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Léto plné zážitků
6. 7. 2008

Trofeo Niké Bohemia 2008

- Dolík v Josefově, 12:45 hodin
- jízda historických vozidel v čele s Tatrou
Dakar Karla Lopraise

12. 7. 2008

Boj o pevnost

- nad Dolíkem u Rytíře v Josefově, 14 hod.
- vystoupení vojenských jednotek v dobových
uniformách

12. 7. 2008

Josefovské slavnosti

- Dolík v Josefově, 15:00 hodin
- tradiční akce Klubu přátel Josefova s bohatým
programem pro malé i velké

19. 7. 2008

Romfest

- Ravelin No. XIII (bývalý autopark) v Josefově
- 13:00 hodin
- přehlídka romských souborů a kapel

26. 7. 2008

Festnefest vol. 3

- Masarykovy sady v Jaroměři
- 3. ročník festivalu pro mladé

14. – 16. 8. 2008

Brutal assault

- Ravelin No. XIII (bývalý autopark) v Josefově
- open air festival – Music Festival of extreme Art

30. 8. 2008

Letní hry v jaroměři

FOTO: Zdeněk Bečák

Vydává Městský úřad Jaroměř jako měsíčník

- fotbalový stadion v Jaroměři, 13 hodin
- zábavná akce k ukončení prázdnin za účasti
populárních osobností
- součástí akce je večerní koncert v kostele sv.
Mikuláše na nám. ČSA v Jaroměři, 18 hod.

Cena 5,- Kč
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RADNICE

Odbor správy
majetku města

Integrovaný projekt

Zpravodajství

Setkání s veterány 2. světové války

v oblasti realizace
úspor energií
a obnovitelných zdrojů

na objektech
města Jaroměř

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace zateplení objektů nacházejících se na
území města Jaroměř. Jedná se o objekty 2
mateřských škol a 1 základní školy. Projekt
počítá se zateplením střešní konstrukce, s
následnou realizací nové krytiny na plochých
střechách a novým oplechováním atik. Dále
pak se zateplením obvodových plášťů kontaktním zateplovacím systémem s následnou
fasádní úpravou. Součástí je také výměna
veškerých otvorových výplní za plastové, v
některých případech (větší prosklené stěny)
za hliníkové. V minimální míře je plánován
zásah do podlah - jejich vybourání, zateplení
a následné uvedení do plánovaného stavu.
Vzhledem k tomu, že se jedná o školská zařízení, je zájmem města Jaroměř co možná
nejméně narušit chod těchto zařízení. Předpokládá se plánování prací, které vyžadují
uzavření zařízení, co možná nejvíce na dny
prázdnin a dny volna. Projekt je financován
ze zdrojů EU.
Podrobnosti najdete na stránce Informačního
systému o veřejných zakázkách www.isvzus.cz.
Informace podá: Petr Hrubý, vedoucí odboru
správy majetku města, tel. 491 847 210.
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V týdnu od 2. června navštívila Českou republiku skupina válečných veteránů, jejichž rodištěm byla
naše země a pro které je již 60 let druhým domovem Velká Británie. Ve středu 4. června mělo naše
město obrovské štěstí několik hodin celou tuto vzácnou skupinku lidí hostit.
Slavnostní přivítání proběhlo v budově Nové radnice v Josefově. Na úvod zazněla anglická a česká
hymna v procítěném podání Nikoly Chreňové za klavírního doprovodu Vlastimila Kováře z jaroměřské
ZUŠ. Při pohledu na v pozoru stojící a českou hymnu zpívající veterány se málokdo ubránil dojetí. Po
projevu místostarosty města pana Františka Vrabce a přečtení zdravice starosty Ing. Jiřího Klepsy byly
všem přítomným veteránům předány pamětní medaile města a pamětní medaile Prvního vojenskohistorického muzea M. Frosta. Medaile právem obdrželi: genmjr. Ivan Schwarz, plk. Otakar Černý, plk.
František Kaplan, plk. Miloslav Kratochvíl – Bitton, plk. Hugo Melion, plk. Jiří Pavel, plk. Bernard Peters,
plk. Alois Piška a plk. Jan Svoboda – Scott.
Celá slavnost byla ukončena milým vystoupením kytarového orchestru ZUŠ F.A.Šporka v Jaroměři
pod vedením Miloše Dvořáčka.
Poté na všechny čekala návštěva Prvního vojenskohistorického muzea M. Frosta v Josefově. Při prohlídce exponátů muzea se všichni veteráni „vrátili“ zpátky do válečných let, vybavovali si vzpomínky,
najednou bylo bezděčně připomenuto několik životních osudů a příběhů výsadkářů, stíhacích pilotů,
střelců, navigátorů nebo tankistů.
Celé setkání bylo velice milé, příjemné, všichni přítomní váleční veteráni jsou neskutečně skromní
lidé, u kterých nezbývá než obdivovat jejich kondici a životní elán.
Děkujeme za to, že jsme se s Vámi mohli setkat!

Město Jaroměř a Klub vojenské historie
Vás srdečně zvou na

BOJ O PEVNOST
který se uskuteční

,

v sobotu 12. července 2008 v Josefově.
Ve 13.30 hodin projdou městem jednotky klubů vojenské historie, od 14 hodin předvedou
na Třešňovce a přilehlých pozemcích svou bitevní ukázku.
Svou účast přislíbily pruské a napoleonské jednotky z Polska a mnoho jednotek klubů
vojenské historie z České republiky, celkem cca 150 vojáků.

Vstup zdarma!

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.
„Investice do vaší budoucnosti.“
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VÝBĚR Z USNESENÍ RM A ZM
RM (Rada města)
11. 6. 2008
Majetkové záležitosti

RM schvaluje
- záměr prodeje TS 423 Josefov, TS 470
Josefov, TS 791 Jaroměř, TS 822 Jaroměř
- uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti č.
NS/OSMM-0283/2008 mezi Městem Jaroměř
a Českou republikou – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových
- záměr odprodeje pozemků parc. č. 1232,
1233 a 1234 v k.ú. Jaroměř
- záměr odprodeje části pozemku parc. č.
637/1 v k.ú. Josefov u Jaroměře
- smlouvu o odběru inertního materiálu č. OS/
OSMM-0281/2008 mezi Městem Jaroměř a
společností Stamp Náchod s.r.o.
- výsledky VŘ na zajištění veřejné zakázky „Výstavba haly sportu a tělesné výchovy
včetně stavebních úprav atletického stadionu
v Jaroměři“
- Mandátní smlouvu č. OS/OSMM-0294/2008
na zajištění veřejné zakázky „Výstavba haly
sportu a tělesné výchovy včetně stavebních
úprav atletického stadionu v Jaroměři“
RM ukládá
- vedoucímu OSMM vstoupit v jednání se společností JUTA a.s., Dvůr Králové nad Labem
ve věci nabídky domu čp. 99 v ul. Na Vinicích
v Jaroměři
- vedoucímu OSMM vstoupit v jednání s Obcí
Rasošky ve věci nabídky směny pozemků
parc. č. 1865/8 a 1865/9 za pozemky parc.
č. 1865/5 a 1866/3 – všechny pozemky v k.ú.
Rasošky

Investice, regionální rozvoj

RM schvaluje
- smlouvu o dílo č. SD/OIRR-0241/2008 na
„Výměnu 57 ks oken, Okružní čp. 6, JaroměřJosefov“ s firmou Jaromír Finger, Rasošky
- smlouvu o dílo č. SD/OIRR-0240/2008 na
akci „Oprava fasády – ZŠ Na Ostrově – severní část nad hlavním vstupem“ s firmou Loučka
s.r.o. Pardubice
- smlouvu č. SD/OIRR-0256/2008 na akci
„Likvidace odpadních vod v lokalitě V Zahradách v Jaroměři (malá ulička)“ s firmou Hlaváček Luboš Ing. – Stavis Česká Skalice
- udělení výjimky z VŘ dle právního předpisu
č. 8 pro firmu Jaromír Finger, Rasošky na akci
„Výměna oken důstojnických kasáren čp. 9 v
Josefově“
- smlouvu o dílo č. SD/OIRR-0279/2008 na
akci „Výměna oken – důstojnická kasárna čp.
9 v Jaroměři-Josefově“ s firmou Jaromír Finger, Rasošky
- smlouvu o podmínkách zřízení stavby a
provoz silničního sjezdu a o omezení užívání
nemovitosti č. OS/OIRR-0282/2008 s majetkovým správcem Správou a údržbou silnic
Královéhradeckého kraje p.o.
- dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SD/OIRR0254/2008 – DO 1 uzavřený s firmou Geovap
s.r.o. Pardubice na „Zpracování územně analytických podkladů pro ORP Jaroměř“

Školství, kultura

RM schvaluje
- finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč pro

Náboženskou obec Církve československé
husitské Jaroměř, na opravu místnosti ve
sklepě Husova domu čp. 424
- dohodu č. OS/OSKT-0280/2008 s Královéhradeckým krajem na „Slavnost měst na
Labi“
- darovací smlouvu č. OS/OSKT-0285/2008 s
Královéhradeckým krajem na „Multifunkční a
vzdělávací prostory muzea“
- podání žádosti na KÚ Královéhradeckého
kraje o navýšení kapacity MŠ Lužická 321
RM bere na vědomí
- statut přehlídky loutkových divadel Boučkova Jaroměř

Odbor organizační a vnitřních věcí

RM schvaluje
- výpověď pojistné smlouvy č. 5550546810
s Českou pojišťovnou a.s. uzavřenou dne
1.8.2000
- společnost Uniqa pojišťovna a.s. jako vítěze veřejné zakázky „Pojištění majetku Města
Jaroměře“
RM bere na vědomí
- podnět občanů „Petice občanů města Josefova proti nepořádku ve městě“
RM ukládá
- vedoucímu OOVV zaslat podnět převzatý na
MěÚ dne 3.6.2008 firmě Rund, Městské policii
a Technickým službám města s tím, že bude
vyžádán návrh opatření s termíny odstranění
uvedených připomínek veřejnosti s termínem
do 30.6.2008

Různé

RM schvaluje
- uzavření darovací smlouvy mezi Městem
Jaroměř a OS Soužití Jaroměř na finanční dar
ve výši 150.000,- Kč, který je účelově vázán
na provoz Klubu Smajlík, jeho je OS Soužití
zřizovatelem
RM ukládá
- vedoucí OPF předložit na jednání červnového ZM návrh obecně závazné vyhlášky na
daň z nemovitostí od 1.1.2009, a to dle předložené varianty III.
- vedoucí OIRR vypsat VŘ na parkovací stání
u MŠ v Knappově ulici, Rybalkově ulici a u
restaurace Otto v ul. Na Studánkách
- vedoucí OIRR ve spolupráci s euromanažerem města připravit návrh zadávací dokumentace včetně podmínek pro vypsání veřejné
soutěže na zpracování marketingové studie
rozvoje Josefova

RM 25. 6. 2008
Majetkové záležitosti

RM schvaluje
- záměr odprodeje pozemku parc. č. 4141/10
a 4141/11 v k.ú. Jaroměř
RM jmenuje
- zvláštní komisi ve složení p. Bret a pí Hrubá
za účelem provedení inventury nemovitého
majetku v Josefově a pro narovnání všech
nesrovnalostí tohoto majetku v evidenci města a katastru nemovitostí

Školství, kultura
RM schvaluje

- výjimku z právního předpisu č. 8, čl. II,
bod 2.3 na projekt „Josefov – horní pevnost
– oprava narušeného zdiva pravé rampy včetně prampouchů“
- smlouvu o dílo č. OS/OSKT-0297/2008 s panem Danielem Jedličkou
- používání znaku města Jaroměře pro Magickou lóži M.S.Patrčky v rámci propagačních
účelů budovaného Muzea magie
- udělení pamětní medaile města Jaroměře
akademickému malíři Jiřímu Škopkovi u příležitosti jeho životního jubilea

Různé

RM schvaluje
- pojistné smlouvy s Uniqa pojišťovnou
a.s. č. OS/OOVV-0307/2008 a OS/OOVV0308/2008
- uzavření smlouvy KB Náchod a Města
Jaroměře o vzájemné spolupráci č.OS/OPF0309/2008
- výpověď pojistné smlouvy č. 6125440568 s
pojišťovnou Kooperativa a.s.
- výpověď pojistné smlouvy č. 90593711-18
uzavřené u České pojišťovny a.s. k datu výročí pojistné smlouvy

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
V úterý 10. 6. 2008 navštívili členové
ZM lesní majetek města Jaroměře na
pozvání spol. Městské lesy Jaroměř
lesní správa Proruby. Zastupitelé měli
možnost se seznámit s lesními porosty
a hospodařením v nich. Akce byla uspořádána při příležitosti 80. výročí koupě
lesů od náchodského panství Schaumburg-Lippe v roce 1928.
Ing. Václav Němec

!!!POZOR!!!
Uzávěrka příštího
čísla je mimořádně

13. 8. 2008

!!!POZOR!!!
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INFORMACE

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

7-8/2008

Z dopisů našich čtenářů
V Rasoškách dne 16. 6. 2008

Základní škola – Jaroměř-Josefov – Poděkování

MUDr. Anna Slavíková

jelikož se blíží konec školního roku, chtěla bych touto cestou reagovat na proměny, které se vyskytly
během školního roku 2007 – 2008 na ZŠ Jaroměř – Josefov. Pravdou je, že spousta rodičů, kteří
vybrali tuto školu pro své děti, často polemizuje o pozitivních změnách na škole, ale nikdo to neřekl
veřejně a ani se o těchto změnách nikde nepíše. Z mého pohledu je to dost nesprávné, protože se
vždycky ze strany rodičů uveřejňovala negativní problematika školy, ale ta pozitiva, která na této
škole nastala, se berou se samozřejmostí. Hned na začátku školního roku byly děti seznámeny s
novým panem ředitelem Lukášem Zvěřinou, který za pomoci celého personálu a sponzorů vnesl do
jejich prostředí nové positivní světlo. Na škole proběhla moderní realizace, která vytvořila žákům
kvalitnější prostředí. Byly nainstalovány kamery, které chrání děti před krádeží a které dopomáhají
odhalit některé nemorální mravy žáků. Dále byla pro děti vybudována nová učebna keramiky, volnočasová místnost, přebudovala se učebna dílen a pokračuje se v rekonstrukci sociálních zařízení. Ve vstupní hale je nová skříň kde jsou vystaveny všechny sportovní trofeje žáků. Před hlavním
vchodem nelze také přehlédnout nové obložení schodů a před školou je každodenní pořádek, který
nikdy před tím nebyl. A takových viditelných proměn je více. V současné době realizace pokračuje i
v dalších věcech. Troufám si také uveřejnit, že za nového vedení proběhlo na škole více kulturních
a sportovních aktivit, ze kterých si žáci vždy odnášeli nové zkušenosti a zážitky ze svých vybraných
činností. Tělocvična se začala využívat i pro různé mimoškolní aktivity. Nastaly i změny týkající se
řešení problémů žáků – byla obnovena nové kritéria, která chrání žáka, ale i zároveň pedagoga. K
řešení problémů přistupují pedagogové vždy plnohodnotně se zájmem ve prospěch žáka. Stylizované vyučování probíhá formou hry a je obohacováno výukou praktickými informacemi a zkušenostmi z
reálného světa. Závěrem bych chtěla touto cestou poděkovat panu řediteli za jeho hektický školní rok
a přeji mu, aby i nadále v rámci možností pokračoval ve svém úsilí a výhledových realizacích. Děkuji
také všem učitelům za trpělivost s žáky a za výborně odvedenou práci.
Iveta Čudová

SRPEN

Další úspěch studenta jaroměřského gymnázia
Josefa Sedláčka

ČERVENEC
5. – 6. červenec

MUDr. Josef Haňka

(MUDr. Novotný)
Patrného 191, Jaroměř
Tel.: 491 815 277
12. – 13. červenec

MUDr. Karel Kalfus

(MUDr. Petr Kalfus)
Patrného 191, Jaroměř
Tel.: 491 815 077
19. – 20. červenec

MUDr. Marta Marková
Husova 931, Jaroměř
Tel.: 491 812 944
26. – 27. červenec

Patrného 191, Jaroměř
Tel.: 491 812 160

2. – 3. srpen

MUDr. Josef Štrégl
Husova 931, Jaroměř
Tel.: 491 812 935
9. – 10. srpen

MUDr. Miluše Jiřištová

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

MUDr. Jaroslav Ožďan

B. Němcové 13, Česká Skalice
Tel.: 491 452 789
23. – 24. srpen

MUDr. Lubomír Beran
Velký Třebešov 118
Tel.: 491 453 272
30. - 31. srpen

MUDr. Erika Uhlířová

Průmyslová 94, Jaroměř - Josefov
Tel.: 491 815 475

!!!POZOR!!!
Uzávěrka příštího
čísla je mimořádně

13. 8. 2008

!!!POZOR!!!

