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Slovo starosty
Vážení čtenáři,
přichází květen, jeden z nejoblíbenějších měsíců 
roku, a po delší zimě, než bývá poslední léta 
obvyklé, začínáme s dlouho připravovanými 
stavebními akcemi.

V květnu započne oprava hřiště u Borku. Do-
davatelem je fi rma Linhart Stará Boleslav. S tou-
to fi rmou máme dobré zkušenosti – vybudovala 
pro nás i hřiště před základní školou.

Bude pokračovat výstavba sběrného dvora, 
stavební práce by neměly znamenat omezení 
provozu dvora pro veřejnost, přesto je třeba 
dbát opatrnosti při jeho návštěvě.

V době prázdnin provede fi rma Dlažba Vy-
soké Mýto práce na opravě chodníku napříč 
parkem u pošty. Vznikne nový chodník, spolu 
s bezpečným  přechodem pro chodce v soused-
ství obchodu Qanto. Do budoucna by se měl 
park postupně změnit na místo pro společné 
setkávání a odpočinek, místo umožňující volný 
a bezpečný pohyb dětí v celém jeho prostoru. 
Oprava chodníku bude znamenat určité ome-
zení v pohybu chodců na trase mezi centrem 
města a sídlištěm, proto prosím o vaši trpělivost 
během provádění stavby.

Dobře se mi konstatuje, že jsme v našem 
kinosále nepořizovali pohodlné sedačky a ne-
brousili jevištní prkna znamenající svět zbytečně. 
Po minule vzpomínaném vystoupení starších 
divadelníků nás o tom přesvědčili i naši mladí 
ochotníci svým úspěšným autorským předsta-
vením ze života rodiny Darkwoodových. Dva 

divadelní soubory, které vyprodají své premiéry 
i reprízy v jednom pololetí – kdo to má? 

Sportovce využívající běžecké stopy na Su-
chém vrchu dozajista potěší tisková zpráva 
Sdružení obcí Orlicko. Během příštích dvou let 
by se měla rozšířit kapacita parkoviště na Čer-
venovodském sedle o dalších devadesát parko-
vacích míst. O toto navýšení se za pomoci do-
tace z česko-polského programu Interreg V–A 
podělí obce Orlicka a Červená Voda. Pro mi-
lovníky jízd na horském kole vznikne cca 20 ki-
lometrů singletracků. Jde o úzké jednosměrné 
cyklistické stezky různé obtížnosti zajišťující co 
nejbezpečnější jízdu nerovným lesním terénem.

Když už hovoříme o dotacích. S výraznou 
podporou Pardubického kraje a Hasičského 
záchranného sboru získali naši hasiči nové do-
pravní vozidlo. Díky této podpoře přispějeme 
na jeho nákup z městského rozpočtu částkou 
ve výši 15 % (120 tisíc Kč).   

Možná nevíte, že v polovině dubna zao-
krouhlila fi rma Isolit-Bravo počet vyrobených 
a prodaných Motúček na dvacet tisíc kusů. Mo-
túčko – Wikipedie jej popisuje jako stavební 
kolečko s elektromotorem – je díky svým vy-
chytávkám více než praktickým pomocníkem 
stavebníků, zahrádkářů a „malovlastníků“ lesa. 
Za tu poslední kategorii spokojených uživatelů 
se přidávám ke gratulaci i já.

Přeji vám hezké májové dny.
Miroslav Wágner

INFORMACE Z RADNICE
VÝSTUP Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
DNE 21. 3. 2018
Účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěv-
kových organizací:

Rada města schválila:
• účetní závěrku, výsledek hospodaření za rok 

2017 Základní školy Jablonné nad Orlicí 
a převod zůstatku hospodaření 2017 ve výši 
110 819,43 Kč do rezervního fondu příspěvkové 
organizace. Rovněž byl schválen Dodatek č. 1 
ke stanovení ukazatelů pro příspěvkovou orga-
nizaci Základní škola Jablonné nad Orlicí.

• účetní závěrku, výsledek hospodaření ve výši 
12 249,58 Kč za rok 2017 Mateřské školy Hra-

disková a převod zůstatku hospodaření 2017 
ve výši 12 249,58 Kč do rezervního fondu pří-
spěvkové organizace.

• účetní závěrku, výsledek hospodaření za rok 
2017 Školní jídelny Jablonné nad Orlicí a převod 
zůstatku hospodaření 2017 ve výši 20 485,00 Kč 
do rezervního fondu příspěvkové organizace.

• účetní závěrku, výsledek hospodaření za rok 
2017 Městské knihovny Jablonné nad Orlicí 
a převod zůstatku hospodaření 2017 ve výši 
21 988,95 Kč do rezervního fondu příspěvkové 
organizace. Rovněž byl schválen Dodatek č. 1 
ke stanovení ukazatelů pro příspěvkovou or-
ganizaci Městská knihovna Jablonné nad Orlicí.

• účetní závěrku, výsledek hospodaření za rok 
2017 Základní umělecké školy Jablonné nad Or-
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licí a převod zůstatku hospodaření 2017 ve výši 
3 670,47 Kč do rezervního fondu příspěvkové 
organizace.

Dražba pozemku: Rada města vzala na vědomí in-
formaci o podmínkách vyhlášení dražby pozemku 
560/1 v k. ú. Jablonné nad Orlicí.

Práce na koupališti a na hřištích: Rada města vza-
la na vědomí návrh harmonogramu prací na kou-
pališti a dětských hřištích pro rok 2018 a navrhova-
ná řešení provozu workoutového hřiště u základní 
školy.

Vyřazení majetku: Rada města schválila vyřaze-
ní majetku dle návrhu vyřazovacího protokolu 
č. 2/2018.

Příspěvky na opravu zpevněných ploch: Rada 
města schválila uzavření Smlouvy o zajištění vý-
běru fi nančních příspěvků na opravu zpevněných 
ploch před bytovými domy SBD od nájemníků 
domů čp. 411–413.

Smlouvy o zřízení věcného břemene: Rada měs-
ta schválila uzavření „Smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene“ mezi městem Jablonné nad Orlicí, 
jako povinným z věcného břemene, a společností 
FLEXCON, s. r. o., jako oprávněným z věcného 
břemene, jejímž předmětem je uložení vodovodní 
přípojky do pozemkové parcely číslo 639/2 v k. ú. 
Jablonné nad Orlicí.

Rada města taktéž schválila uzavření „Smlouvy 
o zřízení věcného břemene“ mezi městem Jablon-
né nad Orlicí, jako povinným z věcného břemene, 
a společností FLEXCON IND, s. r. o., jako oprávně-
ným z věcného břemene, jejímž předmětem je ulo-
žení plynovodní přípojky do pozemkové parcely 
číslo 866/1 v k. ú. Jablonné nad Orlicí.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohoda o umístění stavby: Rada města 
schválila uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12/2017149/SOBS VB/01“, mezi měs-
tem Jablonné nad Orlicí, jako povinným budoucím 
povinným, a společností ČEZ Distribuce, a. s., Dě-
čín, jako budoucím oprávněným, jejímž předmě-
tem je uložení zařízení distribuční soustavy – 2x 
kabelová spojka NN, 2x rozpojovací pilíř NN a ka-
belový pilíř NN – do pozemkových parcel číslo 
421/11, 421/33, 421/32, 421/31, 421/30, 421/29 
a 421/28 v k. ú. Jablonné nad Orlicí.

Zvýšení hodnoty daru pro narozené dítě: Rada 
města schválila zvýšení hodnoty daru pro naroze-
né dítě z částky 3 000 Kč na částku 5 000 Kč a orga-
nizační směrnici Dar pro narozené dítě dle návrhu 
s účinností od 1. 4. 2018 (OS/05/18). Směrnice je 

zveřejněna na webu města (navigace: www.jablo-
nneno.cz – Městský úřad – Dokumenty MěÚ – Vy-
hlášky, nařízení, směrnice).

Smlouva o poskytnutí dotace městu Jablonné 
nad Orlicí: Rada města schválila uzavření Smlou-
vy č. OSV/18/20451 o poskytnutí účelové dotace 
v dotačním řízení na podporu sociálních služeb 
poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, mezi Pardubickým kra-
jem, jako poskytovatelem dotace, a městem Jab-
lonné nad Orlicí, jako příjemcem dotace, ve výši 
224 000 Kč.

Náklad na svatební obřad: Rada města schválila 
paušální náklad na svatební obřad mimo úředně 
určenou místnost od 1. 4. 2018 ve výši 700 Kč včet-
ně DPH.

Smlouva s obcí Orličky: Rada města schválila 
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Orlič-
ky a městem Jablonné nad Orlicí o zajištění vyko-
návání agendy RUIAN (informační systém územní 
identifi kace adres a nemovitostí) městem Jablonné 
nad Orlicí pro obec Orličky.

Komise pro hodnocení výběrového řízení: Rada 
města schválila komisi pro otevírání obálek a hod-
nocení nabídek k výběrovému řízení „Jablonné 
nad Orlicí – dopravní automobil pro Jednotku sbo-
ru dobrovolných hasičů“ ve složení: Ing. P. Krátký, 
M. Šlesinger, Ing. T. Šťastný, M. Barnet, V. Pechá-
ček – tajemník komise.

Prodloužení termínu pro dodání projektové do-
kumentace: Rada města schválila Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo „Jablonné nad Orlicí – Nádražní 
ulice – zvýšení podílu udržitelných forem dopra-
vy“ (jejímž předmětem je vyhotovení projektové 
dokumentace) uzavřené s Ing. Petrem Novotným, 
Ph.D. (IČ 0027896), kterým se prodlužuje termín 
dodání projektové dokumentace ve stupni pro 
územní rozhodnutí do 30. 4. 2018 a pro vydání sta-
vebního povolení do 3 měsíců od vydání územní-
ho rozhodnutí.

Smlouva o servisu vzduchotechniky v budo-
vě kina: Rada města schválila uzavření servis-
ní smlouvy se společností ELKLIMA s. r. o., IČ 
15050521, jejímž předmětem je provádění pravidel-
ných a mimořádných servisních úkonů na vzdu-
chotechnických jednotkách a rozvodech v budově 
městského kina.

Smlouva o údržbě zeleně: Rada města schválila 
smlouvu o dílo – Celoroční údržba veřejné zeleně 
v Jablonném nad Orlicí – s Pavlem Hauptem, Le-
tohrad.
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Prodej dřeva v majetku města: Rada města schvá-
lila a pověřila Ing. Zbyňka Dolečka, Orličky 40, 
k oceňování a prodeji dřeva v majetku města.

Trasy Memoriálu Q. Štěpánka: Rada města schvá-
lila průběh tras běžeckého závodu Memoriálu 
Q. Štěpánka v roce 2018 po místních komunikacích 
města se startem na náměstí.

Program regenerace městské památkové zóny: 
Rada města doporučila Zastupitelstvu města 

schválit aktualizaci Programu regenerace městské 
památkové zóny Jablonné nad Orlicí 2018–2022.

Příprava výběrového řízení: Rada města uložila 
odboru provozních činností připravit výběrové 
řízení na dodavatele úpravy plochy SBD 411–413.

Usnesení z jednání Rady města a Zastupitelstva města 
jsou dostupná na webu města. (Navigace: www.jablon-
neno.cz – Město – Samospráva – Usnesení Rady města 
a Zastupitelstva města.)

Zpracovala Martina Balážová

MĚSTO JABLONNÉ NAD ORLICÍ – 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
• potřebujete zajistit péči pro sebe nebo někoho 

blízkého
• potřebujete dopravit k lékaři, na rehabilitaci

Provozní doba: Po–Pá 8.00–15.00 hod. 

Informace na telefonním čísle:
465 461 557, 602 474 680

Jsme tu pro vás.
Ing. Jana Prudilová, odbor HS MěÚ

Malá přestupková revoluce
Přestupky v kontextu historie i nedávných změn zákonů.
Většina z nás se ve svém životě dříve či později 
setká s pojmem přestupek. Někteří při četbě černé 
kroniky v denním tisku, někteří sledováním krimi 
zpráv v televizi, někdo jako náhodný svědek při 
cestě do práce nebo za nákupy, v tom nejméně pří-
jemném případě pak jako poškozený nebo pacha-
tel přestupku. Nejvyšší pravděpodobnost setkání 
se s přestupkem hrozí především v silničním pro-
vozu bez ohledu na fakt, jestli jsme řidičem, nebo 
chodcem.

Aby mohlo kterékoliv lidské uskupení, jaká-
koliv lidská společnost řádně fungovat, dříve či 
později si nastaví určitá pravidla chování. Bylo 
tomu tak již v dávném středověku, kdy královští 
bubeníci v podhradí vyhlašovali nařízení pana 
krále, za jejichž porušení čekal pachatele patřič-
ný trest. Práce královských bubeníků byla časem 
nahrazena písemnými výnosy a zákoníky panov-
níka, které nakonec nahradily právní normy, jaké 
ve své podstatě známe dodnes. A stejně tak tomu 
bylo i na území naší dnešní České republiky. Úplně 
poprvé se v našem právním systému pojem přestu-
pek objevuje v roce 1803 v Trestním zákoníku o zloči-
nech a těžkých policejních přestupcích, který byl vydán 
za vlády Františka I. Rakouského.

Nahlédnutí do městské kroniky vztahující se k téma-
tu naleznete v rubrice Historie, na str. 26.

Před sto lety, v roce 1918 po rozpadu Rakousko-
-Uherska a vzniku samostatného Československa, 
byla přijata tzv. recepční norma, která přebrala 

rakousko-uherskou úpravu „přestupkového prá-
va“. Toto původně dočasné řešení nakonec zůstalo 
v platnosti až do konce 2. světové války.

Jedním ze zákonů, který určitým způsobem 
vymezoval pravidla chování, byl také přestupko-
vý zákon číslo 200 z roku 1990. Jednalo se o práv-
ní normu, která ve sbírce zákonů vyšla pouhých 
šest měsíců po tzv. sametové revoluci. Jasný důkaz 
toho, že ihned po pádu komunismu na podzim 
roku 1989 bylo důležité v nově vzniklé demokra-
tické společnosti doposud nastavená pravidla cho-
vání revidovat.

