Němců, Maďarů a jiných nepřátel 
státu získalo město, po usilovných jednáních, 
další lesní a zemědělský majetek v pohraničí, a 
to 72 hektarů.
V roce 1948 získalo město z bývalé Šporkovy 
nadace Kuks lesní části „Střeziměřické borovi-
ny“, „Zaječí“ a „Seč“ o výměře 82 hektarů. K 1. 
říjnu 1953 vlastnilo město Jaroměř 1048 hektarů 
lesních a jiných pozemků.
Po dlouhých jednáních o zachování lesního 
majetku městu Jaroměři bylo vedení města při-
nuceno celý jeho lesní majetek předat státním 
lesům. Ty v nich hospodařily až do 30. června 
1991.
Po vydání zákona číslo 172/1991 Sb. se město 
Jaroměř přihlásilo o navrácení původního lesní-
ho majetku. Po usilovných jednáních se v prů-
běhu dvou roků podařilo městu získat všechny 
lesní a zemědělské pozemky i rybníky do svého 
vlastnictví.

Ing. Václav Němec

Nadační fond Lívie a Václava Klausových společ-
ně s nadací Harmony Petra Dvorského:
FOTO zleva: soprán Eva Urbanová, soprán 
Josef Sedláček a tenor Peter Dvorský

Víte, že ... student primy jaroměřského gym-
názia Josef Sedláček zpívá jako sólista na CD, 
které vydal Supraphon pod názvem Nejkrásněj-
ší koledy Boni Pueri.
Víte, že ... zpíval v prosinci 2007 v Obecním 
domě v Praze na 15. adventním koncertě hvězd 
populární píseň Moon River.
Víte, že ... na Štědrý den 2007 vysílala ČT2 v 19 
hodin Koncert ze Senátu, kde zpíval mimo jiné 
jako sólista chlapeckého sboru Boni Pueri píseň 
C. Franczka – Panis Angelicus.
Víte, že ... 16. 4. 2008 na pěvecké soutěži Novo-
packý Slavíček získal ve své kategorii první mís-
to.
Víte, že ... je žákem paní uč. Kristýny Brzkové 
ze ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři.
Víte, že ... získal v Krajském kole celostátní 
soutěže ZUŠ konané dne 10. 4. 2008 1. cenu v 
kategorii č. 3 ve hře na housle.

Přejme mu, ať vydrží a dále rozvíjí svůj talent 
a obohacuje ke svému prospěchu sebe i své 
posluchače.

BT

Úspěšný student primy
jaroměřského gymnázia 

Josef Sedláček
V prosinci 2007 se konal jubilejní patnáctý roč-
ník adventního koncertu hvězd HARMONIE za 
přítomnosti prezidenta republiky Václava Klause 
s manželkou Lívií v úžasných prostorách Obec-
ního domu v Praze.

Město Jaroměř a Český svaz bojovníků za svobodu
Zveme občany města na vzpomínkový akt u příležitosti

Ukončení II. světové války
8. května 2008 v 10 hodin

u sochy vojáka u městského divadla v jaroměři.
V kulturním programu vystoupí žáci ZŠ Boženy Němcové
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4. část - závěrečná
Třetí dedikace, tentokráte pro Haškova jasenského přítele Václava 
Hrnčíře (1890-1916), je asi vůbec nejvýznamnější na patitulu knihy J. 
Haška Průvodčí cizinců a jiné satiry z cest i z domova. l.vyd. Praha, 
nakladatelství a knihkupectví Hejda a Tuček 1913:

„ 8/I 1915.   Kdy Všichni byli proti Všem

  Milý příteli Hrnčíři Vašku!
  V těch dobách truchlivých,.
  kdy mapa Evropy se mění,
  Prý nad vše jiné, humor dnes se cení.
  Toť úsudek je trochu nelidský.
  Když humor bývá tragický.
  Radosti projev bývá krátký.
  Když knihu přečteš,
  tu bez toho pouzdra,
  už nepřijmou ti knihu zpátky.
  A to bude osud Tvůj,
  dál bude Tebe strašit 
  podpis můj:
  Jaroslav Hašek“

Za svého pobytu v Jasenné v létě 1914 podnikl Hašek se svými přá-
teli Ladislavem Jančákem, Václavem Hrnčířem a Hádkem výlet do 
Babiččina údolí, do České Skalice, Náchoda a  kladské Chudoby. 
Také Krkonoše, Dvůr Králové n.L., Náchod i Hronov nalezly ohlas v 
Haškově  tvorbě. V roce 1983, u příležitost 100. výročí od narození 
humoristy a satirika Jaroslava Haška jsem navrhoval tehdejšímu MNV 
v Jasenné odhalení pamětní  desky  spisovatelovi Jaroslavu Haškovi 
připomínající jeho pobyt v Jasenné v letech 1914-1915.

PhDr. Jiří Uhlíř, řádný člen Obce spisovatelů
kresba V. Hrnčíře: Jiří ŠKOPEK

Spisovatel Jaroslav Hašek v Jasenné 
na Jaroměřsku v roce 1914 a 1915

Nekrolog Vladimíra Preclíka
Zesnul český sochař světového významu, malíř, spisovatel, vysoko-
školský profesor a východočeský patriot Vladimír Preclík

Praha/Jaroměř – Ve čtvrtek 
3. dubna 2008 v Praze po del-
ší nemoci zesnul Prof. akad. 
sochař Vladimír Preclík, 
předseda Svazu výtvarných 
umělců Mánes, univerzální 
a  všestranný umělec z rodu 
renesančních tvůrců, který 
se etabloval i jako moderní 
malíř, spisovatel literatury 
faktu, vysokoškolský peda-
gog a  iniciativní organi-
zátor výtvarného umění. 
Vl. Preclík slučuje v sobě 
složitou, ale i univerzální, 
chtělo by se říci renesanční 
uměleckou osobnost, vše-
stranného sochaře a řez-
báře, kameníka, moderního 
malíře i restaurátora, mysli-
tele i výtvarného publicistu 

a spisovatele literatury faktu.
Narodil se sice v Hradci Králové 23. května 1929, ale záhy  po třech 
měsících se jeho rodiče v srpnu 1929 přestěhovali do našeho Josefova. 
Zde prožil své dětství a mládí v rodině železničního strojvůdce Aloise 
a Anny Preclíkových, pozdějších známých výrobců divadelních loutek. 
Obecnou a měšťanskou školu vychodil v Josefově. V mládí byl váž-
ně nemocen, ale díky Bohu a své silné vůli a houževnatosti s nemocí 
zápasil a překonal ji, jak vzpomíná ve své beletrizované autobiografii 
Holomráz (1995). V letech 1943-45 se v Hradci Králové učil řezbářství 
a pozlačovačství. Po válce absolvoval Vyšší průmyslovou školu kame-
nicko-sochařskou v Hořicích v Podkrkonoší (1946-1950) a vystudoval 
sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (1950-1955) u profe-
sora Josefa Wagnera, významného jaroměřského rodáka. V krátkém 
článku nelze zachytit všechny Preclíkovy umělecké aktivity a počiny.
Zbývá aspoň uvést jaký vztah měl Vladimír Preclík k našemu městu 
Jaroměři-Josefovu a jakou stopu zde zanechal. Tak především zde v 
Josefově na zahradě domku svých rodičů a bratra Jiřího v létě 1966 
vytvořil třímetrovou plastiku Staré provençalské město, kterou obeslal 
jako jediný český umělec na mezinárodní výstavě 50 sochařů světa 
EXPO  67 v kanadském Montrealu. Toto pozoruhodné dílo má nejin-
timnější vztah k našemu Josefovu. Jako materiálu použil dřeva baby-
ky z josefovských sadů. Už v roce 1966 založil Mezinárodní sochařské 
sympozium v Hořicích v P. a účastí na mezinárodní výstavě sochařství 
v Montrealu se zařadil mezi světově uznávané sochaře. Za normalizace 
nebyl příliš v kursu. Stále však tvořil. O to více byl aktivní po Listopadu 
1989.
Naši Jaroměř obohatil svými výtvarnými díly. Na jaroměřském hřbitově je 
jeho pozoruhodný náhrobek na rovu rodičů. Jaroměřské muzeum vlast-
ní některé jeho plastiky. Například sádrové plastiky s názvem Klaun a 
Nápověda, dvě bronzové busty Jiří Kolář a Prof. Josef Wagner. Na pod-
zim 2007 muzeum získalo jeho bustu s názvem  Zdeněk Kittner, kterou 
muzeu darovala jeho sestra paní Irena Křičenská, rozená Kittnerová. A 
konečně od soboty 4. června 2005 zdobí centrální jaroměřské náměstí 
jeho zdařilá bronzová busta slavného barokního sochaře M. B. Brauna.-
- Preclíkovo sochařské, malířské i literární dílo je velmi rozsáhlé, impo-
zantní a lze se s ním seznámit v trvalých expozicích. Tak v roce 1998 
bylo otevřeno Preclíkovo muzeum na zámku v Bechyni a v únoru 2008 
nalezla jeho díla důstojné umístění v novém Regiocentru Nový pivovar v 
Hradci Králové. Už v roce 2004 se totiž umělec rozhodl darovat rodnému 
kraji soubor svých soch, obrazů a celý literární archiv.  Jaroměřané měli 
příležitost zhlédnout část jeho artefaktů na  zajímavé výstavě „Vladimír 
Preclík: Konečně doma-Sochy-Obrazy-Portréty” v jaroměřském muzeu 
od soboty 19. července do neděle 14. září 2003. Zde v muzeu se měla 
letos v pátek 14. března uskutečnit také beseda s ním  nad jeho novou 
knihou Sochařům se netleská, kde v kapitole Domov je tam, kde je dět-
ství vzpomíná na Josefov, ale bohužel pro pokročilou nemoc se beseda 
už neuskutečnila.-  Umělec Vladimír Preclík odešel, ale jeho úctyhodné 
dílo světového formátu zůstává. Čest jeho památce!

PhDr. JIŘÍ UHLÍŘ, člen kulturní komise města Jaroměře
V Jaroměři v pondělí 7. dubna 2008, Kresba: JIŘÍ ŠKOPEK

Rozloučení s Vladimírem Preclíkem
V pátek  11. dubna se  konalo v kos-
tele sv. Jiljí na Starém Městě v Praze 
poslední rozloučení s akademickým 
sochařem Vladimírem Preclíkem, hra-
deckým rodákem a naším krajanem.  
Církevní obřad vedl královéhradecký 
biskup Dominik Duka a velmi pěkně 
promluvil o vztahu Vladimíra Prec-
líka k jeho rodnému kraji a zdejším 
sochařským tradicím. Se zesnulým  
se loučil (s odkazem na název jeho 
poslední knihy Sochařům se netles-
ká) slovy: skláním se k Vám a mé srdce tleská a tleskají Vám dnes 
všichni, kteří Vás mají rádi a váží si Vás.  Zásluhy Vladimíra Preclí-
ka o vznik Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v 
Brně připomněl prof. Alois Nový, prorektor školy. Na závěr promluvil 
za Spolek výtvarných umělců Mánes prof. Mojmír Horyna, prorektor 
Univerzity Karlovy,  který zhodnotil Preclíkovo celoživotní dílo. Smu-
tečního shromáždění se zúčastnili  četní představitelé umělecké obce,  
zástupce Královéhradeckého hejtmana a delegace města Jaroměře 
vedená místostarostou Františkem Vrabcem. Vyobrazená plaketa je 
dílem akademického sochaře Milana Knoblocha.

Pavel Mertlík

Velikonoce a hračky
V tomto duchu prožívali letošní Velikonoce obyvatelé obce Rychnov-
ka, Zvole a Doubravice.
Výstava hraček byla rozmanitá, byly zde vystaveny panenky, kočárky, 
kolíbky, plyšoví medvídci, houpací koně a autíčka-veteráni.
S hračkami, se kterými si hráli naše babičky a dědové, byly dnešní děti 
nadšeny a my dříve narození jsme si při prohlídce zavzpomínali na své 
dětství. Výstava měla veliký úspěch.
Další výstavu obec plánuje na Vánoce pod názvem „Vánoce a pro-
střené stoly“.

Emilie  Škutchanová
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Hold občanovi
Jaroměře

Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou 
vydala publikaci Michal Silorad Patrčka – Život a 
dílo. Autor Jiří Frýzek ji zpracoval velice pečlivě, 
zasvěceně s upřímným lidským pohledem. Stej-
ně kvalitní je i technické zpracování.
Začíná kapitolou z jeho života a pak následují: 
V Jaroměři, M.S.Patrčka literát, pedagog, mne-
monik a kouzelník, vynálezce. Jednotlivé úseky 
doplňuje přehled literární tvorby, ukázka z vlaste-
necké činohry Kaša a Bivoj, doplněné dokumenty 
a ilustrací Jiřího Škopka a reprodukcí medaile 
podle návrhu M. Škopkové.
Značná část jeho života se odehrává v Josefo-
vě a Jaroměři. Jeho literární tvorba byla velmi 
bohatá a je právem řazen mezi národní buditele. 
Jeho kouzelné divadlo bylo první v Evropě.
Město Jaroměř s Magickou lóží M. S. Patrčky 
se snaží, aby tato osobnost nebyla zapomenuta. 
Proto i nové pojmenování prostoru u jeho památ-
níku na Park M. S. Patrčky. Pro tento záměr je 
přínosem i knížka J. Frýzka, která tak navazuje 
na první uznání této významné osobnosti spiso-
vatelem A. Jiráskem v díle F. L. Věk.
Dne 23. května 2008 se připravuje křest knihy a 
autogramiáda autora v rámci celostátního sjez-
du kouzelníků. Bližší údaje budou na plakátech.

