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TEST NA COVID-19
MŮJ VÝSLEDEK JE:

NEGATIVNÍ

Negativní výsledek testu znamená, že u Vás v tuto chvíli nebylo prokázáno onemocnění COVID-19.
Následující pravidla se pro Vás liší podle důvodu, proč jste byl/a testován/a, proto si důkladně
přečtěte následující text.

MÁTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19
■

Přestože se cítíte nemocný/á, onemocnění COVID-19 u Vás bylo vyloučeno. Pravděpodobně
proděláváte jiné infekční onemocnění.

■

Kontaktujte co nejdříve svého praktického lékaře (či jiného lékaře, který Vaše vyšetření indikoval),
informujte ho o výsledku Vašeho testu a domluvte se na dalším postupu.

■

V případě závažného zhoršení Vašeho zdravotního stavu volejte Zdravotnickou záchrannou službu
(telefon 155).

BYL/A JSTE V KONTAKTU S NAKAŽENOU OSOBOU
Osoby, které byly v rizikovém kontaktu s nakaženým, je třeba testovat z důvodu včasného dohledání dalších
nakažených osob, aby se zamezilo dalšímu šíření onemocnění COVID-19. Protože se toto onemocnění může
projevit i za delší dobu od kontaktu s nemocnou osobou, který hygiena vyhodnotila jako rizikový, nevylučuje
negativní test zpočátku karantény možnost, že se u Vás onemocnění COVID-19 projeví o několik dní později
a můžete být infekční. Z tohoto důvodu musíte dodržovat pravidla KARANTÉNY, abyste případně nešířil/a
onemocnění nevědomě na další osoby.
■

Zůstaňte doma i přesto, že se cítíte zdráv/a,
a vyhýbejte se kontaktu s lidmi.

■

Ihned po zjištění výsledku testu kontaktujte
telefonicky svého praktického lékaře, který
Vás informuje o dalším postupu – nařízení
domácí KARANTÉNY, stanovení termínu
jejího ukončení, popřípadě vystavení pracovní neschopnosti.

■

Poté telefonicky kontaktujte svého zaměstnavatele a informujte ho o Vaší situaci.

SAMOPLÁTCE
Onemocnění COVID-19 u Vás nebylo prokázáno,
proto se na Vás nevztahují žádná karanténní
opatření.

Děkujeme, že dodržujete stanovená pravidla
a pomáháte tak chránit sebe i své okolí.

další informace naleznete na
koronavirus.mzcr.cz

■

■

Zpozorujete-li na sobě během KARANTÉNY
příznaky onemocnění COVID-19 (teplota
nad 37,3°C, suchý kašel, zhoršené dýchání,
ztráta chuti nebo čichu, zažívací obtíže), kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře
a domluvte se na dalším postupu.

Několik dní před stanoveným termínem
ukončení Vaší KARANTÉNY kontaktujte
telefonicky svého praktického lékaře,
informujte ho o svém zdravotním stavu
a domluvte se na dalším postupu.

TEST NA COVID-19
MŮJ VÝSLEDEK JE:

Pozitivní výsledek testu znamená, že jste se nakazil onemocněním COVID-19. Tímto onemocněním se může
nakazit kdokoli, proto zachovejte klid, nepanikařte a dodržujte následující pravidla, abyste onemocnění
nešířil/a na další osoby.
Tato pravidla dodržujte jak v případě, že MÁTE PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19 (teplota nad 37,3°C,
suchý kašel, zhoršené dýchání, ztráta chuti nebo čichu, zažívací obtíže), tak i v případě, že tyto PŘÍZNAKY
NEMÁTE a byl/a jste testován pro kontakt s nakaženou osobou či na vlastní žádost. Nákazu totiž můžete
šířit i přesto, že se cítíte zdráv/a.
■

Zůstaňte doma v IZOLACI a vyhýbejte se kontaktu
s lidmi.

■

Ihned po zjištění výsledku testu kontaktujte telefonicky
svého praktického lékaře, který Vás informuje
o dalším postupu – nařízení domácí IZOLACE,
stanovení termínu jejího ukončení, vystavení pracovní
neschopnosti apod.

■

Poté telefonicky kontaktujte svého zaměstnavatele
a informujte ho o Vaší situaci.

■

Byla Vám záslána SMS s výsledkem testu
a také SMS s odkazem na webové stránky, kde
naleznete SEBEREPORTOVACÍ FORMULÁŘ, který
je doporučeno vyplnit nejpozději do druhého dne.

■

Všem pozitivním byla zaslána SMS s autorizačním
kódem eRoušky pro odeslání dat a anonymní
varování ostatních uživatelů eRoušky.

■

Během jednoho až dvou dnů po oznámení výsledku
Vás bude telefonicky kontaktovat hygienická
stanice pro upřesnění Vámi zadaných údajů
v SEBEREPORTOVACÍM FORMULÁŘI. Pokud se
Vám pro svou zvýšenou vytíženost hygiena během
této doby neozve, buďte trpělivý/á, i přes jisté zpoždění Vás bude určitě kontaktovat. I bez komunikace
s hygienou musíte dodržovat zásady pobytu v izolaci.