Student primy jaroměřského gymnázia v současné době omezil pěvecké účinkování a v letošním
roce se plně soustředil hře na housle.
Po krajské soutěži ZUŠ dne 10.4. v Novém Městě, kde obsadil 1. místo, postoupil do ústředního kola národní soutěže ZUŠ ČR na smyčcové
nástroje pořádané s pověřením Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které se
konalo dne 22. – 25. 5. 2008 v Liberci a zde opět
obsadil první místo.
V sobotu 24. 5. se opět zúčastnil s chlapeckým
sborem Boni Pueri Pražského jara, kde zazpívali
Rekviem W. A. Mozarta a v neděli 25. 5. se zúčastnil koncertu vítězů Národní soutěže ZUŠ v Liberci.
Další týden absolvoval XVII.ročník soutěže PRAGUE JUNIOR NOTE 2008 – klavír, housle v Praze,
kde obdržel z dvaceti tří účastníků 3. cenu.
Gratulujeme a děkujeme za prezentaci Jaroměře a Královéhradeckého kraje.

b.t.
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Klub přátel Josefova Vás zve na Josefovské slavnosti

V sobotu dne 12. července 2008 bude v Josefově skutečně živo. Od 9.00 hodin můžete
navštívit stadion Sokola Josefov a podívat
se zde na závody v parkurovém skákání koní.
Hlavním organizátorem závodů je občanské
sdružení Stáj Paradiso – Fassati Josefov.
Očekává se účast až šedesáti koní ze čtyřiceti stájí z celé České republiky. Vstupné na
tento program je dobrovolné.
Ve 13.30 hodin za zvuku bubnů projdou městem jednotky klubů vojenské historie, aby pak
ve 14 hodin předvedly na třešňovce a přilehlých pozemcích svou bitevní ukázku. Předpokládáme účast asi 150 až 200 vojáků. Svou
účast přislíbily pruské a napoleonské jednotky z Polska a mnoho jednotek klubů vojenské
historie z České republiky. Vstupné se na tuto
část programu neplatí.
Na odpoledne a večer pro Vás v Dolíku
pořadatelé z Klubu přátel Josefova připravili
skutečně bohatý a pestrý kulturní program.
Velký úspěch trutnovské agentury VOSA na
loňských slavnostech, se svým programem
pro nejmenší návštěvníky Josefovských
slavností, byl důvodem, proč pořadatelé tyto
umělce pozvali znovu. Dětské hry, zábavné
soutěže, disko, ukázky tanců, sportovní a
dovednostní soutěže, písničky, to vše bude v
programu VOSA JEDE. Loni bylo dětem rozdáno asi 100 cen, letos členové Klubu přátel
Josefova pro děti připravili 150 cen.
Pokud se budete chtít zaposlouchat do příjemné country hudby, tak si určitě nenechte
ujít vystoupení kapely Phobos ze Dvora Králové nad Labem. Tato skupina zkušených
hudebníků ve svém hodinovém vystoupení
potěší návštěvníky slavností krátce po 17
hodině odpoledne.
Jaroměřské mažoretky Carmen a Scarlet
patří k nejlepším mažoretkovým skupinám
v České republice. Pravidelně a úspěšně
se zúčastňují mistrovství České republiky
a reprezentují naše město i naši republiku
na Mistrovství Evropy. Proto nemohou chybět ani na Josefovských slavnostech. Jejich
vystoupení budete moci shlédnout mezi 18 a
19 hodinou.
Od 19 hod. vystoupí v josefovském Dolíku
skupina Las Vegas. Hudebně kostýmová
show vynikajících muzikantů z Brna, kde

každý ovládá minimálně čtyři hudební nástroje, uspokojí svou profesionalitou každého
návštěvníka slavností. Skupina se svým
atraktivním programem procestovala snad
všechny země západní Evropy, vystupovala
na nejvyhlášenějších jevištích a prestižních
akcích, kde všude sklízela velké ovace. Na
pódiu za hudebními nástroji bude instalován
velký paraván, za nímž se hudebníci během
produkce převléknou do kostýmů světových
hvězd popmusic a zahrají jejich nejznámější
hity. Zajímavá, zatraceně živá a strhující show
se spoustou dobré muziky, humoru, kostýmů
a spoustou věcí navíc.
Pražská skupina TiDiTaDe, to je hodně dobré africké hudby a tance v čase od 21 do 22
hod. Devět skvělých tanečnic, sedm drsných
bubeníků a kamión afrických bubnů. Skupina,
kterou není možné přehlédnout ani přeslechnout. Svou jedinečnou dynamikou a energií
nelze vystoupení TiDiTaDe srovnávat s „normální“ kapelou. Hudebníci i tanečnice se již
mnoho let se stupňující intenzitou zabývají
studiem západoafrické hudby a tance. Členové TiDiTaDe čerpají inspiraci a zkušenosti od
největších žijících legend této hudby a tance
prostřednictvím stáží v západní Africe (Guinea, Mali, Gambie, Senegal), ale také v Evropě, kde mnoho afrických mistrů žije a vyučuje.
A proto tak jako v Africe, hranice mezi publikem a hudebníky mizí a všichni se stávají
účastníky úžasného kulturního zážitku...
Čas od 22,30 hod do 24,00 hod je vyhrazen mezinárodní revivalové kapele New Age
of Smokie z Chomutova. Mezi přednosti této
skupiny patří dokonalé provedení každé skladby, které mají v repertoáru, ale i neuvěřitelná
podobnost hlasu hlavního frontmana kapely z
německého Dortmundu - Frankieho Cervenky, s hlasem Chrise Normana. Důraz je kladen i na celkovou image – nástroje, kostýmy
a stylové účesy. Aranžmá skladeb i celkový
dojem jednoznačně evokuje dobu největší slávy skupiny Smokie, která se stala skutečnou
legendou šedesátých a sedmdesátých let 20.
století. Koncert nazvaný Best of je výběrem
toho nejlepšího z tvorby nezapomenutelných
Smokie.
Profesionální ohňovou show pěti performerů z nejlepší české a přední světové skupiny

Pa-li-tchi z Prahy budete moci shlédnout 15
minut po půlnoci. Tito kouzelníci s ohněm
předvedou jedinečnou fireshow, která vznikla
propojením původních bojových a tanečních
umění indické Banethi a novozélandské Maori
poi. Ve svém vystoupení předvedou vše, co
se naučili od mistra Murari v severoindickém
Varanasí. Hypnotickou, třaskající, v Čechách a
Evropě nevídanou podívanou, bude zcela jistě ukázka bom bom komet s výbušným efektem. Tato ohňová show vyžaduje nejpřísnější
bezpečnostní podmínky. Pro účastníky se
však stane nezapomenutelným zážitkem. To
vše za doprovodu původní, v domácím studiu
nahrané hudby. Skupina Pa-li-tchi mění tanec
s ohněm na skutečný tanec ohně!
Diskotéka moderátora Rádia Černá Hora Honzy Šindeláře Josefovské slavnosti 2008 zakončí. Když Honza zrovna není ve studiu, tak ho
můžete vidět za svými gramofony na různých
akcích po celých Východních Čechách a od 01
hod do 02 hod po půlnoci z 12. na 13. července 2008 bude zcela jistě v josefovském Dolíku.
Pořadatelé z Klubu přátel Josefova se i letos
snažili přivést do našeho města špičkové
umělce, které není možné běžně vídat a kteří
patří ve své kategorii ke skutečné extratřídě.
Zda se nám to povedlo, posuďte sami, jste
srdečně zváni. Zajištěno bude tradičně dobré
a dostatečné občerstvení i atrakce pro děti.
Podrobnější program s časy začátků si můžete
prohlédnou na stránkách Klubu přátel Josefova, www.josefov.cz.
Vratislav Čermák,
předseda Klubu přátel Josefova

SDH Josefov
Dne 24.5.2008 Sbor dobrovolných hasičů
Josefov pořádal u Poklasného Mlýna 14.
ročník o putovní pohár starosty v požárním
útoku. Za pošmourného počasí se sjelo 8
družstev z okolí a jedno družstvo Ziebického okrsku Henrykow. Po společném nástupu družstev a přivítání hostů - místostarosty pana Františka Vrabce a delegace z
Ziebic, došlo k zahájení soutěže. Družstva
se navzájem hecovala k maximálním výkonům. Jako poslední nastoupilo naše družstvo
a předvedlo nejlepší čas za 14 let pořádání
pohárové soutěže - 42,30, a tím pohár zůstal
doma. Pořadí: 1. Josefov 42,30, 2. Rožnov
42,56, 3. Lejšovka 43,30. Tímto všem gratuluji k dosaženým výkonům. Po předání pohárů a cen se uskutečnila doplňková „sranda
soutěž“ o láhev whisky, kde zvítězil Rožnov
v čase 49,20. Poté se posedělo u dobrého
občerstvení i pivečka. Rád bych se omluvil
za posunutí termínu soutěže z původního
31.5. na 24.5. Důvodem bylo konání akce
– koncertu v Josefově, kde na místech prostoru soutěže je parkoviště. Děkujeme městu
Jaroměř za udělení grantu na tuto akci, panu
starostovi, všem účastníkům, technickým
službám za posekání trávy, paní Bochové za
občerstvení a všem, co se podíleli na přípravě. Budeme se těšit na 15. ročník, kde náš
sbor bude slavit 95 let od založení. Dne 8.6.
jsme byli pozváni na soutěž do Ziebic. Odjeli jsme ráno ve společnosti kolegů z Jezbin,
kteří při této příležitosti předvedli svoji novou
cisternu Tatru.
starosta SDH Jaroslav Faltus
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Akademický malíř Jiří Škopek pětasedmdesátiletý

V pondělí 21. července 2008 se dožívá
sedmdesáti pěti let známý akademický
malíř Jiří Škopek, všestranný výtvarník,
malíř, krajinář, portrétista, ilustrátor, grafik,
návrhář knižních grafických úprav a vazeb,
autor plakátů, znaků, značek (loga), designér, kreslíř, medailista, vyhledávaný výtvarník zdařile pracující v monumentálních
úkolech se sklem, kovem, hlínou i textiliemi, výtvarník muzejních expozic a výstav,
moderní betlémář a výtvarný pedagog.
Už z tohoto výčtu je zřejmé, že můj přítel Jiří
Škopek je výtvarníkem neobyčejně všestranným, nebojím se říci – přímo univerzálním.
Přitom nesmírně pracovitým, spolehlivým,
odpovědným, svědomitým, pečlivým, zkrátka
kvalitním a všestranným umělcem. Je to člověk i se smyslem pro humor a vtip, o čemž nás
přesvědčuje svými péefkami (novoročenkami)
i občas příležitostnými fejetonky v Jaroměřském a josefovském zpravodaji, kdy se mu
někdy daří náprava věcí veřejných, které má
na srdci.
Rodák z Polabí zakotvil v roce 1952 v Jaroměři, odkud pochází i jeho žena paní Zdenka,
rovněž výtvarnice, která nyní s Jiřím pečuje o
poslední svá dvě vnoučata dcery výtvarnice,
Magistry artis paní Markéty Škopkové, sochařky a keramičky. S ní pravidelně vystavoval své
obrazy a jinak tomu nebude ani letos na podzim 2008 ve výstavní síni muzea v Jaroměři.
J. Škopek nyní vystavuje barevné pohlednice
v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici.
Výtvarnická rodina Škopkova je totiž známa
daleko široko, i v zahraničí.
Dovolte mi, abych ve stručnosti připomněl některá nezbytná fakta ze Škopkovy, tedy jubilantovy biografie. Jiří Škopek se narodil 21. července ve Velimi. Za středoškolských studií se
na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě seznámil se spolužačkou Zdenkou Veckovou z Jaroměře, s níž záhy
spojil svůj život. Po sňatku se posléze se svou
ženou přestěhoval do Jaroměře, kde od ledna
1952 žije a pracuje už 56. rokem. Stačil vystudovat Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v

Praze (1953-59) v ateliéru prof. A. Hoffmeistera, spolu s manželkou vychoval
tři děti. V letech 1961-80 učil na Lidové
škole umění v Jaroměři, nyní učí výtvarnou výchovu na Střední škole řemeslné v
Jaroměři. V letech 1964-1982 byl výtvarníkem Muzea Boženy Němcové v České
Skalici, od roku 1982 má svobodné povolání. Stále je umělecky činný.
Kraji, který se mu stal před 56 lety domovem, věnoval rozsáhlé krajinářské cykly
Krajina mládí Boženy Němcové (první
polovina 60. let), Obrazy z Náchodska a
Řeka Úpa (70. léta) a Řeka Metuje (první polovina 80. let). Bilancujeme-li, pak
během více jak 55leté práce v Jaroměři
Jiří Škopek namaloval přes 1000 obrazů,
několik tisíc kreseb i kreslených vtipů,
nakreslil asi 600 portrétů různých osobností (z toho několik desítek je věnováno
občanům Jaroměře a Josefova), vydal
přes 250 barevných pohlednic, jimiž jde
proti kýči a nevkusu, jen v roce 2007
vydal 41 kolorovaných kreseb nových
pohlednic. Pro Jaroměřsko od roku 1965
vytvořil 13 barevných pohlednic i četné
obrazy (oleje, tempery i pastely) historické Jaroměře, krajiny a řek Jaroměřska.
Je autorem malované keramiky a okenic v atriu
českoskalické Barunčiny školy, tabulí naučné
stezky Babiččino údolí, mozaiky u pramene
Labe a v jedné z třebechovických koželužen.
Navrhoval obálky a grafiku publikací, plakáty,
diplomy i scénický návrh Hauptmannových
Tkalců. Je grafikem a ilustrátorem knih. Např.
spolupracoval se spisovateli a publicisty: Erikem Bouzou, Blankou Dvořáčkovou, Jiřím
Frýzkem, Miroslavem Ivanovem, Ludmilou
Ladýřovou, Janem Luštincem, Jiřím Matějkou,
Ludvíkem Mühlsteinem, Václavem Novákem,
Josefem Rodrem, Věrou Sílovou, Jiřím Uhlířem, Věrou Vaňkovou, Vladimírem Wolfem a
dalšími. Ilustroval Ivanovovu knihu Atentát a
navrhl obálku jeho knihy 52+1, ilustroval i knihu Věry Sílové Báje a pověsti z Jaroměřska
(1994).
Po pět let (1994-1998) jsme tvořili Výročí měsíce, Jiří Škopek kreslil podoby a já psal texty a
dával typy, které pravidelně vycházely v Jaroměřském zpravodaji. S přítelem J. Škopkem
spolupracuji už od roku 1965 nadále a dobře
se známe přes 50 let. Graficky upravoval a
dával kabátek většině mých knížek.
Podívejme se nyní, jak J. Škopek přispěl
svým uměním městu Jaroměři. Navrhl barevnost fasád domů na hlavním jaroměřském
náměstí. Na opravované budově radnice se
otáčí plechový kohout, na radnici visí dva
městské prapory, které rovněž navrhl jubilant.
Rozhlédneme-li se po náměstí, upoutají nás
vývěsní štíty hotelů Černý kůň a U Dvou jelenů, vinárna U Beránka, na protější straně nyní
už spatříme v průčelích opravených domů tři
Škopkovy barevné malby na plechu: Jan Žižka
před Jaroměří 1421, Svatý Jan Křtitel, Panna
Maria v zahradě. Navrhl 3 vývěsní štíty a 3
domovní znamení, stejně jako nápis na kartuši
Mariánského sloupu. Dále navrhl vlajky Jaroměře i Josefova. V bývalé Jaroměřské bráně
v Korunních hradbách směrem k Josefovu a u
Novoměstské brány je vyveden barevný znak
pevnostního města Josefova podle návrhu J.
Škopka. Svá díla veřejně prezentoval na tak-