J. Zach

Jaroměř – V sobotu 29. března 2008 vyšlo uni-
kátní barevné album „JAROMĚŘ ve starých 
pohlednicích a fotografiích” autorů Jarosla-
va Krále, majitele antikvariátu, starožitností a 
sběratelského materiálu v Josefově, a doku-
mentárního fotografa Jindřicha Poláka, nyní 
agilního a kulturně založeného důchodce v 
Jaroměři. Tuto pozoruhodnou knihu vydalo 
Město Jaroměř ve spolupráci s Městskou 
knihovnou v Jaroměři u příležitosti slavnost-
ního zahájení druhé turistické sezony První-
ho vojenskohistorického muzea M. Frosta v 
Josefově.  Autoři v závěru děkují svým spo-
lupracovníkům a výslovně uvádějí, že kniha 
vyšla „díky pochopení a podpoře starosty 
města Ing. Jiřího Klepsy a městských zastu-
pitelů” ofsetem v nákladu 2000 výtisků. 
Reprezentativní kniha v pevné vazbě podél-
ného formátu A5 má 253 stránek a 157 černo-
bílých a barevných obrázků, především his-
torických pohlednic a jednoho plánku města 
Jaroměře z roku 1911. Knihu  na hlazeném 
papíru kvalitně vyrobila tiskárna ELLI print, 
spol. s r. o., Dvůr Králové nad Labem. Kniha 
má identifikační čísla: ISBN 978-80-86677-
13-2 a EAN 978-80-86677-13-2. Pohlednice 
jsou ze sbírky Jaroslava Krále.  Hutné, struč-
né a výstižné popisky pod obrázky vytvořil 
Jindřich Polák (strana 10-164).  Výstižnou 
stručnou historii města nastínil PhDr. Pavel 
Mertlík (s. 7-9). Jazykovou korekturu a lekto-
rování českého textu  provedl PhDr. Jiří Uhlíř. 
Důležité je, že prakticky  celý text Mertlíkova 
úvodu a objemné texty Polákových popisek 
byly přeloženy  do dvou světových jazyků. 
Tilo Eidner je přeložil do němčiny a Mgr. Jiří 
Vaněk do angličtiny. Cizojazyčné překlady 
zabírají celkem 84 stránek textu v závěru 
knihy na straně 168-252, čímž se kniha stává 
přístupná a zajímavá pro zahraniční čtenáře a 
turisty. Vkusnou grafickou úpravu a barevnou 
obálku navrhla Dagmar Holá. Kniha obsahuje 
i cenný Polákův soupis použitých pramenů a  
literatury (s. 165-166).
Protože jsem měl možnost od října 2007 do úno-
ra 2008 třikrát český rukopis knihy lektorovat a 
jazykově korigovat, mohu nyní zveřejnit doplně-
nou část svého lektorského posudku.
Geneze (vznik) knihy: Album vybraných his-
torických pohlednic, převážně celobarevných 
pochází z bohaté sbírky pohlednic Jaroměřska 
Jaroslava Krále z Josefova. Králova sbírka cca 
150 historických pohlednic Jaroměře z let 1900-
1945 se stala ikonografickým základem pro 
recenzované album. Většinu pohlednic vydali 
jaroměřští nebo josefovští nakladatelé, knihkup-
ci, papírníci, obchodníci i fotografové, jako tře-
ba  knihkupec Eduard Fastr, papírník Josef Rejl, 

knihkupec Alois Šmahel a 
O. Juliš, litograf Josef Ryša-
vý, majitel tiskárny Václav 
Nejedlý, obchodníci Jan 
Malina a František Kriegler, 
fotograf František Guld a 
další. Nejstarší a nyní vel-
mi vzácné pohlednice byly 
vydány před rokem 1900, 
mladší se uchovaly ve více 
exemplářích. Staré pohled-
nice dnes ožívají v knižních 
publikacích. Za průkopnic-
kou pro Jaroměř lze považo-
vat knihu jaroměřského 
rodáka, univerzitního pro-
fesora Františka Černého 
Putování se starými pohled-
nicemi z Hradce Králové do 
hor z roku 1988. Josefovské 

historické pohlednice se dočkaly vydání už vloni 
v březnu 2007 zásluhou editorky-autorky PhDr. 
Olgy Mertlíkové a sběratelů Jaroslava Krále a 
Jiřího Mohlese.
Kompozice alba: Historické album starých 
pohlednic Jaroměře je velmi promyšleně uspo-
řádáno do tematických okruhů. Prohlídka Jaro-
měře začíná sedmi celkovými pohledy na město 
z různých vyvýšených míst i z letadla a pokra-
čuje 24 pohlednicemi náměstí, 27 pohlednicemi 
Jakubského Předměstí s pohledy na kostel sv. 
Jakuba Staršího, architekturu gotického chrámu 
sv. Mikuláše se zvonicí, památnými budovami, 
jako jsou kasárny, hostince, hotely, knihovny, 
obchody, školy, nemocnice, knihovna, muzeum, 
parky, ale i mosty apod. Některé objekty v sou-
časnosti už neexistují, ale jsou zachovány právě 
na záběrech historických pohlednic, například 
hostince U Chmelíků, nebo Chudobka. Největ-
ší soubor cca 83 pohlednic zobrazuje Pražské 
Předměstí, Ptáky, Husovu třídu, Cihelny. Celkem 
10 pohlednic zachycuje exteriéry místních částí, 
původně samostatných obcí Jezbiny, Semonice 
a Starý Ples. Polákovy popisky pod pohled-
nicemi jsou velmi výstižné, i když lapidární a 
hutné. Vhodně historickými fakty a informacemi 
komentují popisovaný objekt, záběr, snímek vel-
mi dobře vyjadřující ducha genia loci. Obrázky 
mají skutečně velkou historickou dokumentární 
hodnotu, jsou skutečně „památníkem” historie 
města Jaroměře. Jsou velmi ilustrativní, názorné 
i objevné ve své historicky poznávací a výpověd-
ní hodnotě. Ostatně, přesvědčte se sami.
Přínos a význam publikace je nejen ikonogra-
fický, ale též v přiléhavém Mertlíkově historickém 
úvodu a ve výstižných a zdařilých popiskách Polá-
kových. Navíc díky cizojazyčným textům se zvy-
šuje akční rádius tohoto Králova a Polákova alba 
pro německy a anglicky mluvící čtenáře a turisty 
ze zahraničí. Kniha je od začátku dubna 2008 
ke koupi v jaroměřských a josefovských knihku-
pectvích a muzeích. Kniha o 253 stranách a 157 
obrázcích na křídovém papíře stojí 295 Kč.
Závěrem lze konstatovat, že recenzovaná kniha 
Jaroměř ve starých pohlednicích a fotografiích 
(2008) nesporně přispívá k úspěšné a efektivní 
propagaci a popularizaci našeho města Jaromě-
ře v široké veřejnosti doma i v zahraničí. Jedná 
se  o velmi objevnou, přínosnou, zdařilou, hod-
notnou a nadčasovou obrazovou knihu – album, 
které napomáhá důstojné reprezentaci a evro-
peizaci naší starobylé Jaroměře. Kniha může 
sloužit také jako hodnotný dárek pro naše přáte-
le doma i v cizině.

V Jaroměři v sobotu 5. dubna 2008
PhDr. JIŘÍ UHLÍŘ, autor recenze je řádný člen 

Obce spisovatelů v Praze

Přínosné album
„Jaroměř ve starých pohlednicích a fotografiích” (2008)

Český svaz včelařů, o.s.,
základní organizace Jaroměř

a Městské muzeum v Jaroměři
vyhlašují

výtvarnou soutěž pro děti
mateřských a základních škol,

která bude probíhat

od 1. 5. do 20. 6. 2008.
Výtvarná díla s tématikou včel, medu a 
včelařství v podobě obrázků nebo plastik 
mohou zasílat žáci mateřských a základ-
ních škol i třídní kolektivy na adresu: 
Městské muzeum v Jaroměři,
Husova 295, 551 01  Jaroměř.
Na soutěžním díle uveďte adresu autora 
a jeho věk. V případě třídních kolektivů 
adresu školy, třídu a jméno vyučujícího.

Uzávěrka příjmu soutěžních prací:
20. 6. 2008

Zaslané práce vyhodnotí komise ve 3 
kategoriích:
• práce žáků mateřských škol 
• práce žáků I. stupňů ZŠ 
• práce žáků II. stupňů ZŠ 
Nejlepší práce budou oceněny sladkou 
odměnou a vystaveny ve výkladu Měst-
ského muzea.

Vyhlášení vítězů proběhne
28. 6. 2008 ve 14 hodin

v Městském muzeu u příležitosti
Dne čerstvého medu.

Výtvarná soutěž
o nejlepší dětské výtvarné
 dílo s tématikou včel, 

medu a včelaření
u příležitosti 140. výročí 

založení včelařských
spolků pro Jaroměř a okolí.
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Tuto stránku pro Vás připravila: Olga Mertlíková

Setkávání s Vladimírem Preclíkem

Fotografie Vladimíra Preclíka (od J. Poláka) v muzejním výtahu při-
pomíná pěkné okamžiky spojené s jeho první jaroměřskou výstavou 
před pěti roky. O rok později v červnu se odhalovala Preclíkova busta 
M. B. Brauna. Rodinný hrob na jaroměřském hřbitově opatřil předloni 
pozoruhodnou plastikou. 
Profesor Preclík se vždy hlásil ke svým kořenům. V knihách a vystou-
peních nezapomínal vyzvednout tvorbu Otakara Španiela a svého uči-
tele Josefa Wagnera i dalších východočeských výtvarníků. 
Pracoval doslova do posledního dechu. Dokončil expozici v sídle úřa-
du Královéhradeckého kraje, připravoval zápůjčky svých děl, dopiso-
val knihu o umělcích působících ve východních Čechách. 
Jaroměřské muzeum vlastní pět Preclíkových děl, z nichž čtyři (dvě z 
padesátých let 20. století a dvě z roku 2001) jsou vystaveny na výroč-
ní výstavě.

VIVAT  MUSEUM
Výstava k výročí muzea před-
stavuje malou část „pokladů“ 
muzejních depozitářů. Byly 
průběžně získávány nákupy 
a dary. V roce 1948 se jaro-
měřské sbírky rozrostly o 
soubor předmětů převzatých 
ze zrušeného josefovského 
muzea. O padesát let pozdě-
ji byla otevřena stálá muzejní 
expozice v josefovské radni-
ci. Tvoří ji nejcennější expo-
náty z obou muzeí.
Etnografické sbírky jsou 
zaručeně divácky nejpůsobi-
vější. Některé z vystavených 

předmětů patří ke kolekci vystavené na Národopisné výstavě česko-
slovanské v Praze roku 1895. V kresbách V. Pácalta a K. Votlučky 
zůstaly uchovány městské partie, které musely ustoupit nové výstavbě 
a dopravě. Slavnou historii jaroměřské řemeslnické školy prezentují 
ukázky kovářské a kamenické práce. Nechybí připomínka cechovní a 
spolkové činnosti v našem souměstí, neboť archiv spolků a osobností 
se řadí k těm nejvyužívanějším.
Na ochoze galerie je instalována výstava jaroměřského Fotoklubu.
Autorem loga k muzejnímu výročí je akademický malíř Jiří Škopek.

Výstava je otevřena do 29. června.

O T E V Ř E N O:
úterý až pátek od 9 do 17 hodin,

v sobotu a neděli od 13 do 17 hodin.

Muzejní knihovna
Knižní fond, který se tvořil současně se založením muzea, čítá přes 
deset tisíc knih. Obsahuje pozoruhodnou sbírku 63 rukopisů z období 
od 15. do 20. století. K nejcennějším exemplářům patří Český kanci-
onál, zdobený iluminacemi a Speciálník z roku 1573. Obě knihy jsou 
vystaveny v muzejní expozici v josefovské radnici. K cenným prvotis-
kům se řadí kolekce biblí: Bible pražská (1488) a Bible kutnohorská 
(1489 s dřevořezbami). Fond dále obsahuje knihy modliteb, nábož-
ných písní a militární tisky převedené z knihovny josefovského muzea. 
Muzejní knihovna je průběžně doplňována dary či nákupy knih se 
vztahem k významným osobnostem, pamětihodnostem Jaroměřska 
nebo výročím místních spolků. Nyní Vám nabízíme možnost vyhledá-
vat knihy v on-line katalogu na adrese: http://knihovna.muzeumjaro-
mer.cz/katalog (další cesta je přes web muzea) a případně si některou 
zapůjčit nebo prostudovat v muzeu.

Pozvánka na besedu
s profesorem Jiřím Vorlíčkem

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., přednosta Interní hematologické kliniky 
FN v Brně, proděkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 
předseda České onkologické společnosti, člen odborných lékařských 
organizací v České republice i zahraničí, specialista se zaměřením 
na vnitřní lékařství, klinickou onkologii a hematologii, je autorem roz-
sáhlého odborného díla a spoluautorem četných lékařských publikací 
(Chemoterapie a vy – Průvodce pro nemocné v průběhu léčby, Pod-
půrná léčba v onkologii aj.). Profesor Vorlíček obdržel četná vědecká 
ocenění  a od loňského roku je nositelem medaile Za zásluhy.
Profesor Vorlíček usiluje o větší informovanost onkologických pacientů 
ohledně jejich diagnózy, stádiu choroby a dalších možnostech léčby. 
Narodil se roku 1944 v Havlíčkově Brodu. V Jaroměři žil v letech 1950 
až 1970, kdy odešel do Brna. Vyrůstal v lékařském prostředí. Otec byl 
primářem na interně jaroměřské nemocnice a matka zde působila jako 
lékařka-internistka. Dětská lékařka MUDr. Lidmila Lápková je sestrou 
pana profesora Vorlíčka.
Beseda se koná ve čtvrtek 22. května v 17.30 hodin v budově muzea.



Československá církev 
husitská

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Klub důchodců
- seniorů

Sdružení zdravotně 
postižených

BOHOSLUŽBY
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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 boho-
služeb 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 17:00 v kapoli fary v Josefově
pátek -  v 17:00 v kapli fary v Josefově
sobota - v 18:00 v kapli fary v Josefově
               s nedělní platností
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.

Program týdne
Úterý - 15.00 hod. na faře - biblická hodina
Středa - 15.00 hod. PD Zavadilka (1x za 14
     dní) - biblická hodina
Pátek - 17.00 hod. na faře - klub Jónatan
Neděle - 9.00 hod. - kostel - bohoslužba
    s Večeří Páně

Církev československá 
husitská Jaroměř

CÍRKEV  ADVENTISTŮ
SEDMÉHO  DNE

Pravidelné bohoslužby každou sobotu
9,00 – 11,30         14,00 – 15,15

KOLUMBÁRIUM
Pravidelné otevírací hodiny:
úterý, čtvrtek, sobota, neděle

9.00 – 16.00 hodin
Uložení urny v kolumbárium za roční poplatek 
100,- Kč po uzavření smlouvy, bez požadavku 
příslušnosti k církvi. Dohoda v úřední den tj. úte-
rý 9 – 11, 13 – 15 hod., příp. po telef. Dohodě s 
farářkou (737 847 864)

Zdroj:  SPOZ

Životní jubileum oslavili
Josef Hrubý  86 let

Miloslava Krieglerová 89 let

Marie Skořepová 88 let

Jaroslav Prokeš  88 let

Miloslava Podzimková 86 let

Jaroslav Bašek  89 let

Marie Hermochová 87 let

Marie Křečková  88 let

Jiřina Jarošová  87 let

Ladislav Žilka  85 let

Jiřina Šlechtová  87 let

Silvie Vacková  89 let

Jiřina Nejmanová 95 let

Všem přejeme hodně zdraví!