■

Po celou dobu izolace sledujte svůj zdravotní stav.
Pokud dojde k jeho zhoršení, volejte svému praktickému lékaři. Při vážném zhoršení zdravotního stavu,
volejte Zdravotnickou záchrannou službu (telefon 155)
a dispečera informujte o Vašem pozitivním testu.

■

Jeden až dva dny před stanoveným termínem
ukončení Vaší IZOLACE, kontaktujte telefonicky
Vašeho praktického lékaře a informujte ho o Vašem
zdravotním stavu. Poté postupujte dle jeho pokynů.

KARANTÉNA
Karanténa je opatření, které slouží k oddělení
potenciálně nakažených osob od ostatních.
Cílem je zabránění dalšímu šíření infekce.
Karanténu nařizuje praktický lékař, popřípadě
zaměstnanec hygienické stanice, kteří určí
i délku jejího trvání.

V případě nejasností

volejte linku 1221

POZITIVNÍ

Děkujeme, že dodržujete stanovená pravidla
a pomáháte tak chránit sebe i své okolí.

další informace naleznete na
koronavirus.mzcr.cz

SEBEREPORTOVACÍ FORMULÁŘ
Sebereportovací formulář je online webový
formulář, do kterého osoby s pozitivním
výsledkem testu vyplňují informace o sobě
a svém zdravotním stavu a kontaktní údaje na
osoby, se kterými byly v rizikovém kontaktu
během posledních dvou dnů před provedeným
odběrem k vyšetření, a také údaje o důležitých
okolnostech těchto kontaktů. Poskytnuté informace slouží hygienické stanici ke zrychlení
telefonického hovoru s Vámi. Případy s připojenými informacemi ze sebereportovacího
formuláře jsou vyřizovány přednostně.
Hlavním cílem je urychlení procesu
dohledávání rizikových kontaktů, tedy osob,
které by mohly být nakažené, jejich včasné
kontaktování hygienickou stanicí a případné
vyšetření. Vysvětlení pojmu „rizikový kontakt“
naleznete ve formuláři. Prosíme o jeho
důkladné nastudování.
Sebereportovací formulář naleznete na těchto
webových stránkách:

https://covidlab.cz
Všem pozitivně testovaným dorazí SMS s přihlašovacími údaji na sebereportovací portál.

IZOLACE
Izolace je opatření, které slouží k oddělení
nakažených osob od ostatních. Cílem je
zabránit dalšímu šíření infekce. Pro osoby
s pozitivním výsledkem testu je povinná.
Izolaci nařizuje praktický lékař, popřípadě
zaměstnanec hygienické stanice, kteří určí
i délku jejího trvání.

V případě nejasností

volejte linku 1221

Staráte se doma o svého blízkého?
Jsme tu pro Vás. Právě v této době!
Nabízíme online kurzy (pro pečující zdarma):

1.a 2.12. Zásady úspěšné komunikace při péči
(akreditovaný kurz)
3.12. Jak pečovat a nezničit se
(kurz s fyzioterapeutkou L.Kropáčkovou)
8. a 9.12. Pečujeme o člověka s demencí
(akreditovaný kurz)
14. a 15.12. Naučme se ošetřovat
Přihlásit se na kurz můžete na WWW.PECUJDOMA.CZ.

Bližší informace na e-mailu
kralovehradecky@pecujdoma.cz,
nebo na tel. 704 607 850.
Nabízíme také bezplatné poradenství pro pečující
každý den od 9 do 20h — tel. 800 915 915

AKTUALITY |
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SLOVO STAROSTY

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

vánoční tradice jsou spojené s přípravami, které
máme tendenci trochu přehánět. K velkému nakupování a uklízení nás nevybízí jen reklama, ale i vidina dokonalých Vánoc. Odborníci z řad psychologů, teologů a filozofů poukazují na to, že bychom se
měli zastavit, nechtít vše bez chybičky, nechat režii vánočních svátků náhodě a pohodě. Proč vkládáme takové množství energie do příprav Štědrého
dne? Naše motivace se mi nezdá přízemní a neukazuje nás ve špatném světle.
Chceme udělat těm, které máme rádi, radost – potěšit je. Chceme, aby právě Štědrý den byl výjimečný tak, jak jsme ho viděli kdysi svýma dětskýma očima. Chceme ho stejně krásný i pro druhé. Myslíme
na potřebné, posíláme peníze, plníme krabice od
bot, kupujeme dárkové certifikáty, za které budou
poskytnuty potraviny, lékařská péče nebo prostředky na vzdělávání. Dokonce stíháme při přípravách
Štědrého dne sledovat v televizi charitativní koncerty a během pečení cukroví a tvorby vánoční výzdoby
posílat dárcovské esemesky. Naše srdce nejsou biblickým slovníkem „tvrdá“. Příchodem Vánoc se dosti
změkčují, řekla bych. A kam tím mířím? Mířím k jesličkám. V našich jesličkách leží ušlechtilý cit, kterému dávají vánoční svátky prostor se rozvinout.
Určitě to pocítíte. Až usnou děti, až v tom tichu překročíte zbytky roztrhaného balícího papíru a půjdete si taky lehnout. V jesličkách našich Vánoc je láska.
Šťastné svátky v kruhu vašich nejbližších
vám přeje Kristýna Ruferová

Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo města přijalo dne 18. listopadu 2020 Obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Od 1. 1. 2021 se tak zvyšuje sazba poplatku na celkovou
částku 500 Kč za rok. Vyhláška byla schválena hlasy všech
přítomných 19 zastupitelů. Ačkoliv hlasování bylo jednomyslné, v žádném případě nešlo o jednoduché rozhodnutí. Každý z nás si plně uvědomuje, že celá naše země v tuto
chvíli neprožívá nejlepší období a dopady krize způsobené pandemií koronaviru se projeví i u mnohých našich občanů. Stejně tak měla na naše rozhodování vliv i skutečnost, že se nám stále více daří snižovat podíl netříděného, tzv. směsného komunálního odpadu a z toho vyplývající obava, aby zdražení poplatku nebylo demotivační
pro občany, kteří odpady třídí. Co nás k zvýšení poplatku o 100 Kč za rok vedlo, se pokusím vysvětlit na řádcích
níže. Sazba poplatku se v našem městě neměnila od roku
2012, na druhou stranu náklady spojené s odpadovým hospodářstvím rostou každým rokem stále více, bohužel stejně tak přibývá i množství námi vyprodukovaného odpadu.
Pro srovnání přikládám tabulku, ze které je patrné, k jakému nárůstu vyprodukovaného odpadu v našem městě od
roku 2011 došlo.
2011
papír

222,3 t

papír

255,6 t

plast

176,4 t

plast

261,8 t

sklo

NA SILVESTRA 31. 12. 2020 BUDE
MĚSTSKÝ ÚŘAD UZAVŘEN

bioodpad

Mětský úřad v Jaroměři a jeho odbory, které se nacházejí v budovách na nám. Československé armády č. p. 3,
č. p. 16, č. p. 17 a č. p. 49 budou na Silvestra 31. 12. 2020
pro veřejnost uzavřeny. V novém roce 2021 bude úřad
otevřen od 4. 1. Děkujeme za pochopení.

stavební

–krý–

NEPŘIŠEL VÁM ZPRAVODAJ
DO SCHRÁNKY?
V tom případě nás informujte e-mailem na adresu:
zpravodaj@jaromer-josefov.cz nebo zavolejte na tel.:
491 847 162. Roznos by se měl uskutečnit ve dnech:
29. 11. a 30. 11. Reklamaci mohu upratnit jen dva dny
po roznosu. Proto nás neváhejte kontaktovat, pokud
1. 12. nebudete mít Zpravodaj ve schránce.
–krý–

2019

objemný
směsný komunální

151 t

sklo

178 t

1172,1 t

bioodpad

1538,1 t

547,2 t

objemný

1018,7 t

2674,7 t
400 t

směsný komunální

2078 t

stavební

1072 t

Z této tabulky vyplývá, že se produkce odpadů v našem
městě za sledované období zvýšila o cca o 20 %. Bohužel
cena za likvidaci odpadů vzrostla ještě více, nejmarkantnější je to u stavebního odpadu, kde došlo k nárůstu ceny
o 300 %. V dubnu loňského roku byl zaveden tzv. recyklační poplatek a od této doby platíme i za likvidaci některých
složek tříděného odpadu. Již druhým rokem se v našem
městě navyšuje počet svozů komunálního odpadu o čtyři svozy v letních měsících z důvodu nepříjemného zápachu, a také se zvýšil z jednoho na tři počet svozových dnů
odpadkových košů ve městě. Tyto služby jsou nepochybně
žádoucí, nicméně mají také významný dopad na výsledek
odpadového hospodářství. V roce 2019 byl rozdíl mezi výdaji a příjmy odpadového hospodářství 2.630.879 Kč, a to
bez nákladů technických služeb na mzdové prostředky,
PHM, provoz techniky atd. související s likvidací odpadů ve
městě. Pokud bychom započítali i tyto náklady, byl by tento
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rozdíl ještě výrazně vyšší. Pokud bychom chtěli pokrýt
celý rozdíl navýšením sazby poplatku za likvidaci odpadů, museli bychom jej zvýšit o nejméně 200 Kč / rok (ztráta 2,6 mil. Kč: počet obyvatel města – cca 13 tis.). V tomto roce se výrazně snížily daňové příjmy města, které byly
způsobené rozhodnutím státu vyplácet tzv. kompenzační
bonusy z daně ze závislé činnosti, která je druhým nejvyšším daňovým příjmem obcí. Tento příjem se v příštím
roce ještě poníží vlivem snížení daňové sazby u daní z příjmů na 15 % (pokud skutečně dojde k dokončení legislativní změny), což bude mít velmi negativní dopad na příjmy
města a jeho schopnost investovat do oprav majetku a jeho
rozvoje. Pokud nechceme výrazně omezovat rozvoj města, opravy komunikací a dalšího majetku, musíme tyto výpadky z příjmů nahradit. Jednou z cest je i nově schválené
navýšení sazby poplatku za likvidaci odpadu, kterým z poloviny přenášíme pokrytí ztráty na občany a druhou budeme dále kompenzovat z peněz, které bychom jinak mohli
použít na investice ve městě. Samozřejmě budeme hledat
i úspory, ať již v odpadovém hospodářství (např. snížením
nákladu na provoz sběrného dvora), ale i v jiných odvětvích
(v připravovaném návrhu rozpočtu města navrhujeme snížení provozních nákladů města o cca 4%, což představuje
částku cca 8 mil. Kč). Závěrem si tedy dovolím vyjádřit naději, že jsem tímto článkem vysvětlil důvody, které nás jako
zastupitele města vedly k tomuto nepopulárnímu kroku
a že u většiny z vás nalezne pochopení. Také vás všechny prosím, abyste nerezignovali na třídění odpadů, naopak
bych vás chtěl požádat, abychom se v tomto směru ještě pokusili zlepšit. Chystané změny v „odpadové“ legislativě přinesou další zvýšení nákladů na likvidaci odpadů pro
obce, jejichž občané vyprodukují nad 200 kg netříděného
odpadu za rok, při takovém množství je skládkovací poplatek ve výši 500 Kč za tunu, každá další tuna nad tento limit
má však být zpoplatněna částkou 800 Kč/ tuna. Každým
dalším rokem se má tento poměr zvyšovat na cílový stav
120 kg netříděného odpadu na občana a rok, přičemž po
překročení tohoto limitu bude každá další tuna odpadu ve