Jak už bylo uvedeno v úvodu, určitou pově-
domost o přestupcích bude mít většina z nás. Asi 
málokdo už však zaregistroval, že na začátku let-
ních prázdnin roku 2017 byl právě přestupkový 
zákon z roku 1990 zrušen. Během své existence byl 
původní přestupkový zákon z roku 1990 celkem 
64krát novelizován, což v průměru představuje 
zhruba dvě až tři úpravy ročně. Možná právě pro-
to se čeští zákonodárci rozhodli v dalších jeho no-
velách nepokračovat. Starý přestupkový zákon byl 
nahrazen dvěma novými, z nichž první je zákon 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich, a druhý zákon č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích. Jestli se tímto zásadním legislativním 
krokem podařilo něco vylepšit či zjednodušit, za-
tím kvalifi kovaně odpovědět nedokážeme. Co kon-
krétně se vlastně změnilo?
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Za všechny novinky si dovolím upozornit na ty 
nejpodstatnější z nich. Nový přestupkový zákon 
rozšiřuje okruh osob, které mohou být za přestu-
pek postiženy. Před spravedlností už neuniknou 
organizátoři, návodci ani pomocníci přestupku. 
Za přestupek je tak odpovědný vedle přímého 
pachatele také ten, kdo v pozadí řídil spáchání 
konkrétního přestupku, kdo vzbudil v jiném roz-
hodnutí spáchat přestupek nebo ten, kdo pouze 
jiné osobě jakkoliv usnadnil přestupek spáchat. 
Obdobně, jako je tomu dlouhá léta u trestných 
činů, je nově možné stíhat osobu za pouhý pokus 
přestupek spáchat. Nový přestupkový zákon ne-
zapomíná ani na spolupachatele, kdy přestupek 
spáchaný společně s více osobami je pro společ-
nost považován za více nebezpečný. Další změna 
nastala u promlčecí lhůty. V minulosti nemohl být 
přestupek projednán po uplynutí jednoho roku 
od jeho spáchání. Dnes je možné méně závažný 
přestupek projednat ještě tři roky ode dne jeho 
spáchání, u těch závažnějších až do pěti let. Tuto 
novinku bezesporu ocení především spoluobčané, 
kteří byli spácháním přestupku přímo postiženi 
a zcela oprávněně doufají, že bude za takové jedná-
ní uložen spravedlivý trest právě těm pachatelům, 

kterým se v minulosti dařilo celý rok se úspěšně 
vyhýbat projednání jejich přestupku.

Další novinkou je zavedení sankce „zveřejně-
ní rozhodnutí o přestupku“, který je dlouhá léta 
úspěšně aplikován třeba ve Francii. Jejím hlavním 
účelem je informovat veřejnost, například v měst-
ském zpravodaji nebo na úřední desce, o nekalých 
obchodních praktikách podnikatelů nebo fi rem 
působících v jejich městě. Zatím není možné uložit 
tuto sankci fyzické osobě, i když by někteří pro její 
praktické zavedení určitě zvedli ruku.

A na co bychom určitě neměli zapomenout, je 
zavedení elektronické Evidence přestupků, obdo-
by rejstříku trestů. Do této celorepublikové eviden-
ce se již více než rok zapisují například přestupky 
rušení nočního klidu, ublížení na zdraví, krádeže 
nebo podvodu a nově také přestupky porušení 
zákazu kouření. Přestupky řidičů v silniční do-
pravě se do této nové evidence nezapisují, jejich 
pochybení jsou jako dosud „oceněna“ bodovým 
systémem.

Novinek a změn v právní úpravě přestupků 
je samozřejmě více, ale věřím, že zde poskytnutý 
přehled o některých z nich dokládá alespoň částeč-
ně znění úvodního titulku.

František Halás

Projednávání přestupků na MěÚ Jablonné n. O.
Městský úřad Jablonné nad Orlicí je dle § 60 zákona č. 250/2016 Sb. 
příslušný k řízení o přestupcích proti pořádku v územní samosprávě, 
proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku.
Projednávání uvedených přestupků je na zdejším 
úřadě v kompetenci Komise pro projednávání 
přestupků, jako komise starosty města, která je 
vedena Ing. Janou Prudilovou, vedoucí hospodář-
sko-správního odboru MěÚ. Komise projednává 
přestupky, k nimž došlo na území města a v rámci 
uzavřených veřejnoprávních smluv, i přestupky, 
ke kterým došlo na území obcí Bystřec, Verměřo-
vice Studené, Jamné, Sobkovice, Orličky, Těchonín 
a Mistrovice.

Paní Prudilová upřesňuje: „Nejčastěji projedná-
váme přestupky proti občanskému soužití a proti 
majetku, přičemž přibližně k polovině z nich do-
jde na území města a k polovině v okolních obcích. 
Zhruba třetina z celkového počtu přestupků se 
odkládá (tzn. osoba přímo postižená přestupkem 
nedala následně souhlas k jeho projednání – jedná 
se o přestupky spáchané mezi osobami blízkými 
nebo u přestupků urážka na cti).“ 

Jak je zřejmé z tabulky, počet oznámení pře-
stupků, které obdržela komise k projednání 
(ve většině případů od Policie ČR) od roku 2010 
klesá. „Pokles počtu přestupků v našem městě 

může souviset např. s ukončením provozu disko-
téky, nebo se snížením počtu obcí, pro které agen-
du vykonáváme,“ dodává paní Prudilová.

  Tabulka: Počet projednaných přestupků

Rok Počet přestupků

2010 83

2011 66

2012 65

2013 59

2014 46

2015 62

2016 41

2017 36

Jak již bylo řečeno, projednávané přestupky 
se týkají především občanského soužití a majet-
ku. „Projednávali jsme například krádež dřeva, 
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kdy si dotyčný myslel, že když tam polena leží, 
tak si je může vzít,“ uvádí paní Prudilová. „Další 
oznámení se týkalo občana, který ve stavu opilosti 
vešel do jiného domu a choval se tam jako doma 
v domnění, že se v pořádku vrátil domů. Někdy 
se ale také nepodařilo případ „dotáhnout“, např. 
když obviněný podal odvolání a v řízení nastala 
prekluze. Tato situace by však přijetím nového zá-
kona již neměla nastat,“ vysvětluje paní Prudilová 
a dodává: „Práce v této komisi není vyhledávaná 

a příjemná, a proto bych ráda poděkovala členům 
komise – panu Eduardu Faltusovi a Petru Borovič-
kovi a zapisovatelce paní Lence Kaplanové – za čas 
věnovaný práci v komisi i za to, že komise má již 
několik let stabilní složení.“

Martina Balážová
Poděkování za spolupráci: panu Františku Halásovi 

za poskytnutí článku „Malá přestupková revoluce“ 
a paní Janě Prudilové za poskytnutí aktuálních 

informací z MěÚ

Uklidili jsme okolí Jablonného
… mohou prohlásit jablonští deváťáci, kteří jedno dopoledne věnovali pro-
spěšné činnosti.

Abychom se zbavili všudypřítomného nepořádku, 
který je obzvlášť po zimě vidět na každém rohu, 
je třeba pro to něco udělat. Odbor výstavby a ži-
votního prostředí Městského úřadu Jablonné nad 
Orlicí proto ve spolupráci s žáky 9. tříd a učiteli 
zdejší základní školy každoročně v dubnu pořádá 

„úklidovou akci“.
Letošní úklid se uskutečnil v úterý 17. dubna 

2018. V 8.00 se před školní budovou sešli žáci, uči-
telé, zaměstnanci a spolupracovníci města. Žáci se 
následně rozdělili (někteří byli rozděleni) do sed-
mi skupin a každá skupinka se spolu s jedním do-
spělým vydala uklidit svůj předem stanovený úsek. 
A byly to úseky poměrně náročné, protože projít 
a uklidit okolí silnice I/11 v úseku Bredůvka – Jab-
lonné či od odbočky k „Vávráku“ do Jablonného, 
úsek Těchonín – Jablonné, Jamné – Jablonné či 
vyčistit část Orličkovského potoka, poklidit větve 
v lese a připravit dřevo na oheň dalo zabrat. Pytle 
plné odpadků žáci odkládali podél cest, aby je ná-
sledně pracovníci komunálních služeb mohli nalo-
žit a odvézt. Co pytle nejčastěji obsahovaly? Plas-
tové láhve, plechovky od nápojů, kelímky od kávy 
a za zmínku stojí i překvapivý nález v podobě kola 
od auta včetně disku v Hradiskách. Opravdu niko-
mu nechybí?

„Každý rok sbíráme obrovské množství odpad-
ků a zdá se, že je to lidem jedno. Snad si z úkli-
du alespoň něco vezmou děti, které se ho účastní, 
a budou se chovat lépe,“ podotkla paní Eva Ho-
ráková, zastupující odbor výstavby a životního 
prostředí MěÚ. 

Zakončení úklidové akce bylo rovněž tradiční – 
v pravé poledne byl zapálen oheň v areálu koupa-
liště, na němž si účastníci úklidu opekli buřty.

Martina Balážová
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PŘÍPRAVA KOUPALIŠTĚ NA LETNÍ 
SEZÓNU JE V PLNÉM PROUDU
V uplynulých týdnech proběhla v areálu údržba 
zeleně. Manželé Packovi převzali objekt občer-
stvení a již nyní avizují, že při pěkném počasí 
bude otevřeno. V pondělí 16. 4. do areálu najeli 
jablonští hasiči, aby koupaliště po zimě vyčistili 
od nánosů listí a nečistot, a tím jej připravili pro 
realizaci plánované hydroizolace bočních stěn. 
Po provedení prací bude koupaliště znovu vy-
čištěno a následně napuštěno. Zahájení letního 
provozu koupaliště je naplánováno na 15. červ-
na.

Martina Balážová

TISKOVÁ ZPRÁVA: SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO OBDRŽELO SE SVÝMI PARTNERY 
DOTACI NA PROJEKT SINGLETRACK ORLICKO – KŁODZKO
Monitorovací výbor Programu Interreg V–A 
Česká republika – Polsko schválil na svém jed-
nání 15. 3. 2018 podporu projektu Singletrack 
Orlicko – Kłodzko, ve kterém je Sdružení obcí 
Orlicko vedoucím partnerem. Dalšími partnery 
projektu jsou polské gminy Kudowa Zdrój, Lą-
dek Zdrój, Międzylesie a dále Stowarzyszenie 
Gmin Ziemi Kłodzkiej a obec Červená Voda. 

Hlavním předmětem projektu je vybudová-
ní sítě singletracků, což jsou specifi cké jedno-
směrné cyklistické trasy široké na jedno kolo 
budované ve vhodném terénu, které cyklis-
tům poskytují zážitek z jízdy na kole v terénu 
a zároveň zajišťují jejich co největší bezpečnost. 
Na české straně bude vybudováno 20 km sin-
gletracků v území Suchého vrchu, ostatních asi 
40 km bude vybudováno na území polských 
partnerů. 

Další aktivitou projektu je vybudování dvou 
parkovacích ploch na Červenovodském sedle 
o celkové kapacitě 90 míst pro osobní automo-
bily, které budou k dispozici nejen pro uživate-
le singletracků, ale v zimě doplní stávající par-
koviště určené pro běžkaře v lyžařské běžecké 
oblasti Buková hora – Suchý vrch. 

Součástí projektu je vytvoření společné 
mapy se zakreslením tras singletracků a speci-
ální mobilní aplikace. Celý produkt bude pre-
zentován pod společným logem. 

Rozpočet celého projektu je 1 456 231 euro 
a z toho na dotaci připadá 1 237 795 euro. Roz-
počet části realizované Sdružením obcí Orlicko 
je 640 493 euro a z toho dotace činí 576 443 euro. 

Částku 64 050 euro uhradí Sdružení obcí Orlic-
ko prostřednictvím mimořádných členských 
příspěvků svých členů z řad měst a obcí přilé-
hajících katastry k řešenému území.

Z pohledu časové realizace předpokládá-
me, že se první cyklisté svezou po nových sin-
gletrackách v létě 2020, parkoviště by pak mohla 
být k dispozici již pro zimní sezónu 2019–2020… 

V Žamberku 26. 3. 2018
Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

TS v plném rozsahu je zveřejněná na webu města.

  mapa oblasti, v níž bude vybudován projekt 
Singletrack Orlicko – Kłodzko
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Dokument Místní akční plán vzdělávání byl 
úspěšně schválen

Od května 2016 do dubna 2018 
probíhal na území správních 
obvodů obcí s rozšířenou působ-
ností Žamberk a Králíky projekt 
s názvem Místní akční plán vzdě-
lávání. Cílem projektu bylo zma-
povat region z pohledu školství, 

co se nám daří, co nám naopak nejde a v čem 
vidíme rezervy. Všechny tyto podněty a nápady 
byly zpracovány v dokumentu s názvem Místní 
akční plán vzdělávání, který je složen z několika 
částí. Celý tento dokument byl schválen 17. led-
na 2018 a je dostupný na webových stránkách 
www.maporlicko.cz.

Celkem jsme uspořádali 13 seminářů, 
9 ukázkových hodin, 4 workshopy, 7 kulatých 
stolů a 1 odbornou stáž. Všechny tyto akce byly 
určeny jak pedagogickým pracovníkům, tak 
i širší veřejnosti. Podařilo se nám uspořádat 

akce s Martinem Romanem, Margit Slimákovou 
či Pavlem Kraemerem. 

Do povědomí veřejnosti jsme se snažili do-
stat pomocí soutěže O nejlepší (mimo)školní 
projekt, která probíhala v měsíci únoru 2018. 
Do soutěže se zapojilo 21 aktivit, které soutěži-
ly o zájezd do brněnského vědeckotechnického 
parku s názvem VIDA. Vítězem se stala Základ-
ní škola a mateřská škola z Červené Vody, která 
si tuto odměnu naplno užila 28. března 2018. 

Od 1. května zahajujeme projekt Místní akč-
ní plán vzdělávání II, v rámci kterého budeme 
pokračovat v podpoře škol a školských zařízení 
z regionu.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, 
kteří se do projektu zapojili. Pokud se chcete 
o nás a naší činnosti dozvědět více, podívejte se 
na webové stránky www.maporlicko.cz.

Mgr. Adéla Faltusová,
odborná manažerka MAP

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Město Dobrých lidí – v neděli 27. května 2018 
od 14 hodin na jablonském koupališti
V neděli 27. května se uskuteční již čtvrté charitativní odpoledne. Cílem 
akce je podpořit Dětský domov Dolní Čermná a děti, které odcházejí 
z Domova do Života. 
Od 14 hodin máme pro vás připravený bohatý 
kulturní a sportovní program a na závěr oblíbený 
Dobročinný kilometr.

Stejně jako v minulých letech ctíme tradici 
a všechny vybrané fi nanční prostředky od vás, 
návštěvníků předáme do posledního haléře. Mů-
žete přispět formou startovného na Dobročinný 
kilometr a letos prvně i zakoupením praktických 
a krásných upomínkových předmětů.