Májové pobožnosti
Vždy v úterý v 15 hodin místo biblických hodin.
  6. květen
13. květen - slouží PaedDr. Kovalčík – farář
      z Náchoda
20. květen – Mgr. Smetana – farář z Červeného
       Kostelce
27. květen – Mgr. Ryšavá – farářka z Dobrušky

ZVEME
Děti jakéhokoliv věku do našeho Jónatanu. V 
klubu tvoříme, povídáme si, hrajeme a také 
zpíváme při kytaře. Program je tvořen podle 
fantazie a podle přání dětí. Neplatí se žádný 
poplatek.

Milí spoluobčané,
Jistě občas každý z vás využívá služeb 
našich drah a cestuje. U nás v Jaroměři 
často stojí na kolejích vedle sebe dva vlaky. 
Posadíme se do jednoho z nich a čekáme 
odjezd. Konečně hvizd píšťalky a vlak se 
pomalu rozjíždí. Po několika vteřinách jsme 
ale na pochybách a klademe si otázku: kte-
rý vlak to vlastně jede? Ten náš, anebo ten 
druhý na vedlejší koleji? Co v takové chvíli 
učiníme, abychom zjistili, jaká je vlastně sku-
tečnost? To je přece jednoduché! – říkáme si. 
Stačí když se podíváme na něco pevného. 
Na něco, co se nepohybuje. Ano, ke zjištění 
skutečnosti, je třeba vyhledat nějaký pevný 
bod, kterého se můžeme zachytit. A jestliže 
se víra nemá o co zachytit, pak nestojí na 
pevném základě a hroutí se. Podobně jako 
se nedá postavit vysokopodlažní dům na 
stejném základě určeném pro malou chat-
ku, tak i nebetyčná víra se nedá postavit na 
přízemním lidském základě. A my se ptáme: 
existuje pro takovou víru nějaký pevný a spo-
lehlivý základ? Odpověd zní – ANO. Všichni 
ji známe, jen se k ní obracíme až ve chvílích, 
kdy selžou všechny ostatní lidské prostředky. 
Ten pevný základ je na dosah, je vedle nás a 
stačí po něm jen sáhnout.

Mgr. A. Fabiánová
Dne 20. května 2008 pořádá KLUB  
DŮCHODCŮ – SENIORŮ Jaroměř pozná-
vací zájezd do Harrachova. Navštívíme 
sklářskou huť, museum, prodejní výstavu 
skla, minipivovar s občerstvením a sportov-
ní areál. Vzhledem k vysokému vstupnému 
(120,- Kč) zaplatí účastník 60,- Kč (bude 
vybráno v autobusu).
Jízdní řád:
Josefov 7,30 hod., Dům s pečovatelskou 
službou 7,40 hod., Cihelny 7,50 hod., náměs-
tí Jaroměř 7,55 hod. 
Přihlášky do 10. 5. 2008 u paní Věry 
Siberové, tel.: 777 981 080, event. V. Němec 
776 047 741.

Těšíme se na hojnou účast.
Výbor KLUBU

Upozorňujeme naše členy na zájezd do 
Poděbrad v sobotu dne 24. května 2008. 
Jedná se o prohlídku zámku, lázní a koloná-
dy, návštěvu loděnice a rekreační plavbu lodí. 
Cena 100,-- Kč, veškeré vstupy a plavební 
lístky jsou zdarma. Oběd bude zajištěn.
Odjezdy:
 Josefov    7.15 hodin
 Zavadilka    7.25 hodin
 Náměstí    7.40 hodin
Zájemci hlaste se nejdéle do 16. května 
– vždy ve středu v kanceláři na MěÚ nebo na 
telefon 603 254 300 u p. Jungmana.
Věříme, že budete opět spokojeni.

Výbor SZP Jaroměř

V sobotu dne 12. dubna 2008 uspořádalo 
Sdružení zdravotně postižených v Jaroměři 
Výroční členskou schůzi, kde hodnotilo svoji 
práci za uplynulý rok. Přítomno bylo cca 128 
členů a 4 hosté. Za Městský úřad v Jaroměři 
pan místostarosta František Vrabec odměnil 
4 odstupující členy za dlouholetou práci kniž-
ními odměnami a pan Berta růžemi za členy 
nového výboru. Nový výbor SZP povede dále 
předseda p. Veselý Karel – J. Šímy Jaroměř 
s novými členy, kteří se již celý rok zapraco-
vávali a my jim všem přejeme hodně úspěchů 
a sympatií členů Sdružení.

Za odměněné členy:
M Fajkl, M Runkasová,

J. Čančarová., V. Siberová.

TANEČNÍ  
ODPOLEDNE  

S  JASEM
3. a 10. května 2008

od 15.00 hodin
v Mő restauraci v Josefově
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Pohádková noc ve škole

My, žáci 4.A jsme, se rozhodli, že přespíme jednu noc ve škole na 
malé Božence. V noci neobyčejné, v noci plné pohádek a čtení, v 
noci Hanse Christiana Andersena. Už od rána jsme si hráli s pohád-
kami. Byli jsme rozděleni do skupinek. Každá skupinka měla za úkol 
složit rozstříhanou pohádku, odpovědět na otázky a nakonec pohádku 
nacvičit a zahrát spolužákům. Skupinek bylo celkem pět. Pět bylo i 
pohádek od H. Ch. Andersena: Křesadlo, Malá mořská víla, Ošklivé 
káčátko, Sněhová královna a Princezna na hrášku.
Odpoledne nás navštívily děti z dramatického kroužku Boučkova 
divadla. Předvedly nám pohádky Jak se šneci neviděli v zrcadle a 
O koktavé princezně. Ani my jsme nezůstali pozadu a zahráli jsme 
pohádku Karkulka operka. Na závěr jsme si společně připili dětským 
šampusem: „Ať žijí pohádky!“
Večer dívky připravily pro celou třídu namazané chleby a zeleninu. 
Po večeři každý z nás přečetl úryvek ze své nejoblíbenější knížky. A 
potom už konečně následovala stezka odvahy, na kterou jsme se moc 
těšili. Stezka odvahy byla hodně strašidelná – každý sám musel totiž 
dojít až na školní půdu. Naštěstí to všichni ve zdraví přežili.
Když se všichni vrátili, byl čas na spaní. Zachumlali jsme se do spa-
cáků a usínali u pohádky „Malá mořská víla“ na interaktivní tabuli v 
naší třídě.
Noc proběhla klidně. Ráno jsme s chutí posnídali buchty od maminek 
a v doprovodu rodičů odcházeli domů.
Vyspěte se také ve škole – je to paráda!

Za žáky 4. A: T. Hradecká, K. Koukolová,
M. Chrásková, J.Kejdanová, M. Lebedínská

Putování po Jižní Americe a Africe
aneb snažíme se porozumět lidem a světu kolem nás

Na přelom zimy a jara 
jsme přichystali pro naše 
žáky ve spolupráci s dal-
šími organizacemi zajíma-
vé poznávání jiných zemí 
a kultur. Chceme, aby se 
nesoustředili jen na své 
vlastní radosti a starosti, 
ale aby si stále více uvě-
domovali, že jsou nedíl-
nou součástí ohromného 
společenství - všech oby-
vatel planety.
Nejdříve je čekala Bra-
zílie. Tento projekt jsme 
připravili ve spolupráci 
se zkušenými lektory z 
nadace Divoké husy, kteří 
prožili několik týdnů mezi 
brazilskými dětmi v těch 
nejchudších čtvrtích – slu-

mech. A tak se Ostrováci dozvěděli nejen o samotné Brazílii, ale hlavně 
prostřednictvím her, povídání, diskusí a videoprojekce poznali jiný dět-
ský svět, než na jaký jsou zvyklí. Poslouchali brazilskou hudbu, která 
je samozřejmě nenechala v klidu. Osahali si autentické předměty ze 
slumů, ať už to byly netypické předměty denní potřeby  nebo hračky 
vyráběné z odpadků, které brazilské děti nacházejí na skládkách - z 
plastových lahví, duší od jízdního kola, igelitových tašek a sáčků ....... 
V tělocvičně si žáci zahráli hry oblíbené mezi malými Brazilci - fotbal s 
míčem vyrobeným z igelitových sáčků, hru s víčky od plastových lahví, 
šachy s figurkami z oblázků atd. A tak, aniž by si to sami uvědomili, 
zjistili o vzdálené jihoamerické zemi spoustu věcí a najednou se začali 
dívat jinýma očima i na svůj vlastní život.
A po Jižní Americe hurá do Afriky. Pro seznámení s černým konti-
nentem a africkou kulturou jsme využili nabídku ostravské společnos-
ti Humanitas. A tak žáci poznali pana Mamadoubu Keitu z Angoly a 
jeho kolegu z Guinei, kteří nám nejprve poslali video s dokumentem 
o Africe a pak přijeli na besedu. Ale ještě před samotnou besedou se 
některé třídy vydaly na dobrodružnou africkou cestu, vyráběly plaká-
ty, bubnovaly na bubínky, seznamovaly se v rámci hodin zeměpisu a 
přírodopisu s místní faunou a flórou, při češtině se začetly do cesto-
pisů Hanzelky a Zikmunda, i činnosti při výtvarné a tělesné  výchově 
byly motivovány životem Afričanů atd.. Prostě několik dnů škola žila 
Afrikou.
A kam se děti podívají příště? Na vlastní oči poznají ke konci školního 
roku při svých výletech a exkurzích i krásy vlastní země. Někteří z nich 
vyjedou k Jaderskému moři do Chorvatska (tento ozdravný pobyt pro 
ně letos opět přichystaly p. vychovatelky ze školní družiny).

Mgr. Simona Soukalová
Jaroměřská Zelená stezka

Každý rok se na lukách kolem Jaroměře stane 
neuvěřitelná věc. Začnou po ní putovat různá 
zvířata, rostliny a možná i nemožná stvoření. 
Není to tím, že je jaro, to skupinky dětí s těmito 
podivnými názvy soutěží na místním kole pří-
rodovědně – ekologické soutěže Zelená stezka 
– Zlatý list, jejímž organizátorem je Český svaz 
ochránců přírody „Puštíci“ z Jaroměře. Soutěž 
je určena pro děti z jaroměřských škol, kterých 

se 5. dubna na start dostavilo čtyřicet pět. A tak Žáby, Muchomůrky, 
Divoké kočky, Mloci a nebo Berušky či Děravé ponožky, putovali to 
ráno rosou zmáčenou loukou od jednoho stanoviště ke druhému a 
odpovídali na otázky z přírodních věd, ochrany přírody a přírodních 
zajímavostech našeho regionu. Po absolvování celé soutěže přišlo 
tolik očekávané vyhodnocení nejúspěšnějších a tedy nejvíce přírodu 
znalých dětí v kategoriích starších, mladších, nejmladších a všichni 
byli za své znalosti náležitě oceněni. Půjdete-li příští rok na jaře na 
procházku kolem Jaroměře, nelekejte se velkého hemžení, to si děti 
porovnávají své znalosti z přírodního vědění se svými vrstevníky.

Puštíci
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Bronzový skřivánek hnízdí 
v jaroměřské ZUŠce…

V únoru postoupila Daniela Valešová a Monika 
Šintálová do celostátního kola pěvecké soutěže 
Karlovarský skřivánek. Už samotný postup z 
oblastního kola byl velkým úspěchem.
Ve dnech 16. až 18. března se v Karlových 
Varech konal 13. ročník této soutěže a v porotě, 
jako obvykle, zasedli profesoři konzervatoří, aka-
demie múzických umění a aktivní operní pěvci. 
Rozdělit, v konkurenci 27 vítězů oblastních kol, 
jednotlivá umístění je vždy velice náročné. O to 
větší radost mám, že mohu čtenářům Zpravoda-
je oznámit, že 3. místo získala Monika Šintálová 
ze třídy paní učitelky Kristýny Brzkové. Vhodně 
zvolený repertoár byl podpořen kvalitním kla-
vírním doprovodem Ivany Kubíčkové. Gratuluji 
oběma žákyním a děkuji za reprezentaci školy, 
Jaroměře a Královéhradeckého kraje.

Pavel Linha, ředitel školy

ZUŠkové loutkářské soubory na Regionální
loutkářské přehlídce a na Dětské scéně

v Divadle Jesličky v Hradci Králové…

Květen ve znamení
mezinárodní spolupráce…

Dechový orchestr školy pod vedením Františka 
Schejbala a delegace Města Jaroměř ve složení: 
František Vrabec – místostarosta, Josef Horáček 
- ředitel MKS, Schejbalová Hana - členka kulturní 
komise, Voborníková Pavla - vedoucí Turistic-
kého informačního centra, Pavel Linha - ředitel 
ZUŠ, budou reprezentovat, na přelomu května a 
června, naše město na „Slavnosti měst na Labi 
- Stadtfest Heidenau 2008.
Slavnosti se uskuteční ve městě Heidenau, které 
leží v sousedním Německu v republice Sasko. 
Organizátoři Heimat- und Kulturverein e. V. oslo-
vili města České republiky, která leží na řece Labi 
– Elbe. Všechny delegace se zúčastní slavnost-
ního zahájení a průvodu městem. Kromě toho 
proběhnou i neformální setkání mezi účastníky. 
Jedním z hlavních přínosů je prezentace Města 
Jaroměř a Královéhradeckého kraje v zahraničí. 
Ve dnech 8. – 11. května navštíví někteří zaměst-
nanci školy, Ing. Jiří Klepsa a Mgr. Květoslava 
Simonová partnerskou organizaci Ljudska uni-
verza Celje. Smyslem tohoto setkání je prohlou-
bit přátelské vztahy mezi naší školou, Jaroměří 
a Ljudskou univerzou Celje. Během setkání se 
bude domlouvat návštěva Slovinců v Jaroměři 
(květen 2009), realizace mezinárodní výměny 
mládeže se zapojením našich žáků (jaro 2009) 
a mezinárodní výměny mládeže (ČR, Slovinsko, 
SRN) v Jaroměři (jaro 2010).
Během květnových dní proběhne i společné 
vystoupení našich pedagogů, pěveckého sboru 
Ljudske pevke a Jožkovy Bandy.