městě zpoplatněna částkou 1.800 Kč. Je tedy v zájmu nás
všech v třídění odpadů pokračovat a naopak tuto snahu
ještě posílit, pokud pro někoho v tuto chvíli nebyla dostatečným argumentem ochrana přírody, pak finanční motivace je jistě více než silná.
Josef Horáček
starosta

SYSTÉM „DOOR TO DOOR“
(1. 12. 2020 – 31. 1. 2021)

PAPÍR:
2. 12. 2020 a 6. 1. 2021

PLAST:
7. 12. – 13. 12., 21. 12. – 27. 12. 2020,
11. 1. – 15. 1., 25. 1. – 29. 1. 2021

KOMUNÁL:
30. 11. – 6. 12., 14. 12. – 20. 12.,
28. 12. 2020 – 3. 1. 2021, 4. 1. – 10. 1. 2021,
18. 1. – 24. 1. 2021

UZÁVĚRKA ZPRAVODAJE
V PROSINCI BUDE DESÁTÉHO
Uzávěrka jaroměřského Zpravodaje pro lednové vydání bude z důvodu vánočních svátků 10. 12. 2020.
–krý–

VÁNOČNÍ STROMEK SE LETOS ROZSVÍTIL V TICHOSTI
Rozsvícení vánočního stromku, které se v Jaroměři každoročně koná první adventní neděli, letos proběhlo bez diváků, stánkařů i kulturního programu. Viníkem není nikdo jiný než COVID-19.
Přestože se slavnostní rozsvícení nebude konat podle našich představ, i tak se můžete
v době advetntu přijít podívat na náměstí Československé armády, kde můžete vidět vánoční stromek. Jedná se o druh Picea omorika, který pochází z Holohlav a městu byl darován panem Podborským, za což moc děkujeme. Stromek ale na náměstí nebude letos
sám, vedle něho na vás čeká překvapení z dílny Střední řemeslné školy Jaroměř, které si
nesmíte nechat ujít. Pro děti je navíc připravena Ježíškova kancelář, kam mohou poslat
ve dnech 1. 12.–10. 12. 2020 svůj dopis Ježíškovi, který zaručeně odepíše.
Věříme, že za rok se opět potkáme na tradičním rozsvícení s bohatým programem, které proběhne 28. 11. 2021.
Mgr. Markéta Drahorádová
odbor školství, kultury a tělovýchovy
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21. STOLETÍ ŽÁDÁ VÍCE – ŽÁDÁ UČITELE 21. STOLETÍ
Oblast vzdělávání zaznamenala za poslední staletí raketový růst důležitosti. Zatímco ještě v 18. století
byla škola jen v některých obcích, Rakousko-Uhersko její navštěvování jako povinné neukládalo, protože
nedokázalo zajistit dostatečný počet škol a učitelů. Stačilo tedy mladíkovi koukat pod prsty svému otci
a dědovi a učit se a zkoušet až byl další pokračovatel řemesla schopný zajistit svou rodinu. Pokud nebyl,
byla tragédie jedné rodiny na světě, anebo řemeslo „zdědil“ jeho mladší sourozenec.
Na konci 19. století již byla povinná školní docházka a v každé větší obci stála alespoň malá škola. Svět se
rozmachem průmyslové revoluce zesložiťoval, obchod
a průmysl kvetl. Lidé se začali stěhovat do měst, vznikly
nové profese, které ještě před „věkem páry“ neexistovaly.
Ve 20. století rychlost změn ještě stoupla. Škola neustále přidávala nové a nové poznatky vědy do svých učebnic
a předmětů (to známe dodnes, v tom se změna neudála).
Už nestačí jen trivium (čtení, psaní, počítání). Učebnice
dnes obsahují poznatky do velkých podrobností, jako takové malé encyklopedie. A v tom je háček. Každý z nás má
dnes encyklopedii v kapse, ta je obsáhlejší, než dokážeme vstřebat za celý život, v mobilním telefonu máme internet. Vyvstává otázka: Jak se v takovém množství informací vyznat? Kde je čerpat? Kde najít ty nejaktuálnější?
Někdy do roku 1900 platilo, že znalosti lidstva se zdvojnásobují každé století. Nyní se odhaduje, že je to každých
několik let. Má tedy smysl děti učit jednu miliontinu lidských znalostí a zakládat si na tom? Co jsou základní znalosti, které nám umožní pracovat s dalšími dostupnými
zdroji. Bez toho, že vím, že něco nevím, nemohu ani začít pátrat po zdrojích podrobnějších informací. Bez základní historické osy v hlavě nemůžeme dávat události do souvislostí, nevíme, jak na sebe navazují. Ale fakta
nestačí, dnes často mluvíme v pedagogice o gramotnostech – například historické gramotnosti, že umíme nahlédnout na události ze širšího úhlu, chápeme komplexnost příčin, nezjednodušujeme, známe světový kontext,
reflektujeme, kdy do naší interpretace historie vstupuje naše osobní zkušenost, pracujeme s biografií, s příběhy. Učitelé dneška musí znát souvislosti a propojovat jednotlivé úhly (předměty). Dále mluvíme o celé řadě dalších
gramotností například čtenářské, matematické, mediální, Již nestačí umět číst, je potřeba umět pracovat s textem, chápat kontext, ve kterém text vznikal, umět analyzovat mediální obsah, ale také umět ho vytvořit. A v matematice nejde jen o mechanické počítání, ale o rozvoj logického myšlení a rozumových funkcí.
21. století je zkrátka na vzdělávání náročnější – a proto
musíme být i ve školách náročnější – ale ne ve vynucování znalostních detailů v předmětech, které stejně žáci
ihned zapomenou. Musíme být náročnější na přemýšlení,
na hledání lokálních i globálních souvislostí, na hledání
silných stránek každého žáka, na sebepoznání a podporu jeho sebevědomí a hodnotového zakotvení, které nese
naší českou a evropskou kulturu.
Nikdo do budoucnosti nevidí, ale při zkoumání současných trendů se různé organizace snaží pojmenovat kompetence, které jsou pro budoucnost klíčové.
Takových sezamů, ve kterých by se vzdělávací instituce