O organizaci této akce a s tím spojené veške-
ré náklady se dělí naše spřátelené fi rmy a město 
Jablonné nad Orlicí, kterým srdečně děkujeme. 
Děkujeme také fi rmám za nabídky brigád pro děti 
z Domova. Velké poděkování patří i všem našim 
dobrovolníkům a účinkujícím, kteří věnují svůj 
volný čas přípravě a průběhu setkání.

Akci pro vás připravuje organizační tým spolu 
s organizacemi Základní škola Jablonné nad Or-
licí, Sbor dobrovolných hasičů Jablonné nad Or-
licí, Jablonská běžecká liga, Klub českých turistů 
Jablonné nad Orlicí, Fotbalový klub Jablonné nad 
Orlicí, Rybáři Jablonné nad Orlicí, Oblastní spolek 
Českého červeného kříže, SRPDŠ při ZŠ v Jablon-
ném nad Orlicí a město Jablonné nad Orlicí.

Všechny důležité informace najdete na našich 
nových webových stránkách www.mestodobrych-
lidi.cz.

Spojme svoje ruce do srdcí a pojďme společně 
prožít příjemné odpoledne a zároveň udělat něco 
dobrého pro druhé, pro město i pro sebe.

Za organizační tým Simona Mikysková, 
Miloš Kalousek, Vlaďka Kalousková 

a Martina Dvořáková
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Dopoledne Odpoledne

Pondělí

Pohybové hry batolat:
• každý týden
• 9.30–11.00 hod.
• vstup: 50 Kč/rodina

Pedig:
• 1 x za 14 dní
• 16.30–18.30 hod.

Úterý

Cvičení s kojenci 2–7 měsíců:
• každý týden
• 11.30–12.30 hod.
• vstup: 50 Kč/rodina

Zdravé stravování:
• jednou za měsíc
• 16.00–18.00 hod.
• vstup: 60 Kč/rodina

Středa

Cvičení s kojenci 8–12 měsíců:
• každý týden
• 9.15–10.15 hod.
• vstup: 50 Kč/rodina

Keramika:
• 2 x za měsíc
Ekodomácnost:
• 1 x za měsíc

Čtvrtek

Pohybové hry batolat:
• každý týden
• 10.00–11.30 hod.
• vstup: 50 Kč/rodina

Malí šikulové:
• jednou za měsíc
• 15.30–18.00 hod.
• vstup: 50 Kč/rodina

Pátek

Volná herna „Říkám si a skotačím“:
• každý týden
• 9.00–11.30 hod.
• vstup: 40 Kč/rodina

Zpívánky:
• 1 x za 14 dní v rámci volné herny
• 10.00–10.30 hod.
• vstup: 40 Kč/rodina

Podrobné informace k pravidelným akcím naleznete na našich plakátech (vyvěšených v lékárně 
Amfora na náměstí, nástěnka naproti potravinám CBA, na nástěnce v Qantu a RC Jablíčko), 

na webových stránkách www.rcjablicko.estranky.cz nebo na Facebooku 
(Rodinné Centrum Jablíčko) tel.: 722 059 872

JEDNORÁZOVÉ AKCE KVĚTEN:
EKO DOMÁCNOST – celoroční projekt
Čtvrtek 10. 5. od 16.00 hodin
V květnu budeme vyrábět mýdlo pod odborným 
vedením. Z kurzu si odnesete vlastnoručně vyro-
bené přírodní mýdlo domů. Na tuto akci je nutno 
se přihlásit dopředu vzhledem k omezenému po-
čtu účastníků a objednání potřebného materiálu. 
Podrobné informace na plakátech, webu, fb, tel. 
722 059 872. Vstupné 90 Kč/rodina.

BESEDA S DĚTSKÝM LÉKAŘEM
Úterý 15. 5. 15.00–16.00 hodin
Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá ohledně 
zdraví vašich dětí, připravte si otázky pro paní 
doktorku Radmilu Jarešovou.

ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ – celoroční projekt
Úterý 22. 5. od 16.00 hodin
POZOR, ZMĚNA (předposlední úterý v měsíci)
Recepty na květen: domácí pribináček a sušenky. 
Svou účast na jednotlivém setkání nahlaste pře-
dem z důvodu omezeného místa a nákupu suro-
vin. Vstupné 60 Kč/rodina.

VÝLET DO EKOCENTRA PALETA 
V OUCMANICÍCH
Čtvrtek 24. 5.
Čeká na nás program „Domácí zvířátka“, při kte-
rém si zkusíme podojit „umělou“ kravičku, vy-
robit vlastní máslo a taky na nás čekají zvířátka 
ze statku: oslík Ámos, kozičky, ovečky, králíčci 
a morčátka. Více informací na plakátech, webu, fb.

RC JABLÍČKO
Jablonné n. O., ulice A. Hanuše – budova staré školy, 2. patro

KVĚTEN 2018
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FOCENÍ S PETROU KMECOVOU – na koupali-
šti v Jablonném
Úterý 29. 5. 9.00–17.00 hodin

VÝROBA KERAMIKY
(2 x za měsíc, informace na plakátech, webu, fb)

MALÍ ŠIKULOVÉ – celoroční projekt
Čtvrtek 31. 5. 15.30–18.00 hodin
Tvořivé dílny pro nejmenší. V květnu si společně 
s dětmi vyrobíme pastelkovníček z kartonu a ru-
liček od toaletního papíru. Vstupné 50 Kč/rodina.

MS ČČK JABLONNÉ NAD ORLICÍ
Český den proti rakovině 2018 (22. ročník)
Středa 16. května 2018, barva stužky: vínová

V tento den můžete potkat člen-
ky naší MS ČČK (letos také 
v obci Bystřec), které vám nabíd-
nou kytičky za minimální cenu 
20 Kč. 

Jedná se o tradiční veřejnou sbírku Ligy 
proti rakovině Praha, která pomáhá získat pro-
středky na boj proti rakovině – na nádorovou 
prevenci, zlepšení kvality života onkologických 
pacientů, podporu onkologické výuky, výzkum 
a vybavení onkologických center. V letošním 
roce je téma sbírky zaměřené na nádory tlusté-
ho střeva.

K účasti na sbírce vás zvou
 členky výboru MS ČČK

Zahrádkářky a zahrádkáři, přijďte na naši 

10. JARNÍ BURZU
v sobotu 12. května 2018 v 13.30 hod.
pod přístřeškem na hřiš   v Mistrovicích
Přineste vaše přebytky sadby zeleniny, letniček, pokojovek, 
trvalek, ale i léčivek a ozdobných keřů, zkrátka všeho, čeho 
máte doma nadbytek, zakořeněné řízky nebo dospělé rost-
liny. Prosíme, napište u rostlin jejich název. Čím více „zele-
ného“ přinesete,  m bude návštěva zajímavější. Za rostliny 
přijímáme dobrovolný příspěvek. Můžete zde nabídnout 
k prodeji i jiné vlastní výrobky. Zveme Vás, i pokud žádné 
přebytky nemáte, přijďte na kus sousedské řeči a příjemné 
posezení s občerstvením. 

Zahrádkářky a zahrádkáři z Mistrovic

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů 
Krajské přehlídky školních dětských pěveckých 
sborů 9. dubna v Chrudimi se úspěšně zúčast-
nily oba naše školní sbory. Jabloňka s paní 
sbormistryní Irenou Grosskopfovou a klaví-
ristkou Janou Štefanovou přivezla bronz a Po-

dorlický DPS se svými sbormistryněmi Irenou 
Francovou, Lenkou Maťátkovou a klavíristkou 
Monikou Zelenkovou stříbro. Děkujeme dětem 
za hezké výkony a vzornou reprezentaci školy.

školní RR, viz foto na zadní straně obálky
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18. 5. 2018 V 17:30 HODIN

SÁL KINA JABLONNÉ NAD ORLICÍ

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
JABLONNÉ NAD ORLICÍ 

A SRPŠ  PŘI ZUŠ  POŘÁDAJÍ

SAUNA
V pátek 13. dubna jsme se byli ohřát v sauně.

VELIKONOCE
Ve středu 28. března jsme si vyzkoušeli ve-
likonoční zvyky a tradice. Zdobili a hledali 
vajíčka, seli obilí, koledovali.

ZUŠ Jablonné nad Orlicí pořádá

NÁBOR ŽÁKŮ 
NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME NEJPOZDĚJI 
DO 25. KVĚTNA 2018
• Nábor bude probíhat na základě vyplněné přihlášky do hudebního, 

tanečního a výtvarného oboru. Přehled nástrojů hudebního oboru 
najdete na webu ZUŠ.

• Přihlášku ke studiu si stáhněte na www.zusjablonne.estranky.cz/
prihlaska.

• Zákonní zástupci budou telefonicky vyzváni, aby se s žákem v určenou 
dobu dostavili k zápisu.

• Nezle  lí uchazeči o studium se dostaví k zápisu v doprovodu svého 
zákonného zástupce. Děkujeme za pochopení.

• Škola může poskytovat vzdělávání žákům pouze do výše kapacity školy.
• V případě potřeby nás kontaktujte: ZUŠ Jablonné nad Orlicí, 

A. Hanuše 384, Jablonné nad Orlicí, tel.: 465 642 346, 731 164 221,
e-mail: zus.jablonne@worldonline.cz, www.zusjablonne.estranky.cz

Děti a pan učitel z 2. B
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Základní škola Jablonné nad Orlicí a její SRPDŠ
Vás srdečně zvou na

v pátek v hod.

v kinosále

vystoupí:

a Jablonné nad Orlicí

vstupné 40 a 80 Kč

Partnerem je Unie českých pěveckých sborů
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Matematická soutěž 
„Klokan“ 
V pondělí 19. března se všichni žáci naší školy (kro-
mě 1. tříd) zúčastnili mezinárodní matematické 
soutěže Klokan. 

Soutěžili jsme ve čtyřech kategoriích – CVR-
ČEK (2. a 3. ročník), KLOKÁNEK (4. a 5. ročník), 
BENJAMÍN (6. a 7. ročník) a KADET (8. a 9. roč-
ník). Žáci se snažili vyřešit netradiční úlohy z ma-
tematiky, které byly obodovány dle náročnosti tře-
mi, čtyřmi nebo pěti body. V tabulce jsou uvedena 
jména nejlepších tří řešitelů v každé kategorii:

CVRČEK

Poř. Jméno Třída Body

1. Pavel Stejskal 3. B 70

2. Tomáš Moravčík 3. B 68

3. Ondřej Mareš 2. A 67

KLOKÁNEK

Poř. Jméno Třída Body

1. Vojtěch Liebich 4 101

2. Monika Simonová 5. B 87

3. Tomáš Hubálek 4 83

BENJAMÍN

Poř. Jméno Třída Body

1. Kristýna Dolečková 7. A 90

2. Amálie Mikmeková 7. A 87

3. Maxim Skyva 7. B 80

KADET

Poř. Jméno Třída Body

1. Vladimír Kaplan 9. A 100

2. Jakub Herman 8. B 77

3. Veronika Marešová 9. A 65

Všem vítězům gratulujeme.
školní RR

Basketbal – 
starší žáci
V pátek 23. 3. 2018 hráli naši 
starší žáci v Žamberku okresní 
kolo Sportovní ligy ZŠ v bas-
ketbalu. 
Utkali se s dalšími postupujícími z okrsko-
vých kol, týmy ZŠ Bratří Čapků z Ústí nad 
Orlicí., ZŠ Králíky a s pořádajícím Gymná-
ziem Žamberk. Králíky a Žamberk kluci 
suverénně porazili a těsným vítězstvím nad 
ústeckými chlapci si zajistili celkové vítěz-
ství a postup do krajského kola. To se událo 
27. března v Chrudimi. Naši chlapci se utkali 
s družstvy ZŠ Heřmanův Městec, ZŠ Svita-
vy a Gymnázia Holice. Přes předvedenou 
velmi dobrou hru byly všechny týmy nad 
jejich síly, a naši tak obsadili celkové 4. mís-
to. O velmi dobrou reprezentaci školy se za-
sloužili Štěpán Tyrychtr, Matěj Fogl, Vojtěch 
Dostálek, Daniel Trejtnar, Šimon Petrjánoš, 
Vladimír Kaplan a Matěj Tauchman. Klu-
kům děkujeme.

školní RR

Významné jablonské osobnosti
Máte spolužáky, přátele, členy rodiny, kteří 
dosáhli úspěchů ve svém oboru, nebo víte 
o někom, kdo má vztah k Jablonnému a měl 
by dostat prostor v Jablonském zpravodaji? 

Své tipy prosím zašlete na e-mail redakce: 
redakce@jablonneno.cz.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Noc s Andersenem 2018 (NSA)
Letos se s Andersenem nenocovalo jen v České 
republice, ale ve stejnou dobu si četly a bavily se 
děti z různých koutů světa (ze Slovenska, z Polska, 
Srbska, Chorvatska, Slovinska, Bulharska, USA, 
Austrálie, Řecka, Velké Británie, Německa, Dánska, 
Nového Zélandu, Malty, Španělska, Portugalska, 
Švýcarska, Francie, Itálie, Saudské Arábie i Keni). 
V naší knihovně jsme letos nocovali již počtrnác-
té. V minulých letech si děti účast na NSA musely 
zasloužit – přihlásit se do projektu Čtení pomáhá, 
přečíst požadovanou knihu, správně odpovědět 
na soutěžní otázky a získané virtuální peníze 
věnovat některé z nabízených charit. Letos jsme 
dětem dali stejný úkol, jen s tím rozdílem, že byl 
dobrovolný. Z přihlášených 24 dětí úkol splnilo 7, 
děkujeme. Některé děti dokonce přečetly více knih, 
a mohly tak podpořit více charit. Nejvíce knih pře-
četla a charit podpořila Adélka Kalousová, bylo 
jich rovných 10. 

Samotná NSA začala v pátek 23. března v pod-
večer, a protože letos slavíme osmdesáté výro-
čí, kdy začaly vycházet kreslené příběhy klubu 
Rychlých šípů Jaroslava Foglara, zvolili jsme si 

toto téma pro letošní noc. Děti při soutěžích uplat-
nily svoji zdatnost, vytrvalost, týmového ducha, 
zvládly morseovku, plnily bobříka paměti a mlče-
ní (s tím měly hlavně při noční procházce velký 
problém  ), luštily hlavolamy, skládaly komiksy. 
Při kvízu si zopakovaly, co se o Rychlých šípech 
a Jaroslavu Foglarovi naučily a hledaly poklad při 
soutěži Archeologové. Při soutěžích nám pomá-
hali dva dobrovolníci, Adam a Marťa – děkujeme.
Příběh z Rychlých šípů přišel dětem přečíst sám 
pan Andersen v podání Vaška Horáka, děkujeme, 
vystoupení bylo úžasné.