ZUŠka organizovala 
okresní kolo soutěže ve hře 

na kytaru…
Ve čtvrtek 27. března proběhlo v koncertním sále 
školy okresní kolo Soutěže ve hře na kytaru. Výko-
ny soutěžících hodnotila pětičlenná porota s před-
sedou panem Rosťou Coufalem. Naši školu repre-
zentovali, v konkurenci ZUŠ Police nad Metují a 
Nové Město nad Metují, tito žáci:
Kytarové duo Hedvika a Kateřina Čapkovy (1. místo 
s postupem do krajského kola), Hedvika Čapková, 
Kristýna Ságnerová a Alena Michková (všichni 1. 
místo s postupem do krajského kola). Holky děku-
jeme a v Hradci Králové se držte! Za přípravu žáků 
děkuji Hance Medkové a Milošovi Dvořáčkovi!

Pavel Linha, ředitel školy

…Povedlo se to! I když sko-
ro všechno bylo jinak: sirky 
se lámaly a sypaly, drátky se 
trhaly, hrušky nenarostly včas 
a z pohřbu Alana byla „divácká 
veselice“. To se nedá vyprávět, 
to se musí vidět! A protože nás 
čeká v příštím školním roce 20 
let od založení literárně-drama-
tického oboru na naší škole, 
určitě naše představení v Měst-
ském divadle uvidíte.
Při závěrečném hodnocení 
odborné poroty naše inscena-
ce dostaly tři doporučení na 
Loutkářskou Chrudim a jednu 
přímou nominaci do národního 
kola Dětské scény v Trutnově.

Udělené ceny: Matěji Kubinovi za loutkoherecký výkon v inscenaci O muži, který počítal šišky. Lout-
kářskému souboru Spolu, ale každý sám ZUŠ Jaroměř za výtvarnou a hudební složku inscenace 
O muži, který počítal šišky. Loutkářskému souboru Moje pětka ZUŠ Jaroměř za herecké výkony v 
inscenaci Chudý a veselý. Matěji Kubinovi za výtvarnou složku inscenace Osudové kolo. Jakubu 
Maksymovovi za výtvarnou složku inscenace Ve dvě na hruškách. Jarce Holasové a Jakubu Maksy-
movovi za originální autorské představení Ve dvě na hruškách.
Soubor Spolu, ale každý sám ale společně také recituje. Na Audimaforu v Kostelci nad Orlicí mu 
bylo uděleno Čestné uznání a doporučení na Náchodskou Prima sezónu (národní kolo přehlídky 
studentského divadla) za recitační koláž z textů K. J. Erbena a J. Suchého „Není Štědrý jako Štědrý“. 
Tak nám držte palce!

Jarka Holasová, FOTO: Ivo Mičkal

Večer pro dobrou věc v Jaroměři
Tak jako každý rok na jaře i letos proběhl v Jaroměři 28. března koncert s názvem „Večer pro dobrou věc“. 
Část výtěžku byla věnována Základní škole speciální, Jaroměř, Palackého 142. Rádi bychom touto cestou 
poděkovali všem sponzorům a hlavnímu organizátorovi panu Davidu Novotnému za snahu a čas, který 
věnuje charitativním akcím.
Celková cena, která byla naší škole předána, činí 31.800,-- Kč v dárcích od více jak 10 firem a 8.000,-- Kč 
v hotovosti. Ač se zdá výše výtěžku velmi zajímavá, uvádíme pro zajímavost a obrázek o jaké dárky se 
jedná. Od firmy Jarpa jsme obdrželi poukaz na zboží v hodnotě 6.000,-- Kč, což jako škola velmi vítáme. 
I krabice sladkostí v hodnotě 2.000,-- Kč udělala dětem velikou radost. Dále jsme obdrželi různé druhy 
hudebních CD v celkové hodnotě 20.000,-- Kč a 100 ks stejných DVD - Včelka Mája v hodnotě 3.800,-- Kč. 
Je příjemný pocit a milé zjištění, že se v tak uspěchané době a při tak náročné práci najdou lidé, ochotní 
pomáhat i školám v menších městech.
Zároveň jsme dostali příslib od společnosti AGRESSO MEDIA s.r.o. v zastoupení paní Kateřiny Hamrové, 
ředitelky soutěže krásy „Miss Junior Česká a Slovenská republika“, příslib na 8.000,-- Kč v hotovosti a 
roční předplatné časopisu pro každého správného Čecha  „Českopis“.

 V Jaroměři 17.4. 2008, Šárka Holečková, učitelka

Mateřský klub Rozmarýnek pořádá dne 19. května od 9:30 do 16:30 hodin Den ote-
vřených dveří, v jehož průběhu představí všem zájemcům mnohé své aktivity a činnos-
ti, které organizuje během celého roku. Začínáme v půl desáté Cvičením pro cvrčky, kde se 
nejmenší děti učí jednoduché říkanky, básničky a písničky, v jejichž rytmu provádí jednoduché 
cviky. Potom bude následovat od půl jedenácté diskuse na téma Chci se stát dobrým rodičem. 
Pokud se chcete této rozpravy zúčastnit, nabízíme zde témata na zamyšlenou: Jaké vlastnosti/
hodnoty chcete děti naučit? Jakým způsobem vedete své děti k těmto hodnotám? Co potřebu-
jete k tomu, abyste je to dokázali naučit ? Jak se má člověk připravit na rodičovství a kdy má 
začít? Jak si ověřujete, že vychováváte své děti správně? Touto diskusí se zároveň připojíme 
k projektu mezinárodní Sítě MC MINE – Jak chceme vychovávat naše děti II. Pokud Vás tento 
projekt zaujal, předesíláme, že každý následující měsíc budeme v diskusi pokračovat a termín 
a téma se dozvíte mj. na plakátech a web. stránkách klubu.
V odpoledních hodinách bude program pokračovat od dvou hodin lekcí Poznáváme svět, edu-
kativní hodinkou pro děti cca od 2 let, kde se učí zábavnou formou o nejrůznějších věcech 
světa kolem nás. Dále bude následovat Angličtina pro předškoláky v patnáct hodin a po ní o půl 
čtvrté program uzavře Keramika pro nejmenší aneb patlání a tvoření z hlíny. 
V průběhu celého dne dostanete veškeré informace o činnosti a plánech klubu, malé občerst-
vení a děti si mohou volně pohrát v naší herně. Velice se těšíme na Vaší návštěvu.

Mgr. Helena Zapletalová – předsedkyně o.s.
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Masopust a svépomocné 
malování herny

v MŠ v Dolanech:
Letos jsme se v naší mateřské škole rozhodli 
poprvé uspořádat společně se základní školou v 
pátek 15.2.2008 Masopustní veselí. Pojali jsme 
ho trochu v jiném duchu než je zvykem. Organi-
zace se chopili všichni s vervou a každý pomohl, 
jak mohl. Pracovnice školní kuchyně obstaraly 
občerstvení v podobě ovaru. Ředitelka objed-
nala živou hudbu a živého kouzelníka – mistra 
republiky v kouzlení pro děti a mládež. Učitelky 
ze školy vyrobily s dětmi masky, nacvičily s nimi 
folklorní program, uzavřený pochováním basy. 
Přes velké prvopočáteční obavy nás všech se 
nám masopust opravdu povedl.
Za pár dní nás čekala další akce „Hop a je hoto-
vo“. Vznikla na popud jedné maminky, která 
se ujala shánění sponzorských darů. 27.2. po 
odchodu posledního dítěte jsme dojely pro barvy, 
štětce a jiné potřeby pro malování. Začalo škra-
bání zdí, sádrování, penetrování. Pracovali jsme 
až do pozdních večerních hodin. Do práce se 
zapojili všichni zaměstnanci MŠ od uklízečky až 
po učitelky. Poslední den (29.2.) jsme malovali, 
natírali, umývali, uklízeli a dokončovali, aby bylo 
na pondělí překvapení hotové. Pak už stačilo na 
dveře vyrobit obrovskou mašli a čekat do pondělí 
na překvapení ve tváři dětí i jejich rodičů. 
Mám radost. Vše jsme úspěšně stihli v tak krát-
kém čase. Děkuji rodičům, kteří přišli pomo-
ci nebo pomohli jinou formou. No, a jak je ve 
školství zvykem – děkuji i zaměstnancům, kteří 
věnovali svůj volný čas a svou práci zvelebení 
herny. Je krásná! 

Monika Štanderová
Vedoucí vychovatelka MŠ Dolany 

Noc s Andersenem
v dolanské školičce

28. 3. jsme svátek učitelů oslavili netradičně už 
po čtvrté Nocí s Andersenem. Dopoledne jsme si 
povídali o Karlu Čapkovi, také o Josefovi a celé 
Čapkově rodině a jejich vztahu k našemu kra-
ji. Odpoledne si děti v družině vyrobily nádher-
né lampionky z hedvábného papíru, které nám 
svítily po celý večer a Noc. V 18 hodin jsme se 
sešli ve škole, stanovili si pravidla, zasedli k cha-
tu, pozdravili všechny knihovny a spací místa. 
Během večera jsme malovali pohledy s tema-
tikou Čapkových pohádkových knih. Pohledy 
jsme odeslali jako pozdravy z Noci význačným 
osobnostem. K práci jsme si četli z Devatera - 
hledali jsme synonyma, antonyma, hráli jsme si 
s bohatým textem. Děti ožily při četbě Pohádky 
vodnické v místě, kde jsme narazili na jaroměř-
ského vodníka Faltyse. Řešili jsme kvízy, luštili 
jsme křížovky. Z CD jsme si pustili pohádku O 
veliké řepě. Taky jsme kuchtili z banánů a mléka. 
Umixovali jsme pohádkový koktejl.
Skládali jsme obrázky z Devatera pohádek, 
určovali k jaké pohádce patří ta která složenina. 
Děti se těšily na noční cestu s baterkami ves-
nicí. Na ní děti hledaly přesmyčky a slova, z 
nichž tvořily příběh. Po návratu malí Anderseni 
byli jako pěny, když poslouchali ukázky ze Svě-
rákovy knihy Radovanovy radovánky. Pomalu 
se klížila očka a děti se pomaloučku vsoukaly 
do spacích pytlíků i óbrpytle. Ještě jsme si při 
svitu lampionů přečetli pokračování Radovana 
a dobrou noc! 
To vše zažilo 9 dětí a tři dospělé učitelky v Dola-
nech. 

PODKOVÁŘSKÉ  DNY
Střední škola řemeslná v 
Jaroměři pořádala ve dnech 
28. a  29. března 2008 již 11. 
„Podkovářské dny“.
V pátek po zahájení se účastníci 
seznámili se současnými trendy 
v podkovářství, které přednášel 
a na obrázcích ze seminářů v 
Ženevě demonstroval MVDr. 
Zdeněk Žert. Odpoledne násle-
dovala přednáška o podkování 
soutěžních koní. Se svými zku-
šenostmi ze závodů seznámil pří-
tomné jezdec a podkovář Edgar 
Schnagar z Hamburku. Předvedl 
praktické podkování podkovami 
EASY WALKER a vysvětlil před-
nosti těchto podkov.
Po večeři účastníci sledovali soutěž ve výrobě podkov. Soutěžící měli za úkol zhotovit podkovu na 
sbíhané kopyto pro koně pracující v těžkém tahu. Vítězem soutěže se stal žák Ondřej Beran, na 
druhém místě se umístil Jiří Spurný a třetí místo získal žák Jaroslav Mikula.
V sobotu přednášel podkovář Wilhelm Diemling a představil nové podkovy CYTEK. Součástí výkla-
du byla praktická ukázka  podkování  mrtvého kopyta a předních končetin na živém koni.
Po obědě účastníci soutěžili v hodu podkovou o Podkovářský džbán. V této soutěži zvítězil Wojciech 
Taranowicz, druhé místo patřilo Joanne Antczakové (oba Polsko) a třetí žáku Pavlu Cviklovi.
Vyhodnocena byla také soutěž žáků ve volném kování. První místo za dílo „Lžíce na boty“ zís-
kal Petr Richtera, na druhém místě se umístnil  za kovářsky svařovanou sekeru Ondřej Nejdl a 
na třetím za výkovek „Parašutista“ Tomáš Kverek.
Na závěr setkání účastníci projevili spokojenost s programem a vyjadřovali se pochvalně o 
získaných poznatcích.

Zdeněk Vítek

CELOSTÁTNÍ  SOUTĚŽ
Ve dnech 8. a 9. dubna 2008 
uspořádala Střední odborná 
škola obchodní a Střední odbor-
né učiliště řemesel v Moravském 
Krumlově ve spolupráci se Spo-
lečenstvem uměleckých kovářů 
a zámečníků  a kovářů a pod-
kovářů Čech, Moravy a Slezska. 
CELOSTÁTNÍ  SOUTĚŽ v oboru 
UMĚLECKÝ  KOVÁŘ.
Soutěže se zúčastnilo devět 
dvoučlenných družstev z celé 
republiky. Byli zde zástupci z 
Horních Heřmanic, Soběslavi, 
Rybitví, Ostravy, Oselců, Tře-
bíče, Prahy, Hradce Králové a 
Jaroměře.
Soutěžní úkoly byly tři. První úkol 
bylo volné téma, v časovém limi-
tu 120 min. žáci zhotovili výrob-
ky, které si sami navrhli. Druhý 
úkol byl pro všechny společný. 
Soutěžící vykovali dle nákresu 

klepadlo. Časový limit byl 210 min. Poslední úkol spočíval v kresbě tužkou a byl pro všechny 
soutěžící stejný: nákres svícnu dle předlohy. Časový limit byl 90 min.
K hodnocení  prací se sešla nezávislá porota, které předsedal Milan Michna, předseda Kovář-
ského společenstva. Dalšími členy poroty byli  ing. Jiří Psota – ředitel SOŠo a SOUř a  Ph.Dr. 
Hana Daňková – učitelka výtvarných předmětů. 
Každý úkol byl hodnocen samostatně a po sečtení bodů bylo sestaveno pořadí. Na třech prv-
ních místech se umístili tito žáci a školy: první místo patří: Petru Kovářovi a Ondřeji Nejdlo-
vi – SŠř Jaroměř s počtem 98 bodů, druhé místo získali: Michal Andres a Vojtěch Táborský 
- SOŠ a SOU Hradec Králové s počtem 74 bodů, třetí místo patří: Tomáši Červinkovi a Petru 
Mejzlíkovi – SŠř Třebíč s počtem 72 bodů.
Touto cestou děkuji celému týmu organizátorů soutěže a řediteli SOŠo a SOUř ing. Jiřímu 
Psotovi za výbornou přípravu, klidný průběh a důstojné vyhodnocení soutěže v Rytířském sále 
zámku v Moravském Krumlově, před obrazy Slovanské epopeje od Alfonse Muchy.