řka 100 samostatných výstavách (z toho 13 v
Jaroměři) a na 150 kolektivních výstavách (z
toho 11 v Jaroměři).
Dále je autorem sedmi návrhů pamětních
desek pro Jaroměř (3) a Josefov (4). V letech
1956-1959 vytvořil muzejní expozici Pravěk
Jaroměřska a model středověké Jaroměře.
Pro Jaroměř a Josefov vytvořil, někdy ve spolupráci s dcerou Markétou, návrhy 4 ražených
medailí a 1 litou, 2 klopových odznaků a další
suvenýry kovové, skleněné a keramické.
Letos na podzim bude zase J. Škopek vystavovat v jaroměřském muzeu své pohlednice se
svou dcerou sochařkou Markétou, která letos
9.června si připomněla své 40. narozeniny.
Přítele akademického malíře Jiřího Škopka,
s nímž se pravidelně setkávám na redakční
radě Jaroměřského a josefovského zpravodaje, které předsedá, zastihneme i v regenerační komisi, kde město Jaroměř plně využívá
jeho uměleckých i lidských kvalit. Jiří Škopek
s věkem je stále jako umělec i člověk lepší a
zralejší. Zbývá mu poděkovat za vše pozitivní,
co vykonal pro naše město Jaroměř-Josefov,
region i české umění. Akademický malíř Jiří
Škopek totiž imponuje svou výtvarnou všestranností a univerzálností. Ovládá řadu oborů
volné i užité tvorby.
K jeho letošním 75. narozeninám mu přejeme
hodně tvůrčí síly, invence, kreativity i zdraví a
těšíme se na další jeho rozmanité artefakty,
kterými nás obohacuje a zkrášluje náš život.
PhDr. JIŘÍ UHLÍŘ
V Jaroměři v neděli 15. června 2008

UPM – Muzeum textilu
a Muzeum Boženy Němcové
v České Skalici
Vás zvou na výstavu

JIŘÍ ŠKOPEK

POHLEDNICE
Výstava potrvá

do 27. července 2008

a je přístupná denně kromě pondělí

od 9 do 16.30 hodin.

Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy
si Vás dovoluje pozvat na výstavu

16. LETNÍ KERAMICKÁ
PLASTIKA
Svá díla zde vystavuje také

Markéta Škopková z Jaroměře.
Výstava potrvá

do 30. 9. 2008.
www.keramicka-plastika.cz
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Josef Hrouda (1908 – 1977)
ovocnář a zahrádkář

Před 100 lety – 15. července 1908 – se v
Klášterní Skalici narodil Josef Hrouda, uznávaný pomolog a dlouholetý vynikající představitel Okresní ovocnářské školky v Jaroměři. Člověk, jehož povolání bylo pro něho
i jeho koníčkem.
Vyučil se ve školkařském závodě v Molitorově u Kouřimi a poté absolvoval s vyznamenáním školu při Pomologickém ústavu v Praze – Tróji. Od roku 1927 pracoval v Okresní
ovocnářské školce v Jaroměři jako ovocnář.
V roce 1941 byl jmenován okresním pomologem a vedoucím školky. V této funkci setrval
až do roku 1973, kdy odešel na zasloužený
odpočinek.
Za 46 let práce nasbíral nepřeberné množství
poznatků a zkušeností, které ochotně předával dalším nadšencům na stovkách odborných přednášek pro širokou veřejnost včetně
škol a pro členy Českého zahrádkářského
svazu, kde zároveň aktivně působil jako funkcionář městského a okresního výboru.
Stál u kolébky moderních pásových výsadeb,
byl iniciátorem akce přeroubování nevhodných odrůd na moderní sortiment, vydatně
pomáhal při rekonstrukci silničních stromořadí. Vypěstoval i některé nové vysoce hodnotné odrůdy jako např. třešeň Masitku jaroměřskou, Velkou černou chrupku, sladkovišeň
Evu (nazvanou po dceři) aj. Zabýval se i celokrajským výběrem typových vlašských ořešáků. Velice rád měl růže. Ve 180-ti odrůdách
jich pěstoval přes 6000 kusů. Byl soudním
znalcem v oboru ovocnářství a stálým pozorovatelem a správcem Státní meteorologické
stanice v Jaroměři.
Za celoživotní dílo a práci obdržel státní
vyznamenání.
Josef Hrouda zemřel náhle ve věku 68 let
dne 4. února 1977. Byl to významný odborník a skvělý člověk. Tisíce ovocných stromků,
které prošly jeho rukama, jsou dodnes živou
vzpomínkou na něho.
L. a E. Hanzlíčkovi
Kresba: Jiří Škopek
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180 „Zázraků“ v Městské knihovně
Je to již celé čtvrtstoletí, tedy 25 let od začátku literárních soutěží, které každoročně pořádá
Městská knihovna v Jaroměři pro žáky Základních škol.
Témata vybírá Městská knihovna a její prioritou je vybrat náměty přitažlivé a zajímavé, dětem
blízké, takové, kterým rozumějí.
Při zpětném pohledu na oněch pětadvacet let a zadaná témata, nás překvapila hojná účast mladých pisatelů v roce 2004. „Kdybych byl prezidentem“ se zalíbilo neskutečnému a nečekanému
počtu účastníků. Na 300 budoucích jaroměřských prezidentů se vyjadřovalo k současnému
dění, měnilo dějiny a bylo velice zajímavé sledovat jejich názory a pohled na tehdejší dění.
Na druhém místě v počtu účastníků soutěže s 215 pracemi byl rok 2005 a „Můj nejlepší kamarád“. Mladí autoři se rozepsali o svých nejbližších, o svých skutečných kamarádech, ať z
rodiny, či blízkého okolí a vycítili jsme z nich porozumění a lásku.
Počtem účastníků na třetím místě byl rok 1997. 194 kouzelníků čarovalo s tématem „Čáry
, máry, fuk“ , které vytvořilo předpoklady k rozvití jejich fantazie a protože to bylo ještě před
dobou Harryho Pottera, každá práce byla jedinečná a originální.
V roce 2006 vymýšlelo 177 pohádkářů „Pohádku pro Bubetku“, mnohé pohádky byly velice
vtipné a neotřelé, rozhodně to vypadalo, že nástupců Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena máme v Jaroměři dost.
Se svým „Průšvihem“ se v roce 2002 svěřilo 153 dětí. Děti vylíčily průšvihy zanedbatelné, pro
ně však podstatné, až po průšvihy závažnějšího charakteru. Některé průšvihy byly pro zasmání, jiné k zamyšlení. Nejvtipnější prací bylo vylíčení, jak si aktér předělal sousedčinu pračku na
motokáru, kterou samozřejmě rozbil a následně sháněl pračku novou.
V roce 1999 se 118 účastníků soutěže zamýšlelo nad stářím v tématu „Co pro mne znamená být starý“. Práce někdy až velmi emotivní dokazovaly lásku dětí ke svým prarodičům a v
podstatě dokázaly, že tato generace v tomto věku si dokáže vážit starších lidí a má pro ně
pochopení.
Za oněch 25 let jsme přečetli hodně prací, četli jsme práce veselé i smutné, citlivé i drsné.
Některé ročníky byly podle počtu účastníků zastoupené více, jiné méně.
Pro letošní jubilejní ročník jsme vybrali téma „Zázrak“, protože je skutečně zázrakem, že děti
mají v dnešní době plné počítačů a her ještě chuť přemýšlet, používat svoji fantazii a psát, když
nemusí a není to povinné.
V knihovně se nám shromáždilo 180 prací, 180 „Zázraků“. Je to ročník, který patří mezi více
zastoupené počtem účastníků, snad i díky tématu, který umožnil naplno rozvinout fantazii.
Poprvé se do soutěže letos zapojily i děti ze škol ve Velichovkách a Dolanech. Někteří mladí
spisovatelé vymýšleli zázračnou pohádku, jiné práce měli nádech sci-fi nebo akční literatury.
Pro některé děti je zázrakem rodina, ve které žijí, příroda kolem nás, zázrakem jsou zvířátka,
mazlíčci, kteří jim rozveselují život, objevila se i zázračná uzdravení, ztracené věci, které byly
zázračně nalezeny. Zajímavá byla doslova reportáž Dorotky Malé ze 4. třídy ZŠ B. Němcové,
která nám měsíc po měsíci líčila průběh velkého očekávání ve své rodině, na jehož konci se
objevily zázraky dva, dvě malá miminka.
„Zázrakem“ jsme ukončili čtvrtstoletí spolupráce s dětmi a doufejme, že další čtvrtstoletí bude
pokračovat ve stejném duchu a nebude zázrakem, když se nám do soutěže někdo přihlásí.
Slavnostní vyhlášení vítězů tohoto ročníku se uskutečnilo 25.června v obřadní síni josefovské
historické radnice za přítomnosti vítězů z jednotlivých škol a představitelů města, kteří předali
na malé slavnosti oceněným dětem dárek, který zajistila Komise pro obřady a slavnosti města
Jaroměře.
Věra Sílová, Městská knihovna

Bambiriáda 2008 v Jaroměři:
vydařená akce nejen pro děti
/27. 5. 2008, Jaroměř/ Téměř tři desítky organizací a sdružení dětí a mládeže z Jaroměře a okolí
již po třetí připravili pro děti, jejich rodiče a celou širokou veřejnost pestrou přehlídku volnočasových aktivit. Barvení triček, drátkování, lukostřelba, vodácké aktivity, deskové hry, lezecká
stěna, spousta soutěží o ceny a další aktivity doprovázel také bohatý kulturní program. Že bylo
o co stát, dokazuje také 3 850 rozdaných vstupenek.
Brány bambiriádního městečka v Masarykových sadech v Jaroměři se otevřely v pátek 23.
května v 10:00 hodin za mohutného výstřelu z děla. V průběhu celé Bambiriády si děti mohly
vyzkoušet velké množství připravených aktivit a zároveň zúčastnit se bohatého doprovodného
programu. Slavnostní zahájení na pódiu – přírodním parketu, které začalo v 17:30 a kde se prezentovala většina přítomných organizací, vystřídaly kapely K2 a Vaťák (Kabát revival), jejichž
cílem bylo prolomení generačních bariér.
Další den od 10:00 hodin mohli návštěvníci vidět velké množství pódiových vystoupení. Divadelní a pěvecká představení doplnily ukázky různých tanečních a sportovních kroužků či uskupení. Celá akce byla zakončena v sobotu v 17:00 hodin opět za výstřelů z děla Klubu vojenské
historie z Josefova.
Třetí ročník Bambiriády v Jaroměři je již minulostí. Můžeme konstatovat, že byl velice podařený
a skvěle organizačně zvládnutý. Bonusem pro všechny, kteří se na její realizaci podíleli, byla
navíc spokojenost dětských návštěvníků a sluníčko, které se v sobotu nad bambiriádním městečkem rozzářilo. Velký dík patří nejen všem organizacím, které nestály a přidaly se, ale také
těm, kteří Bambiriádu v Jaroměři finančně, mediálně či jinak podpořili.
Bc. Žaneta Csaszárová, tisková mluvčí organizačního štábu Bambiriády v Jaroměři
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NAVŠTIVTE MĚSTSKÉ MUZEUM V JAROMĚŘI
Pozvánka na výstavu
Slavné vily Královéhradeckého kraje

Čerychova
nebo Polického vila?
V roce 1912 až 1913 si Karla a Otakar Čerychovi
nechali postavit v Lužické ulici na Ptákách rodinnou vilu. Jedná se o unikátní kubizující stavbu v
duchu pozdní geometrické secese postavenou
podle plánů královéhradecké projekční kanceláře stavitele Josefa Fňouka a architekta Oldřicha Lisky (měla pobočku i v Jaroměři). Autorem
kubistických detailů byl pravděpodobně mladý
architekt Vladimír Fultner z Hradce Králové. O
jeho autorství se dosud vedou spory. V. Fultner
se jako spolupracovník Fňouka a Lisky v Jaroměři zúčastnil jednání ohledně stavby domu dne
15. května 1912. V jeho prospěch svědčí jeden
z dopisů O Gutfreunda z roku 1912, v němž svému otci píše o plánech Čerychovy vily od Fultnera. Navíc dle dobového tisku (Ratibor, leden
1912) zaujala stavebníka Čerycha Fultnerova
plesová úprava sálu v hotelu Grand v Hradci Králové a na jeho přání mohl být ke stavbě
přizván. Fultnerovy zásahy přispěly k proměně
konvenčního Liskova projektu v pozoruhodné
dílo české moderní architektury. Dvě přístavby z
druhé poloviny 20. let 20. století nesetřely architektonický výraz stavby.
Osud nedopřál talentovanému Fultnerovi (v
letech 1909 až 1911 projektoval několik staveb
v Hradci Králové ve stylu wagnerovské a kotěrovské moderny a od roku 1912 začal tvořit progresivní kubistické návrhy) zasáhnout do vývoje
české moderní architektury. Na bojištích první
světové války strávil dlouhé čtyři roky a zemřel
v říjnu roku 1918 ve vojenské nemocnici v chorvatském Záhřebu. Bylo mu třicet jedna let.
Pozdějším majitelem domu se stal továrník František Polický. Oženil se s vdovou po O. Čerychovi paní Karlou. Rodina Polických vilu vlastnila do
roku 1945. Následně přešla do majetku města.
Od padesátých let 20. století slouží jako mateřská škola. V Jaroměři chodí děti do „Polického
vily“. Není však na škodu vědět, že správně se
používá jméno toho, kdo dům postavil. Tím byl
továrník Otakar Čerych.

Moje slavná vila
Muzeum vyhlašuje soutěž pro děti
i dospělé. Pokud
se vám v Jaroměři či v Josefově
líbí stavby, které
lemují vaši trasu
do školy, na vlak
či do zaměstnání,
neváhejte - kreslete, malujte, modelujte nebo fotografujte. Třeba nebyly postaveny podle projektu známých
architektů a jejich fotografie se neobjevily v
knihách o architektuře, ale pro vás se staly z
různých hledisek důležité a své město byste
si bez nich nedovedli představit.
Uzávěrka soutěže je 21. září 2008. Práce
zasílejte na adresu: Městské muzeum v Jaroměři, Husova 295, 551 01 Jaroměř (e-mail:
muzeum.jaromer@worldonline.cz). Uveďte
prosím jméno (školu) a věk (týká se dětí školou povinných). Jména vítězů budou oznámena v říjnovém čísle zpravodaje.

Foto: Vilová čtvrť Na Ptákách
Přijměte naše pozvání na zahájení výstavy Slavné vily Královéhradeckého kraje, které se
uskuteční ve středu 16. července v 17 hodin. Úvodní slovo pronese Petr Urlich, profesor
dějin a teorie architektury a editor knihy Slavné vily Královéhradeckého kraje.
Výstava přináší padesát příkladů vilových staveb a rodinných domků. Představuje stavebníky
vil, popisuje jejich vznik, následné osudy i jejich současný stav v rozpětí dlouhého období od
sedmdesátých let 19. století až po současnost. Nechybí archivní fotografie, plánky i snímky
jejich současného stavu. Komorní prostředí výstavy dotváří nábytek a užité umění z doby, kdy
byl postaven nebo z dílny projektanta domu.
Jaroměř je na výstavě i v knize Slavné vily Královéhradeckého kraje zastoupena čtyřmi vilovými stavbami: Otakara a Karly Čerychových (Mateřská škola Lužická), Josefa Etricha (ředitelství
firmy Juta), Jana Náhlovského (knihovna) a dr. Josefa Trojana (Na Ptákách čp. 318, soukromý
dům). Na výstavě si budete moci knihu zakoupit.
Expozice v Jaroměři není pouhou reprízou královéhradecké výstavy o slavných vilách (probíhala v měsících březnu až červnu letošního roku.) Chtěli bychom připomenout další zajímavé
stavby, které do knihy nebyly zařazeny. Většina se nalézá Na Ptákách. Regulační plán čtvrti
navrhl v roce 1906 Dušan Jurkovič, slavný český architekt. První domy zde byly postaveny v
témže roce. Některé byly postupně podrobeny necitlivým zásahům majitelů. Jiné z důvodu
nedostatku finančních prostředků si zachovávají svůj přesvědčivý výraz a zbývající vily jsou
opraveny vkusně a s citem.
Dopřejte si procházku čtvrtí rodinných vil, na výstavě i v „reálu“. Profesor František Černý sem
s potěšením vodil své přátele jako do galerie pod širým nebem. Totéž činí architektka Radomíra
Sedláková z NG v Praze, když přiveze do Jaroměře výpravu odborníků.
Výstava potrvá do 21. září.