Po soutěžích nesměla chybět tradiční noční 
procházka po městě, při níž jsme zjistili, že jedno 
z nejmladších dětí šlo celou cestu v přezůvkách. 

Pak už jenom stačilo rozložit spacáky a pustit 
pohádku na dobrou noc (večerníček O Kanafásko-
vi – jak nespali v knihovně). Ráno nás probudila 
vůně vynikajících tvarohových a makových mo-
ravských koláčů, které nám stejně jako v minulých 
letech upekli a věnovali manželé Smetanovi, do-
movníci ze staré školy, děkujeme.

Fotografi e najdete na našem webu.
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Kurz trénování paměti
Při úvodní přednášce o trénování paměti se účastníci dozvěděli základní 
informace o mozku, paměti, o trénování paměti a mozkovém joggingu. 
Lektorka Martina Wilhelmová je seznámila s cviky 
pro trénování obou mozkových hemisfér a vysvět-
lila jednu z technik trénování krátkodobé paměti. 
Pokud by byl ze strany veřejnosti zájem, zajistili 
bychom kurz trénování paměti pro začátečníky, 
při kterém bude lektorka učit jednotlivé techniky. 
Nemusíte se bát, že by vás lektorka zkoušela nebo 
se ptala, kolik obrázků si kdo zapamatoval. Vše je 
anonymní, trénuje každý pro sebe.

CO BY BYLO OBSAHEM KURZU?
• 4 lekce jednou za měsíc od září do prosince
• výklad a nácvik paměťových technik a jejich 

používání při nejrůznějších činnostech v každo-
denním životě

• cvičení na podporu koncentrace
• zlepšení vybavování z dlouhodobé paměti 

a zrakově prostorové orientace
• procvičování logického myšlení
• mozkový jogging

Cena kurzu je 200 Kč (50 Kč za jednu lekci), 
platí se při absolvování první lekce. Za zmeškané 
lekce se peníze nevracejí. 

Pravděpodobné dny kurzu by byly úterky 
od 17 hodin. Kurz by byl zahájen při počtu cca 
20 zájemců.

Pokud byste měli o tento kurz vážný zájem, 
hlaste se v knihovně osobně, mailem knihovna.
jablonne@gmail.com, telefonicky 464 600 759 
nebo 775 334 932.

Městská knihovna v Jablonném nad Orlicí pořádá

12. ročník Běhu do schodů
        

       

           
           

            

      kategorie pro děti i dospělé

         

           
přijďte si poměřit své síly i vy, 

             kteří nechodíte do knihovny
   
KDY?   v pátek 11. 5. 2018 
KDE?   před budovou knihovny
V KOLIK?  od 14 do 16 hodin (průběžný start)

NOVÁ VÝZDOBA 
V ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Staré obrazy pohádkových postav, které 
zdobily dětské oddělení, už dosluhovaly. 
Požádaly jsme proto paní učitelku Markétu 
Ježkovou, zdali by její žáci mohli namalovat 
knihovně obrazy nové. Děkujeme paní učitel-
ce a jejím žákům. Přijďte se podívat, jak si se 
zadaným úkolem poradili.
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NOVINKY V KNIHOVNĚ: NOVÝ KNIHOVNÍ SYSTÉM KOHA
Od května přechází naše knihovna na nový, mo-
derní knihovní systém KOHA, včetně nového 
online katalogu. V něm si budete moci snadněji 
vyhledávat, sdílet knihy. KOHA bude po nasta-
vení posílat na váš e-mail zprávy o rezervacích, 
o končící výpůjční lhůtě i posílat automaticky 
upomínky. Pro nás knihovnice bude program 
zbrusu nový, proto prosíme o trpělivost, pokud 
se nám nebude dařit s ním dostatečně rychle 
pracovat.

Další změna, která nastane v knihovně 
v průběhu května, se týká ochrany osobních 

údajů (vstoupí v platnost GDPR – Nařízení 
2016/679). Každý dosavadní i nově registrova-
ný uživatel bude muset vyplňovat novou při-
hlášku do knihovny, za děti do 15 let ji vyplní 
zákonný zástupce. Bližší informace vám podá-
me v průběhu května přímo v knihovně. Poplat-
ky, výpůjční doba i výpůjční lhůta se pro čtenáře 
nemění.

A aby těch změn nebylo málo, od května mů-
žete vyzkoušet naše nové webové stránky, které 
budou fungovat jak pro počítače, tak pro tablety 
a mobilní telefony: knihovna.jablonneno.cz

Vaše knihovnice.

KULTURA
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Nákup vstupenek on-line
Na webových stránkách města www.jablonneno.
cz si můžete od nového roku zakoupit vstupenku 
na fi lmové či divadelní představení z pohodlí do-
mova on-line.

Pokud nestíháte například předprodej vstupe-
nek na divadelní představení či byste si rádi vybra-
li vaše oblíbené místo pro ten nejlepší zážitek z fi l-
mu, můžete si bez obav zarezervovat či zakoupit 
vstupenku z pohodlí domova.

Vše najdete v kategorii Volný čas – Městské 
kino – Nákup vstupenek online. Po výběru fi lmu 
či divadelního představení si vyberte vaše oblíbe-
né místo a klikněte na ikonu nákupního košíku. 
Po kliknutí na tlačítko Pokračovat budete přesmě-
rováni na způsob doručení a úhradu vstupenky. 

Tam si můžete vybrat, že si vstupenku buď vy-
zvednete osobně v Infocentru nebo přímo v kině 
a zaplatíte hotově, nebo můžete využít alternativ-
ní způsob, a to kliknutím na eVstupenku a zapla-
tit online vaší platební kartou. Po zaplacení vám 
přijde vstupenka do e-mailu v pdf souboru. Pokud 
máte chytrý telefon, vstupenku si můžete otevřít 
přímo v mobilu a nemusíte ji tisknout. Vstupenku 
v pdf souboru akorát otevřete ve vašem chytrém 
telefonu a takto ji předložíte u vstupu do sálu. 
Vstupenky si můžete samozřejmě i vytisknout 
na vaší tiskárně. Všeobecné obchodní podmínky 
jsou uvedeny na vstupence.

Jakub Tomek

KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Odbor kultury a cestovního ruchu MěÚ pořádá 
od září 2018 kurz tance a společenské výchovy. 
Ten zahrnuje 10 lekcí, 1 prodlouženou a 1 věneček. 

Přihlásit se můžete v Informačním centru čp. 30 
v Jablonném nad Orlicí, tel. 465 641 371. 

Při přihlášení se platí polovina kurzovného – 500 Kč. 
Kurz se uskuteční při minimálním počtu 40 účastníků.

 ilustrační snímek on-line systému
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DIVADLO

VÝSTAVA

ž
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Paní Krutorádová nemluvila do větru…
Jak mohli diváci během divadelní hry Darkwoodovi zaznamenat, rodina Darkwoodových se 
zapojila do soutěže „Dýně aneb O nejlépe strávený svátek Všech svatých“. Rodinu navštívila 
hodnotící komise a v rámci emotivního hodnocení zaznělo z úst paní Krutorádové rozhodnutí 
(spíše výhrůžka) zveřejnit závěr z návštěvy v Jablonském zpravodaji. Zprávu jsme obdrželi a zde 
otiskujeme.

Dýně aneb O nejlépe strávený svátek 
Všech svatých(hodnocení)

Datum:  14. dubna 2018
Místo:  rodina Darkwoodovi, Na Krkavčím kopci č.p. 1
Účel návštěvy: soutěž Dýně aneb O nejlépe strávený svátek 
  Všech svatých 
Složení komise: madam Uršula Krutorádová, 
  monsieur Edgar Šavlička

Průběh večeře: večeře, kulturní program, zábava
Vlastní hodnocení: Rodina nastoupila přesně v 19.00 k ve-
čeři. Při jejich teatrálním úvodu jsme měli možnost zhod-
notit výzdobu a samotné provedení zahájení celého progra-
mu. Zde jsme zatím ale netušili, jaké hrůzy nás čekají 
dál. Po otřesném přípitku jsme se dostali k samotné ve-
čeři. Menu se skládalo z: polévka gazpacho (vlkodlačí 
vývar), skřetí chilli sýr s plísní, jehněčí svíčková se 
zaječími bobky z Austrálie a muší dorty s kapkou šťoví-
ku. Na závěr byl ještě dezert rytířské závitky z mletého 
masa a jehličí. Netušili jsme, zda nás tito lidé chtějí 
otrávit, ale každopádně nic z toho jsme nebyli schopni 
polknout. Navíc jejich zvyky v oblasti kultury stolování 
byly něčím nepředstavitelným. Jako příklad nechť poslouží 
třeba namáčení prstů do talíře s polévkou, ochutnávání 
z cizího, prskání, překřikování se, urážky…
Kulturní program byl naštěstí daleko lepší – mohli jsme 
vidět klasický valčík v podání otce Viktora a matky Miran-
dy. Potom bujaré vystoupení tety Gréty, která nás vrátila 
do hudby našeho mládí, a opravdu nepovedený výstup dětí, 
které se ani netajily svou totální neschopností pro rytmus 
a melodii. Tuto sekci bychom ale určitě ohodnotili jako 
nejlepší část večera.
Posledním bodem byla zábava, kdy se nám rodina snažila 
představit hru na pravdu, kterou očividně hrají často. 
Po příšerné hádce (manželka očividně nevěděla o „líbací 
aféře“ svého manžela) nám bylo dokonce napliváno do talí-
ře. Potom jsme byli sprostě vyhozeni z domu – což bereme 
oba jako nejlepší věc, která se nám stala.

Verdikt: Do této rodiny nikdy více.

Edgar Šavlička 
(prezident odboru kultury)

Uršula Krutorádová 
(předsedkyně komise)
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VÁŽENÍ,
dovolte mi, abych se s vámi podělil o nevšední 
kulturní zážitek, který jsem zažil na premiéře hry 

„Darkwoodovi aneb Ještě šílenější rodina než ta 
vaše“ mladých jablonských ochotníků. 

Byl pátek 6. 4. a s manželkou jsme se na po-
slední chvíli rozhodli vyrazit za kulturou. Co nás 
k tomu vedlo? Říkali jsme si, že musíme podpořit 
činnost, která tu vzniká, a také nás vedla touha vi-
dět, jak se jim povede, za jaký konec to chytnou… 
Sám jsem si zkusil také zahrát jednu malou roličku 
se „staršími“ ochotníky (Provaz o jednom konci) 
a dvě nastudování jsem s kapelou Docenti hudeb-
ně doprovázel (již zmíněný Provaz o jednom konci 
a Rukojmí), takže vím, že to není vůbec jednodu-
ché.

Všechno to začalo velmi tajemně, jemně a ne-
směle. Hra však vzápětí dostala takový spád, že 
tomu přívalu energie a emocí z jeviště málokdo 
odolal. Bylo to mladistvé, hravé, nápadité, někdy 
velmi nesmělé, občas až příliš troufalé, avšak ni-
kdy se to nezvrhlo na stranu podbízivého a laci-
ného humoru. Gejzír emocí z jeviště doslova ex-
plodoval. Na jevišti se stále něco dělo. Chvílemi 
mi připadalo, že „herci“ snad ani nehrají, ale že 
ten příběh skutečně žijí… Žádné „hluché“ místo. 
O přestávce jsem měl strach, že už není nic, co 
bych od mladých ochotníků ještě mohl čekat. Na-
štěstí jsem se mýlil. Další vlna gagů, vtipů a neu-
tuchající energie přímo sršela z jeviště. Závěr byl 
naprosto jedinečný. Potlesk vestoje nebral konce. 

Překvapené a uplakané herečky, proslov Tomáše 
Grosskopfa a velká slova díků na všechny strany…

Mé poděkování patří všem mladým jablon-
ským ochotníkům (záměrně nepíšu hercům, pro-
tože to není jenom o hercích) za parádní záži-
tek. A jak jsem psal již na začátku, nevěděl jsem, 
do čeho jdu, a v duchu se omlouvám za to, že jsem 
zprvu neměl vůbec žádné očekávání. Nyní už si 
budu navždycky pamatovat, že mladí jablonští 
ochotníci jsou a doufám, že ještě budou, zárukou 
vysoké úrovně, kultivované zábavy a že pro příš-
tě si nestačí jen koupit vstupenku, ale přesvědčit 
o jejím nákupu spoustu svých známých, aby přišli 
a přijeli, protože to, co „Mláďata“ skutečně umí, je 
DIVADLO troufám si říci na profesionální úrovni. 
Smekám před vámi klobouk.

David Serbousek

FRANKIE A JOHNY
čtvrtek 24. května 2018, 19 hodin, 
sál kina Jablonné nad Orlicí

Divadlo V Ry  řské uvádí Terezu Kostkovou a Aleše 
Hámu v něžné komedii o lásce. 

Johny se právě vrá  l z vězení a našel si práci v malé 
newyorské restauraci, kde pracuje i Frankie. A právě 
otevřeně prostořeká číšnice ho okouzlí. Jednou večer 
spolu náhodou skončí v posteli. A je tady obyčejně 
neobyčejné ráno. Za  mco Frankie považuje vše 
za drobnou aférku, protože zklamání z mužů zažila 
už dost, Johny se zamiloval. V první chvíli se zdá, že 
jejich vztah nemůže fungovat. Ani jeden nejsou už ni-
jak mladí. Po sérii v  pných slovních přestřelek a kla-
sických nedorozumění svitne jakási naděje. Že by   
dva měli ještě šanci…?

Prodej zbylých vstupenek v IC, nám. 5. května 30.

DIVADLO
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Vojtěch Jakl 

Klára  
Faltusová 

housle 

klavír  

Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí 
Vás srdečně zve na 

 

KONCERT 
 
 

v sobotu 2. června 2018 
v 18 hodin 

 
sál kina v Jablonném nad Orlicí 

 
 
 

místenky v předprodeji v Informačním centru a také na místě 
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DIVADLO

PRO DĚTI

Připravujeme 
na červen

POJĎTE PANE, 
BUDEME SI HRÁT
neděle 20. května 2018 v 16 hodin, 
sál kina Jablonné nad Orlicí
Zveme nejen dě   a jejich rodiče na divadelní 
představení s humornými příběhy dvou med-
vědích brášků, kteří si hrají napůl mezi skuteč-
nos   a fantazií. Velký medvěd má vypečené 
hry a malý medvěd neztrácí důvěru v nové ná-
pady. Když se nedaří, pomůže hromada výbor-
ných bonbónů… V pestrém představení uvidíte 
příběhy Potkali se u Kolína, Nazdar kedlubny 
a Držte si klobouk! Kromě malého medvídka 
a jeho vypečeného brášky můžete obdivovat 
také opravdového kouzelníka Grina.