Zdeněk Vítek
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Místní skupina Českého červeného kříže Jaroměř

Baskeťáci
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Skautky pomáhaly
Někteří z Vás možná zahlédli v televizi či 
v novinách zprávu, že organizace SIRIRI 
pořádá sbírku starých brýlí na pomoc lidem 
ze Středoafrické republiky. A protože jedním 
ze skautských zákonů je, že skautka pomá-
há jiným, rozhodly jsme se také tuto sbírku 
podpořit. Od ledna do konce dubna přinášeli 
členové odddílů starší brýle. Ty jsme pečlivě 
uschovaly a v nejbližších dnech budou pře-
dány do správných rukou. Všem velmi děku-
jeme za ochotu.

2. dívčí oddíl Jaroměř

Přijďte mezi nás……
Vážení a milý čtenáři,
již v minulosti si většina z Vás mohla povšimnout našich příspěvků zde v novinách a mnozí se 
s námi mohli setkat na různých společenských akcích města.
Rádi bychom Vás tímto článkem seznámili s místní skupinou Českého červeného kříže Jaroměř.
Počátky zrodu místní skupiny se oficiálně datují k  roku 2004, kdy místní skupinu tvořilo  pět lidí, 
postupně jsme se rozrůstali až na nynější stav pětadvaceti členů.
Kde se s námi můžete setkat? Nyní na školách v Jaroměři a Josefově probíhá pod záštitou 
města program s názvem Prevence sociálně patologických jevů u mládeže,  kterého se účastní  
zástupci hasičů, policie a také naše skupina. Naším cílem v tomto projektu je seznámit žáky a 
studenty se základy poskytování  první pomoci. Všichni zúčastnění mají možnost si prakticky 
vyzkoušet nepřímou masáž srdce a umělé dýchání na resuscitačním modelu „buddy“, zástavu 
krvácení a ošetření zlomenin. Kromě výuky první pomoci se podílíme na zajištění zdravotnic-
kého dozoru na kulturních a sportovních akcích, mezi které patří například Bambiriáda, Jose-
fovské slavnosti, Memoriál Oldřicha Máchy… 
Naší vizí do budoucna je vytvoření regionální pohotovostní jednotky ČČK schopné rychle rea-
govat na žádost o poskytnutí pomoci při vzniku mimořádné události, s kterou jsme se již setkali 
v roce 2007, kdy orkán Kyrill postihl převážnou část východních Čech. Po obdržení krizové 
textové zprávy jsme drželi stav pohotovosti, který byl bez potřeby našeho zásahu po třech 
dnech ukončen.
Mimo jiné se také účastníme záchranářské soutěže „Rescue Rozkoš“, vyžadující nejen teore-
tickou, ale především praktickou a fyzickou přípravu, které se věnujeme na našich pravidelných 
schůzkách. Díky naším sponzorům se naše vybavení rozšířilo od polních lůžek, zásahových 
batohů, vakuové matraci až po zapůjčený terénní automobil, který je vybavený zdravotnickou 
zástavbou.
Tímto bychom Vás rádi pozvali mezi nás, pokud máte zájem, chuť a čas, scházíme se pra-
videlně každých čtrnáct dní ve středu v 17h v klubovně PTO Maxim, areál nemocnice. Více 
informací o nás naleznete na webových stránkách http://sweb.cz/cck.jr/.
Na další shledání s Vámi se těší místní skupina ČČK Jaroměř.

Jana Lábusová  a Kateřina Mikysová, členky MS ČČK Jaroměř

Kuličkiáda  2008
V sobotu 5. dubna 2008 se v Jaroměři v městském par-
ku u jídelny Na Karlově uskutečnil již 14. ročník Kulički-
ády – soutěže ve cvrnkání kuliček. Pořádali ji členové 
pionýrského tábornického oddílu Poutníci z Jaroměře. 
Kuličkiáda začala v 9:00 hodin. Na startu této již téměř 
zapomenuté hry se sešlo na tři desítky soutěžících ve 
věku od 6 do 45 let. Soutěž byla rozdělena do 10 disci-
plín. Úkolem soutěžících bylo například zdolat s kulič-
kou slalom mezi překážkami či hodem umístit do důlku 
co nejvíce kuliček z deseti možných. Zajímavý byl také 
crvnkací souboj, při kterém se soutěžící doslova před-
háněli v přesném cvrnkání na důlek. Všichni soutěžící 
zvládli i zákeřnou překážkovou dráhu, i když některým 
to trvalo o něco déle.
Nejvíce byly zastoupeny kategorie nejmladších 
závodníků (1. – 3. třída) a kategorie nejstarších 
závodníků (15 – 99 let). Že by se nám rodiče vraceli 
do dětských let?
Kuličkiáda skončila úderem poledne a všichni sou-
těžící si domů odnesli věcné ceny. 

Již nyní se všichni mohou těšit na další z akcí určené pro širokou veřejnost – ve čtvrtek 8. 
května 2008 (státní svátek) proběhne v prostorách klubovny PS Pohoda (nemocnice) Májový 
turnaj v deskových hrách. Zváni jsou všichni zájemci od 5 do 101 let. Vstupné 10,- Kč, začátek 
od 9:30 hod. Pro výherce jsou připraveny hodnotné ceny.

Za PTO Poutníci – Anička „Mimi“ Ondrová

V sobotu 12.04.2008 sehráli BASKEŤÁCI na domácím hřišti první utkání finále PLAY-OFF 
nejmladších minižáků proti týmu BK Pardubice. Po velmi dramatickém průběhu Josefováci 
porazili Pardubice 44:40!!!! K odvetě na „velmi horké“ pardubické půdě tak odjížděli s vedením 
1:0 na zápasy. Stačilo jednou vyhrát. Bohužel pardubické družstvo se již nenechalo zaskočit a 
na domácí půdě jednoznačně potvrdilo roli favorita a stalo se po dvou výhrách 66:22 a 60:17 
přeborníkem východních Čech. 
Přesto je druhé místo pro TJ Sokol Josefov historický úspěch a skvělé navázání na tradici 
jaroměřské košíkové. 

Více na www.basketaci.cz.

Přípravy na prázdniny 
začínají:

Festnefest III., týdenní výjezd
Festnefest je letní neziskový festival pro 
všechny mladé, který se koná v jaroměřských 
Masarykových sadech. Hlavním cílem akce je 
uspořádat kulturní festival ve  městě Jaroměř 
pro mladé lidi z celého Královéhradeckého 
kraje. Dále  také  prezentovat činnost níz-
koprahových zařízení pro děti a mládež, pře-
devším místního střediska  Milíčův dům, které 
je hlavním organizátorem festivalu. Na jeho 
přípravě  se podílí také  nízkoprahová zařízení 
pro děti a  mládež Poklop a Archa z Nácho-
da, která jsou součástí občanského sdružení 
Dokořán, o.s..
Festnefest III. se uskuteční v sobotu 26. čer-
vence v Masarykových sadech. Součástí festi-
valu je hlavní scéna pro koncerty kapel, taneční 
scéna, čajovna s etnoscénou, program pro děti 
a prezentační stan.  Na programu se v součas-
né době pracuje. Podrobněji bude tedy zveřej-
něn později. Vstupné na festival je dobrovolné.
Protože je organizace festivalu velice nároč-
ná na přípravu i samotnou realizaci, hledáme 
dobrovolníky, kteří nám s ní pomohou. Zájemci 
o pomoc se mohou hlásit koordinátorce dob-
rovolníků Simoně Kořenské, a to telefonicky, 
e-mailem, či osobně přímo ve středisku (491 
815 169, milicuv.dum@diakoniecce.cz)

Učíme se hrát podle 
pravidel aneb lidská sluš-
nost otevírá dveře k lidem 

a dobrému životu
Tak zní název projektu, který bude realizován 
v rámci týdenního výjezdu s dětmi a mládeží 
ze sociálně slabých, převážně romských rodin 
z Jaroměře a okolí, které jsou ohroženy spole-
čensky nežádoucími jevy .
Jedná se o týdenní zážitkový pobyt pro 15 dětí 
ve věku 8 – 16 let v termínu 2. – 9. 8. 2008 
v areálu letního dětského tábora ve Vysoké 
Srbské. Celý program je zaměřen na osvoje-
ní a procvičování pravidel slušného chování, 
prohlubování dosud získaných dovedností, 
vědomostí a návyků a prevenci sociálně pato-
logických jevů (šikana, záškoláctví, návykové 
látky, alkohol, kouření, trestná činnost, agresi-
vita). Bude probíhat formou her a skupinových 
aktivit. 

Za Diakonii ČCE – středisko Milíčův dům
Bc. Žaneta Csaszárová

Fundraiserka/pracovnice pro PR
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sobota 3. 5.
Tleskač (ska)

- Bastion No. 35 v Josefově, 21:00 hodin
- pořadatel: Hudební klub Bastion No. 35

pondělí 5. 5.
Kytarový koncert posluchačů

Pardubické konzervatoře
- koncertní sál ZUŠ, 19:00 hodin
- pořadatel: ZUŠ F.A.Šporka

úterý 6. 5.
Třídní koncert žáků
Martiny Zemkové

- koncertní sál ZUŠ, 17:00 hodin
- pořadatel: ZUŠ F.A.Šporka

úterý 6. 5.
Žalman a spol.

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

středa 7. 5.
Koncert žáků školy ke Dni matek

- koncertní sál ZUŠ, 18:00 hodin
- pořadatel: ZUŠ F.A.Šporka

čtvrtek 8. 5.
Májový turnaj v deskových hrách

- klubovna PS Pohoda, 9:30 hodin
- pořadatel: PTO Poutníci

čtvrtek 8. 5.
Vzpomínkový akt

Ukončení 2. světové války
- socha vojáka u Městského divadla
  v Jaroměři, 10:00 hodin
- pořadatel: Město Jaroměř, Český svaz
  bojovníků za svobodu

pátek 9. 5.
Broken Therapy II

- Bastion No. 35 v Josefově, 20:00 hodin
- pořadatel: Hudební klub Bastion No. 35

sobota 10. 5.
E!E (punk)

- legendární punková kapela
- Bastion No. 35 v Josefově, 21:00 hodin
- pořadatel: Hudební klub Bastion No. 35

pondělí 12. 5.
Řeč těla

- přednáška – Ing. Jiřina Slámová, Pyramida
  centrum harmonie, Chrudim
- Městské divadlo – učebna Suterén, 18 hod.
- pořadatel: MěKS

úterý 13. 5.
Třídní koncert žáků Ivany Kubíčkové
- koncertní sál ZUŠ, 17:00 hodin
- pořadatel: ZUŠ F.A.Šporka

úterý 13. 5.
Jarní koncert jaroměřských sborů

- 314. abonentní koncert KPH 
- účinkuje Cantus a Jaromír
- Městské muzeum v Jaroměři, 19:00 hodin
- pořadatel: MěKS

středa 14. 5.
Prezentace „Zelených potravin“

- klubovna v Husově ulici, 9:30 hodin
- pořadatel: Mateřský klub Rozmarýnek

středa 14. 5.
Koncert žáků, rodičů a příbuzných 

u příležitosti Dne rodiny
- koncertní sál ZUŠ, 18:00 hodin
- pořadatel: ZUŠ F.A.Šporka

pátek 16. 5.
Mňága a Žďorp

- koncert prvotřídní kapely
- Bastion No. 35 v Josefově, 21:00 hodin
- pořadatel: Hudební klub Bastion No. 35

sobota 17. 5.
15 let florbalu v Jaroměři

- oslavy spojené s turnajem bývalých hráčů
  florbalu TJ Sokol Jaroměř
- sokolovna TJ Sokol Jaroměř
- pořadatel: TJ Sokol Jaroměř

sobota 17. 5.
F. Loewe – A.J.Lerner:

My Fair Lady Pardubice
- velký sál Městského divadla, 19:00 hodin
- pořadatel: MěKS 

neděle 18. 5.
O zlé královně

- loutková pohádka pro děti
- Boučkovo loutkové divadlo, 13:30 a 15 hod.
- pořadatel: LS BOĎI

neděle 18. 5.
Pochod pohádkovým lesem

- start v Dolíku v Josefově, trasa cca 5 km
- 14:00 – 17:00 hodin, pořadatel: DDM Klíč

pondělí 19. 5.
Den otevřených dveří

- klubovna v Husově ulici, 9:30 – 16:30 hodin 
- pořadatel: Mateřský klub Rozmarýnek

úterý 20. 5.
Třídní koncert žáků M. Kočí,
K. Krčmové a I. Mačejovské

- koncertní sál ZUŠ, 18:00 hodin
- pořadatel: ZUŠ F.A.Šporka

úterý 20. 5.
Tepui 2007

- přednáška Radko Táslera o speleogické
  expedici
- malý sál Městského divadla, 19:00 hodin
- pořadatel: MěKS

středa 21. 5.
Třídní koncert žáků
Martina Brunnera

- koncertní sál ZUŠ, 18:00
- pořadatel: ZUŠ F.A.Šporka

čtvrtek 22. 5.
Beseda s profesorem

Jiřím Vorlíčkem
- Městské muzeum, 17:30 hodin
- pořadatel: Městské muzeum

čtvrtek 22. 5.
Třídní koncert žáků Nikoly Hájkové
- koncertní sál ZUŠ, 18:00 hodin
- pořadatel: ZUŠ F.A.Šporka

pátek 23. 5.
Skapollo (skapunk)