Otevřeno: úterý až pátek od 9 do 17 hodin, v sobotu a neděli od 13 do 17 hodin.

e-mail: muzeum.jaromer@worldonline.cz

Medové malování
Do výtvarné soutěže ke 140. výročí
založení včelařských spolků pro Jaroměř a
okolí bylo přihlášeno 251 prací jednotlivců
a sedmi kolektivů. Soutěže se zúčastnily
jaroměřské základní školy (ZŠ Na Ostrově. ZŠ B. Němcové a keramický kroužek
při škole, ZŠ Josefov a školní družina a
základní škola speciální), ale také žáci z
Dolan, Rasošek, Velichovek, Hořiček a
Machova, Výtvarný spolek Hruška z Prahy
a ZUŠ Buštěhrad. Jedenáct vítězných prací můžete zhlédnout ve výloze muzea.

Tuto stránku pro Vás připravila: Olga Mertlíková

http://muzeumjaromer.wz.cz

http://pevnostjosefov.wz.cz
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Církev československá husitská Jaroměř

Vážení spoluobčané,
Tak nám dětičky přinesly výsledky své celoroční práce. Někde nám skáply slzy dojetí a radostí
zatímco jinde to bylo horší. Ale takový je život! Léto tedy definitivně otevřelo svou horkou náruč
a vítá nás blaženým očekáváním krásných dovolených na pláži horkého písku a mořských vln
či podvečerních procházek ztichlých parků a alejí za zvuků cikád. Krásné a příjemné vyhlídky,
že? Pro někoho snadno k dosažení, pro jiné těžko dostupné. Záleží v jaké třídě žijete. Ale
dnešní reklamy nabízí každému výhodné půjčky. Chcete dovolenou na splátky? Tak si klidně
teď užijte a pak celý rok (jenom rok?) plaťte! Nic nového, vždyť život dnešních lidí je celý na
půjčkách. Byt, auto, televize, co ještě dál? Všechno je na půjčky s „výhodným úrokem“. A co
náš život? Když se to tak vezme, je vlastně také na půjčku. Teď si ho všichni užíváme, ale
jednou Někdo řekne DOST, a přijde čas splátek. Pomyslný paragon na pomyslné kase začne
načítat jednu položku za druhou. A nakonec zazní – plať! – Na rozdíl od běžného života tady
už nejde zavolat na rychlou půjčku a honem zajistit něco do foroty. Nezbude fakticky nic jiného,
než opravdu platit. Nezapomeňte tedy, že i v létě, když se všechno zdá tak nádherné a průzračné, může přijít Někdo a vyžádat si nás.
Ve Španělsku je jedna pozoruhodnost. Poblíž jednoho zámku protéká zámeckým parkem řeka.
Majitel začal se stavbou mostu přes tuto řeku. Když ale byla stavba mostu v polovině, majitel
zemřel. Protože však tato stavba byla na jeho přání, spolu s jeho smrtí byly práce ukončeny.
Tak zůstal vybudován most jen do poloviny řeky. Dnes tam chodí turisté. Mohou však dojít jen
do poloviny mostu a pak se musí vrátit zpět, protože cesta dál už nevede. Takový je i obraz
života bez boha. Života, který nikdy nedosáhne druhého břehu.
Přemýšlejte o svém životě, jak jej žijeme, přemýšlejme o tom, že život na této zemi máme jen
zapůjčený a jednou se všichni vrátíme tam, odkud jsme vyšli, žijeme tak, abychom se při účtování nemuseli stydět a červenat.
Krásné léto a mnoho nádherných zážitků přeje Farářka CČSH – Mgr. A. Fabiánová

Sdružení zdravotně
postižených
Služby v červenci a srpnu v kanceláři na
městském úřadu jsou vždy ve středu jednou
za dva týdny.
To je: 2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8., 27. 8.
vždy od 14 hod. – 16 hod.
Od září jsou služby každý týden ve stejnou
dobu.
Výbor SZP Jaroměř

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Životní jubileum oslavili
Milada Daňková		

85 let

Leontina Ludvíková

97 let

Jan Šrámek		

86 let

Růžena Netíková

85 let

Josef Nasvetr		

87 let

Jiřina Dytrychová

94 let

Zdenka Hašková

88 let

Vlasta Kohlová		

89 let

Kateřina Čechová

94 let

Jaroslav Koška		

87 let

Jan Janák 		

88 let

Václav Duben		

95 let

Ludmila Jelínková

85 let

Libuše Olexová		

88 let

Přejeme hodně zdravíčka
a pěknou letní pohodu.
Zdroj: SPOZ

Domov sv. Josefa v Žirči
u Dvora Králové nad Labem

nestátní zdravotnické a sociální zařízení
pečující o lidi s roztroušenou sklerózou,
středisko Oblastní charity Červený Kostelec

si Vás dovoluje srdečně pozvat
na sedmé

SVATOANENSKÉ
ZAHRADNÍ SLAVNOSTI,
aneb slavnosti bez bariér
26. 7. 2008 od 13:00 hod.
Tradiční benefiční akce, v jejímž průběhu
vystoupí hudební skupiny (Bossorky, Pilgrim
Pimple) a zpěváci (Radek Tomášek a Jana
Rychterová). Děti se mohou těšit na divadelní
soubor z Jaroměře Maminy a Jarku Holasovou,
kreslíře Honzu Lušovského, scénický tanec
skupiny Flash z Jaroměře, v kostele proběhne slavnostní mše svatá a koncerty klasické
hudby. Můžete zde slyšet kytaru Petra Fialy,
Dechový kvintet ZUŠ Jilemnice, hudbu gotiky
a renesance zahraje hudební soubor Contro
di Soli, z Brna přijede Svatomichalská gregoriánská schola, v mistrovském podání prof.
Václava Uhlíře se rozezní varhany. V parku se
představí chráněné dílny a lidová řemesla, je
připraven dětský koutek a projížďky na koních.
Po dobu slavností proběhne Den otevřených
dveří v Domově. Výtěžek této benefiční akce je
určen na provoz a rozvoj Domova, konkrétně
na stavěcí vozík pro nemocné.

Tento projekt je podpořen z rozpočtu
Královéhradeckého kraje
a Města Dvůr Králové nad Labem
Vstupné:
dospělí 50,- Kč
důchodci a děti do 14 let 25,- Kč
Zdravotně postižení ZDARMA
Více na www.domovsvatehojosefa.cz
Kontakt:
Jitka Holcová, holcova@zirec.hospic.cz

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

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

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

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

CÍRKEV ADVENTISTŮ
SEDMÉHO DNE
Pravidelné bohoslužby každou sobotu
9,00 – 11,30
14,00 – 15,15

Církev československá
husitská Jaroměř
úterý 9,00 – 15,00 hod.

úřední den

středa 15,00 hod.

biblická hodina v PD Zavadilka
– 1x za 14 dní
pátek 13,30 hod.

nad Písmem DD Černožice
neděle 9,00 hod.

bohoslužby

Biblické hodiny i klub dětí Jonatán v
červnu a letních měsících odpadají.

Kolumbárium

Otevřeno: 9 – 16 hodin: út, čt, so, ne
(na požádání kdykoliv)
Máte-li zájem, je možné uložit urnu v
kolumbárium za roční poplatek 100,- kč
po podepsání smlouvy. Domluva možná v
úřední den, příp. po telef. dohodě s farářkou Mgr. Alenou Fabiánovou, 737 847 864,
nebo 725 593 598.
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MLÁDEŽ

ZŠ Josefov

ZŠ Boženy Němcové

Škola v přírodě 8.A
Ekofarma Oucmanice

Sobotní dobrodružství



V týdnu od 5.5. do 9.5. 2008 jsme se účastnili
školy v přírodě na ekofarmě v Oucmanicích
(nedaleko Brandýsa nad Orlicí), plnili jsme
program Oikos.
V tomto programu jsme se dozvěděli něco o
alternativních zdrojích energie, bio zemědělství, zdravé stravě, o třídění odpadu a další
neméně zajímavé věci. Jednotlivé lekce nás
provázely celý den. Hned první večer jsme
byli rozděleni do skupin podle testu osobnosti. V těchto skupinách jsme plnili úkoly po celý
týden.
Většina lekcí se konala na ekofarmě a některé v jejím okolí.
Byli jsme se také podívat, jak se stříhají ovečky. Neméně zajímavý byl program o včelách,
kde si mohl každý vyrobit svíčku z včelího
vosku.Také jsme se dozvěděli něco o bylinkách, jejich účincích a uvařili jsme si z nich
léčivé čaje. Ve čtvrtek jsme vyrazili na celodenní dvacetikilometrový výlet po okolí. Cestou jsme navštívili statek plný zvířat. Bylo to
velice zajímavé. Dále jsme pokračovali podél
Tiché Orlice. Zastavili se v lese, kde byla
lana, která měla simulovat řeky, po kterých
jsme se ,,plavili“, každý si tu mohl změřit své
síly. Po návratu jsme opékali buřty a k tomu
nám paní učitelky připravily večer plný soutěží. V pátek jsme každá skupina představila
svůj návrh ekodomu. Celý týden byl moc hezký a všem se líbil.
Závěrem bychom chtěli poděkovat paní učitelce Kupkové a paní učitelce Krebsové, které nás na výletě doprovázely.
Za třídu 8.A žákyně Vlková a Plíhalová

Mateřská škola Jaroměř,
Lužická 321,
odloučené pracoviště Knappova 811

oznamuje, že dne

16. září 2008
oslavuje

30. výročí
otevření

Jsou zváni všichni bývalí i stávající
zaměstnanci a absolventi MŠ
na den otevřených dveří, který
proběhne

16. září 2008
od 14.30 do 16.30 hod.
MŠ Heřmanice
Tímto se omlouváme paní Janě Urbanové za
vzniklé chyby při korektuře v článku „Putování za Krakonošem“.
redakce

Pochod „Přes tři řeky“, Drakiáda, Turnaj v
sálové kopané, Hry na ledě, Divadlo, Tajný
výlet, Stanování na školním dvoře – to jsou
názvy sobotních akcí, kterých se žáci prvního
stupně ZŠ B. Němcové v Jaroměři zúčastnili
sami nebo se svými rodiči. Mezi nejúspěšnější patřil pochod, kdy jsme zamířili do Josefova, prohlédli si areál pevnosti a na šancích se
setkali s „pravými strašidly“. Také akce jako
zdobení vánočního stromku pro zvířata nad
jaroměřským rybníkem a předání dárků do
Útulku pro ohrožená zvířata, dračí „letecký
den, stanování na školním dvoře spojené se
stezkou odvahy v tajuplné noční škole byly
velice zdařilé. S každou akcí v letošním roce
nás spojuje řada pěkných zážitků a dojmů.
Rádi vzpomínáme na chvíle strávené společně s partou dobrých přátel a kamarádů. Chtěl
bych tako při této příležitosti poděkovat všem,
kteří se o zdar sobotních setkání zasloužili
– rodičům, našim žákům, učitelům i vychovatelkám. Věřím, že i v příštím školním roce
budeme v této tradici pokračovat.
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Jaroměřský a josefovský zpravodaj
MŠ Jaroměř

Čas uběhl jak voda a my se loučíme se školním rokem. Děti si
odnášejí na prázdniny spoustu
zážitků z dětského kolektivu a
vzpomínky na milé kamarády.
Nemůžou se dočkat, až budou o
prázdninách cestovat, koupat se a
užívat si všech letních radovánek.
A co jsme všechno dělali v tom
uplynulém půlroce? Program byl
opravdu pestrý. Předškolní děti
z MŠ Knappova, Zavadilka a
Lužická navštěvovaly plavecký
výcvik v Náchodě: „Nebojím se
vody!“, to bylo heslo každého kluka i holčičky. Docházeli jsme do
počítačových učeben ZŠ Božena
a ZŠ Na Ostrově, kde si děti procvičovaly znalosti při výukových
programech.
V únoru se to v jednotlivých MŠ
hemžilo maskami, nechyběly
pohádkové postavy, zvířátka, ani
masky, které představují povolání dospělých. Za tanec a soutěže
děti byly ohodnoceny sladkou
odměnou.
V březnu jsme se v MŠ Knappova a Josefov rozloučili se zimou,
vynesli jsme Moranu a poslali ji
po vodě. V průběhu tohoto pololetí jsme ve všech MŠ podle individuálního výběru shlédli divadelní představení např.: „Statečná
Hilda, Čertova nevěsta“, tak i
představení v divadle v Jaroměři. Vlastně nám ani nevadilo, že
nám zima nedopřála sněhovou
nadílku, stále bylo co podnikat.
MŠ Zavadilka a MŠ Knappova
navštívily: „Výstavu hraček“ v
muzeu. MŠ Josefov a Lužická
navštívily hvězdárnu v Hradci Králové a Úpici, dále i s MŠ
Zavadilka požární zbrojnici, kde
nám ochotně vyprávěli o práci
hasičů.
MŠ Knappova v dubnu jela vlakem na výlet do Žírče, kde se
všechny třídy zúčastnily: „Otvírání studánky“. Sledování cesty
podle fáborků, plnění úkolů a
hledání studánky bylo pro děti
pěkným zážitkem. Na obdobný
výlet za zvířátky se vydaly děti z
MŠ Zavadilka, pak v „Medovém
týdnu“ se děti namlsaly medem
a vyslechly přednášku o včeličkách. Dále si v městské knihovně
v Jaroměři prohlédly knihy, které
si mohou přijít půjčit s rodiči. MŠ

Lužická navštívila zahradnictví p.
Šnábla v Jaroměři.
Koncem dubna se každoročně v
MŠ Knappova a Josefov pálí na
školních zahradách čarodějnice, každé z dětí si hodí do ohně
vlastnoručně vyrobenou papírovou čarodějnici a opékání „hadů“
(párků) s rodiči je v MŠ Josefov
příjemným zpestřením programu.
Květen a červen je pro všechny
MŠ ve znamení připrav oslavy
„Dne matek“. Příprava nápaditých dárků, občerstvení a programu pro maminky je už samozřejmostí v každé z našich školek.
Velké dobrodružství je pro jednotlivé MŠ návštěva podzemních
chodeb v Josefově, nebo návštěva policistů v našich školkách. Ke
konci školního roku nás čekalo i
vystoupení v parku na Bambiriádě a zajímavé výlety. MŠ Knappova – výlet do Adršpachu, MŠ
Lužická – Ratibořice, MŠ Zavadilka – „Perníková chaloupka“
pod Kunětickou Horou a MŠ
Josefov se vypravily do „Obřího
akvária v HK. Ke dni dětí se v
MŠ Knappova pořádal „Den na
modro“, pro děti byly připraveny
soutěže a nechyběly ani dárečky.
Pohár v Coradu také všem moc
chutnal.
Na závěr se loučíme se školáky. Ti si vyzkoušeli na rozloučenou i spaní ve školce. Tentokrát
odchází do ZŠ z MŠ Knappova
46 dětí, MŠ Lužická 21 dětí, MŠ
Zavadilka 30 dětí a z MŠ Josefov
22 dětí. Děkujeme ZŠ v Jaroměři: Na Ostrově, ZŠ Božena i ZŠ
Josefov za spolupráci, dále i ZUŠ
za připravený zábavný program
pro naše děti.
Každoročně nás chodí navštívit
i zástupci z Měst. úřadu v Jaroměři p. starosta, místostarosta
i s naší p. ředitelkou. Školáci
dostanou pamětní list a knihu na
památku z MŠ. Loučení s předškoláky je pro nás vždy velkou
událostí. Přejeme všem nastávajícím prvňáčkům hodně úspěchů
ve škole a zároveň se těšíme
od září na nové děti. Čtenářům
zpravodaje pak příjemnou dovolenou a prosluněné léto.
Za jednotlivé MŠ zpracovala
MŠ Knappova.