Prodej vstupenek v IC, nám. 5. května 30.

Vstupné: 150 Kč

MUSICA 
DOLCE VITA  
HUDBA KRÁLOVEN
neděle 3. června 2018 v 17 hodin,
kostel sv. Bartoloměje
v Jablonném nad Orlicí
V rámci Mezinárodního hudebního fes  valu 
Letohrad vystoupí MUSICA DOLCE VITA – 
Žofi e Vokálková (fl étna), Daniela Demuthová 
(mezzosoprán), Zbyňka Šolcová (harfa).

Unikátní program sestavený výhradně ze skla-
deb žen skladatelek. Program provází hudbou 
žen skladatelek od nejstarší sv. Hildegardy 
von Bingen přes samotnou královnu Marii 
Antoine  u, mapuje období roman  smu (Cla-
ra Schumann či sestra F. Mendelsohnna Fan-
ny) a pokračuje do impresionismu k Cécile 
Chaminade či písním Pauline Viardote (které 
C. Saint-Saëns věnoval operu Samson a Dalila). 
Nezapomeneme ani na Almu Mahler nebo 
současnou českou skladatelku Sylvii Bodoro-
vou. Většina skladeb pochází z archivů uni-
verzit v New Yorku a Princetonu, takže nebyly 
nikdy dříve v České republice interpretovány.

KONCERT

MĚSTSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
Chcete pravidelně dostávat zprávy o dění ve 
městě přímo na vaši e-mailovou adresu nebo 
formou SMS? Zaregistrujte se do Městského 
informačního systému. Registraci lze pro-
vést vyplněním elektronického formuláře na 
www.jablonneno.cz nebo vyplněním regist-
račního formuláře na pokladně MěÚ.
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HISTORIE

Události konce 2. světové války se citelně dotkly občanů našeho města. 
Takto dění v Jablonném popisuje městská kronika. 

KVĚTEN 1945 V JABLONNÉM A BLÍZKÉM 
OKOLÍ
V úterý 1. května se povznesená nálada projevova-
la tím, že od časného rána vyhrával budíček místní 
hudby. Povolení hudební těleso dostalo od němec-
kého strážmistra Neumanna. Za to mu také před 
kanceláří v Sokolovně, kde tzv. Grenzpolizei úřa-
dovala, zahráli. Neumann měl velkou radost z této 

„pozornosti“. Při tom mu ušlo ironické chování 
Čechů.

Rozhlasové zprávy přinášející jednání o kapitu-
laci Německa zvyšovaly náladu. Kdekdo očekával 
blízký konec. Také němečtí vojáci – uhlíři to tušili. 
Jednotlivě opouštěli své oddíly a sháněli se po ci-
vilních oblecích. Nabízeli za ně i armádní zbraně. 
Sháněli také chléb a kořalku.

Po státní silnici stále přijížděly vojenské oddíly. 
V přestrojení za německé vojáky se zde objevovali 
i ruští zvědové.

V sobotu 5. května přivezl zprávu o kapitulaci 
Německa rychnovský autobus. Z něho jako jeden 
z prvých vystoupil místní papírník Josef Mok-
rejš a provolával slávu Československé republice. 
Československá vlaječka na autobuse potvrzova-
la převrat. Zpráva rychle letěla městem. Nálada 
rostla. Tvářnost města se rychle měnila. Obchod-
níci oškrabovali německý text nad svými obcho-
dy. Všude se objevovaly dávno připravené čes-
koslovenské vlajky. Ti, kdož je neměli připraveny, 
přešívali honem vlajky protektorátní. Na několika 
místech se objevily i vlajky rudé a vlajky sovětské.

Krátce po poledni se na náměstí shromáždilo 
asi 20 mužů, kteří zamířili k hostinci „U Dubu“ 
a vyzvali německou posádku, aby vydala zbra-
ně. Tato bez odporu uposlechla. Naši se ozbrojili 
ukořistěnými zbraněmi a jejich průvod se hnul 
ke škole. Počet účastníků rostl. Také dosud skrytí 
partyzáni se připojili.

Oddíl německé stráže v Sokolovně byl vyzván, 
aby se vzdal. Velitel Neumann zahájil v odpověď 
palbu ze samopalu a prchal ke škole, kde doufal 
najít podporu posádky uhlířů. Tito však neměli 
chuti ke střelbě, a tak osamocený Neumann ubíhal 
po schodišti do nejvyššího patra školy, přičemž 

střílel z pistole. Dobře mířenou ranou jej však par-
tyzán F. Filip zasáhl do pravé pěsti, v níž držel 
zbraň. O této ráně se sám Neumann vyjádřil slovy: 

„Es war ja ein Meisterschuss“ – To byla vpravdě 
mistrovská střela.

Po odzbrojení byl i s ordnerem Hüblem odve-
den do věznice v radnici. O kapitulaci německé 
posádky se přičinil její velitel Hans Jürgen v. Har-
lingen, jenž vždy jevil přátelství k Čechům.

Nově ukořistěnými zbraněmi se nyní ozbroji-
li bývalí čs. vojáci i nevojáci, označili se páskami 
na rukávech s nápisy ČS. VOJSKO a NÁRODNÍ 
STRÁŽ, které již dříve připravil řezbář p. Kubíček 
s místním tiskařem p. Pražákem. Stráže pak střeži-
ly vchody do města. Hlavní strážnice byla v hos-
tinci „Na Mýtnici“ u p. Kašpara Pauka.

V odpoledních hodinách došlo na státní silni-
ci směrem k Čenkovicům ve druhé zatáčce před 
pomníkem ke srážce s ustupujícími Němci v autě. 
Posádka byla kulometem smetena. K další pře-
střelce došlo u Rybárny a na Tarase. Místní vojen-
ské velitelství s partyzánským velitelem Hýblem 
a pobočníkem F. Filipem se ubytovalo v Čamrově 
cukrárně.

V noci ze soboty na neděli 6. května došlo 
k přerušení trati u Sobkovic a k spuštění zábran. 
Kolony ustupujících Němců byly zastavovány 
a odzbrojovány. V poledních hodinách pak došlo 
k boji, neboť velitel německého tankového oddílu 
přijíždějící od Červené Vody odepřel složit zbraně, 
a naopak vyhlásil městu ultimatum: 

„Město složí do dvou hodin zbraně, nebo bude 
vypáleno!“

JAK JSME ŽILI …
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Němci pak zaujali bojové postavení a na důkaz, 
že to myslí vážně, vystřelili několik dělových ran 
z tanků. Přitom byla průstřelem poškozena stře-
cha Sokolovny. Německá přesila donutila město 
ke kapitulaci. Partyzáni a ozbrojení muži se rychle 
stahovali do lesů, což německého velitele usmířilo 
jen na polovic. O tom se přesvědčili očití svědci 
p. Homolka a Jan Hubálek, kteří se ještě s jinými 
občany města nacházeli v zajetí Němců.

Protože do tohoto okamžiku bylo ve městě 
velké množství zbraní a střeliva, neboť bylo od-
zbrojeno asi 1 700 Němců, musely být tedy zbraně 
zakopány, pokud je partyzáni neodnesli s sebou 
do lesů. Jen část jich byla odevzdána na základě ul-
timáta. Poté následovaly domovní prohlídky. V té 
době říšský rozhlas volal do světa, že povstání „ei-
ner kleiner Gebirgstadt – Gabel an der Adler“ bylo 
potlačeno.

V pozdější přestřelce padli tito občané: Josef 
Macháček, sokolník, byl smrtelně zasažen u vcho-
du do Sokolovny střelou z kulometu. Stanislav 
Černohous, jenž padl při přestřelce u státní silnice 
nad Filipinem. Quido Štěpánek, jenž byl těžce ra-
něn u Hradisk a jemuž byla v nemocnici operativ-
ně odňata ruka. Zemřel náhle před návratem z ne-
mocnice. Všichni padlí jsou pochováni na místním 
hřbitově.

V pondělí 7. května prošly městem zástupy an-
glických a francouzských zajatců, kteří až dosud 
pracovali nad Těchonínem na trati. Někteří zajatci 
zůstali v městě přes noc, občané jim poskytli kou-
pele i občerstvení. Zajatci projevovali živý zájem 
o poměry ve městě.

Dále městem projížděly německé transpor-
ty vojska. Ještě v úterý 8. května bylo celé město 
zaplaveno vojskem. Panoval netajený zmatek. 
Jednotlivci i celé oddíly vojáků, všichni prchali 
směrem na západ, neboť jim byla v patách osvobo-
ditelská Rudá armáda.

Jeden z německých tanků sjel při úprku po stát-
ní silnici z Tarasu do řeky a tam se poškodil. Te-
prve ruské tanky jej vytáhly na Strnadovu louku. 
O kus dále pak spustili prchající Němci dvě děla 
do Šulcova lesa. To se stalo již několik hodin před 
příchodem Rudé armády. Další dělo zůstalo vězet 

ve Stroužníkách. Silnice nestačily návalu vojen-
ských vozidel. Střelivo, granáty a pancéřové pěsti 
byly odhazovány podél silnic, aby bylo ulehčeno 
vozidlům a zvýšena možnost úniku před RA.

V úterý večer byly z aut vyhazovány i cenné 
věci, látky, psací stroje, vysílačky, náhradní sou-
částky aj. Němcům pomalu nezbýval čas na ničení 
odhazovaných věcí. U parku hořelo nákladní auto 
i s nákladem, před hotelem U Podfarů pak Něm-
ci podpálili autotank se zásobou benzinu. Hasiči 
zavčas zabránili rozšíření požáru. Mnoho nezniče-
ných věcí bylo lidmi rozebráno. 

Týž den byl na Tarase rozbit tank pancéřovou 
pěstí. Transporty prchající na západ neustaly ani 
v noci. Zmatek nastal, když byly spuštěny proti-
tankové zábrany. Nyní došlo k naplnění pořekadla 

„Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“. Dle od-
hadu projelo městem na 60 tisíc prchajících.

Ráno před východem slunce ve středu dne 
9. května přijela přes Benátky výzvědná hlídka 
kozáků. Došlo ke střetnutí s Němci. Tito hleděli 
uniknout, ale 150 jich bylo zajato a dalších 19 v pře-
střelce padlo. Kozáci zvítězili.

Ráno před východem slunce projížděly měs-
tem motorizované oddíly RA promíchané s koň-
skými spřeženími. Vytrvale ujížděli za prchajícími 
Němci ku Praze, která ještě volala o pomoc. Po ce-
lých pět dnů projížděla vojska RA přes Jablonné. 
Byla to část Jeremenkovy armády. Školní mládež 
v krojích a občané vítali v prvních dnech osvobo-
ditelskou RA. Tato nezmenšenou rychlostí směřo-
vala ku Praze, neboť nemohla zdržením porušiti 
rozkazů svých velitelů.

A dalších 14 dní s přestávkami proudili tudy 
Rusové. Také tu nacházeli nocleh v soukromých 
bytech, ve škole i ve stodolách. Někteří občané je 
častovali lihovinami bez omezení a pak odsuzovali 
nespoutané jednání způsobené opilostí.

Vojíni RA projevovali neobyčejný zájem o ho-
dinky, kterým říkali „časy“. Nabízeli za ně kola, 
látky na šaty a tabák. Někteří měli i několikeré ho-
dinky náramkové a ještě několikery kapesní.

Dne 10. května byl na zdejším hřbitově po-
hřben v boji padlý krasnoarmějec Vasilej Ivanovič 
Majolus. Dne 18. května přišel o život další přísluš-
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ník RA Ivan Ivanovič Šanin. Chtěl v Kolonii odjiš-
těným granátem lovit ryby, granát však předčasně 
explodoval.

V následujících dnech byla luka v Hradiskách 
a kolem řeky zaplněna nepřehlednými stády hově-
zího dobytka a koní. Místní občané pomáhali s vy-
dojováním krav, někdy byli vyzváni i k hlídání 
stád. Majitelé luk byli rozmrzelí, že nebudou moci 
sklidit sena, vše bylo udupáno.

Ustavený revoluční národní výbor dal podnět 
k utvoření vyhledávací komise, jež přijímala udání 
na ty, kdož se provinili proti národní cti a proti stá-
tu v době ohrožení republiky a v okupaci. Vyhle-
dávací komise byla ustanovena v počtu 5 členů. Li-
dový soud čítal dalších 5 osob včetně 2 náhradníků.

Touto dobou byly v kasárnách nedalekého 
Těchonína soustředěny oddíly revolučních gard 

a partyzánů pod vedením partyzánského oddílu 
brigády Hýbl – Brodecký. Obsadily kasárna, od-
kud zajížděly do okolí, aby provedly odsun Něm-
ců aktivistů.

Také místní občané, kteří byli podezřelí ze 
spolupráce s Němci, byli odváženi autobusem 
do kasáren v Těchoníně, kde byli vyšetřováni a vy-
slýcháni. Výslech prováděla vyhledávací komise, 
k níž se přidružili též příslušníci partyzánského 
oddílu.

Počet vyslýchaných osob byl asi 35 mužů a žen. 
Z nich pak byl při útěku zastřelen a na místě po-
hřben Neškudla Josef, syn mlynáře z č. p. 136. 
Po několika dnech byl exhumován a převezen 
na zdejší hřbitov.

Text a fotografi e z městské kroniky převzala a pro 
Jablonský zpravodaj upravila Martina Balážová

Vyhlášky a přestupky v Jablonném 
za dob našich předků
Článek Malá přestupková revoluce (str. 4) zmiňuje historii vzniku právních 
norem. Pohled do záznamů v městské kronice z 2. poloviny 19. století 
nám umožňuje nahlédnout do života zdejších lidí i prostřednictvím vyhlá-
šek regulujících nežádoucí chování.

Kronika zaznamenává existenci vyhlášek, z nichž 
některé dnes již mohou vyvolat úsměv na tváři:
• Dne 17. října 1881 vyhlášena policejní hodina 

na 11. hod. večerní. Přestupky nařízení tohoto 
trestány budou pokutou: první případ pokutou 
5 zl., pro druhý případ 10 zl. a třetí případ ztrá-
tou koncese.