- Bastion No. 35 v Josefově, 21:00 hodin
- pořadatel: Hudební klub Bastion No. 35

pátek 23.5. – sobota 24. 5.
Celostátní přehlídka mistrů magie
- Městské divadlo, Boučkovo loutkové divadlo
- pořadatel: Magická lóže M.S.Patrčky

pátek 23.5. – sobota 24. 5.
BAMBIRIÁDA 2008

- přehlídka volnočasových aktivit
- Masarykovy sady v Jaroměři
- pořadatel: LLM – Jiří Plšek

sobota 24. 5.
Rocková kapela Hot Rock

- koncert v rámci přehlídky mistrů magie
- velký sál Městského divadla, 14:00 hodin
- pořadatel: Magická lóže M.S.Patrčky
  + ZUŠ F.A.Šporka

sobota 24. 5.
Dětský den

- areál ZKO v Růžovce, 9:00 hodin
- pořadatel: ZKO Jaroměř + MěKS

sobota 24. 5.
Josefovský pohár

- hasičská soutěž s mezinárodní účastí
- Josefov – u Poklasného mlýna, 9:30 hodin
- pořadatel: SDH Josefov

sobota 24. 5.
Klika – Poland Visit

- Bastion No. 35 v Josefově, 21:00 hodin
- pořadatel: Hudební klub Bastion No. 35

pondělí 26. 5.
Zpívánky

- hudební tvůrčí dílna
- koncertní sál ZUŠ, 9:30 hodin
- pořadatel: Mateřský klub Rozmarýnek

úterý 27. 5.
Varhanní recitál Jaroslava Tůmy

- 315. abonentní koncert KPH
- kostel sv. Mikuláše, 19:00 hodin
- pořadatel: MěKS

středa 28. 5.
Třídní koncert žáků
Vlastimila Kováře

- koncertní sál ZUŠ, 18:00 hodin
- pořadatel: ZUŠ F.A.Šporka

čtvrtek 29. 5.
Kuk a Cuk Atakdále

- představení pro MŠ a I. stupeň ZŠ
- velký sál Městského divadla, 8:30 a 10 hod.
- pořadatel: MěKS

pátek 30. 5.
Broken Therapy III

- Bastion No. 35 v Josefově, 21:00 hodin
- pořadatel: Hudební klub Bastion No. 35

sobota 31. 5.
Festival Four Stars - Pevnost 2008

- vystoupí Kabát, Komunální odpad, Walda
  Gang, Aleš Brichta
- Ravelin XIII v Josefově, 12 – 24 hodin
- pořadatel: Agentura Maximus Promotion

sobota 31. 5.
Dětské koulení

- pro děti ve věku 10 – 15 let v dopr. rodičů
- kuželna v Josefově, 9:00 – 15:00 hodin
- pořadatel: Klub kuželkářů
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Poslední ,,finálový turnaj“
Jaroměřské FAIN LIGY firem 2008

(pořádá sdružení FAINSPORT – Bedlek&Lebedinský)
se uskutečnil v hale SOU v Jaroměři 

dne 29. 3. 2008
Finálové kolo Jaroměřské FAIN LIGY 2008 nabídlo velmi kvalitní fotba-
lovou podívanou. Vítězem této skupiny se stal dle očekávání, ovšem ne 
až tak suverénně tým Karsit Lisovny. Na druhém místě ve skupině se 
umístil loňský vítěz tým Karsit, který byl díky těsné a smolné prohře s 
vítězem skupiny již prakticky ze hry o celkové prvenství. Mohutným fini-
šem stejně jako v loňském roce si díky třetímu místu ve skupině a dvoj-
násobku bodů pro nejlepší 3 týmy skupiny rapidně vylepšil své postavení 
MK  INTERIER. Na čtvrtém místě se umístil V+J Rodos, který jako jediný 
v této skupině dokázal porazit vítěze skupiny. Na pátém místě se umístil 
tým AGRO  CS, který měl však rozhodně vyšší ambice a možnosti. Šesté 
místo obsadil tým Kimberly Clark ,,A“, který odehrál celé finálové kolo 
pouze v 5ti lidech a to zřejmě rozhodlo o jejich konečném umístění.
Ve druhé skupině o umístění se utkaly tyto týmy: CZ Plachetka, Kimber-
ly Clark ,,B“, Autoprofi&Matějovský, BONO, HPi a ODES. Očekáva-
ným vítězem v této skupině se stal tým CZ Plachetka, kterému jen těsně 
unikla účast mezi nejlepšími 6ti týmy. Jako druhý se umístil tým BONO, 
který tak mohutným finišem vylepšil dojem z nepříliš povedeného dosa-
vadního umístění. Třetí ve skupině skončil překvapivě, ale zaslouženě 
tým ODES, který si rovněž jako BONO vylepšil tímto posledním turnajem 
díky dvojnásobku bodů za umístění do třetího místa své celkové posta-
vení. Čtvrté místo ve skupině obsadil tým HPi, který však určitě s celko-
vým umístěním nemůže být spokojen. Až na pátém místě ve skupině se 
umístil tým Kimberly Clark ,,B“, který měl před tímto finálovým kolem 
rozhodně větší ambice. Poslední ve skupině se umístil velmi oslabený 
tým Autoprofi&Matějovský a propadl se tak v celkovém pořadí o pár 
stupínků níže.
Skupina o udržení nabídla i přes neúčasti týmů BAK a Tanex PLASTY 
velice zajímavou bezstarostnou a líbivou podívanou. Utkaly se v ní týmy: 
Rudolf Polák, Global, KPV a FILEC. Nejlépe si v tomto klání počínal 
tým Rudolf Polák, který svou skupinu vyhrál. Na druhém místě skončil 
mladý tým z Hořic s názvem Global. Na bronzové příčce se umístil KPV, 
který jako jediný dokázal porazit vítěze této skupiny. Čtvrté místo zby-
lo jen těsně na FILEC, který se stal bezkonkurenčně nejsympatičtějším 
týmem celého průběhu turnaje.

Celkové pořadí Jaroměřské FAIN LIGY 2008:
  1. Karsit Lisovny
  2. Karsit
  3. MK INTERIER
  4. Kimberly Clark ,,A“
  5. V+J Rodos
  6. AGRO CS
  7. CZ Plachetka
  8. BONO
  9. ODES
10. Kimberly Clark ,,B“
11. HPi
12. Autoprofi&Matějovský
13. Rudolf Polák
14. Global
15. KPV
16. FILEC, 17. Tanex PLASTY, 18. BAK

Jaroměřská FAIN LIGA 2008 firem je již minulostí a nezbývá než podě-
kovat zúčastněným týmům za účast a předvedené výkony v turnaji.
Sponzoři letošního ročníku Jaroměřské FAIN LIGY 2008 jsou: 
Generální partner: Město Jaroměř¨, hlavní partner: Pivovar Primá-
tor, Coca Cola, Mediální partneři: Fotbal v kraji, Rainfall studio
Sponzoři: Bowling Centrum Jaroměř, FC HK, Gól – specializovaný 
fotbalový obchod, Ovoce a zelenina – Kamil Mach, Velkoobchod TRIO 
s.r.o., Vinotéka u Svatého Mikuláše, Profimarket, Expan, Active Sport, 
Hostinec Růžovka, Tipsport Bar – Josefov, Fitnesscentrum Jaroměř,  
Maersk Logistic
Více informací, fotografií a výsledků nejenom z jaroměřské FAIN LIGY 
2008 naleznete na www.fainsport.cz

TURNAJ  V  SÁLOVÉ  KOPANÉ

Ve velké tělocvičně sokolovny v Josefově se konal další ročník turnaje 
v sálové kopané. Sobotní dopoledne 22. března rozhodlo o těch nej-
lepších a letos to dopadlo následovně: 
1.místo - tým Salsa B
2.místo - tým Šachťor
3. místo - tým Salsa A
Vítězům srdečně blahopřejeme a těšíme se na další ročník.

JAK  JSME  SPALI  V  TĚLOCVIČNĚ
V pátek 11.4. se před sokolovnou v Josefově sešly mamky s malý-
mi dětmi, které jinak chodí každou středu na cvičení. Ale tentokrát si 
všichni přibalili spacáky, protože je čekalo nocování v tělocvičně. Pro 
většinu z nich to bylo poprvé.
Krásné počasí nás nejdříve vytáhlo na promenádu, kde jsme si zahráli 
různé drobné hry jako škatule, škatule, na schovávanou a na honě-
nou. Ale blížící se večer nás nasměroval zpět do tělocvičny. Po večeři 
jsme si ustlali na žíněnkách a už se jen čekalo, až se pořádně setmí, 
protože před námi byla stezka odvahy. Potemnělá velká tělocvična 
určitě vypadala pro nejmenší strašidelně, jinak než za denního světla. 
Jen svíčky naznačovaly, kudy se má jít. Kdo se dostal až nakonec, 
mohl si vzít jako důkaz ,,kouzelnou kuličku“ pro štěstí. Všechny děti to 
nakonec zvládly, i když třeba ve dvojici. Kulička pak putovala pod polš-
tář, honem převléknout do pyžamka a zalést do spacáku i s oblíbeným 
plyšákem. Nechyběla pohádka na dobrou noc, která ovšem musela 
mít hned dvě pokračování, protože se některá očka nechtěla zavřít.
Ráno po snídani byl ještě slavnostní nástup, každý byl odměněn diplo-
mem a malou sladkostí. Určitě musíme pochválit malou Valentýnku 
Škodovou a Matýska Chmela, kteří to zvládli bez maminek a to úplně 
v pohodě. A co ostatní? Pavlínka Kuhajdíková, Johanka a Leontýna 
Jedličkovi, Tomík a Lucinka Páslerovi, Lenička Filandrová, Jůlinka 
Shejbalová, Míra a Kačka Vašatovi – všichni byli báječní.
Takže si to zase někdy určitě zopakujeme.

Sbor dobrovolných hasičů Josefov
Vás srdečně zve na hasičskou soutěž v požárním útoku

JOSEFOVSKÝ  POHÁR
která se koná

24. května 2008 u Poklasného mlýna
soutěž proběhne v kategorii mužů a žen

Program:
1. prezentace 9:00 – 9:30, 2. zahájení 9:30, 3. soutěž družstev,
4. vyhlášení výsledků, 5. ukončení soutěže

Po celou dobu soutěže i po jejím skončení je připraveno občerstvení.

Srdečně zvou hasiči z Josefova!
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Květen 2008
  4.5.   neděle žáci starší   9:30 Dvůr Králové
  4.5.   neděle žáci mladší A 11:15 Dvůr Králové
  4.5.   neděle přípravka C 13:00 Nový Hradec, Předměřice, Černilov
10.5.   sobota žáci mladší B 10:30 FC Slavia HK B
10.5.   sobota muži B  17:00 Třebeš B
11.5.   neděle dorost  14:45 Černilov
11.5.   neděle muži A  17:00 Nový Hradec
18.5.   neděle žáci starší   9:30 Olympia Hradec B
18.5.   neděle žáci mladší A 11:15 Olympia Hradec B
18.5.   neděle přípravka C 13:00 Nový Hradec, Chlumec, Kunčice
24.5.   sobota přípravka A   9:00 Vrchlabí, H. S. M., Nová Paka
24.5.   sobota muži B  17:00 Vysoká
25.5.   neděle žáci mladší B 10:30 RMSK Cidlina C
25.5.   neděle dorost  14:45 Albrechtice
25.5.   neděle muži A  17:00 Miletín
31.5.   sobota přípravka C 13:00 Nový Hradec, Probluz, Stěžery
  1.6.   neděle žáci starší   9:30 Dobruška
  1.6.   neděle žáci mladší A 11:15 Dobruška
  1.6.   neděle dorost  14:45 Přepychy
  1.6.   neděle muži A  17:00 Dvůr Králové B
  7.6.   sobota přípravka A   9:00 Javorka, jičín, Vrchlabí
  7.6.   sobota muži B  15:00 Rasošky
  8.6.   neděle žáci mladší B 10:30 Stěžery

Utkání se hrají na fotbalovém stadionu TJ  Jiskra Jaroměř v Růžové ulici.

Stolní tenis
Během měsíce března dospěly mistrovské 
soutěže ke svému závěru. Ligové soutěže 
dopadly pro Jaroměř dobře. Ženy 2. liga 
- skončily na 6. místě z 12ti družstev. Muži 
2. liga - skončili na 9. místě ze 12ti družstev. 
Obě družstva si vybojovala právo účasti ve 2. 
lize i v nové sozóně.
V krajské soutěži si účast v nové sezóně vybo-
jovali muži i družstvo žen. V okresních sou-
těžích si účast zajistilo B mužstvo pro novou 
sezonu v 1. třídě a C mužstvo ve 2. třídě. 
Družstvo žáků se udrželo v krajském přeboru 
a B mužstvo žáků v okresním přeboru 1. třídy.

Thajský box
Dne 6.1.2008 se členové TJ Jiskry Jaroměř z 
oddílu thajský box Miroslav Hroneš a Tomáš 
Rudolecký zúčastnili zápasů valetudo v Hrad-
ci Králové v Kuklenách. Zápasy se konají v 
kleci, které se říká oktagon podle osmiúhel-
níkového půdorysu. Miroslav Hroneš celkem 
bez problémů zvítězil a Tomáš po dobrém 
začátku prohrál RSC,  pro zranění (bylo mu 
roztrženo obočí).