měly inspirovat, je mnoho. Ale shodují se právě na těchto kompetencích:
Schopnost aplikace vědomostí v reálném světě – kreativita a logické myšlení, flexibilita – schopnost celoživotního učení, sebe-vědomí a emoční inteligence a schopnost
sebehodnocení a zacílení, globální vědomí, kritické myšlení – dovednost zpracovávat veliké množství multimediálního obsahu, schopnost týmové spolupráce – efektivní
komunikace. Jen malému množství z těchto kompetencí
se věnuje současné školství. Potenciál mnoha dětí zůstává nenaplněn.
Znalosti jsou základ, ale již nestačí. Hybatelé změn ve
vzdělávání jsou ve světě většinou lídři obchodu či univerzity, u nás jsou to mnohdy rodiče. Někdy však mohou
být právě rodiče brzdou inovací a mohou právě vyžadovat v 21. století praktiky vzdělávání ze století minulých,
a to je škoda.
Vzdělávání rodičů i učitelů je právě alfa a omega projektu
MAP. Na učitele a jejich pedagogické dovednosti a schopnost komunikovat se zaměřuje kurz Učitel 21. století, kterého se účastní 25 učitelů z Jaroměřska. Je to skvělá inovativní skupina, která vzdělávání posouvá do našeho tisíciletí, je radost s učiteli spolupracovat a klást si otázky,
jak vzdělávání obohatit a zefektivnit. A rodiče vyzýváme,
pokud se nám ozvou a zapojí se do práce na rozvoji vzdělávání na Jaroměřsku, budeme moc rádi!
Mgr. Darina Bártová
e-mail: mapjaromer@gmail.com.
Projekt CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/17_047/0008602 Místní akční
plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Jaroměř.

OMEZENÍ NÁVŠTĚVNOSTI
JOSEFOVSKÉHO HŘBITOVA
V PROSINCI

V týdnu od 7. 12. 2020 bude z důvodu kácení rizikových
dřevin omezen pohyb osob na hřbitově v Josefově.
Práce budou probíhat pouze v případě vhodných klimatických podmínek.
odbor životního prostředí
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ZŠ NA OSTROVĚ: „DO NOVÉHO ROKU 2021 HLAVNĚ ZDRAVÍ“
JIŽ VÍCE NEŽ ČTYŘICET LET JSOU JAROMĚŘÁCI ZVYKLÍ,
ŽE K ADVENTU PATŘÍ DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR ZŠ NA OSTROVĚ – OSTROVÁČEK.
Potkávají se s ním na adventních trzích v městském muzeu, na rozsvícení vánočního stromu na náměstí,
při spoluúčinkování v různých projektech MKS v městském divadle,
na adventních koncertech v kostelích v Jaroměři i okolí nebo třeba při Tříkrálové sbírce v kostele
Sv. Josefa. Letos to, a věřte, že nám
je to moc líto, bude jinak.
Naši zpěváčci sice začali s nácvikem, ale brzy museli kvůli nařízení vlády v souvislosti se
šířením covidu-19 činnost přerušit. Docela dlouho jsme
doufali, že nabídneme alespoň repertoár z loňského roku,
jenže dnes již víme, že ani to nám nebude dopřáno.