• Dne 16. května 1885 vyhláškou zakázáno 
dítkám a učedníkům po 9. hodině a tovary-
šům a dělníkům a osobám pohlaví ženského 
po 10. hodině večer na veřejných místech se zdr-
žovati. Za dítky se činí rodičové a za učedníky 
p. mistři zodpovědnými.

• Dne 16. května 1885 prohlásila obec bubnem 
zákaz hubení ptáků a jejich hnízd.

• Dne 16. května 1885 byl vydán zákaz k odbý-
vání častých a nedovolených zábav tanečních, 
jelikož tím mládež mravně a hmotně trpí, a po-
hroženo jim pokutou peněžní nebo odejmutím 
koncese.

• Dne 30. července 1881 usnešeno vybubnovati, 
že se zakazuje přísně každé poškození stromoví, 
trhání ovoce a pak poškození a odcizení osení 
a úrody polní.

• Dne 19. září 1893 vyhlášen zákaz odcizování 
ovoce z cizích zahrad a poškozování ovocných 
stromů. Rodiče jsou za své dítky a mistři za své 

učně zodpovědni. Přestupky proti tomuto na-
řízení trestají se pokutou od (nečitelné) do 5 zl. 
nebo vězením 24 hodin.

Ve smyslu přestupku je v kronice města podrob-
ně zaznamenána např. následující událost a její 
řešení:
• Dne 19. dubna roku 1844 na den narození Jeho 

Milosti našeho císaře rakouského Ferdinan-
da I. zdejší měšťan Kašpar Pauk si při ouřadě 
představenským stěžoval, že Bernard Wottawa 
hranici v louce mezi gruntem pod č. 29 a pusti-
nou povstávající od gruntu č. 79 v Gabloni, kte-
ré kamenama vytýčené od císařských inžinýrů 

  Jablonné nad Orlicí v 19. století
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ
22. 1. Ela Grusová

Rodičům a jejich dceři přejeme veselou mysl a pevné 
zdraví.

Více informací k narození dítěte na www.jablonneno.cz
(město, dotace, granty a dary, dar při narození dítěte, 
vítání občánků)

JUBILEA V MĚSÍCI KVĚTNU:
70. narozeniny
14. 5. Marie Rychtaříková

75. narozeniny
31. 5. Marie Marková

83. narozeniny
24. 5. Marie Tomková

85. narozeniny
21. 5. Marie Hocková

86. narozeniny
15. 5. Věra Nutzová

88. narozeniny
10. 5. Marie Venclová

Všem jubilantům i těm, kteří zde nejsou jmenovaní, 
přejeme pevné zdraví do dalších let.

ÚMRTÍ V BŘEZNU A DUBNU:
Otto Koucký
Karel Skalický

Čest jejich památce.

Uvedené informace jsou v souladu se zákonem 
č. 101/2000, Sb. o ochraně osobních údajů.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme MUDr. Krivdovi za obětavou péči, 
kterou poskytl naší milované mamince paní 
Marii Kristkové.

dcery Marie a Anna s rodinami

za pravé přijaté a zaměřené byly za dobré uzna-
ti nechce, nýbrž uznává, že ty kameny bez jeho 
přítomnosti pan Neškudla, předešlý držitel 
tej jmenovanej pustiny dle jeho libosti zasázel 
a takové hranice císařským inženýrům zaměřiti 
nechal.
Z ohledu tejto žádosti sa níže psaný ouřad 
ihned na tyto hranice odebral, aby to mezi jme-
novanýma sousedy dojednal, kde se po dlou-
hém dojednávání strany předce svolily, že se 
kameny do louky Kašpara Pauka (dle vyměře-
ní inženýrů) počínající od obecního gruntu tři 
rakouský střevíce a tak krejce do špice otesané 
zasadily i též přitom na dvouch místech u rýhy 
se dva kameny naproti sobě zasadily, aby všem 
budoucím rozepřím se konec učinil a aby strany 
tyto mezníky dobrovolně za pravé přijaly.

Dopodrobna jsou v městské kronice popsána 
provinění a přestupky obecních lesních haj-
ných. Dalo by se dokonce říci, že jejich působení 
ve funkci mělo v 2. polovině 19. století jepičí ži-
vot. Ze záznamů vybíráme:

• Dne 2. října 1876 byl zvolen obecním lesním haj-
ným pan Jan Štěpánek. Propuštěn byl 22. září 
1878 za to, že dal bez svolení obecního výboru 
skácet jedli, kterouž p. Josef Neškudla, čís. 29, 
potřeboval na žlab.

• Novým hajným byl zvolen 6. října 1878 pan 
František Prokopec. Svoji funkci zastával pouze 
necelých 13 měsíců, protože 1. listopadu 1879 
byl propuštěn z důvodu uvěznění na 3 měsíce 
a také pro své potupné vyjádření proti celému 
obecnímu zastupitelstvu.

• Na jeho místo byl zvolen 16. listopadu 1879 pan 
Josef Štěpánek, který byl nucen své místo opus-
tit 14. srpna 1886 pro nedbalé zastání služby.

• Nahradil ho pan Jan Kylar, který byl zvolen 
19. září 1886. Propuštěn byl 5. října 1893 pro pře-
stupek ohledně povinné poslušnosti proti svým 
představeným. Nahradil ho Jan Michalička. Jan 
Kyllar byl 1. července 1895 dosazen zpět na mís-
to následkem zjištění neviny.

Milena Černíková, Martina Balážová,
Zdroj: Kronika Jablonného nad Orlicí
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ROZHOVOR
Honza Kohout: V Darkwoodových byste vážné 
scény hledali marně
Honza Kohout je autorem scénáře ke komedii Darkwoodovi, jejíž premié-
ru i reprízu mohli v minulém měsíci diváci zhlédnout na jevišti Městského 
kina v Jablonném.

Honzo, co bylo na začátku příběhu o Darkwoo-
dových?

Úplně na začátku byla touha vyměnit fantasy 
pohádky (Bylo nebylo, Tajemná země Oz, Vzpou-
ra temných) za komedii, která by byla divákům 
bližší. Inspiroval jsem se fi lmem Sám doma a The 
Addams Family. Napadlo mě vytvořit příběh o ro-
dině, která nežije tradičním způsobem života a kde 
každý člen rodiny nabízí svou komickou povahou 

ideální podmínky pro stvoření komediálních scén 
(teta spící v rakvi, tatínek hračička, děti záškod-
níci, neurotická kuchařka). Měl jsem tedy jasnou 
představu o dvou třetinách postav a stačilo k tomu 
vymyslet zápletku – dva zloději, kteří se rozhodli 
vyloupit jejich dům. To byl původní námět a hlav-
ní osa příběhu, se kterým všichni herci souhlasili. 
Až během samotného psaní jsem scénář doplnil 
o soutěž, do které se rodina přihlásí.

U SOUSEDŮ NAPSALI
POZNEJME NAŠE SOUSEDY
Jakmile se objeví jaro, mnozí z nás budou hledat 
tipy na výlet. Mnoho krásných míst leží nedaleko 
našich hranic a stojí za to se tam podívat.

Snad nejblíž nám je Kamieńczyk. Vesnice leží 
nedaleko česko-polské hranice, asi 3 km od příhra-
ničního městečka Mezilesí (Miedzylesie). Dobře 
dostupný odbočkou z hlavní silnice od hraničního 
přechodu Mladkov-Boboszów – v osadě Smrec-
zyna, případně pro pěší či cyklisty turistickým 
přechodem kousek pod vrchem Adam ze silnice 
Mladkov – Petrovičky. Od hranice vede žlutá tu-
ristická značka. Ves tedy leží v polských horách 
Bystřických, což jsou ovšem naše Orlické hory.

Ozdobou Kamieńczyka je fi liální dřevěný kos-
tel sv. archanděla Michaela. Původně evangelický 
kostel, založený r. 1710, plnil funkci hřbitovního 
kostela u hřbitova založeného r. 1599. Snad byl 
postaven na kamenném základu na místě původní 
hřbitovní kaple. Jedná se o barokní jednolodní dře-
věnou stavbu s plochým stropem, půlkruhovým 
presbytářem a předsunutou hranolovou věží za-
končenou cibulovitou bání. Sakristie je přistavěna 
na boku kostela. Celý kostel je vyzdoben nádher-
nou barevnou polychromií připisovanou praž-
skému malíři Antonínu Ferdinandu Veitovi. Část 
výbavy pochází z kostela v Lichkově (oltář zakou-
pený kolem r. 1740). Cennou je lidová polychromo-
vaná řezba sv. Anny Samotřetí. V celém Kladsku, 

kam Kamieńczyk patří, se dochovaly čtyři dřevě-
né kostely, tento je uváděn jako nejcennější, což je 
celkem z výzdoby patrné. Bohužel nikde u kostela 
není uvedena možnost, kdy kostel navštívit, snad 
na webu zdejší farnosti. Ta minimálně uvádí roz-
pis bohoslužeb na neděli v 9.30 hod.

Většina návštěvníků Kamieńczyku nezapome-
ne navštívit Rybářskou baštu (Smažiarnu ryb), kde 
je možné pochutnat si na rybích lahůdkách. Leží 
na dolním konci obce a je hodnocena jako jedna 
z nejlepších v Polsku, kde je jich velké množství, 
nejenom pro chutné jídlo, ale i pro své umístění 
v nádherném koutu přírody.

Ladislav Svoboda
z Mistrovických zpráv 1/2018 převzala Jana Šmídová
Foto: archiv Městské knihovny
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Jaký je tvůj postup při psaní scénáře?

Když všichni členové našich Mladých ochotní-
ků odsouhlasí můj návrh ohledně příběhu divadel-
ní hry, představím jim postavy a trochu blíže jim 
je charakterizuji. Každý si pak sám řekne, kým by 
chtěl být a jak si svou postavu představuje – jaké 
mají přání ohledně povahy své postavy (největší 
hlad je po bláznech nebo po záporné postavě). To 
je pro mě asi nejdůležitější – představit si toho 
konkrétního člověka coby postavu v té divadel-
ní hře. Samotné psaní scénáře je u mě různorodý 
proces. Mnohdy se stávalo, že jsem během večera 
napsal dvě stránky, druhý den si to znovu přeče-
tl – opravil, promazal, doplnil, změnil, kompletně 
přepsal… a pak třeba týden nic. Často se mi stalo, 
že při nejméně vhodných situacích (chůze po uli-
ci, při přednášení referátu) mě napadaly vůbec ty 
nejzásadnější a nejzajímavější scény – takže jsem 
si to okamžitě musel zapsat, abych to nezapomněl. 
Není totiž nic horšího, než když si sednete k roze-
psanému scénáři a nemůžete si vzpomenout na tu 
jedinečnou myšlenku, o které jste byli přesvědče-
ni, že tam nemůže chybět. Ale určitě píšu scénář 
postupně a ne násilím. Prostě když nevím, jak dál, 
přestanu a čekám, až zase přijde nějaký skvělý ná-
pad, jak se posunout… vždycky nějaký přijde.

Byl scénář Darkwoodových od začátku jasně 
daný nebo jste ho v průběhu zkoušení doplňova-
li či upravovali?

Tentokrát jsem napsal scénář takřka na první 
dobrou. V elektronické podobě jsme si ho všichni 
společně procházeli a zkoušeli si číst své repliky 
a nic se výrazně neměnilo – všem se líbil příběh 
i jednotlivé scény – žádná přání změny se neko-
nala, což mě potěšilo! Poté během zkoušení (když 
už scénář jakžtakž umíme) vždycky přijdou chvíle, 
kdy se začne vylepšovat a vymýšlet ještě lepší dia-
logy a vtipné momenty. To už je práce všech do-
hromady, každý vždycky přijde s novým nápadem, 
který tu divadelní hru ještě více vylepší a mnohdy 

se z takovýchto spontánních nápadů stávají vůbec 
nejlepší scény v celém představení. Musím říci, že 
to jsou nejzábavnější momenty zkoušení. Skoro 
každou zkoušku se nám stávalo, že jsme museli 
zkoušení na pět minut přerušit, protože jsme se 
váleli smíchy na jevišti – stačil sebemenší vtípek 
nebo grimasa a s vážným zkoušením byl konec. 
U Darkwoodových to platilo dvojnásob, tam neby-
la jediná vážná scéna – dalo by se říci, že celou hru, 
bez záchvatů smíchu, jsme zahráli až na premiéře 
a při repríze (když teda nepočítám scénu, kde jsem 

„resuscitoval“ pomocí básničky „Polámal se mrave-
neček“… tam mě diváci dostali).

Anča (teta Gréta) zmínila, že jsi psal role „na tělo“, 
protože herce znáš. Naplnili všichni tvoje očeká-
vání?

Určitě! Všichni naplnili moje očekávání 
na 100 %. Diváci si určitě všimli, že ty role sedly 
naprosto všem – občas se bohužel stane, že třeba 
některá postava mohla být lépe napsaná nebo je 
trochu nudnější než ty ostatní, ale v Darkwoodo-
vých se to obsazení povedlo nadmíru. Postupem 
času do té své role každý vkládal nové nápady 
a vylepšoval ji – a v ten moment moje očekávání 
byla dávno překonána. Všichni se do toho ponořili 
a kolikrát bylo těžké poznat, kdy ještě hrají svou 
postavu a kdy jsou zase „normální“. Jak Anča 
(teta Gréta) říkala v rádiu Orlicko, to divadlo je 
tak trochu diagnóza – i při běžných společenských 
událostech (jako třeba školní jarmark nebo matu-
ritní ples) jsme schopní se shluknout dohromady 
a překřikovat přes sebe hlášky z Darkwoodových, 
které nás během sekundy naprosto odbourají. A to 
je na tom to nejlepší!

Oceňuji originální taneční kreace, i úklid v ryt-
mu hudby. S hudbou se počítalo už ve scénáři?

Ano, hudba byla součástí scénáře hned od za-
čátku – během psaní jsem jednotlivé scény do-
plňoval o hudební pasáže, které tu scénu oživí 
a dodají tomu úplně jinou šťávu. Nás ochotníky 
to pak více baví a bylo vidět, že i diváci si takové 
hudební vstupy více užívají (soudě podle bouřli-
vých potlesků při jednotlivých tanečních číslech 
u slavnostní večeře ve druhé půlce hry). Jediné, co 
se měnilo, byla hudba k trsání tety Gréty při večeři 
a ještě jsme si nechávali čas na výběr správné pís-
ničky pro dům hrůzy.