TJ Jiskra Jaroměř

Počátkem dubna 2008 na výroční členské schůzi klubu zhodnotili členové loňskou tenisovou sezó-
nu a odsouhlasili plán činnosti klubu na rok 2008. Vedle rekreační činnosti klubu – přijít si zahrát 
tenis může za určitých jednoduchých podmínek  kdokoli – byla podrobněji rozebraná plánovaná 
závodní činnost. Smíšené A družstvo dospělých bude v sezóně 2008 hrát soutěž Královéhradec-
kou 2. třídu, další tři družstva budou jako každoročně bojovat o umístění v okresní soutěži Davis 
Cupu. Vloni se naše družstva umístila v této soutěži na 1., 6., a 8. místě. Svůj okresní přebor budou 
hrát opět naši velmi úspěšní veteráni – vloni tuto soutěž vyhráli. Pro sezónu 2008 staví LTC do 
okresního přeboru 2 žákovská smíšená družstva.
LTC Jaroměř bude v sezóně 2008 pořadatelem 4 turnajů, jejichž termín bude ještě upřesněn. Pod 
záštitou Českého tenisového svazu proběhne v červenci již osmý ročník celostátního  Turnaje 
mužů, v srpnu celostátní Turnaj dorostenců. V září plánujeme uspořádání tradičního podzimního 
Turnaje veteránů - Veterán singl a druhý ročník Turnaje neregistrovaných – pro širokou veřejnost.
V současné době probíhá úprava areálu po zimní přestávce, avšak již 3.května začínají mistrovské 
zápasy našeho A družstva. Všechny mistrovské zápasy i turnaje jsou ke sledování volně přístupné 
veřejnosti. Pro zájemce zveřejňujeme termíny utkání A družstva hraných na našich dvorcích:
- 10.5.2008 se soupeřem TC Chlumec nad Cidlinou
- 31.5.2008  - s LTC Nový Bydžov
-   7.6.2008  - se Spartakem Vrchlabí
- 28.6.2008  - s TK Kruh
Vždy se jedná o soboty a začátky utkání jsou stanoveny na 9 hodin.
Členy klubu  a všechny zájemce o jaroměřský tenis upozorňujeme na vznik vlastních interne-
tových stránek klubu - www.ltcjaromer.blog.cz

RNDr. Věra Petráková, LTC Jaroměř

15  LET  FLORBALU
V JAROMĚŘI

Oddíl florbalu TJ SOKOL JAROMĚŘ sla-
ví letos 15 let své existence. A jak to tady 
vlastně všechno vzniklo? Na počátku vše-
ho bylo týdenní soustředění švýcarského 
družstva UHC UNICORNS METTMEN-
STETTEN (vítěz 3. ligy 1992-93) v Jaroměři. 
Od těchto hráčů si členové Sokola vypůjčili 
hokejky, aby si vyzkoušeli, co obnáší ovládat 
děrovaný míček a jak se florbal, v té době 
u nás ještě neznámý sport, hraje. Zalíbilo 
se a založil se oddíl. V létě 1993 odehrála 
Jaroměř kvalifikační turnaj v Praze (5. mís-
to), čímž si zajistila nominaci startovného 
na I. mezinárodním turnaji Czech Open za 
účasti nejlepších družstev Švédska, Finska, 
Švýcarska a dalších zemí. Oddíl vstoupil 
pod hlavičku české florbalové unie a několik 
sezon hrál I. ligu. Vzhledem ke stále většímu 
rozvoji tohoto sportu v ČR nebylo možné I. 
ligu v Jaroměři udržet. Vznikaly totiž další 
nové oddíly, převážně ve větších městech, 
kde jsou sportovní podmínky a zázemí na 
jiné úrovni. 
V současné době jsou v Jaroměři už 4 
družstva (muži, junioři, starší a mladší 
žáci), což je celkem zhruba 70 aktivních 
členů. Junioři a družstva žáků předvádějí 
své výkony v regionálních soutěžích, oddíl 
mužů bojuje po loňské neúspěšné a smol-
né sezóně o návrat do II. ligy a šance na 
postup jsou reálné, uvidíme jak to nakonec 
dopadne. Motivací pro nás není jen postup, 
ale také možnost si už konečně po tolika 
letech zahrát doma ve své nové sportovní 
hale a před svými fanoušky. Více informací o 
oddílu florbalu TJ Sokol Jaroměř naleznete 
na stránkách www.florbaljaromer.cz.

Vojtěch Shejbal

TJ  SOKOL  JOSEFOV
Kurzy snižování nadváhy
Kurz trvá dvanáct týdnů a tvoří ho jednou týdně hodina cvičení a hodina s vyhodnocením celotý-
denní stravy (počítačovým programem), měření tuků a vody v těle, analýza stravy.V této terapii se 
odnaučíme chybnému chování a myšlení. Odměny,ochutnávky, materiály jako pomůcky k hubnutí.
Cílem činnosti kurzu je: váhový úbytek týdně 0,5 – 1 kg, změna stravovacích a pohybových 
návyků, lepší pocit ze sebe samého, hubneme pomalu, ale jistě bez jo-jo efektu.
Cena kurzu je měsíčně cca 550,-Kč/os. Kurz je určen pro početně omezenou skupinu žen.
Schůzky budou pravděpodobně vždy v pondělí v malé tělocvičně TJ Sokol Josefov. Podle 
zájmu může následovat i kurz pokračovací. Úvodní informační schůzka zdarma 5.5.08.
Bližší informace a přihlášky na tel. 602 178 652, 739 462 502 D. Škodová.
Tento kurz pod vedením Markéty Žahourové již opakovaně úspěšně několik let probíhá v Novém 
Městě n.Met. a v Josefově je to již 4. běh.

PŘÍJEMNĚ  STRÁVÍTE  ČAS  VE  SPOLEČNOSTI  LIDÍ  MAJÍCÍCH  STEJNÝ  CÍL.
KDY: První informační schůzka pondělí 5. 5. 2008 v 17 hod.
KDE: Tělocvična TJ SOKOL Josefov, 1.patro, naproti prodejně hraček



Kopaná

Bowling
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Magická osmička na konci letopočtu je významná i pro jaroměřskou 
kopanou. Letos je to sto let, co se SK Jaroměř přihlásil do organizova-
ných soutěží, kde hrála mužstva z Pardubic, Hradce Králové, Nácho-
da, Dvora Králové n/L a Chrudimi. Již před tímto letopočtem se kopaná 
ve městě provozovala. Začátky se datují od r. 1903, kdy ve městě v 
místní textilní továrně pracovali montéři z Anglie.
Kolem nich se utvořila parta nadšenců, kteří založili fotbalovou XI. 
Byli to: Josefi Jar., Zemánek, Stárek, Rydlo, Hukal, Fábinger, Halbich 
Rud., Pácalt, Malina, Fréda Juliš, Špatenka, Vyskočil, Mikyska Jindřich, 
Andrejsek, Kocián, Matys. Prvním předsedou byl zvolen Rohn Fr., zapi-
sovatelem 17ti letý Svoboda R. Klubovna byla v hostinci u Matysů, hřiště 
na „Frajáku“ za kasárny. Branky se musely před každým zápasem stavět 
a kolem hřiště natáhnout provazy.
Po první světové válce byl do čela SK Jaroměř zvolen MUDr. Alois Filip, 
čelný představitel SK Slavie Praha, který se v Jaroměři usadil natrvalo. 
Další členové výboru byli : Halbich Karel, Růžička Jos., Josefi Jar., Ver-
ner Jos., bratři Mikyskové a poději přibyli Větvička Arnošt, Bolech Jos., 
Svoboda Rud., Tláskal. Jar., Stehlík J., Vlach K. a další. Bylo vybudová-
no hřiště na „Ohradě“ v Růžové ulici, kde je dodnes.
Činnost klubu byla veliká. Hrály se soutěže na úrovni tehdejší východo-
české župy, ale přátelská utkání zde sehrála i AC Sparta s populárním „ 
Káďou“ a i Slávie s Pláničkou.
V roce 1933 slaví SK Jaroměř 25. výročí trvání, a proto uspořádal oslavy 
rozložené do 14ti dnů. Byly to koncerty, plavecké závody a samozřejmě 
fotbalové zápasy, mimo jiné i derby se Slavojem Josefov. V této době 
měl SK Jaroměř dobré činovníky, kteří byli jak předsedové župy, tak v 

Asociaci fotbalové v Praze. V předválečném období hrál nejen SK Jaro-
měř, ale i SK Jezbiny, I.A třídu. Hráči přestupovali z klubu do klubu. Kluby 
byly posilovány vojáky, kteří ve zdejších posádkách plnili voj. službu.
V době druhé světové války hrál za SK Jaroměř i Václav Ježek, pozděj-
ší trenér národního mužstva ČSSR. V této době se hrála v pohodě I.A 
třída.

J. Martinec

Sto let jaroměřské kopané aneb, když krajem znělo „ Jaroměř mančaft známý“

Od leva: HÁTKA Josef (v civilu), ŠIROKÝ Jindřich, ŠIROKÝ Karel, MARTINEC 
Jaroslav, LUDVÍK Karel, KERCL František, JINDRA Josef, TAJNICER Karel, 
STEHLÍK Ferdinand, ŽEMLIČKA Jaroslav, ŽAHOUREK Jan, SOUČEK Antonín

SK JAROMĚŘ oddíl kopané I.A mužstvo v roce 1926

25 let SK Jaroměř, r. 1933

Od leva: Žemlička Jar. Petr, Erben, Červinka, Daič, Souček, Podzimek, Stehlík, 
Hubka, Tajnicer, Ludvík a autař Hendrych. 1930

Slavoj Josefov a SK Jaroměř pořádající sport. slavnosti 
za účasti vojenských XI. SK Jaroměř tmavý dres.

Šesté dějství turnaje O šampiona města Jaroměře v bowlingu se odehrálo v herně Na Rychtě 
v Novém Městě nad Metují, aby určilo šampiona pro rok 2008.
Od samého začátku nenechal obhájce loňského prvenství Pepíno Martinec nic náhodě a zcela 
suverénně získával rekordy na jednotlivých drahách. Výsledkem bylo vítězství na třech ze čtyř 
bodovaných, čímž stanovil historický rekord v získaných bodech. Do plného, čtyřicetibodového 
zisku mu chyběly pouhé dva. I další rekord, v průměru na čtyři hry, je nejlepší v celé šestileté 
historii. A jako druhý hráč v historii, po Václavu Poláčkovi, dokázal titul obhájit.
Takže se bojovalo „pouze” o zbylá místa. Toho se nejlépe zhostila Eliška Poláčková, která po 
loňském třetím místě skončila druhá a tím pádem zvítězila v kategorii Nejlepší žena, který 
získala již třetí rok po sobě. Třetím místem se mohl pochlubit Tomáš Šolc z Police nad Metu-
jí. Nejúspěšnější domácí hráč zůstal těsně pod stupni vítězů, na čtvrtém místě. Turnaje se 
zúčastnilo 20 hráčů z Jaroměře, Dvora Králové nad Labem, Pardubic, Prahy, Znojma, Police 
nad Metují a Nového Města nad Metují, a především hráči ze Znojma – Krhovic zůstali svými 
výsledky za očekáváním. 
Pořadatelem a organizátorem celé akce je firma Autodíly Po*Ma s.r.o. Jaroměř a její zástupce 
Václav Poláček na tiskové konferenci řekl: „Dnes musím použít věky otřepané věty – Mládí 
vpřed! Pepínův výkon byl mazec, velká jízda“. A tak nezbývá, než doufat, že se to příští rok 
nebude opakovat a jaroměřští borci dovezou trofej zpět domů – do Jaroměře. Nezbývá, než v 
to věřit. Kloubouk dolů Pepíno!

Šampióna města Jaroměře v bowlingu
obhájil Pepíno Martinec

ZKO  Jaroměř pořádá

24. května 2008 od 10 hod.
v areálu kynologického cvičiště

v Růžové ulici

DĚTSKÝ  DEN
- soutěže pro děti
- projížďky na koních
- projížďky na raftu po Labi
- lukostřelba
- dětská diskotéka
- Dětský karneval – soutěž o nejhezčí 
masku a soutěž pro děti a jejich psího 
kamaráda „Soutěž o psího sympaťáka“
- Loutkové divadlo

Občerstvení, včetně pečeného
selete, zajištěno.

Srdečně všechny zveme!
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Čtvrtek 1. 5.
SWINGOVÉ  EVERGREENY
začátek ve 14:30 – lázeňská kavárna
hrají: Skořepovi

Sobota 3. 5.
TANEČNÍ  ZÁBAVA
začátek v 19:00 – restaurace pod kaštanem
hraje: UNIDUO

Pondělí 5. 5.
Přednáška: OKOLÍ  VELICHOVEK
začátek v 18:30 – restaurace pod kaštanem
přednáší: Josef Dostálek

Úterý 6. 5.
KOMORNÍ  A  PĚVECKÝ  KONCERT
začátek v 19:00 – restaurace pod kaštanem
účinkuje: Musica per quattro

Čtvrtek 8. 5.
MISE  VELICHOVKY
11:30 hod.
Dechový orchestr VČE - Hradec Králové
12:15, 13:00 hod.
Mažoretky  SCARLET
14:00 hod.
Předpokládaný příjezd kolony vojenských 
historických vozidel
14:30 hod.
Demonstrace bitvy
15:00 hod.
New Dixie - Liberec

19:00 hod.
TANEČNÍ  ZÁBAVA
hraje: M. Vosáhlo
- restaurace pod kaštanem

Sobota 10. 5.
TANEČNÍ  ZÁBAVA
začátek v 19:00 – restaurace pod kaštanem
hraje: SOLO  MUSIC

Pondělí 12. 5.
Přednáška PEVNOST  JOSEFOV
začátek v 18:30 – restaurace pod kaštanem
přednáší: Josef Dostálek

Středa 14. 5.
TANEČNÍ  ZÁBAVA
začátek v 19:00 – restaurace po kaštanem
hraje: PREMIER

Čtvrtek 15. 5.
HAŠLEROVY  PÍSNIČKY
začátek ve 14:00 – lázeňská kavárna
hraje: Karel Šedivý

Sobota 17. 5.
TANEČNÍ  ZÁBAVA
začátek v 19:00 – restaurace pod kaštanem
hraje: UNIDUO

Pondělí 19. 5.
Přednáška HISTORIE  VELICHOVEK
začátek v 18:30 – restaurace pod kaštanem
přednáší: Josef Dostálek

Středa 21. 5.
TANEČNÍ  ZÁBAVA
začátek v 19:00 – restaurace pod kaštanem
hraje: UNIDUO

Čtvrtek 22. 5.
SWINGOVÉ  EVERGREENY
začátek ve 14:30 – lázeňská kavárna
účinkují: Skořepovi

Sobota 24. 5.
COUNTRY  TANEČNÍ  ZÁBAVA
začátek v 19:00 – restaurace pod kaštanem
hrají: VORVANI

Pondělí 26. 5.
Přednáška: OKOLÍ VELICHOVEK
začátek v 18:30 – restaurace pod kaštanem
přednáší: Josef Dostálek

Středa 28. 5.
TANEČNÍ  ZÁBAVA
začátek 19:00 – restaurace pod kaštanem
hraje: PREMIER

Čtvrtek 29. 5.
LÁZEŇSKÉ  MUZICÍROVÁNÍ
začátek ve 14:00 – lázeňská kavárna
hraje: Jan Neruda

Sobota 31. 5.
TANEČNÍ  ZÁBAVA
začátek v 19:00 – restaurace pod kaštanem
hraje: SOLO MUSIC

Chovatelská přehlídka
Po čtyřech letech přivítal sál Důstojnické besedy v Josefo-
vě chovatelskou přehlídku zvěře ulovené v okrese Náchod 
v mysliveckém roce 2007 – 2008. Přehlídka se uskutečni-
la ve dnech 11. - 14. dubna 2008.
Hodnotitelské komisi, kterou jmenoval orgán státní správy 
myslivosti odboru životního prostředí městského úřadu v Jaro-
měři z pověření obdobných orgánů měst Broumova, Náchoda 
a Nového Města nad Metují, bylo předloženo 739 trofejí zvěře 
jelení, dančí, srnčí, mufloní a lebky lišek a jezevce.
Ze 63 honiteb hodnotila komise 631 paroží srnců, z nichž 
bylo 10 hodnoceno medailemi – 1 zlatá. Srnčí zvěř se dob-
ře vyrovnala s následky kruté zimy 2005/2006, stavy zvě-
ře jsou opět na stejné výši jako v letech předcházejících, 
došlo ke zlepšení její kvality.
Trofeje jelení zvěře ukázaly, že tato zvěř je na ústupu co 
do množství i kvality. Loveni byli převážně mladí jeleni, 
nejstarší měl 7 roků. Z předložených 53 trofejí nezískala 
žádná medailová ocenění.