Poděkování
Městské policii v Jaroměři
Zvláště pak chceme poděkovat
Městské policii v Jaroměři za
vhodnou a pro děti i p. učitelky
velmi přínosnou přednášku k prevenci bezpečnosti dětí, která se
uskutečnila ve všech MŠ. Přednáška byla spojena s ukázkou

výcviku služebních psů a na závěr
děti dostaly dárek – omalovánku k
dopravní výchově. Vážíme si spolupráce a doufáme, že se v příštím
školním roce opět setkáme.
Za jednotlivé MŠ zpracovala
MŠ Knappova

ZŠ Dolany

Tak už se nám to blíží

– prázdniny sice už klepou,

ale ještě musíme kousek běžet…

Chtěla bych popřát krásné léto.
Však si ho zaměstnanci naší
dolanské školy i žáci zaslouží. Do
kroniky školy vkládám informace
o množství soutěží, které jsme
obeslali, kterých jsme se účastnili
(kde jsme také zvítězili), o charitativních snahách našich dětí. Ono
se to nezdá, ale my stále pomáháme a v tak malém počtu se
daří vybrat dost peněz. Do toho
děti sbírají papír, pomerančovou
a citrónovou kůru, byliny. Je toho
hodně. Díky, děti!
Měli jsme stoprocentní úspěšnost
při přijímacích zkouškách na gymnázium. Dvě žákyně se hlásily a
obě byly přijaty. Svědčí to o skvělé úrovni výuky a práce učitelek
na naší škole. Gratulujeme!
7. května dopoledne úspěšně
proběhl námi organizovaný 3. ročník Olympiády málotřídních škol
na dolanském hřišti. Soutěžilo se
v atletickém trojboji (skok, běh,
hod), přehazované (7 družstev),
ve fotbale (3 družstva) a ti, kteří
nejsou sportovně zdatní, soutěžili ve výtvarné činnosti. Z Dolan
startovalo 8 dětí, Jasenná vyslala
41 dětí, Velichovky 35, Provodov
– Šonov 37 a Velký Třebešov 30
dětí. Měli jsme mnoho hodnotných cen, které poskytla například
pražská společnost GITY a. s. se
sídlem v Brně, Profi Klima z Branek na Moravě... Nesmím zapomenout na dar místních ovocnářů
ZD Dolany, díky nimž jsme mohli
mezi děti rozdělit jablka. Některé
ceny obstarala u dárců ředitelka
školy. Mnoho cen přinesla hlavní rozhodčí Kateřina Hanková.
Rozdali jsme množství medailí a
diplomů. Nejlepší školou, která
si odvezla pohár, se letos stala
málotřídní základní škola Provodov Šonov. Gratulujeme!

V tom dni po obědě do školy zavítala redaktorka ČRo Ivana Musílková a natočila s dětmi reportáž
o šití panenek pro děti v rozvojových zemích. Čtyři děti, jedna
maminka a dvě učitelky našily 9
panenek! Každá z nich zachrání
jedno dítě v rozvojových zemích
před smrtelnými dětskými nemocemi. Děti vybraly v předkole tu
nejkrásnější, kterou ušila Anička
Macháčková.
5. června jsme se vypravili do
Ratibořic na Oživlé postavy. Šli
jsme naučnou stezkou, pozorovali jsme květenu, poslouchali
zpěv ptáků, byli jsme přijati paní
kněžnou, zazpívali jsme si s pláteníkem a krajánkem, dozvěděli
jsme se zajímavosti ze života lidí
v minulých dobách.
11. června jsme se šli podívat do
místní knihovny v Dolanech, kde
se nám věnovala dolanská knihovnice paní Jarka Culková. Děti
se účastnily soutěže knihovny v
Jaroměři. Na téma Zázrak dvě
žákyně napsaly krásné slohové
práce. Jsme zváni na jaroměřskou radnici, kde budou naše
dvě „spisovatelky“ Michalka Helbichová a Kristýnka Munzarová
odměněny. Děkujeme.
O prázdninách nás čeká rozšíření kapacity MŠ o pět dětí.
Zastupitelstvo schválilo také
rekonstrukci veškerého už zastaralého sociálního zařízení. Nejen
to, ale také budeme mít zateplenou půdu ve škole. I Vám, vážení
zastupitelé, děkujeme za velkorysé rozhodnutí.
Užijte si všichni krásné léto!
Načerpejte síly! Odpočiňte si.
Zastavte se! Přeji Vám slunce nad hlavou, i když bude za
oknem právě pršet.
Mgr. Irena Hrobská
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DDM Klíč

P o ch o d
pohádkovým lesem

V neděli 22. 6. 2008 pořádal DDM Klíč Pochod
pohádkovým lesem. Původně byl naplánovaný
na 18. 5. 2008, ale pro nepřízeň počasí byl termín změněn. Trasa dlouhá 5 km vedla po promenádách kolem celého Josefova. Malí i velcí
návštěvníci uvítali v horkém počasí tuto příjemnou procházku ve stínu pod stromy s krásnými
vyhlídkami do okolí. Mnozí dospělí prozradili,
že kolem celého Josefova nešli řadu let, a proto byli překvapeni, co všechno se změnilo. Na
malé návštěvníky čekalo celkem 13 stanovišť
s pohádkovými postavami, kde děti plnily nejrůznější úkoly. Pomáhaly králi a královně zabít
draka, od Červené Karkulky odháněly vlka,
vodníkům chytaly ryby, Bílé paní sbíraly rozsypané klíče. Nejoblíbenějšími postavami byli Pat
a Mat, kteří od rána stavěli komín a stále se jim
nedařilo. Hrůzu dětem nahnal hejkal, ale také
početná loupežnická banda, která přepadala
návštěvníky ze svého úkrytu v křoví. Naštěstí
loupežníci nikoho neoloupili, naopak, rozdávali něco ze svých pokladů. V pohádkovém lese
nesměla chybět perníková chaloupka, na kterou
děti Ježibabě pomáhaly věšet perníčky. Z lesa
Řáholce přišli Rumcajs s Mankou. Z novějších
pohádkových příběhů do Josefova zabloudili i
Lotrando se Zubejdou. Pochodu se zúčastnilo
přibližně 180 návštěvníků. Děkujeme jim, že
se i v tak horkém počasí rozhodli prožít s námi
dobrodružství v pohádkovém království. Dále
pak chceme poděkovat všem malým i velkým
pomocníčkům, kteří se s chutí a nadšením zhostili svých postav a připravili tak dětem a rodičům
příjemné odpoledne.
Helena Nekulová, Dům dětí a mládeže Klíč

Výtvarná soutěž
k výstavě Josefa Lady
Během jarních prázdnin podnikl DDM Klíč s dětmi několik výletů, mezi nimi i výlet do Pardubic,
do Východočeské galerie, kde právě probíhala
výstava Josefa Lady. Organizátoři výstavy současně vyhlásili výtvarnou soutěž pro děti. Mladší
děti měly za úkol nakreslit svou vlastní nezbednou pohádku. Úkolem starších dětí bylo nadsadit nějakou situaci ze světa dospělých, vymyslet
a výtvarně zpracovat „vtip“. Do soutěže jsme
poslali asi deset obrázků dětí, které byly na výletě a které navštěvují výtvarné kroužky. Ondřej
Matuška z Josefova, který navštěvuje kroužek
Paletka II, se umístil na krásném druhém místě
se svou černobílou karikaturou „partnerských
vztahů“. Ondrovi gratulujeme a přejeme hezké
prázdniny!
Helena Nekulová, DDM Klíč
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ZŠ Na Ostrově

Rozdávání úsměvů a pohody
Ke každému jaru na „Ostrově“ už neodmyslitelně patří i vystoupení pěveckého sboru
Ostrováček pod vedením Vlasty Nejedlé a
Milana Morávka.
Na konci května proběhl tradiční Jarní koncert pro rodiče a veřejnost v aule školy, na
němž jako hosté vystoupili také malí zpěváčci
z jaroměřských mateřských školek účinkující
ve sborečku Sluníčko.
Kromě tohoto koncertu zazněly písně i při
slavnostní pouti, která se konala v květnu v
obci Litíč. V tamním kostele Nejsvětější Trojice potěšily členky a absolventky sboru všechny z blízkého i širokého okolí, kteří si přišli
poslechnout vícehlasé lidové i umělé písně.

Publikum obzvlášť zaujala melodie ze seriálu Bella a Sebastian v úpravě Josefa Vrátila.
Velký úspěch měl Verdiho Sbor židovských
otroků a píseň P. Simona Most přes rozbouřené vody. K navození příjemné a sváteční
atmosféry přispěly svým hudebním doprovodem Milena Lelková, Štěpánka Skořepová a
také milé publikum.
Všechny účinkující následně potěšilo nejen
pochvalné písemné poděkování od pana
starosty obce Litíče Petra Jiráska, ale také
skutečnost, že svým zpěvem rozdali posluchačům radost a jarní pohodu.
Mgr. Štěpánka Skořepová

OSTROVÁCI OPĚT U MOŘE !!!

Po roce se opět vydali plavčíci a kapitánky ze
ZŠ Na Ostrově v Jaroměři na dalekou „plavbu“
k Jadranskému moři. Cíl cesty: Střední Dalmácie - středisko Duče - vila Mirko. Ve dnech 6. 6
– 15. 6. 2008 se zájezdu zúčastnilo 29 plavčíků z 1. – 6.tříd a 3 kapitánky.
Vyjeli jsme v pátek odpoledne od naší domovské školy luxusním autobusem CK Split tour
Trutnov. Po tříhodinových přestávkách jsme
na místo dorazili v sobotu ráno. Počasí bylo
celkem příznivé, po procházce k moři a následném ubytování jsme nadšeně vyrazili na pláž.
Mimo vodních radovánek, plavání, koupání,
lovení mušlí, krabů (a jiných mořských příšerek) jsme v následujících dnech viděli večerní Split s nádherným velkým lodním přístavem, navštívili jsme Diokleciánův palác, jeho
peristyl .... U sochy biskupa Řehoře Ninského
jsme si všichni sáhli na zlatý palec, aby se
nám splnilo tajné přání a za rok jsme se zase
vrátili.
Na jeden den jsme se dokonce stali piráty - ve
středu jsme všichni oblékli námořnická trička
a vydali se na plavbu pirátskou lodí na protilehlý Ostrov Brač do městečka Pučišče. Byl
to pro nás ohromný zážitek. Měli jsme možnost navštívit kapitánovu kajutu a sednout si
za kormidlo. Dostali jsme malé občerstvení a
cestou zpět nechyběla ani zábava - pirátská
posádka se oblékla do různých masek a začalo se tancovat. Loď se otřásala v základech,
ale přežila a my také.

Ve čtvrtek nám počasí moc nepřálo, pršelo
skoro celý den. Ale nám to nevadilo, alespoň
jsme měli čas podívat se na videonahrávky,
které jsme do té doby natočili, malovali jsme
na nasbírané oblázky, hráli různé společenské a kolektivní hry..... Prostě o zábavu a
dobrou náladu bylo postaráno.
Při páteční návštěvě Omiše, jsme prošli tržnici,
dokoupili dárečky a pozornosti na památku pro
naše blízké doma. Nechyběla samozřejmě ani
pořádná ochutnávka hrvatské kugle sladoledu (zmrzliny). Ani tady jsme neodolali pláži a
našli si čas na stavění domečků pro mořské
příšerky.
A pak už nastalo sobotní loučení s mořem,
cesta domů a bezpečné nedělní přistání „u
našeho Ostrova“.
Všem plavčíkům udělujeme pochvalu za vzornou plavbu a děkujeme CK Split tour a jejich
delegátům za vzornou péči a vstřícnost.
Za kapitánky Jana Veselá,
Janette Škorpová a Petra Kačerová

Prázdniny plné sluníčka
a dobré nálady přejí všem velkým
i malým Ostrovákům, jejich rodičům
a zaměstnancům školy
Mgr. Miloš Tomek a Mgr. Simona Soukalová
(vedení ZŠ Na Ostrově)
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MS Českého červeného kříže

Pár rad na prázdniny

Vážení a milí čtenáři, opět je tu
nové vydání Jaroměřského zpravodaje, ve kterém bychom Vás
rádi informovali o novinkách kolem
nás. Na konci měsíce května se
v Masarykových sadech konala
již po třetí dětská akce s názvem
Bambiriáda. I letos jsme zde plnili
funkci zdravotního dozoru. Další naší náplní byla výuka první
pomoci pro širokou veřejnost.
Kdokoliv z návštěvníků si mohl
prakticky vyzkoušet ošetření na
modelových situacích, např. žena
s amputovaným palcem ruky, mladík s popáleninami na hrudníku,
dívka s otevřenou zlomeninou dolní končetiny. Celý průběh akce se
obešel bez vážnějších zranění.
Ve druhém díle našeho průvodce
první pomoci se zaměříme na tři
situace, které by na Vás mohly
číhat o prázdninách a dovolených.

1. Kousnutí klíštětem

• výskyt:
vysoké trávy, listnaté a smíšené
lesy, přírodní koupaliště, parky
apod.
• příznaky:
přichycené klíště na nechráněném místě na těle, zarudlé okolí,
mírný otok, zvětšující se klíště
• první pomoc:
1) po příchodu z oblastí s vyšším
výskytem klíšťat se pečlivě prohlédneme
2) klíště bychom měli co nejrychleji odstranit, pokud si nevíme
rady, konzultujeme svůj další
postup se zdravotnickým pracovníkem, případně lékařem
3) okolí místa desinfikujeme běžným desinfekčním prostředkem
(Jodisol, Septonex, Peroxid)
4) navlhčíme vatovou štětičku
vodou a poté s ní mírným krouživým pohybem klíště odstraníme
(dále lze použít pinzetu, kterou
uchopíme klíště co nejblíže kůži,
a lehce jej kývavými pohyby uvolníme. Pozor na nebezpečí rozdrcení anebo přetržení klíštěte)
5) pokud se nám nepodaří
odstranit klíště celé, desinfikujme
pečlivě místo zákusu, hlavička by
se měla odhojit během několika
dní. Další postup můžeme konzultovat se zdravotnickým pracovníkem, případně lékařem
6) místo kousnutí pečlivě dezinfikujeme
7) po několik dnů kontrolujeme
místo zákusu klíštěte, v případě,
že se v okolí ranky objeví rozšiřující se červená skvrna s blednoucími okraji anebo příznaky
podobné chřipkovému onemocnění, okamžitě vyhledáme lékaře
(hrozí nakažení boreliózou nebo
meningitidou)
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Mažoretky Carmen DDM Klíč

European Grand Prix v Opatiji

• prevence:
vhodné oblečení (dlouhé kalhoty,
rukávy, vysoké ponožky), použití
repelentů (doporučujeme poradu
s lékárníkem), očkování

2. Úžeh

- vzniká přímým působením slunečních paprsků, které teplem
podráždí mozek
• příznaky:
zvýšená tělesná teplota, popáleniny 1.stupně, nevolnost, zvracení, bolest hlavy, závratě, hučení
v uších
• první pomoc:
1) odvedeme postiženého do
chladného prostředí, zabráníme
námaze
2) zajistíme dostatek tekutin
– čaj, minerálka, ovocné šťávy
(NE alkohol)
3) dáváme chladivé obklady,
zábaly nebo můžeme sprchovat
vlažnou vodou (vždy začínáme
od dolních končetin)
4) neustále sledujeme stav
postiženého
5) pokud se stav zhoršuje např.
vysoká teplota, zvracení, ztráta
vědomí – vyhledejte lékaře
• prevence:
dostatečný
přísun
tekutin,
pokrývka hlavy, sluneční brýle,
opalovací krém