Jak to máte vy – Mladí ochotníci – s režií – existu-
je u vás osoba režiséra?

U nás neexistuje . Každý v podstatě režíroval 
sám sebe, ale samozřejmě největší slovo měl To-
máš (přeci jen má největší zkušenosti) – vždycky 
poradil a řekl, udělej to takhle nebo zkus to jinak. 
Občas jsem do toho mluvil i já, zejména co se tý-

  Honza Kohout v roli Olivera Darkwooda
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kalo příběhu nebo jak jsem zrovna tu a tu scénu 
myslel. Nakonec to ale byla velká spolupráce nás 
všech – vzájemně jsme si předávali rady, prezento-
vali nové nápady a společně se i rozhodovali, jestli 
to takhle udělat, nebo ne. Když někdo třeba zrov-
na nebyl na jevišti, tak si sedl do hlediště a sledoval, 
jak to celé vypadá. Takže sečteno podtrženo, kaž-
dý byl režisérem i hercem – to nám asi vyhovuje 
úplně nejvíce. 

Viděla jsem premiéru i reprízu vaší hry a všimla 
jsem si, že v repríze byly „kousky“, které jsme 
při premiéře neviděli. Přitom jste, pokud vím, 
mezi představeními neměli žádnou zkoušku. Jak 
k tomu došlo?

Na premiéře jsme všichni nervózní (někteří 
více, někteří méně) a jsme plní očekávání – jak bu-
dou diváci reagovat (smích a reakce diváků jsou 
pro nás velmi důležité), co na to řeknou, povede 
se všechno, jak má? Proto jedeme striktně podle 
scénáře (pokud něco nezapomeneme) a nedovo-
líme si nic měnit. Na repríze už to z nás opadne 
a přijdou nejskvělejší momenty divadla – začneme 
přidávat! Často jsou to věci, které člověka napad-
nou spontánně minutu před tím, než to řekne nebo 
si to člověk naplánuje, ale nikomu o tom neřekne 
(jako například „resuscitování“ pomocí básnič-
ky „Prase“ přímo tetě Grétě do ucha – přísahám, 
že jsem to měl dopředu naplánované a Gréta ani 
Olivie ani zbytek přítomných na jevišti nebo v zá-
kulisí o tom neměli ponětí a měli co dělat, aby se 
udrželi a nesmáli se). Takových peripetií tam bylo 
mnoho – nejen z mé strany. Na takové chvíle se 
pak vzpomíná nejvíce!

Zdá se, že sis představení opravdu užil…

Já jsem si ho užil moc. Před premiérou jsem byl 
hodně nervózní, protože jsem si říkal, jestli to není 
až moc ztřeštěná komedie (pro nás ideální, ale co 
pro diváky?). Naštěstí všechno dopadlo nad oče-
kávání. Sál byl plný dobře naložených a smějících 
se diváků, bouřlivé potlesky při tanečních číslech 
a nakonec ovace ve stoje! To je pro mě (troufnu si 
říct i pro nás všechny ochotníky) největší úspěch! 
Reakce diváků nás potěšily nadmíru – takové ohla-
sy jsme nečekali a byli jsme tedy v obrovské eufo-
rii! Ještě větší radost nám udělal nárůst prodaných 

lístků po premiéře na následnou reprízu. Každý 
den jsme sledovali online prodej na stránkách Jab-
lonného a hlásili si, kolik lístků se za den prodalo! 
Nevím konečný počet prodaných lístků, ale bylo 
téměř vyprodáno (nebo úplně?). To je pro nás nej-
větší odměna a moc za to našim věrným divákům 
děkujeme!

Máš už zase něco nového v hlavě, nebo dokonce 
na papíře? Zkrátka, na co se můžeme těšit?

Mám! Zatím jenom v hlavě (napadlo mě to při 
hodině psychologie, když jsme probírali duševní 
poruchy… doufám, že to o ničem nevypovídá .
Pracovní název je zatím „Dovolená za všechny pra-
chy“ a půjde zase o velmi svéráznou komedii. Víc 
prozrazovat nebudu – aby se diváci měli na co těšit. 
Nejdříve si všichni trochu oddychneme po premié-
ře a repríze, pak někteří z nás maturují (tímto jim 
přeji šťastnou ruku, až si budou tahat otázky). Až 
bude po všem, tak se společně sejdeme a budeme 
se bavit, co dál. Představím jim svůj nový nápad, 
buď se jim bude líbit, nebo vymyslíme něco jiného. 
Jisté je, že to určitě bude opět komedie – tragédie 
by nám nešly a myslím si, že by to nebavilo ani di-
váky! Ve hře jsou i další reprízy Darkwoodových. 
Každopádně se už teď těším.

Poslední otázka: Souvisí tvoje studium na vyso-
ké škole s divadlem?

Studuji učitelství společenských věd a geo-
grafi e, děleně na Pedagogické a Přírodovědecké 
fakultě v Olomouci. Momentálně jsem ve druhém 
ročníku a za rok mě čeká praxe, na kterou se těším 
asi nejvíce za celé ty dva roky studia! S divadlem 
to tedy nesouvisí, i když si myslím, že každý učitel 
musí mít v sobě trochu té herecké krve a divadlo 
mi určitě dalo (a neustále dává) do výbavy „Jak 
být dobrým učitelem“ umět pracovat s trémou, ne-
bát se mluvit před lidmi (nahlas), energicky reago-
vat na nečekané situace a umět se dobře a zřetelně 
vyjadřovat. Divadlo tedy zůstane „jen“ mým ko-
níčkem, zato jedním z největších a nejkrásnějších!

Děkuji ti za rozhovor plný nadšení a přeji další 
(nejen) divadelní radosti.

Martina Balážová

SPORT

TRADIČNÍ DĚTSKÝ DEN SE USKUTEČNÍ 2. 6. 2018 NA STADIONU.
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Workoutové hřiště u základní školy
Příznivci zdravého pohybu v Jablonném si jistě všimli nových cvičebních 
prvků v areálu školy.
Jedná se o workoutové hřiště fi nancované z roz-
počtu města Jablonné nad Orlicí, které by mělo 
sloužit všem občanům k posilování hlavních sva-
lových skupin. Dopadová plocha je z gumy, aby 
bylo možné předejít v co největší míře těm nejváž-
nějším úrazům hlavy a páteře při pádu.

Z hlediska efektivity času stráveného na spor-
tovišti byly vybrány cvičební prvky tak, aby byl 
dosažen co největší rozvoj síly a obratnosti cvičen-
ců v co nejkratším čase. Cvičením cviků s vlastním 
tělem získáváme absolutní kontrolu nad svým tě-
lem, zapojují se téměř všechny svaly a maximálně 
se využívá jejich potenciál. Některé základní cvi-
čební prvky jsou popsané v následujících odstav-
cích:

Shyby (přítahy)
Shyby jsou základním a velice efektivním cvikem 
nejen ve street workoutu. Hlavním zapojeným 
svalem je široký sval zádový, dalšími jsou bicepsy 
a svaly předloktí. Existují různé varianty přítahů, 
se kterými zde budete seznámeni. Přítahy můžete 
dělat nadhmatem i podhmatem. Pro začátečníky 
jsou však jednodušší shyby podhmatem, protože 
se více zapojují bicepsy, později lze zapojit shyby 
nadhmatem Důležité je dbát i na techniku. Opa-
kování začínejte vždy s nataženýma rukama. Měli 
byste se vytáhnout tak vysoko, aby vaše brada 

byla ve stejné výšce, jako je hrazda. Dávejte si po-
zor také na to, abyste při provádění přítahů zbyteč-
ně nešvihali nohama. Nezvládáte ani jeden shyb? 
Nevadí, na street-workoutovém hřišti jsou určitě 
další sportovci, kteří vám pomohou dostat se nad 
hrazdu. 

Kliky
Kliky? Ty zná snad každý. Existuje mnoho růz-
ných variant kliků. Nejznámějším typem kliků 
jsou kliky klasické, kterými procvičíte komplexní 
svalstvo hrudníku a paží. Existují i kliky na úzko, 
které jsou vhodné na procvičení tricepsů. Dalším 
typem jsou kliky na široko, kterými procvičíte 
prsní svalstvo. Pokud už jste v dělání kliků zběhlí, 
můžete zkusit například kliky na jedné ruce, kte-
ré už jsou poměrně obtížné. Kliky si můžete ztížit 
i tlesknutím.

Kliky na bradlech (dipy):
Základním street-workoutovým cvikem jsou také 
kliky na bradlech. Kliky na bradlech jsou vhodné 
pro procvičení tricepsu či prsního svalstva. Uchop-
te bradla dlaněmi k sobě a držte se s napnutýma 
rukama. Nadechněte se a klesejte co nejníže. Váš 
pohled musí směřovat dopředu, abyste se ne-
předkláněli. Odspodu se zase vytahujte nahoru 
(následuje výdech). Chcete-li procvičit hrudník, 
předkloňte se více dopředu a dejte nohy před sebe. 
Pokud potřebujete procvičit triceps, tlačte lokty co 
nejvíce k tělu.

Dřepy:
Na nohy samozřejmě nesmíte zapomenout. Zá-
kladním cvikem pro procvičení nohou byl, je 
a bude dřep. Pro většinu z vás jsou klasické dřepy 
asi velice jednoduchým cvikem. Nemusíte však 
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dělat klasické dřepy, dřepování si můžete hodně 
ztížit. Můžete dělat například dřepy na jedné noze 
nebo dřepy s výskokem, které nejsou tolik jedno-
duché. Při provádění klasického dřepu dejte nohy 
mírně od sebe, a s hlubokým nádechem jděte po-
malu do polohy dřepu. Poté jděte s výdechem zpět 
do stoje. Dejte si pozor na to, abyste měli narovna-
ná záda. Důležité je dělat „hluboké“ dřepy

Břicho:
Břišní svaly se dají procvičit mnoha různými způ-
soby. Můžete dělat zkracovačky, sedy-lehy, zvedat 
nohy na hrazdě (ve visu) atp. Cviky na břicho však 
patrně znáte z posilovny, a proto je zde nemá smy-
sl rozepisovat. Jediným rozdílem je to, že je budete 
provádět venku. 

Kombinace cviků:
Chcete-li začít s venkovním posilováním, máte 
zde možnost. Postupně můžete zvyšovat intenzitu 
tréninku. Pokud na prvním tréninku uděláte na-
příklad 5 sérií shybů po 10 opakováních, na dalším 
tréninku udělejte 6 sérií shybů po 10 opaková-
ních. Dále nezapomínejte obměňovat cviky, tělo si 
na trénink nesmí zvyknout. Výhodou workoutu je 

také to, že můžete cvičit skoro každý den, což bývá 
doporučováno mnoha profesionály zabývajícími 
se venkovním posilováním.

Uživatelé workoutového hřiště musí dbát 
na skutečnost, že „vstup je na vlastní nebezpečí“ 
a řídit se provozním řádem hřiště (zveřejněn u hři-
ště i na webu města). Vstup je povolen osobám 
vyšším 140 cm. Osoby s výškou nižší než 140 cm 
mohou užívat hřiště pouze v doprovodu dospě-
lé osoby, která odpovídá za řádné užívání hřiště 
i za osobu, kterou doprovází.

Závěrem můžeme jen doufat, že co nejvíc z nás, ob-
čanů Jablonného, si najde čas nejen na příležitost-
né zacvičení si, ale dokonce na pravidelný trénink 
na nově postaveném hřišti. Věřte mi, že se bude 
jednat o dobře investovaný čas do našeho zdraví.

Ing. Viliam Fáber
Příspěvek v plném znění je zveřejněn na webu města, 
pro JZ zkrátila Martina Balážová.
Použité zdroje: wikipedia, http://fi tness-fi ght.cz/street-

-workout-nejznamejsi-cviky, Mike Nichols and Charles 
Davis, Quantitative Medicine: Using Targeted Excerci-
se and Diet to Reverse Aging and Chronic Disease

Fotbalový oddíl v období 25. 3. – 15. 4. 2018
Muži
• Opatovec – v úvodním jarním kole na velmi 

těžkém terénu v Opatovci vyválčili 3 body 
za výhru 2:1.

• Zámrsk – s lídrem soutěže sehráli vyrovnanou 
partii, ale i tak podlehli 2:3, když rozhodly stan-
dardní situace.

• FC Jiskra 2008 – s tradičním rivalem z Králík 
výhra po penaltovém rozstřelu, když v normál-
ní hrací době byl výsledek 2:2. Cenné dva body.

• Dolní Újezd ,,B“ – výhra 4:2 se zrodila až 
ve druhé půli, když poločas skončil 2:2.

Dorost
• FC Jiskra 2008 – soupeř z Králík byl po dvou 

odložených kolech prvním, kdo prověřil síly 
našich dorostenců. Po vyrovnané první půli se 
nakonec radovali z jasné výhry 6:2.

• Tatenice – velmi, velmi cenná výhra z horké 
půdy z Tatenic 4:1, když se rozhodlo ve druhé 
půli, stejně jako před týdnem.

Starší žáci
• Vraclav – na svém hřišti je soupeř vždy nečitel-

ný a velmi nepříjemný. Navíc se jednalo o první 
zápas po dlouhé zimní pauze. Žáci však k utká-
ní přistoupili svědomitě a odjeli s výhrou 8:0.

Mladší žáci
• Verměřovice – z mládeže první, kdo vstoupil 

do jarních odvet. Výhra 2:0 je na úvod jara dob-
rá.

• Brandýs – poprvé na jaře doma a po zlepšeném 
výkonu ve druhém poločase výhra 5:2.

Přípravky
• Mladší zahájili jarní část turnajem v Králíkách 

s bilancí 3 výher ze 3 utkání (13:3, 5:4 a 13:3) – 
turnajové vítězství.

• Starší ve stejný den rozjeli jaro v Lukové vítěz-
stvím v turnaji. Výhry 4:0 a 1:0.

Martin Štusák

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych rád poděkoval fi rmě Iso-
lit-Bravo, spol. s r. o., obzvláště panu řediteli 
Ing. Kvidovi Štěpánkovi za výpomoc s no-
vým opláštěním hráčských střídaček, dále 
pak zaměstnancům  J. Mrázkovi a J. Kopec-
kému, kteří práci provedli. Ještě jednou díky 
a ať se vaší společnosti nadále daří.

Král Václav, 
správce stadionu
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Co je nového?
Mladé sportovce, o kterých jsme psali v minulých číslech Jablonského 
zpravodaje, jsem nyní požádala o krátké vyjádření k tomu, co právě dělají.