Chceme vám tedy alespoň na stránkách Zpravodaje říct,
že jsme na vás nezapomněli. Že nám budou naše adventní
vystoupení moc a moc chybět. Že hned, jak to bude možné, začneme pro vás chystat hudební setkání u nás v aule
školy i všude, kam nás pozvete. Že se na zpívání a na vás
opravdu těšíme.
Jako připomínku krásné loňské předvánoční atmosféry vám nabízíme dojemnou hudební slzičku na webových
stránkách naší školy https://www.zsostrov.cz/.
Zároveň vám přejeme pohodové Vánoce v kruhu rodiny
a do nového roku 2021 hlavně zdraví, optimismus a recept
na dobrou náladu. Zpívejte si s námi.
váš dětský pěvecký sbor Ostrováček

ZŠ NA OSTROVĚ JAKO tzv. URČENÁ ŠKOLA
Říjnové uzavření škol neznamenalo, že se dětské hlasy na naší škole v dalších týdnech přestaly úplně
ozývat. Hejtmanem Královéhradeckého kraje byla naše škola pověřena k zabezpečení péče o děti do
10 let, jejichž zákonní zástupci vykonávají profesi nezbytnou pro chod naší země (např. zdravotníci,
policisté, příslušníci armády atd.). A tak se „Ostrováky“ na přechodnou dobu staly, kromě našich
žáků, i děti ze ZŠ Rasošky, ZŠ Velká Jesenice, ZŠ Chvalkovice a ZŠ B. Němcové.
Cílem naší školy bylo zajistit jim ty nejlepší podmínky pro
další vzdělávání. Všichni jsme věděli, že se o malé školáky
budeme starat od rána do odpoledne, proto dostali k dispozici celou budovu školní družiny ve vile Na Ptákách.
Měli tam nadstandardní zázemí. Plně využívali počítačovou učebnu, která je dokonale vybavena pro distanční výuku. Děti z různých škol tak měly možnost pracovat při
on-line hodinách s učiteli a spolužáky ze svých kmenových škol a plnit zadané úkoly.

V době mimo své on-line hodiny děti vypracovávaly pod
dozorem nás, vychovatelek ŠD, další úkoly zadané svými
vyučujícími. Doma se tedy rodiče nemuseli úkoly svých
dětí již zabývat a mohli si po své náročné práci trochu
vydechnout.
Děti samozřejmě uvítaly hlavně možnost využívat všechny
prostory školní družiny, jako jsou pracovny, herny, již zmíněná počítačová učebna, plně vybavená třída s interaktivní tabulí, ale hlavně naše velká zahrada a na ní nové hřiště
s řadou nápaditých herních prvků.
Po obědě, na který jsme děti vodily do nedaleké školní jídelny Na Karlově, jsme jejich odpoledne vyplňovaly odpočinkovými činnostmi – hraním her (ať už na
naší zahradě nebo v družinové herně), procházkami,
vyráběním různých drobností atd. Každý den jsme se
snažili všichni společně strávit smysluplně a hlavně co
nejpříjemněji.
Věříme, že až vyjde prosincové číslo Zpravodaje, budou
už tyto řádky opravdu minulostí. Přejeme všem dětem,
aby se na své vyučující a spolužáky už nemusely dívat jen na monitorech počítačů, tabletů nebo na mobilech Doufáme, že jsme přispěli nepatrným, malým dílem k tomu, aby rodiče mohli vykonávat svá náročná
povolání s pocitem, že je o jejich děti dobře postaráno.
Všem přejeme pevné zdraví, sílu a krásné předvánoční dny.
vychovatelky školní družiny ZŠ Na Ostrově
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ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ: „JAK TO VIDÍ RODIČ“
POHLED RODIČŮ NA DISTANČNÍ VÝUKU A VÝZVU, KTEROU SE V RODINÁCH DĚTÍ STALA

POHLED PRVNÍ

V této nelehké době, stejně jako každý rodič dítěte školou povinného, také i my prožíváme opět to, co jsme zažívali v jarním období tohoto roku. Děti se opět učí v domácím prostředí, spojení s vyučujícími a spolužáky je pouze vzdálené pomocí různých aplikací a my, rodiče, musíme daleko více než obvykle svým potomkům vypomáhat.
Už to není jen zkontrolovat a podepsat úkol či žákovskou
knížku, ale je to spousta nových činností: přijmout výukové materiály a zadané úkoly od vyučujících, vytisknout je, připravit a zprovoznit techniku na on-line výuku,
pomoci s učivem, zkontrolovat vypracované úkoly a odeslat je. Pro každého určitě nic lehkého. Když si uvědomíme, že to samé, ale v daleko větší míře, musí připravit, zadat, zkontrolovat a v on-line hodině s úsměvem na tváři vysvětlit paní učitelka nebo pan učitel pro všechny své
žáčky, tak před nimi smekáme. Vážíme si i jejich online
spojení s námi, s rodiči, které je často po pracovní době.
Vyskytne-li se nějaký problém, vždy nám jsou nápomocni ho vyřešit.
Jelikož do tohoto způsobu školní výuky jsme byli „vhozeni“
všichni, děti, učitelé i rodiče, tak neříkejme, kdo to má lehčí a kdo těžší, kdo dělá víc a kdo míň. Držme si palce, věřme si a všichni, děti, učitelé i rodiče, to zvládneme.
rodiče žáků 3. a 6. třídy ZŠ Boženy Němcové