3. Úpal:

- dochází k celkovému přehřátí
organismu – pobyt v horkém prostředí spojený s velkou fyzickou
námahou
• příznaky:
pocit horka, žízně, celková
slabost, bolest hlavy, zvýšená tělesná teplota, nevolnost,
zvracení, dezorientace až ztráta
vědomí
• první pomoc:
1) uložíme postiženého do chladnějšího prostředí, zabráníme
fyzické námaze
2) přikládáme studené obklady
na krk, hlavu, hrudník,
3) pokud nezvrací, podáváme
tekutiny po lžičkách
4) pokud se stav zhoršuje např.
nevolnost, zvracení, ztráta vědomí – vyhledejte lékaře
• prevence: dostatek tekutin,
pobyt ve stínu, klimatizace v uzavřeném prostoru, pokrývka hlavy,
sluneční brýle, opalovací krém,
vyvarovat se nadměrné námaze

Přejeme Vám krásné
prožití prázdnin
a dovolených a těšíme se
na další setkání s Vámi.
Členové MS ČČK Jaroměř

Celkem tři soubory mažoretek Carmen DDM Klíč v Jaroměři – Josefově
se ve dnech 23. – 25. 5. 2008 zúčastnily otevřeného mistrovství Evropy
v chorvatské Opatiji. Děvčata soutěžila ve třech věkových kategoriích, tj.
kadetky (8 – 11 let), juniorky (12 – 14 let), seniorky (15 a více let) a v různých formacích, např. sólo, duo – trio, miniformace a soubory.
Při pátečním příjezdu do Opatije nás místo slunečné oblohy vítal vytrvalý
déšť a s ním i první problémy. Místo nádherného přírodního areálu, kde
měla soutěž probíhat, jsme se přesunuli do sportovní haly, kde se tísnilo
přes jeden tisíc mažoretek z Maďarska, Slovenska, Chorvatska, Polska a
České republiky. Po zhruba dvouhodinovém zpoždění začala soutěž.
Miniformace kadetek vybojovala krásné 4. místo, Tereza Pekárková v kategorii sólo rovněž 4. místo, duo a trio juniorek obsadilo 8. a 5. místo. Miniformace juniorek a seniorek skončily shodně na 4. místech a duo seniorek
obsadilo 6. místo.
V sobotu dopoledne se počasí již umoudřilo a mažoretky čekalo klání souborů v pochodovém defilé, jehož výsledky se načítaly s nedělními pódiovými skladbami. Pochodovalo se na trase dlouhé 100 m v časovém limitu 3
minut na betonové pláži přímo uprostřed Opatije.
V neděli se soutěžilo v pódiových skladbách v nádherném přírodním amfiteátru. Po sečtení výsledků defilé a pódia obsadily všechny tři soubory
mažoretek Carmen shodné 8. místo.
Pro všechny účastníky soutěže to byla velká zkušenost. Děvčata měla
možnost pozorovat a porovnat různé styly mažoretkového sportu.
Ve dnech 7. – 8. 6. 2008 proběhlo finále mistrovství ČR v miniformacích v Písku, kde děvčata ze souboru Carmen 2 (věková kategorie 12 – 14 let) vybojovala postup na mistrovství Evropy, které se koná 29. – 31. 8. 2008 v Polsku.
Rádi bychom poděkovali všem sponzorům, kteří nám přispěli finanční
částkou na jednotné oblečení mažoretek. Jedná se o:
Karsit Jaroměř, Jiří Meier, Lázně Velichovky, Václav Rejchrt, Tanex Plasty,
Ing. Miroslav Kopta, Auto Trotina, LK Autoservis Česká Skalice, Autoprofi
Matějovský, ODES Jaroměř, Prisped Nahořany, Zelenina Kamil Mach, Tanex
Plasty, Kominictví Khýr, Rind Štěpán, Tepiz - Burdová, Bowling Jaroměř – p.
Lášek, Truck Bohemia, Truhlářství Ponka, J. Dvořák, Maso – uzeniny Nasavrcký, Uhelné sklady – Pábl, Výrobna knedlíků Dubenec, Regina Nové Město n.
Metují, Tiskárna Paseka

TJ Jiskra Jaroměř
Vážení sportovní příznivci,
nastala doba prázdnin a i u nás v TJ Jiskra Jaroměř mají sportovci volno na
osobní přípravu, protože na podzim nás čekají ve fotbale, stolním tenise,
volejbale a šachu další zápolení ve vybojovaných postupech, tak pěkných
na naše město.
Všem sportovců, trenérům a funkcionářům přejeme pěkné léto a Vám příznivcům sportu taktéž.
Zahálet se nebude, protože jsou v plném proudu přípravy na dovybudování
mini hřiště s umělým povrchem v Růžovce. Rádi bychom ve spolupráci se
všemi zúčastěnými na této akci do konce srpna hřiště zprovoznili.Poděkování za iniciativu a možnost mít v Jaroměři mini hřiště s umělým povrchem
v našem areálu v Růžové ulici patří jak městskému zastupitelstvu v čele se
starostou ing. Klepsou, ale i firmě Rudofa Poláka a v neposlední řadě předsedovi fotbalového oddílu TJ Jiskra Jaroměř p. Krškovi, který je duchovní
otec a hlavní organizátor této akce.
Pěkný pohodový červenec přeje TJ Jiskra Jaroměř
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Kalendář akcí - červenec, srpen 2008
neděle, 6. 7.

Trofeo Niké Bohemia 2008

- jízda historických vozidel
- dolík v Josefově, 12:45 hodin
- pořadatel: International Sports Marketing
12. 7., 26.7., 9.8.

Závody v parkurovém skákání koní

- stadion TJ Sokol Josefov, 9:00 – 15:00 hodin
- pořadatel: OS Stáj Paradiso, Tyršova 274
sobota, 12. 7.

Boj o pevnost

- nad dolíkem U Rytíře v Josefově, 14:00 hodin
- pořadatel: Klub vojenské historie
sobota, 12. 7.

Josefovské slavnosti

sobota 16. 8. – neděle 17. 8.

Turnaj dorostenců 2008

- celostátní tenisový turnaj dorostenců
- tenisový klub LTC, 7:45 hodin
- pořadatel: LTC Jaroměř

sobota, 30. 8.

Letní hry aneb Baví se celá Jaroměř

- fotbalový stadion v Růžovce, 13:00 hodin
- koncert v kostele sv. Mikuláše, 18:00 hodin
- pořadatel: David Novotný

Fotoklub Jaroměř

Nové pohlednice chrámu
sv. Mikuláše v Jaroměři

- dolík v Josefově, 15:00 hodin
- pořadatel: Klub přátel Josefova

středa, 16.7.

Slavné vily Královéhradeckého kraje

- výstava potrvá do 21. 9. 2008
- Městské muzeum, vernisáž 16. 7. v 17:00 hodin
- pořadatel: Městské muzeum
sobota, 19. 7.

Romfest

- 5. ročník přehlídky romských souborů a kapel
- Ravelin XIII (bývalý autopark), 13:00 hodin
- pořadatel: OS Soužití
pátek, 25. 7.

ECHT

- koncert
- Bastion No. 35, korunní hradby, 21:00 hodin
- pořadatel: Hudební klub Bastion No. 35
sobota, 26. 7.

O jaroměřský preclík

- 11. ročník závodů v agility
- areál ZKO Jaroměř v Růžovce, 8:15 hodin
- pořadatel: ZKO Jaroměř
sobota, 26. 7.

Festnefest vol. 3

- Masarykovy sady v Jaroměři, 13:00 hodin
- pořadatel: Diakonie ČCE – Milíčův dům
sobota 26. 7. – neděle 27. 7.

Turnaj mužů 2008

- celostátní tenisový turnaj kategorie „C“
- tenisový klub LTC, 7:45 hodin
- pořadatel: LTC Jaroměř
pátek, 1. 8.

Warm up Summer of Love

- koncert
- Bastion No. 35, korunní hradby, 21:00 hodin
- pořadatel: Hudební klub Bastion No. 35

čtvrtek 14. 8. – sobota 16. 8.

Brutal Assault

- Open Air Festival of Extreme Art
- Ravelin XIII (bývalý autopark)

Na přání pana děkana z chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři připravili
členové fotoklubu MKS Jaroměř dvě pohlednice s touto významnou
jaroměřskou památkou. Svými fotografiemi příspěli Ing. Josef Podvalský, Mgr. Miroslav Málek, Vladimír Oliva, Zdeněk Bečák a Ing. Otto
Salač,CSc.
Ing. Josef Podvalský, Fotoklub Jaroměř
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SPORT

OS stáj Paradiso Josefov

Kopaná

Sto let jaroměřské kopané

aneb, když krajem znělo „ Jaroměř mančaft známý“

Ve čtvrtek a pátek 19 a 20.6.2008 navštívila jezdecký areál Stáj Paradiso v Josefově školní družina ze ZŠ Josefov. Všech 60 dětí se postupně
svezlo na koních, poslechly si výklad o chovu a využití koní. Po občerstvení a posezení pod slunečníky se nakonec svezl i jejich doprovod.
Fotografie je možné prohlédnout na www.paradisostaj.estranky.cz
OS stáj Paradiso Josefov

TJ SOKOL Jaroměř - oddíl atletiky

Krajský přebor družstev
nejmladšího žactva v Jaroměři

Po několikaleté odmlce se do Jaroměře opět vrátily krajské atletické
soutěže.
Ve čtvrtek 19. června se v Jaroměři konal Krajský přebor družstev
mladšího žactva II. třídy v atletice. K soutěži nastoupila čtyři družstva
atletických přípravek chlapců a čtyři družstva děvčat. 3. kolo bylo
posledním v této skupině a na první dvě družstva čeká postup do podzimního finále. V soutěži chlapců měla Jaroměř své zástupce, Víťu
Lupínka, Péťu Sychru, Dominika Svobodu a Honzíka Voborníka. Do
soutěže nastupovalo družstvo Jaroměře na prvním místě s těsným
náskokem na družstvo Dobrušky. Navzdory dusnému počasí kluci
prokázali bojovného ducha a po běhu na 60 m, skoku do dálky a hodu
kriketovým míčkem si udrželi 1. místo, které jen potvrdili závěrečnou
„osmistovkou“. Nutno ocenit, že nic nenechali náhodě a celých 800 m
běželi všichni čtyři naplno. V konečném pořadí po třech kolech tedy
zvítězilo vzácně vyrovnané družstvo z Jaroměře před Hradcem Králové, Dobruškou a Sokolem Dvůr Králové.
A tak nezbývá než držet klukům palce, aby stejně zabojovali i na podzimním finále v Hradci Králové a přivezli medaili, nejlépe zlatou, protože ta nám dosud ve sbírce z krajských přeborů přípravek chybí.
Hana Hřivnová

JISKRA JAROMĚŘ – ŽÁCI A
VÍTĚZ POHÁRU FRANTIŠKA PLÁNIČKY 1972
stojící od leva: vedoucí žáků HOVORKA Jos., KOUCKÝ Libor, TUREK
Jiří, TYČ Jan, SOKOLÁŘ Jar., BANO Julius
v pokleku od leva: BANO Frant., BANO Milan, FEČO Martin, VAŠATA
Josef, HARDUBEJ Ivan, FASSATI Miroslav
ležící: KONČICKÝ Radim
Po dvouletém působení v krajském přeboru je mužstvo vhodně doplňováno a v sezoně 1972/73 pod vedením trenérů Jevčáka a Svatoně postupuje
do divize. Mezi hráče, kteří mužstvo doplnili, byl i Václav Vokál, který v
klubu působil přes dvacet let jako hráč a později i jako trenér.
Mnozí z vás si pamatují, že první divizní utkání sehrála Jiskra Jaroměř
na Admiře 8, ale málokdo ví, že našeho soupeře tehdy vedl Dušan Uhrin
st., pozdější veleúspěšný trenér Sparty a národního mužstva. Jiskra Jaroměř po ročním působení divizi opouští do kraje, ale i z této soutěže ihned
sestupuje. V této době se oddíl více zaměřuje na mládež a nese to první
ovoce. Žáci i dorostenci hrají krajské soutěže a po dlouhou dobu dosahují
dobrých výsledků. Od roku 1966 se každoročně pořádá žákovský turnaj o
pohár Fr. Pláničky. Mezi vítěze se v r. 1972 zapsalo i mužstvo Jiskry Jaroměř. V roce 1988 (80 let kopané v Jaroměři) postupuje mužstvo po třech
letech do I.A třídy.
Na oslavy 80ti let kopané jsme přivítali XI. Internacionálu Sparty Praha v
čele se sparťanem století Andrejem Kvašňákem.
V této době zde působilo mnoho hráčů, trenérů i bafuňářů. Za všechny alespoň pár jmen – Novotný P., Zvoníček J., Plecháč P., Blahoš M., Jedlička
V., Růta S., mjr. Kočlík, Hovorka J. a mnoho dalších.
Jaroslav Martinec
Pokračování příště

JISKRA JAROMĚŘ DOROST – JARO 1977
zadní řada od leva: KOTLÁR Fr., KOTLÁR Zd., BANO Fr. st., BANO
Kveta, BANO Fr. ml.,
Střední řada od leva: NOVOTNÝ Radim, ZVONÍČEK Jar., FASSATI Mir.,
MIHALO Pavel, STEHNO Jan, VALÁŠEK Zd.
Sedící od leva: HELEŠIC Jan, FEČO Jul., trenér: ZVONÍČEK Jar., HELEŠIC Petr, JUZA Lud. vedoucí mužstva
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Neuvěřitelné

fotbalisté postupují!
Závěr 1.A.třídy dospělých 2007-2008 se fotbalistům Jiskry Jaroměř až neskutečně vydařil, neboť
jako nováček soutěže postupují do krajského přeboru! Zástupci Slavoje Předměřice nad Labem po
dřívějším odchodu mnoha hráčů nechtěli připustit
další nedůstojné porážky a po sestupu z divize přihlásili svůj celek do 1.B.třídy, čímž došlo k uvolnění postupového místa i pro třetí celek 1.A.třídy.
Při hodnocení sedmého místa Jiskry Jaroměř po
podzimní části sezóny snad ani největšího optimistu nenapadlo, že se bude na konci jarní části
slavit postup. Také pisatel těchto řádků rád přiznává, že se mýlil, protože očekával konečné umístění na 8. - 10. místě tabulky. Celkový zisk 48 bodů
při skore 63:51 (15 výher, 3 remis, 8 porážek) byl
dosažen po solidním podzimním a vynikajícím jarním výsledku. Srovnání mezi podzimní částí, ve
které jsme získali 20 bodů při skore 31:37 (6-2-6)
a jarní částí při zisku 28 bodů s poměrem branek
32:14 (9-1-2) je toho jasným důkazem. Na podzim bylo jedno jarní kolo předehráno. Co o postupu rozhodlo? Především zlepšená hra obrany a
lepší forma brankáře Schejbala. Samozřejmě je
stále co zlepšovat, ale když v první části obdrží
mužstvo 37 branek a ve druhé jen 14, tak je to
pořádný rozdíl. V počtu vstřelených gólů jsme byli
třetí nejlepší, ale to není nic nového, protože již
několik let patříme vždy ke střelecky nejúspěšnějším mužstvům. Obrana byla posílena zkušenými
hráči, jakými jsou Beneš a Křovák i za cenu toho,
že mužstvo mohlo ztratit na střelecké potenci. Přesto celek Jiskry Jaroměř dokázal vstřelit na jaře
branku v 11 z 12 utkání, takže pouze jednou vyšel
střelecky naprázdno. I když dáváme hodně gólů,
tak máme velké rezervy ve střelecké produktivitě,
kterou měl například v posledním utkání Rudník.
Jasně nejslabší mužstvo soutěže mělo 4 gólové
příležitosti a 3 z nich proměnilo. Jistě, nedá se vše
proměnit, ale je velký rozdíl v tom, zda využiji každou druhou, nebo až třetí možnost vstřelit branku,
zvláště ve vyrovnaných utkáních. Ve vyšší soutěži
to bude jistě opět těžší. Samozřejmě se nemůže
dařit v každém utkání, o tom by mohli vyprávět
příznivci našich neslavnějších mužstev Sparty a
Slavie. Pokud se však hraje atraktivní fotbal, tak
padají nejen góly, ale přijdou i diváci. Více než 200
lidí se nepřijde často podívat ani na divizní utkání.
Když jsem po vysoké porážce v přátelském utkání s Broumovem utěšoval naše hráče, že jim to
příští rok v krajském přeboru vrátíme, tak jsem ani
netušil, že bude možnost toto přání splnit. Trenér
Václav Michálek hrál mnoho let fotbal na vysoké
úrovni a jistě využije svých zkušeností k tomu, aby
mužstvo na nejvyšší krajskou soutěž dobře připravil. V závěru jarní sezóny dostali příležitost nadějní dorostenci, což musí každý příznivec jen uvítat.
Je třeba se také zmínit o celém dorosteneckém
mužstvu. Spanilá jízda našich fotbalových nadějí,
při které nebyl ztracen v jarní části soutěže ani jediný bod, skončila také zaslouženým postupem do
krajského přeboru! Protože fotbal slaví v Jaroměři
100. výročí založení, je postup mužů i dorostenců jistě tím nejlepším dárkem. Před závěrečným
přehledem střelců branek je dobré připomenout
střelecký koncert Jiřího Kučery, který dal v posledních třech kolech 7 gólů a drtivý závěr mužstva
Jiskry Jaroměř, které vyhrálo všech 5 utkání v
posledních pěti kolech! Střelci branek: Horák 16,
Kučera 14, Valeš a Křovák 11, Michálek 5, Beneš
4, Valášek a Bém 1. Co říci na úplný závěr? Atˇse
daří všem fotbalovým celkům TJ Jiskra Jaroměř
od žáků až po dospělé jako v této sezóně nejméně
dalších 100 let!
Miroslav Martinovský
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SPORT
TJ SOKOL Jezbiny