ADÉLA MORAVCOVÁ – TENISTKA

Teď v polovině dubna je čas „mezi sezónami“. 
Co teď aktuálně děláš?

Zimní halovou sezónu jsem ukončila 19. března 
na MČR dorostenek v Mostu, potom jsem měla tý-
den volno bez tenisu, který jsem strávila na horách 
a užívala si lyže. Nyní se již připravuji na nadchá-
zející mistrovská utkání a soutěže družstev ČTS. 
Trénuji po dlouhé době venku na antuce, která je 
ještě měkká a oproti halám s pevným povrchem 
je to veliký rozdíl. Letošní sezónu budu hrát 
ve své kategorii „dorost“ za tým TOSK Žamberk 
a současně také budu hrát v kategorii „dospělí“ 
za tým TK Česká Třebová, který hraje nejvyšší vý-
chodočeskou oblastní soutěž a má ambice na po-
stup do 2. ligy, tak uvidíme, zda se nám to podaří 
vybojovat.

Na co se v nadcházejícím období nejvíce těšíš, re-
spektive: Máš nějaký konkrétní cíl?

Nejvíce se těším na mezinárodní turnaje, kde 
mám v plánu, kromě turnajů na Tennis Europe 
(do 16ti let), začít hrát i turnaje na okruhu ITF 
Junior (do 18ti let). V době letních prázdnin bych 
chtěla jet do Rakouska, Itálie a také do Švýcarska, 
tak doufám, že se mi tam podaří něco vyhrát a po-
sbírat první body do profesionálního žebříčku.

Jak teď vidíš sama sebe „ve světě“ tenisu?

Se zimní částí sezóny mohu být hodně spo-
kojená – vyhrála jsem mj. přebory VČ dospělých 
a na MČR jsem postoupila mezi 16 nejlepších. 
Dařilo se mi také na TE, kde jsem si v Milovicích 
zahrála i fi nále čtyřhry, které jsme nakonec těsně 
prohrály až v supertiebreaku. Moc bych si přála, 

aby se mi stejně úspěšně dařilo i v létě na antuce, 
abych si vylepšila svá žebříčková postavení a také 
se mohla poprat o trofej „kanáří naděje“, kterou 
každoročně uděluje ČTS. 

LUDĚK ABRAHÁM – BIATLONISTA

Je duben, skončila zimní sezóna. Co teď právě 
děláš?

Biatlonová sezóna je už u konce od poloviny 
března, ale pro mě skončila již v polovině ledna. 
Na konci ledna jsem si zlomil nohu a musel jsem 
na operaci, kde mi nohu zpevnili šrouby, poté jsem 
měl šest týdnů sádru a v květnu mě čeká, doufej-
me, vyndávání šroubů. Sezóna byla pro mě krát-
ká, zúčastnil jsem se dvou kol Českého poháru 
v Novém Městě na Moravě a v Jablonci nad Nisou. 
Podařilo se mi jednou zvítězit a 2× jsem byl třetí. 
Svoji letošní krátkou sezónu hodnotím běžecky 
dobře, ale přechod na střelbu z malorážky musím 
ještě hodně trénovat.

Co tě v nadcházejícím období čeká?

Těším se, až mi z nohy vyndají šrouby, noha mě 
přestane bolet a budu moct plně trénovat Zatím 
nohu rozhýbávám na kole. Mrzí mě, že se kvůli 
zranění nemohu letos zúčastnit Memoriálu Quida 
Štěpánka.

Sledoval jsi biatlon alespoň „z postele“?

Celou sezónu jsem sledoval výsledky svých 
letohradských kamarádů, nejvíce mě potěšil 
Jabloňák Matěj Hermann, který na mistrovství re-
publiky v Novém Městě na Moravě ve starším do-
rostu, kde je už opravdu velká konkurence, obsadil 
3., 4. a 5. místo.

Martina Balážová
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Zveme Vás na 
 

 s.r.o. 

 

Nabijte se energií s námi

• 
• 

• 
• 

INZERCE
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PRODEJ 
CHOVNÉ DRŮBEŽE
Z VETERINÁRNĚ KONTROLOVANÝCH 
CHOVŮ, KTERÉ ZARUČUJÍ KVALITU 
A VYSOKOU UŽITKOVOST

15. 5. a 14. 6. 2018
ve 14 hodin 
v Jablonném nad Orlicí
(u pošty)
NABÍZÍME: Kuřice černé, červené, kro-
penaté, bílé (nesou bílá vejce), sussex 
(hnědá vejce, vysoká užitkovost), kohoutci, 
Kačeny pekingské (bílé brojlerové), Moular-
den (kříženec pižmové a pekingské kachny), 
Husy bílé, Krůty (kanadské širokoprsé broj-
lerové), Holokrčky, Kalimera (selské brojle-
rové kuře), Brojlerová kuřata, Perličky

DALŠÍ TERMÍNY PRODEJE: 
26. 7. a 14. 9. 2018

INFO A OBJEDNÁVKY: 
Gallus Extra s. r. o., Hubenov 20, 
588 05 Dušejov
Tel.: 567 212 754, 567 214 502
Mob.: 731 701 331, 734 833 158
E-mail: gallusextra@centrum.cz



Uzávěrka příštího JZ: 18. 5. 2018 v 10.00 hod.
Zasílání příspěvků: redakce @ jablonneno.cz

JZ a kdo ho vytváří… Od září 2017 pracuje tým, který tvoří Jablonský zpravodaj, v následujícím složení: 
M. Balážová – šéfredaktorka, H. Hlouchová – grafi k, I. Dachary – jazykové korektury, V. Nožka, M. Černíková, J. Šmídová, 
J. Tomek, T. Grosskopf, M. Štusák, L. Kaplanová, M. Foglová, V. Kalousková – pravidelní přispěvatelé, R. Nožka – spolupráce. 
Jablonský zpravodaj, periodický tisk ÚSC, měsíčník, vydává město Jablonné nad Orlicí, nám. 5. května 4, IČ 278963, 
č. 5 vychází 27. 4. 2018, reg. č. MK ČR E 12829. Cena 10 Kč, náklad 700 ks. 
Tisk: Tiskárna Jedlička, Orličky 103, 561 55 Orličky, mob.: (+420) 605 165 896, e-mail: info @ ofsettisk.cz

  fotografi e k článku na str. 11
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JABLONNÉ NAD ORLICÍ
KVĚTEN 2018

1 ÚT 20.00 h 2D
DVĚ NEVĚSTY 
A JEDNA SVATBA

komedie 130 Kč D 90 min 12+

2 ST 20.00 h 2D PEPA komedie 110 Kč D 90 min 12+

4 PÁ 20.00 h 3D AVENGERS: INFINITY WAR akční 140 Kč D 156 min 12+

5 SO 20.00 h 2D KLUCI Z HOR drama/komedie 120 Kč D 91 min 12+

6 NE 18.00 h 2D KRÁLÍČEK PETR animovaný 100 Kč D 89 min P

6 NE 20.00 h 2D KAZIŠUCI komedie 120 Kč T 102 min 15+

7 PO 20.00 h 2D
DVĚ NEVĚSTY 
A JEDNA SVATBA

komedie 130 Kč D 90 min 12+

8 ÚT 20.00 h 2D NEZNÁMÝ VOJÁK válečné drama 110 Kč T 135 min 12+

9 ST 20.00 h 2D AVENGERS: INFINITY WAR akční 120 Kč D 156 min 12+

10 ČT 20.00 h 2D TÁTOVA VOLHA komedie 110 Kč D 90 min P

11 PÁ 20.00 h 2D PSÍ OSTROV dobrodružný 120 Kč T 101 min 12+

13 NE 20.00 h 2D V HUSÍ KŮŽI animovaný 110 Kč D 88 min P

13 NE 20.00 h 2D KLUCI Z HOR drama/komedie 120 Kč D 90 min 12+

15 ÚT 20.00 h 2D KAZIŠUCI komedie 120 Kč T 102 min 15+

16 ST 20.00 h 2D KLUCI Z HOR drama/komedie 120 Kč D 91 min 12+

17 ČT 18.00 h 2D HLEDÁ SE PRINCEZNA animovaný 110 Kč D 85 min P

17 ČT 20.00 h 2D NEZNÁMÝ VOJÁK válečné drama 110 Kč T 135 min 12+

20 NE 20.00 h 3D AVENGERS: INFINITY WAR akční 140 Kč D 156 min 12+

22 ÚT 20.00 h 2D PSÍ OSTROV dobrodružný 120 Kč T 101 min 12+

23 ST 18.00 h 2D HLEDÁ SE PRINCEZNA animovaný 110 Kč D 85 min P

23 ST 20.00 h 2D BOHU ŽEL dokumentární 80 Kč T 80 min P

26 SO 20.00 h 2D DEADPOOL 2 komedie 130 Kč T 88 min 15+

27 NE 20.00 h 2D NA KRÁTKO drama 110 Kč D 100 min 12+

30 ST 20.00 h 3D SOLO: STAR WARS STORY akční 140 Kč D 135 min P

31 ČT 18.00 h 2D
NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH 
O OBROVSKÉ HRUŠCE

animovaný 90 Kč D 80 min P

31 ČT 20.00 h 2D TEAMBUILDING komedie 120 Kč D 83 min 15+

P (přístupný)  12+/15+ (přístupný od 12/15 let)  T (titulky)  D (české znění/dabing)
Případná změna programu vyhrazena.



102 min – USA – od 15 let – komedie

KAZIŠUCI
Když si budete chtít prvně zasexovat a ještě nejste úplně do-
spělí, asi byste to neměli troubit do světa. Nikdy totiž nevíte, 
kdo se o tom dozví a jak s touhle informací naloží. Ve všech 
směrech odvážná komedie Kazišuci může v tomhle směru pů-
sobit jako ideální odstrašující případ.

156 min USA – od 12 let – akční, fantasy

AVENGERS: INFINITY WAR
Snímek završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu fi lmovým 
světem studia Marvel a přináší na stříbrná plátna nejsmrto-
nosnější válku všech dob. Avengers a jejich superhrdinští spo-
jenci musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit mocného 
Th anose dřív, než zničí vesmír jednou provždy.

80 min – Dánsko – přístupný – animovaný

NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH 
O OBROVSKÉ HRUŠCE
Život v  městečku Solby je poklidný až do  dne, kdy Mitcho 
a Sebastian najdou v přístavu vzkaz v láhvi od zmizelého sta-
rosty. Stojí v něm, že se nachází na tajemném ostrově a učinil 
velký objev. Při dobrodružné cestě za záchranou starosty ob-
jeví hrdinové neobyčejnou obrovskou hrušku.

135 min – Finsko – od 12 let – válečné drama

NEZNÁMÝ VOJÁK 
Válečný konfl ikt mezi malou severskou zemí a totalitní komu-
nistickou ruskou mašinérií připomíná boj Davida s Goliášem. 
Film ukazuje konfl ikt očima různorodé skupiny mužů, jedné 
malé vojenské jednotky, kterou pevně spojila válka. Film vznikl 
podle knižního bestselleru Väinö Linny.



85 min – Ukrajina – přístupný – animovaný

HLEDÁ SE PRINCEZNA
Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době stateč-
ných rytířů, krásných princezen a  zlých čarodějů. Ruslan, 
kočovný herec, který sní o  titulu rytíře, potkává nádhernou 
Milu a na první pohled se do ní zamiluje.  Podaří se mu ale 
vysvobodit ji z moci čaroděje Černomora?

80 min – ČR – přístupný – dokumentární

BOHU ŽEL 
Českem už pár let otřásá virtuální uprchlická krize. Dokument 
Saši Dlouhého je sondou do života cizinců v současném Čes-
ku. Je reálným obrázkem života šesti lidí, kteří u nás hledají 
útočiště a touží po novém začátku. Vůči komu je vlastně na-
mířená nenávist převlečená za vlastenectví?

135 min – USA – přístupný – akční

SOLO: STAR WARS STORY 
Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do daleké gala-
xie v novém dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka. Han Solo 
potkává v zločineckém podsvětí nejen mohutného Chewba-
ccu, ale i hazardního hráče Landa Calrissiana. Na jejich cestě 
se zrodí jeden z hrdinů ságy Star Wars

104 min – ČR – od 12 let – drama

NA KRÁTKO
Jakub zjistí, že celý jeho dosavadní život byla lež. A jemu ne-
zbude než rychle dospět, nebo skončit špatně.  Pomoct mu 
nemůže nikdo. Matka mu lhala o tatínkovi. Otec na něj celý 
život kašlal. Sestra Pavlína ve svých šestnácti zjistí, že život je 
úplně jiný, než si ho představovala.



90 min – ČR – od 12 let – komedie

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Marie je typická městská singl. Je úspěšná, ale ve  vztazích 
přitahuje samé blbce. Kvůli svatbě své sestry přijíždí po dlou-
hé době do své rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou 
lásku, Jiřího a skončí spolu v posteli. Jenže celá věc má háček. 
Právě Jiří je snoubencem její sestry.

91 min – ČR – od 12 let – drama/komedie

KLUCI Z HOR 
Film s Martinem Dejdarem a Jiřím Lábusem v hlavních rolích 
vypráví o vztahu mentálně postiženého strýce (J. Lábus) se 
svým synovcem (M. Dejdar), které osud svede v  jedné chvíli 
dohromady, aby postupně mezi nimi vzniklo pouto, které je 
prezentací síly a „moci“ přátelství.

83 min – ČR – komedie

TEAMBUILDING
Crazy komedie o tom, co se stane, když banda zaměstnanců 
jedné banky vyrazí na teambuilding.

101 min – USA, Německo – od 12 let dobrodružný

PSÍ OSTROV
Protože hrozí psí chřipka, jsou všichni psi z Megasaki odvezeni 
na opuštěný ostrov. Pak na ostrově nouzově přistane 12letý 
sirotek Atari, který s pomocí smečky hladových psů hledá své-
ho malého psíka. Přitom přijde na stopu spiknutí, které má 
za cíl likvidaci všech psů z města Megasaki

111 min – USA – od 15 let – komedie 

DEADPOOL 2
Je tu druhý příchod Deadpoola. Možná s  ním prožijeme 
okamžiky, kdy jako kuchař přežívá skoro smrtící hovězí útok 
a hned poté chce splnit svůj velký sen: stát se nejvyhledáva-
nějším barmanem. Je to zkrátka chlapík mnoha tváří, byť by 
ta jeho pravá, ukrytá pod maskou, je pěkně hnusná.