POHLED DRUHÝ

Děti najednou sedí doma, neví, co bude, kdy uvidí spolužáky, kdy uvidí paní učitelku, žádná vidina společného
výletu.
Pro některé je současné zavření základních škol velkou
překážkou. Distanční výuka je postavená na rodinném
prostředí, od kterého se řada věcí odvíjí, a proto každý
z nás tuto situaci zvládáme jinak. Distanční výuka s dětmi
doma komplikuje mnoho věcí, které doposud nikdo řešit
nemusel. Je velmi časově a organizačně náročná.
Je ale úžasné, že škola umí děti vzdělávat i jinou formou
než jen odvykládáním učiva ve třídě.

Na ZŠ Boženy Němcové je pro výuku používán informační
systém Škola Online, kde děti obdrží vždy všechny potřebné informace. Dále pro on-line výuku je používán systém
MS Teams. Výuka je nastavena tak, že je většinou zvládnutelná. Myslím, že se zvedne počítačová gramotnost v rodinách a výukový program MS Teams bude ovládat několik generací :-))).
Učitelé dělají, co mohou, klobouk dolů před nimi. Děti mají
možnost se kdykoli zkontaktovat se svým třídním učitelem nebo učitelem na daný předmět a prokonzultovat zadanou práci, což mi připadá skvělé.
Určitě dětem chybí pravidelný chod školy, přijít do školy
a popovídat si s třídním učitelem a spolužáky. Prostě běžný sociální kontakt s vrstevníky, který ani sebelepší rodiče či prarodiče nenahradí.
Budeme doufat, že se vše brzy vrátí do běžných kolejí.
„Každá zkušenost je dobrá škola“.
Eva Škvrnová

POHLED TŘETÍ

Asi jako každý rodič jsem doufala, že nový školní rok budou děti trávit ve školní lavici a v kolektivu kamarádů. Ale
situace je taková, že jsem se ze dne na den stala učitelkou
v domácnosti. S touto nelehkou situací se musí vypořádat
všechny zúčastněné strany - děti, rodiče a učitelé. Ač jsme
to již zažili na jaře, stále je to pro nás nestandartní a všichni se učíme to co nejlépe zvládnout.
Obě moje děti (1. a 4. třída) mají online hodiny, kde společně s paní učitelkou a spolužáky udělají kus práce a něco
málo nám zůstane jako samostatná práce. Spolupráce
s třídními učitelkami je perfektní, přehledné je i zadávání
úkolů přes školu online. Veškeré důležité informace týkající se distanční výuky nám jsou včas sděleny a máme dostatek času se na vše připravit.
Tímto jim děkuji za jejich skvělou přípravu a sobě i všem
ostatním přeji brzké otevření škol.
Mgr. Kateřina Hamáčková

MŠ KNAPPOVA
Letošní podzim byl tak trochu jiný než každý rok, ale i přes nelehkou situaci se naše školka převlékla do
podzimního kabátku. Společné prostory chodby se zaplnily výrobky skřítků Podzimníčků, zvířátek z přírodnin, malovaných či vydlabaných dýní a dalších výrobků vytvořených doma s rodiči.
Toto roční období s sebou přineslo nejen rozmanitou paletu barev, kterou jsme mohli pozorovat na vycházkách
v parku, ale poznali jsme i různé rozmary počasí. Podzim
je u dětí nejčastěji spojen s pouštěním draků. Naše třídy se proměnily v kutilské dílny, při kterých jsme vyráběli barevné „dračí kamarády“. Jakmile zafoukal na lukách vítr a sluneční paprsky krásně vybarvily den, vznesl se náš školkový drak do oblak. To bylo radosti, smíchu
a mávání. Čekaly nás také deštivé dny, které jsme využili

k získávání nových vědomostí při poznávání podzimních
plodů, lesních zvířat, rozhovorech o odletu ptáků a zimním spánku. Učíme děti chápat, že každý živý tvor je součástí přírody a tu musíme chránit a pečlivě se o ni starat. Martin na bílém koni má podle pranostiky přivézt
sníh. Sněhu nám sice nebylo dopřáno, ale i tak jsme tento den oslavili výrobou podkoviček a sněhobílých koníků.
Ze tříd bylo slyšet veselé prozpěvování písniček nebo recitování básniček.
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A co nás ještě letos čeká? Čertovsko - andělský den, kdy se naše školka promění v nebíčko (nebo snad peklíčko?) a možná za jejich branou najdeme i pekelnou či nebeskou dobrotu, která vykouzlí úsměv na tváři.
Poletující vločky sněhu naznačují nastupující zimu a my se začínáme těšit na
nejmilejší svátky v roce - kouzelné a voňavé Vánoce plné dárečků. Snad i do
našich tříd dorazí „Ježíšek“ a svou nadílkou rozzáří oči nejednoho dítěte.
Kolektiv MŠ Knappova vám všem přeje krásné dny
plné rodinné pohody, veselí a odpočinku.
MŠ Knappova