Dančí zvěř, která se vyskytuje ve volnu jen v malém množství, byla zastoupena 5 trofejemi, 
opět bez medailí. Mimo hodnocení byly vystaveny velmi dobré trofeje daňků z obory KARSIT.
Pozornosti si však zasloužila zvěř mufloní, kde byly vystaveny hodnotné trofeje. Ze 46 trofejí 
bylo hodnoceno zlatými medailemi 11 trofejí, 3 stříbrnými a 2 bronzovými. Velmi dobré chovy 
jsou v honitbě Bor Machov, Vysoká Srbská a Bukovina (Choustníkovo Hradiště). Nejsilnější 
beran se zlatou medailí byl uloven na Machovsku a měl 246,10 bodů CIC (řadí se do první 
desítky trofejí získaných v Česku).
Z černé zvěře (divokých prasat) byla předložena jen jedna trofej bez medaile.
Vedle trofejí spárkaté zvěře byly hodnoceny i lebky 3 lišek, jedna zlatá a dvě stříbrné medaile 
a jedna lebka jezevce lesního se zlatou medailí.
Chovatelskou přehlídku navštívilo 630 myslivců a přátel myslivosti a 9 tříd Základní školy Jose-
fov. Veřejnost hodnotila přehlídku jako velmi zdařilou jak po odborné stránce, tak i jako spole-
čenskou událost.

Ing. Václav Němec
FOTO zlatý muflon: OŽP

DDM Klíč, Školní 95, Jaroměř - Josefov
www.ddmjosefov.ic.cz

pořádá

POCHOD
pohádkovým lesem

neděle 18. 5. 2008
od 14:00 – 17:00

trasa do cca 5 km
Startovné 20,- Kč

Dětské koulení
Klub kuželkářů v Josefově

vás srdečně zve na Dětské koulení.

Chcete-li si zahrát kuželky
u příležitosti Dne dětí, přijďte

v sobotu 31. 5. 2008
od 9 do 15 hodin

na kuželnu v Josefově
(u bývalého fotbalového hřiště).

Vhodné pro věkovou kategorii
od 10 do 15 let v doprovodu rodičů.

S sebou čistou halovou obuv.
Srdečně Vás zve

KK Josefov!
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KVĚTEN  2008
Úterý 6. května 2008 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál

ŽALMAN  A  SPOL.
Písničkář Pavel Žalman Lohonka a spol. exis-
tuje od roku 1982. Současná sestava spolu 
hraje již 7 let. Během roku odehrají stovky fol-
kových koncertů.

Pondělí 12. května 2008 v 18.00 hod.
Městské divadlo - Učebna „Suterén“

ŘEČ  TĚLA
Jak k nám mluví naše tělo, jak jeho řeč pocho-
pit a co pro své tělo můžeme udělat, aby bylo 
spokojené a zdravé.
Přednáší: Ing. Jiřina Slámová, Pyramida 
centrum harmonie, Chrudim.

Úterý 13. května 2008 v 19.00 hod.
Městské muzeum
314. abonentní koncert KPH

JARNÍ  KONCERT
JAROMĚŘSKÝCH  SBORŮ

Účinkují: Pěvecké sdružení Cantus Jaroměř 
a Smíšený pěvecký sbor Jaromír.

Středa 14. května 2008 od 9 do 17 hod.
- příjem věcí k prodeji
Čtvrtek 15. května 2008 od 9 do 17 hod.
- prodej
Městské divadlo - šatna pro diváky

BAZAR  SPOLEČENSKÝCH  
ODĚVŮ  A  DOPLŇKŮ

VHODNÝCH  DO  TANEČNÍCH
K prodeji se přijímají dívčí šaty, halenky, suk-
ně, chlapecké obleky, kalhoty, saka, košile, 
boty atd. Neprodané věci budou k vyzvednutí 
po skončení bazaru tj. ve čtvrtek 15. 5. 2008 
od 17.00 do 18.00 hod.

Sobota 17. května 2008 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
V. hra v předplatném - VD Pardubice

Frederick Loewe - Alan Jay Lerner

MY  FAIR  LADY
Světově proslulý muzikál, napsaný podle 
jedné z nejpodařenějších komedií na světě 
- Pygmaliona od G. B. Shawa.
Režie: Petr Novotný j.h.

Neděle 18. května 2008 ve 13.30 a 15 hod.
Boučkovo loutkové divadlo

O  ZLÉ  KRÁLOVNĚ
Úterý 20. května 2008 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Malý sál

TEPUI  2007
Speleogická expedice za objevováním jesky-
ní na stolové hoře Churi. Na jihu Venezuely 
existuje málo probádaný svět pískovcových 
stolových hor vysoko se tyčících nad okolní 
pralesy. Teprve pozvolna se daří jednotlivé 
„tepui“ poznávat. Svým dílem přispěla i loň-
ská Česko-slovensko-venezuelská výprava.
Přednáší: Radko Tásler.

Pátek 23. května 2008
sobota 24. května 2008

CELOSTÁTNÍ  PŘEHLÍDKA  
MISTRŮ  MAGIE

Pátek
16 hod. Boučkovo loutkové divadlo

Doktor Faust
18 hod. U památníku M. S. Patrčky 

položení květin, křest knihy
19 hod. Kavárna divadlo

autogramiáda J. Frýzka

Sobota
10 hod. Kavárna divadlo

pořad Mikromagie s diaprojekcí
14 hod. Městské divadlo - Velký sál

Přehlídka kouzelníků nad 50 let

18 hod. Městské divadlo - Velký sál
Velká gala show s hosty

Sobota 24. května 2008 od 9.00 hod.
Základní kynologická organizace Jaroměř - v 
„Růžovce“

DĚTSKÝ  DEN
Ve spolupráci s Městským kulturním stře-
diskem bude pro děti připravena loutková 
pohádka, soutěže, projížďka na raftu, diskoté-
ka, soutěž o psího sympaťáka, koňský povoz, 
živá hudba a další.

Úterý 27. května 2008 v 19.00 hod.
Kostel sv. Mikuláše
315. abonentní koncert KPH

VARHANNÍ  RECITÁL 
JAROSLAVA  TŮMY

Účinkuje: Jaroslav Tůma - varhaník, cemba-
lista a hráč na klavichord.

Čtvrtek 29. května 2008 v 8.30 a 10 hod.
Městské divadlo - Velký sál

KUK  A  CUK  ATAKDÁLE
Pestré pásmo hudby, písniček, scének, vtip-
ných dialogů a klaunských hudebních výstupů.
Scénář a režie: Karel Kordas.
Představení pro mateřské školy a pro první 
stupeň základní školy. 

Připravujeme na červen 2008: To byl teda 
Silvestr - div. společnost Háta, Setkání v trá-
vě, Petrolejové lampy a další ... 

Městské kulturní středisko Jaroměř,
nám.Dukelských hrdinů 240, Jaroměř,

tel. 491 812 806,
www.jaromer-josefov.cz/mks,

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 vyzved-
nout v prvním týdnu prodeje.

Jak se dělá med
Jak už jste si mohli ve Zpravodaji přečíst, sla-
víme letos 140 let od založení prvního vče-
lařského spolku na Jaroměřsku. Rok 1868 je 
pro nás sice již dávnou historií, avšak historie 
včelařství samotného sahá mnohem hloubě-
ji a všichni si jistě vzpomeneme na praotce 
Čecha a jeho výrok o mléku a strdí. Med a 
další včelí produkty byly vždycky vzácností a 
drahým zbožím. Med jako jediné sladidlo, vosk 
pro výrobu svící jako jednoho z mála zdrojů 
nočního světla již nikdo z nás nepamatuje. 
Proto mělo včelařství vždy výsadní postavení 
v hospodářství, včelaři měli různá privilegia a 
včely požívaly ochrany větší než dnes.
Historický vývoj včelařství si však musíme 
představit zcela jinak, než jej vidíme nyní. Po 
celá staletí neměli lidé včely doma v úlech, 
ale tzv. brtníci za nimi museli chodit do lesů 
a vybírat med z dutin stromů, kde se usadily 
divoké včely, přičemž neměli žádné kukly, klo-

bouky nebo kuřáky a navíc pracovali ve výš-
ce a potýkali se s bodajícími včelami. Teprve 
později někoho napadlo strom i s hnízdem 
včel uříznout a přenést do blízkosti domu. 
Stále to však neřešilo problém s tím, že při 
odebrání medu a vosku bylo včelám zniče-
no celé hnízdo. Teprve moderní včelařství 
posledních dvou staletí začalo využívat zná-
mé dřevěné rámky, tvořící vyjímatelné plásty 
a nakonec vývoj došel až k dále rozebíratel-
nému nástavkovému úlu, což umožňuje jeho 
velikost pružně přizpůsobovat síle včelstva.

Výstava a Den čerstvého medu
Na poslední úsek historie vývoje včelařství, 
funkce včel v přírodě a včelí produkty se 
zaměří výroční výstava Jak se dělá med v 
Městském muzeu v Jaroměři, probíhající ve 
dnech 1. - 29. 6. 2008. Přijďte se seznámit se 
starými i moderními úly, včelařskými pomůc-
kami, historickými dokumenty dokreslujícími 
činnost včelařů v Jaroměři i okolních obcích. 

28. 6. 2008 taktéž v muzeu se uskuteční pro-
dejní Den čerstvého medu, kde budete moci 
ochutnat a koupit si letošní čerstvý med.

Výtvarná soutěž a povídání o včeličkách
Díky finanční podpoře našeho města i Králo-
véhradeckého kraje mohli jaroměřští včelaři 
začít realizovat své sliby i v prezentaci přínosů 
včelařství pro přírodu, a tak jsme již absolvo-
vali povídání o včeličkách pro tři třídy prvňáč-
ků v ZŠ Na Ostrově a pro děti v MŠ Zavadilka, 
přičemž další zájemci se mohou u nás hlásit. 
Děti z Jaroměře a okolních obcí, spadajících 
do působnosti našeho včelařského spolku, se 
rovněž mohou zapojit do výtvarné soutěže 
Medové malování a odevzdat své práce do 
20. 6. 2008 v městském muzeu. Vyhlášení 
vítězů proběhne rovněž v rámci Dne čerstvé-
ho medu 28. 6. 2008 od 14 h.

Ing. Václav Jirka,
předseda ZO ČSV, o.s., Jaroměř



F O T O O H L É D N U T Í

Výsledky Jaroměřského klokana 2008:

Mladší žákyně 2 (1998 - 97)
1. Zuzana Vítková - 135 cm
    (TJ Dvůr Králové)
Mladší žáci 2 (1998 - 97)
1. Viktor Lupínek - 105 cm
    (TJ Sokol Jaroměř)
2. Vojtěch Obst - 100 cm (TJ Dvůr Králové)
3. Petr Sychra - 100 cm
    (ZŠ B. Němcové Jaroměř)
Mladší žákyně 1 (1996 - 95)
1. Kristýna Malá - 152 cm (TJ Dvůr Králové)
2. Anna Rutrlová - 131 cm
    (TJ Dvůr Králové)
3. Karolína Chaloupková - 128 cm
    (TJ Dvůr Králové)
Mladší žáci 1 (1996 - 95)
1. Viktor Špaček - 138 cm
    (Gymnázium Jaroměř)
2. Martin Vlach - 133 cm
(ZŠ Police nad Metují)

3. Petr Zuda - 133 cm
    (ZŠ Police nad Metují)
Starší žákyně (1994 - 1993)
1. Andrea Šedivá - 150 cm
    (TJ Dvůr Králové)
2. Lucie Pacovská - 141 cm
    (ZŠ B. Němcové Jaroměř)
3. Klára Jelínková - 130 cm
    (ZŠ Police nad Metují)
Starší žáci (1994 - 1993)
1. Martin Sychra - 154 cm
    (Gymnázium Jaroměř)
2. Jan Jenka - 151 cm
    (ZŠ Police nad Metují)
3. Jan Hřivna - 148 cm
    (Gymnázium Jaroměř)
Soutěž družstev
1. ZŠ B. Němcové
2. ZŠ Police nad Metují
3. Gymnázium Jaroměř

Jaroměřský klokan 
2 0 0 8

V pátek 4. dubna uspořádal TJ Sokol Jaroměř ve spolupráci se ZŠ B. Němcové 
třetí ročník závodu ve skoku vysokém „Jaroměřský klokan“. Soutěžilo se ve třech 
kategoriích (mladší žáci a žákyně 2, mladší žáci a žákyně 1, starší žáci a žákyně).
Soutěže se zúčastnilo 52 závodníků ze 7 družstev (TJ Sokol Jaroměř, ZŠ B. Něm-
cové Jaroměř, ZŠ Police nad Metují, Gymnázium Jaroměř, TJ Dvůr Králové nad 
Labem, ZŠ Česká Skalice a ZŠ Josefov). Škoda jen, že na poslední chvíli odřekla 
účast ZŠ Na Ostrově Jaroměř. 
O nejzajímavější podívanou se postaraly především závodnice TJ Dvůr Králové, 
které ve všech třech dívčích kategoriích naprosto ovládly soutěž. V kategorii žáků 
si většinu medailí mezi sebe rozdělili závodníci Gymnázia Jaroměř a ZŠ Police 
nad Metují.
Na závěr bych rád poděkoval všem účastníkům za skvělé sportovní výkony a 
budeme se těšit příští rok na shledanou.

Za sponzorské dary děkujeme firmám:
INFOTECH, výrobní družstvo, Hradec Králové; Ing. Tomáš Štěpánek – EXPAN; 
FORTE-SYSTÉM, S.R.O.; Město Jaroměř

Text, FOTO: Mgr. Roman Kopecký