Modernizace sportovního areálu

V polovině května roku 2008 byly zahájeny práce na výstavbě objektů nového sociálního zázemí ve sportovním areálu TJ SOKOL Jezbiny.
Převážnou část finančních prostředků se podařilo zajistit ze státního rozpočtu, město Jaroměř
pak přispělo částkou, bez které by se tento
záměr nemohl uskutečnit. Celou stavbu provádí firma, která zvítězila v řádném výběrovém
řízení. Předpokládaný termín ukončení stavebních prací a předání nových objektů do užívání
je stanoven na poslední den měsíce září 2008.
Nové sociální zázemí již bylo více než nutné
vybudovat. Návštěvnost tohoto sportoviště, které tady bylo partou nadšenců zřízeno na začátku 90. let minulého století, totiž od této doby
několikanásobně vzrostla. V architektonicky
výborně koncipovaném, prostorném a útulném
jezbinském areálu po dlouhé roky denně aktivně sportují desítky mladých lidí, hrajících zde
své mistrovské soutěže ve volejbale, nohejbale
a malé kopané, své místo zde začíná mít i tenis.
A výsledky se již začínají projevovat. Svého velkého úspěchu dosáhli žáci hrající nohejbal, kteří
se probojovali až na celorepublikové mistrovství
v Brně. Jezbinští pořadatelé ve svém sportovním

areálu nabízejí pro případné zájemce i možnost
konání různých sportovně-společenských akcí a
oslav pro firmy, spolky, zájmové skupiny a rodiny.
Významnou sportovní a společenskou událostí
z poslední doby byl např. i sportovní den, pořádaný pro zástupce královských věnných měst.
Místní pořadatelé se své úlohy zhostili výborně,
celodenní akce se všem velmi líbila. Zástupci
zúčastněných měst si z Jezbin odvezli nejen
ceny za umístění v soutěžních disciplínách, ale
i dobrý sportovní, kulturní a společenský zážitek. Závěrem můžeme konstatovat, že tato část
Jaroměře, zvaná Jezbiny, oslovuje svojí pestrou
nabídkou nejen místní občany v Jaroměři, ale i
široké okolí. Jezbinský sportovní areál patří stále
k velice navštěvovaným, další akce plánované
na tento rok se již intenzivně připravují. Výbor TJ
SOKOL Jezbiny a jeho členové rozhodně nezahálejí, a jak se říká, všichni do toho jdou naplno.
Nejvíce se teď ale všichni těší na to, až se otevře
tolik potřebné nové sociální zázemí, které v dalších letech bude sloužit všem, kteří si do jezbinského sportovního areálu najdou cestu.
Za Výbor TJ SOKOL Jezbiny – Jiří Podolník

Florbal

NOVÝ
Jaroměř Open 2008
Vítězem 1. ročníku turnaje NOVÝ Jaroměř Open
2008 se stalo družstvo „Tři v poli a brankář“,
které prošlo turnajem bez zaváhání. Na druhém
místě se umístil tým Banda Bendy. Ve zpočátku
dramatickém utkání o 3.místo, které nakonec
skončilo jednoznačným výsledkem, porazil tým
Kamikadze jaroměřské Hockejky 8:2 a vybojoval bronzové medaile. Na čestném pátém místě
skončilo družstvo Joker Team. První tři družstva
získala poháry a všichni účastníci byli odměněni drobnými upomínkovými předměty. Menších
cen se dočkala i družstva umístěná na chvostu
výsledkové listiny. Oceněni byli nejlepší hráč
(Marek Lacko, Kamikadze) a brankář (Lukáš
Macek, Banda Bendy). Kompletní výsledky turnaje a informace o dění ve florbalovém oddílu TJ Sokol Jaroměř naleznete na stránkách

www.florbaljaromer.cz.
Letošní turnaj se uskutečnil za podpory Města
Jaroměře, florbalového obchodu www.kupflorbalku.cz a pořádajícího TJ Sokol Jaroměř. Díky
všem za podporu.
rezin

15 let florbalu v Jaroměři
Počátkem května tomu bylo právě 15 let od chvíle, kdy byl v Jaroměři založen florbalový oddíl
pod hlavičkou TJ Sokol Jaroměř. K tomuto výročí
se v sobotu 17. května uskutečnily oslavy s tím
spojené, kterých se zúčastnilo na 45 bývalých i
současných hráčů. Přes den probíhal přátelský
turnaj v místní Sokolovně a odpoledne pokračovaly oslavy posezením a „rozborem“ uplynulých
15 let. Části večerního programu se zúčastnil i
starosta města Jiří Klepsa, jako zástupce Města
Jaroměře, které bylo partnerem akce.
rezin
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Jaroměřský a josefovský zpravodaj
Volejbal

JAROMĚŘSKÉ VOLEJBALOVÉ NADĚJE
SE PŘEDSTAVUJÍ

Tenisový klub LTC Jaroměř
Termíny letních tenisových turnajů:
26.- 27. července 2008

Turnaj mužů

- celostátní tenisový turnaj kategorie „C“
16.- 17. července 2008

Turnaj dorostenců

- celostátní tenisový turnaj dorostenců
6.září 2008

Turnaj veteránů

- závěrečný tenisový turnaj satelitu
„Veterán singl“
Turnaje budou sehrány na kurtech LTC Jaroměř (Areál pod Josefovem u Metuje).
Presentace vždy v první den turnaje od 7:45
do 8:15 hodin, začátky zápasů v 8:30 hodin.
Vstup pro diváky volný, občerstvení zajištěno.

Klub kuželkářů Josefov

Stav ženské a dívčí složky jaroměřského volejbalu se zdá být v současnosti velmi potěšitelný a
nadějný. Po vítězství v oblastním přeboru žen a úspěchu v kvalifikaci do II.ligy se vydaly ve šlépějích
seniorek i mladé hráčky jaroměřského oddílu. Třináctiletá a čtrnáctiletá děvčata vedou zkušení trenéři
Kamila a Robert Havrdovi, kteří již v roce 1998 přivedli své předchozí svěřenkyně k titulu Přeborníka
ČR v kategorii mladších dorostenek a k zisku Českého poháru.
Současné žákyně absolvovaly soutěže mladších žaček, kam patřily věkem, ale také i starších žaček.
V žačkách mladších dokázaly v oblastním přeboru suverénně zvítězit, když ve finálové části ve dvanácti zápasech prohrály pouze dva sety. Vyhrát okresní přebor starších žákyň nebyl žádný problém
a v silně obsazeném přeboru Královéhradeckého kraje též starších žákyň se v ročníku 2007/2008
umístily na třetím místě za družstvy Rychnova a Trutnova.
V rámci přípravy se jaroměřská děvčata zúčastnila několika turnajů, z nichž nejcennější výsledek si
přivezla z tradičního mezinárodního Zmrzlinového turnaje žákyň v Lupenici u Rychnova nad Kněžnou, kde v konkurenci 22 družstev obsadila 3. místo za Rychnovem a Studiem Sport Praha.
Nadějný tým jaroměřských žákyň tvoří tyto hráčky: Silvie Faltusová, Andrea Hejčlová, Silvie Hejzlarová, Pavla Hušková, Andrea Kasenčáková, Michaela Klepsová, Andrea Koláčná, Lucie Mikulková,
Anna Milerová, Magdalena Pecháčková.
Pro jaroměřský sport je též významným oceněním i zisk titulu nejlepší mladší žákyně Královéhradeckého kraje roku 2008 pro smečařku a blokařku Pavlu Huškovou.
Výkonnostní cíle pro další soutěžní ročník jsou vysoké, ale ne nereálné: zvítězit v oblastním přeboru
starších žaček, postoupit z kvalifikace do finále Přeboru ČR a úspěšně se zúčastnit Českého poháru
st. žaček.
R.H.

HC Slunce v Jezbinách

III. ročník „SLUNCE CUP“ Jezbiny 7. 6. 2008
V sobotu 7.6.2008 uspořádali členové HC Slunce v Jezbinách turnaj mladých hokejistů v minikopané. Na pozvání odpověděli všichni pravidelní účastníci, a tak se v Jezbinách sjelo 64 mladých hokejistů navštěvujících 4. až 7. třídu základní školy východočeského regionu. Turnaj zahájila domácí
družstva HC Jaroměř proti HC Slunce Jezbiny v 8.00 hodin. Během prvního utkání se dostavili další
účastníci turnaje a to: HC Trutnov, HC Náchod a obhájce prvního místa z minulých dvou ročníků HC
Hlinsko. Ke shlédnutí bylo 10 velmi vyrovnaných a napínavých utkání, ve kterých padlo 30 branek.
Domácím družstvům z Jezbin a Jaroměře se opět příliš nezadařilo, ale všichni nakonec odešli s pocitem velmi zdařilého soupeření hokejistů na travnaté ploše. Vše bylo ukončeno v 14,30 slavnostním
vyhlášením výsledků a rozdání věcných cen.

Individuální ceny byly rozdány:

• nejmladší hráč turnaje Lukáš Hofman r.n. 2000 (HC Slunce Jezbiny)
• nejlepší střelec Lukáš Brebera (HC Hlinsko)
• nejlepší gólman Jan Chrtek (HC Náchod)

Celkové pořadí

• 1. HC Trutnov •2. HC Hlinsko •3. HC Náchod • 4. HC Slunce Jezbiny • 5. HC Jaroměř
Za HC Slunce Jezbiny Tomáš Hlavatý

Pokud bychom chtěli krátce zhodnotit uplynulý ročník 2007/08, tak lze konstatovat, že obě
naše družstva dospělých měla smůlu.
Družstvo A hrající ve složení M. Baldík, P.
Bušta, Z. Diviš, M. Divišová, L. Hrycík, J. Král,
L. Lelek, A. Zapadlo bojovalo ve Východočeském přeboru a nakonec obsadilo předposlední
místo se zápasovou bilancí 4 – 0 - 18. Přesto
nakonec sestupuje kvůli vyššímu počtu sestupujících ze 3. ligy do zdejší divize.
Družstvo B, za které nastupovali ve Východočeské soutěži I. Buštová, R. Kašpar, J. Rücker,
J. Rýdlo, P. Řehák, J. Vostřel a M. Všetečka
získalo stejně jako vítěz skupiny 25 bodů (12
– 1 – 3). O postupu Smiřic do přeboru rozhodly
jen vzájemné zápasy.
Naši dorostenci I. Buštová, M. Divišová, D. Polák a J. Stolín ve Východočeské divizi dorostu
vyhráli 7 zápasů, prohráli jich 5 o obsadili ve
své skupině pěkné 3. místo.
I kvůli získávání nových mladých hráčů oddíl
opět uspořádal ke Dni dětí dětské koulení
31.5.2008, kterého se zúčastnilo téměř 20
zájemců. Také pro „starší“ zájemce o tento
sport platí – navštivte nás na kuželně v Josefově!
P. Řehák
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Letní hry

aneb baví se celá Jaroměř
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TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2008,

444 km Historic Giro Královéhradeckým Krajem

Jedná se o třetí ročník společensko sportovní akce, která proběhne na
Fotbalovém stadionu Růžovka.
Pořadatelem je David Novotný, město Jaroměř a Tělovýchovná jednota Jiskra Jaroměř o.s. fotbalový oddíl za podpory Petry Jansové z
Police nad Metují. Záštitu nad akcí přijal starosta města Jaroměře Ing.
Jiří Klepsa a biskup Královéhradecký mons. Dominik Duka.

Akce proběhne 30. srpna 2008 od 13.00 hodin,
kdy program zahájí vystoupením mažoretky Scarlet, své magické kouzlení předvede Tommy, ale nebudou chybět ani hudební vystoupení
osobností ze Superstar Martin Ševčík, Roman Lasota, Michaela Nosková, Sandra Bell, Martin France, David Gránský z X Faktoru, Martin
Hranáč, Mirek Paleček.
Na 14,00 hodinu je naplánována soutěž v pojídání ašantů – neboli indiánků - na fotbalovém stadionu, kde se do zákusku zakousne i Miss Lucie
Váchová, ředitelka Miss Junior Kateřina Hamrová, Česká Miss Eliška
Bučková, České vicemiss Hana Svobodová a Elisavet Charalambidu,
Michaela Wostlová, Michaela Nosková či řada dalších osobností.
Odpolední program bude moderovat Petr Zvěřina a Daniel Holovský.
Součástí programu jsou atrakce, stánkový prodej, kouzelník Tommy.
Celý program je pro veřejnost zdarma na Fotbalovém stadionu Růžovka. Součástí akce je sbírka ve prospěch Základní školy speciální v
Jaroměři.
Od 18.00 hodin vypukne v Chrámu sv. Mikuláše koncert Boni Pueri.
Vstupné na koncert činí 140,-- Kč a výtěžek bude věnován také Základní škole speciální v Jaroměři a Chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři.
Na akci dále zavítají postižení z Ústavu sociální péče z České Skalice,
Stacionáře Nona v Novém Městě nad Metují, Dětský domov Pardubice, Základní škola speciální v Jaroměři, Stacionář Cesta z Náchoda
a další.
Vstupenky na koncert v Chrámu sv. Mikuláše můžete zakoupit:
Turistické informační centrum Jaroměř, nám. ČSA 16, 551 01 Jaroměř,
tel. 491 847 220, 491 812 400
Generální partneři: RUND LADISLAV - ODPADY Nový Ples, Kooperativa, pojišťovna a.s., Stavebniny Třasák s.r.o. Jaroměř, Skrblíkův ráj
s prodejnami v České Skalici, Hronově, Broumově, Polici nad Metují a
Červeném Kostelci a Elza Předměřice nad Labem, s.r.o.
David Novotný

POZVÁNKA
na jezdecké závody
OS Stáj Paradiso – Fassati zve všechny milovníky a přátele koní a příznivce jezdeckého sportu na seriál tří parkurových závodů konaných
po 14ti dnech, v termínech 12.7, 26.7. a 9.8.2008. Místem konání bude
zrekonstruovaný a moderně vybavený areál letního stadionu v Josefově, který OS Paradiso pronajala TJ Sokol Josefov.
K vidění budou soutěže pro ty nejmenší, děti na ponících, pro starší na
velkých koních. Soutěžit bude i mládež a dospělí.
První akce je součástí Josefovských slavností a zajišťuje dopolední program. Červencové soutěže jsou vyhlášeny pro všechny koně a
jezdce, vyvrcholením budou srpnové závody, kdy budou soutěžit pouze
jezdci a koně s licencemi.
Na této akci 9.8.08 jsou vyhlášeny tyto soutěže:

Cena Města Jaroměř
Cena ZESBE Běstovice
Cena Primátora
Cena SCR Fassati

Návštěvníci si budou moci prohlédnout prostory areálu, posedět a
občerstvit se v příjemném prostředí Klubu.
Kromě toho nabízíme v průběhu celého roku vození dětí, ježdění na
ušlechtilých koních pro děti a mládež a to pod zkušeným trenérem. Těm
nejšikovnějším nabízíme možnost složení jezdeckých licencí a možnou
účast na závodech.
Výcvik na koni nabízíme samozřejmě i pro dospělé.
A pokud nechcete na koních sportovat, přijďte si třeba jen tak popovídat
s našimi koníky…

Za OS Stáj Paradiso Fassati Gabriela

TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2008 je projekt zaměřený na podporu
turistického ruchu v České republice. Hlavní myšlenkou projektu je propagace Královéhradeckého kraje, měst a obcí na pozadí
exkluzivních historických automobilů. Projekt spočívá ve spanilé jízdě historických vozidel Královéhradeckým krajem. Trasa
prochází nejzajímavějšími místy z hlediska domácího i zahraničního cestovního ruchu jako jsou přírodní krásy, technické a kulturní památky, s důrazem na regionální tradice a gastronomii.
Součástí projektu jsou kromě spanilé jízdy doprovodné programy ve
významných městech na trase, jejichž cílem je upozornit návštěvníky
na jednotlivá turisticky zajímavá místa nacházející se na území kraje. Zvláštní pozornost je věnována tomu, aby tato turisticky zajímavá
místa byla poutavou a divácky přitažlivou formou propagována jako
vhodné cíle pro domácí i zahraniční turistiku.
Navazujeme na úspěšný projekt TROFEO NIKÉ SILESIA 2006, který
se uskutečnil 5.-8. května 2006 v Moravskoslezském kraji, a projekty
TROFEO NIKÉ MORAVIA 2007 ve Zlínském kraji 15.-17. června 2007,
Jihomoravském kraji 15.-17. září 2007 a Olomouckém kraji 21.-23. září
2007. Titulárním partnerem celého projektu je Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, která v čele s ředitelem Ing. Rostislavem
Vondruškou tento již prověřený projekt výrazně podporuje. Významnou
je současně podpora Hospodářské komory České republiky, viceprezident Ing. Pavel Bartoš. Oficiální záštitu převzal hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík, který vítá myšlenku propagace kraje
touto atraktivní formou.
Celý projekt odstartuje dne 4. července z Jičína a během tří etap 444
km dlouhé trasy následně navštíví všechna významná centra Královéhradeckého kraje, ve kterých bude připraven zajímavý doprovodný
program. Do Jaroměře, konkrétně do „dolíku“ v Josefově, zavítá
kolona 25 exkluzivních historických vozů v čele s Tatrou Dakar
Karla Lopraise v neděli 6. července 2008 ve 12:45 hodin. V rámci
akce vystoupí jaroměřské mažoretky Carmen a Scarlet. Slavnostním
vyvrcholením bude 6. července galavečer v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, na jehož nádvoří historické vozy symbolicky
zakončí svou spanilou jízdu krajem.
Do čela kolony exkluzivních historických vozů se stejně jako předešlé
ročníky postaví pan Karel Loprais s Tatrou Dakar, čestný president
projektu TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2008. Šestinásobný vítěz Rallye
Paris-Dakar hodnotí myšlenku propagace krajů na pozadí historických
vozů jako podařenou a stejně jako v loňském roce zaštiťuje tento projekt v roli čestného prezidenta. V koloně historických vozů se mimo jiné
představí Aero 50, r.v. 1935, BMW 326 Cabrio, r.v. 1939, Tatra 87, r.v.
1949, EMW 340, r.v. 1953 nebo Jaguar E-Type, r.v. 1964.
Hlavními organizátory projektu jsou HIKOP s.r.o., International Sports
Marketing s.r.o., Motor Race Management Ltd, mediálním partnerem
projektu je AGM CZ, s.r.o.
Výstupem TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2008 je dokumentární film a CD
fotobanka mapující jízdu historických vozidel Královéhradeckým krajem během jednotlivých etap. Dokument zůstává v majetku kraje a
měst, slouží k jejich další propagaci a dále je využíván na propagaci
Královéhradeckého kraje, jeho měst a obcí na národních a mezinárodních prezentacích agentury CzechTourism.

www.czechtourism.com, www.kudyznudy.cz, www.trofeonike.cz
Projekt a PR manažer: Mgr. Evžen Doležal
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Jaroměřský a josefovský zpravodaj

PROGRAM MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA
Mediálním partnerem
Městského kulturního střediska
v Jaroměři je Hitrádio Magic

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
sk. A
I. hra v předplatném

Pátek 26. září 2008 v 19.00 hod.

BROUK V HLAVĚ

92,8

94,7

95,1

97,0

Vážení spoluobčané,

107,3 FM

v nadcházející podzimní sezóně 2008 jsme
připravili několik změn v dosavadní činnosti
MKS. Největší novinkou je, že jsme se pro
neutuchající zájem divácké veřejnosti rozhodli otevřít druhou řadu předplatného. Od
září tohoto roku bude pokračovat předplatné
(řada B), tak jak jste byli zvyklí, včetně rezervace míst stávajícím předplatitelům. Představení v rámci této řady budou uváděna vždy
v sobotu od 19.00 hod.. Nově vzniklá řada
A bude svá představení uvádět vždy v pátek
od 19.00 hod.. V této nové řadě předplatného budou přednostně prodávány vstupenky občanům, kteří jsou vedeni v pořadníku
zájemců o divadelní předplatné. Obě řady
jsme žánrově oddělili tak, aby si co možná
největší počet diváků přišel na své. Řada
A osloví svým složením milovníky lehčího
žánru – divadelní komedie a pro její zpestření je zařazen jeden muzikál. U řady B jsme
zachovali její pestrost a tak krom komedie
zde divák zhlédne muzikál či drama. Jediným
společným představením obou řad bude hra
„Hrobka s vyhlídkou“ v podání domácího DS
Vrchlický. Bližší informace naleznete v programu městského kulturního střediska v tomto čísle Jaroměřského zpravodaje, v kulturním přehledu a na www stránkách MKS.
Předprodej abonentních vstupenek bude
pro stávající předplatitele (pouze řada B) a
zájemce o předplatné zapsané v pořadníku
(pouze řada A) zahájen v Turistickém informačním centru dne 20.8.2008 a pro ostatní
veřejnost dne 1.9.2008.
Drobné změny jsme připravili i v dnes již
tradiční nesoutěžní přehlídce amatérských
divadel „Jaroměřské Divadlení“. Program
přehlídky jsme rozprostřeli do dvou po sobě
jdoucích víkendů. Přehlídku zahájí DS Vrchlický dne 6.9.2008 v 19.00 hod. hrou A. Procházky „Ještě jednou profesore“. V dalších
dnech bude vždy od 14.00 hod. připraveno
odpolední představení pro naše nejmenší
a od 19.00 hod. večerní představení. Bližší
informace o programu přehlídky naleznete
na našich webových stránkách a v kulturním
přehledu.
Věříme, že si vyberete i některé z dalších
programů, které jsme pro vás na podzimní
sezónu 2008 přichystali.
Závěrem mi dovolte, abych vám jménem
celého kolektivu MKS Jaroměř popřál krásné
léto, příjemně strávenou dovolenou a v podzimní sezóně 2008 se s vámi budeme těšit
nashledanou.
Josef Horáček, ředitel MKS Jaroměř

Georges Feydeau
Východočeské divadlo Pardubice
Nejlepší komedie nejoblíbenějšího francouzského komediografa.
Režie: Lída Engelová j.h.
Hrají: J. Kalužný, J. Janoušková, L. Špiner, M.
Mejzlík, M. Mňahončák, K. Jelínková a další.

II. hra v předplatném

Pátek 10. října 2008 v 19.00 hod.

KDES TO BYL/A/ V NOCI

Alan Ayckbourn
Divadlo Bez zábradlí, Praha
Situační komedie z pera úspěšného současného britského dramatika Alana Ayckbourna.
Režie: Jiří Menzel
Hrají: V. Freimanová, L. Krbová/J. Švandová,
R. Hrušínský, Z. Žák, J. Carda a další.

III. hra v předplatném

Pátek 24.října 2008 v 19.00 hod.

„DUCHU, JSI PŘÍTOMEN?“

John Patrick
UA Pierot, Praha
Duchařská komedie o tom, že i po smrti může
být leccos pestřejší, než by si leckdo představoval.
Režie: Tomáš Juřička
Hrají: M. Vávra/V. Čech, M. Kuklová/G. Hyrmanová, O. Rošetzký/J. Zýka a další.

IV. hra v předplatném

Pátek 7. listopadu 2008 v 19.00 hod.

SLIBY CHYBY

Neil Simon - Burt Bacharach - Hal David
Divadlo Pod Palmovkou, Praha
Hudební komedie o tom, že být majitelem
bytu, vhodného pro zálety nadřízených,
neznamená jen oslnivou kariéru.
Režie: Zdeněk Černín
V hlavních rolích: O. Kavan/R. Zima, R. Přibil/L. Županič j.h., B. Valentová/H. Holišová
j.h./Lucie Černíková j.h., R. Čtvrtlík/V. Brabec
j.h., M. Pleštilová a další.

V. hra v předplatném

Pátek 21. listopadu 2008 v 19.00 hod.

HROBKA S VYHLÍDKOU

Norman Robbins
DS Vrchlický, Jaroměř
Napínavá detektivní komedie, při které se
budete smát i příjemně bát.
Režie: Milan Hrycík
Hrají: členové DS Vrchlický Jaroměř
Ceny abonentních vstupenek skupiny A:
křesla		
735,- Kč
I. místa a balkon
705,- Kč
II. místa 		
675,- Kč

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
sk. B
I. hra v předplatném

Sobota 27. září 2008 v 19.00 hod.

PENZION PRO
SVOBODNÉ PÁNY

Sean O´Casey
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Komedie o kolotoči bláznivých situací v jednom penzionu.
Režie: Milan Schejbal
Hrají: S. Schuller, P. Duspivová, Z. Kalina, H.
Karochová, V. Mrva a K. Šrámková

II. hra v předplatném

Sobota 11. října 2008 v 19.00 hod.

MILOVAT K SMRTI

Táňa Nálepková
Divadlo Radka Brzobohatého, Praha
Malý muzikál o velké Edith Piaf.
Režie: Jakub Maceček
Hrají: S. Nálepková, M. Sochor, J. Bernáth/L.
Olšovský, živě doprovází Blue Angel Memory
Band J.Toufara.

III. hra v předplatném

Sobota 25.října 2008 v 19.00 hodin

DRAHOUŠKOVÉ

Dany Laurentová
Divadlo Kalich, Praha
Jana Paulová s Pavlem Zedníčkem přivedli
na českou divadelní scénu komedii francouzské autorky Dany Laurentové Drahouškové,
která patří k tomu nejlepšímu, co v současné
době nabízí divadelní Paříž, v níž si okamžitě
získala srdce diváků.
Režie: Petr Novotný
Hrají: J. Paulová, P. Zedníček, D. Suchařípa,
A. Svobodová, J. Kohout

IV. hra v předplatném

Sobota 8. listopadu 2008 v 19.00 hod.

DŮM BERNARDY ALBY

Federico García Lorca
Divadlo Mladá Boleslav
Lorcova hra je krutá, nemilosrdná a krásná.
Stejně jako život sám. Plná bolesti a touhy po
štěstí.
Režie: Petr Mikeska
Hrají: C. Mayerová j.h., N. Divíšková j.h., E.
Reiterová, P. Nakládalová, E. Horká a další

V. hra v předplatném

Sobota 22. listopadu 2008 v 19.00 hod.

HROBKA S VYHLÍDKOU

Norman Robbins
DS Vrchlický, Jaroměř
Napínavá detektivní komedie, při které se
budete smát i příjemně bát.
Režie: Milan Hrycík
Hrají: členové DS Vrchlický Jaroměř
Ceny abonentních vstupenek skupiny B:
křesla		
725,- Kč
I. místa a balkon
695,- Kč
II. místa 		
665,- Kč

V neděli 15.

FOTOOHLÉDNUTÍ

června 2008 ozdobila chrám sv. Mikuláše
v Jaroměři oficiálně socha papeže Jana Pavla II.

Jaroměř - Slavnost posvěcení sochy Svatého
otce Jana Pavla II. (1920-2005) se uskutečnila
v neděli 15. června 2008 v 10.00 hodin v chrámu svatého Mikuláše v Jaroměři. Pontifikální mši celebroval otec biskup mons. Josef
Kajnek, který také zmíněnou novou sochu v
chrámu posvětil. Socha je dílem akademického sochaře Petra Nováka z Jaroměře.
Umělec zachytil papeže v momentu inaugurace,
tedy uvedení na stolec sv. Petra v roce 1978. Dílo
je vyřezáno z lipového dřeva a zobrazuje v životní velikosti stojící postavu prvního slovanského
papeže s berlou v levé ruce a pravou vyzývající křesťany: „Nebojte se!” Sochař pojal papeže,
nejslavnějšího polského rodáka, v době vrcholu
životní síly jako bojovníka proti komunistické totalitě. Socha byla vytvořena z podnětu jaroměřského děkana P. ThMgr. Jerzy Zięby, polského kněze
– misionáře, který již deset let úspěšně působí
v jaroměřské farnosti. Plastiku sochař umístil na
vhodném místě na dřevěný podstavec podél pilíře v severní části lodi chrámu a je dobře viditelná
též z Havlíčkovy ulice od postranního vchodu s

mříží. Po Hradci Králové a Jablonném v Podještědí byl chrám sv. Mikuláše v Jaroměři obohacen
o hodnotnou sochu k poctě významné světové
osobnosti, o jejíž svatořečení se v katolické církvi
v současnosti jedná. Mnoho lidí na celém světě si
vybavuje jeho milou a oduševnělou usmívající se
tvář tohoto laskavého hlasatele míru a sbratření
národů i mezináboženského dialogu.
Slavnost posvěcení sochy byla významná místní
událost města Jaroměře. V průvodu do chrámu
vešel vzácný host biskup Josef Kajnek s doprovodem kněze, dvou jáhnů a deseti ministrantů. Po
úvodním slově přivítal P. J. Zięba pana biskupa,
hosty, farníky i rodinu sochaře P. Nováka. Během
pontifikální mše posvětil pan biskup novou sochu,
druhé dílo tohoto druhu v Královéhradecké diecézi a přednesl homilii, v níž vyzvedl zásluhy Matky
Terezy z Kalkaty a zesnulého papeže Jana Pavla
II., k jehož poctě byl zasvěcen dnešní památný a
historický den. Ke slavnosti zazněly zpěvy a tóny
sboru a orchestru chrámu sv. Mikuláše a členů
pěveckého sboru „Smetana” z Hradce Králové na
chóru. Slavnost se těšila velkému zájmu veřejnos-

ti, fotografů i filmařů. Do prodeje byly dány také
dva druhy barevných pohlednic kostela z klubu
místních fotografů a po oslavě bylo před chrámem připraveno malé pohoštění, které uchystaly
obětavé farnice. Slavnost, na jejíž závěr poděkoval bývalý senátor Miloš Müller panu děkanovi
Ziębovi za podnět a nápad vytvořit umělecké dílo,
které oficiálně od neděle 15. června 2008 zdobí
prostory naší nejvýznamnější kulturní památky. Z
chrámu si pan biskup a sochař odnášeli květiny a
obrazová alba jako upomínku na tento slavnostní
a historický den.
PhDr. Jiří UHLÍŘ

Foto: Jindřich Polák

Foto: Ing. Otto Salač

Foto: Jindřich Polák

Foto: Ing. Otto Salač