JOSEFOVSKÉ OKÉNKO DO MINULOSTI – ŠKOLNÍ ROK 1980/81
LETOS BY NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 42. VÝROČÍ OD OTEVŘENÍ
NOVÉ BUDOVY NA ADRESE VODÁRENSKÁ.
K této příležitosti jsem si půjčila kroniku školy a trochu v ní zalistovala. Návrat do minulosti se mi zdál
jako dobrý nápad, obzvláště teď, kdy je naše škola tak trochu opuštěná, protože v ní nejsou děti.
Pro svůj návrat jsem si protentokrát vybrala školní rok
1980/81, neboť v kronice jsou o něm poměrně obsáhlé
a zajímavé věci. Toho roku nastoupilo do naší školy 582
žáků, což představovalo celkem 18 tříd, a tehdejším ředitelem byl pan Josef Michal. Vcelku podrobné informace máme i o počasí, které toho roku panovalo. Léto bylo
velmi chladné a deštivé a už 31. 10. 1980 přišel první mráz.
Přestože v listopadu napadl sníh, Vánoce byly bez sněhu.
Teprve v novém roce zase nasněžilo.
A teď ke škole samotné. Vně i uvnitř budovy se pokračovalo v dokončovacích úpravách a dokupovalo se vybavení. Došlo k oplocení tělovýchovného areálu, které provedli brigádníci. Ve škole přibyl nábytek do šaten a stolky do
učebny výtvarné výchovy. O prázdninách se pak vymalovalo ostění latexovými barvami.

8

Žáci naší školy se účastnili i veřejně prospěšných činností, neboť sbírali odpadové suroviny, železo, léčivé rostliny a kaštany, upravovali školní okolí a vysázeli 180 sazenic dřevin. Před Vánocemi se konalo zimní branné cvičení. Velmi mě zaujala informace, že 7. ledna 1981 se žáci 8.
ročníků účastnili odchytu zajíců. Den před vysvědčením
se konalo letní branné cvičení. Školní rok skončil klasicky,
a to 30. 6. 1981.
I tehdy chodily do škol kontroly, proto na konci ledna a na
začátku února roku 1981 k nám zavítala okresní inspekce
a v červnu pak přijela i inspekce krajská.
Je velmi úsměvné a mnohdy poučné vrátit se do časů, kdy
ještě mnozí z nás nebyli ani na světě.
Mgr. Michaela Langová
ZŠ Josefov
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GYMNÁZIUM JAROSLAVA ŽÁKA: „NAŠE ÚKOLY“
Sice teď nějakou dobu všichni nemůžeme chodit do školy, ale učíme se a pracujeme. Za
pochodu jsme se všichni – učitelé, žáci i rodiče – museli naučit pracovat „na dálku“, říkáme
tomu „on-line výuka“, „distanční výuka“, „home office“, někdo už našel i jadrnější pojmenování (např. „haranténa“).
Žáci jedné třídy dostali jako slohový úkol napsat fejeton.
(Definice: Fejeton je publicistický žánr, který se vtipně věnuje aktuálním tématům. Fejeton je subjektivním vyjádřením autora k danému tématu. Využívána bývá satira,
nadsázka, ironie….) Sešly se zajímavé práce a domníváme se, že by bylo škoda se o některé se čtenáři nepodělit. Úmyslně neuvádíme autory, aby nebyli čtenáři ovlivněni subjektivní znalostí autorů („…kdo by to řekl do toho
sousedovic kluka…“). Témata se týkají nejen distanční výuky, ale i běžných věcí, které nás obklopují. Vybrané práce

jsou k přečtení na FB Města Jaroměře, v albu s názvem:
Fejetony studentů a studentek Gymnázia Jaroslava Žáka.
Jsme rádi, že vás, vážení čtenáři, texty našich studentů
zaujaly a pobavily. Alespoň jste to někteří dali najevo tlačítkem „To se mi líbí.“ Nebo jste se snad jen zasmáli a měli
spolu s námi radost, že mladá generace umí brát život a
práci vážně i nevážně. Fejeton s největším počtem „lajků“
si můžete přečíst níže.
Ladislava Malinová
Gymnázium Jaroslava Žáka

FEJETON: DISTANČNÍ VÝUKA
Vláda se nás snaží ochránit před nebezpečným virem, a tak nám vyhlásila distanční výuku. Já mám radost. Mám svůj
vlastní notebook, moje mladší ségra, se
kterou sdílím pokoj, chodí na základku,
takže jí se distanční výuka vůbec netýká.
A moje starší sestra má svůj pokoj, takže si
nebudeme nijak překážet.
Přišel první den a já si užívala, že si můžu
trochu přispat. Když jsem se konečně vyhrabala z postele, odebrala jsem se do kuchyně na snídani. U jídelního stolu mě
ale překvapila starší ségra nad hromadou
učebnic. „V mým pokoji mi nefunguje internet a online hodina mi začíná za tři minuty, takže vypadni,“ řekla mi hned, jak mě
spatřila. Nestačila jsem říct ani slovo a už
mě vytlačila zpátky na chodbu. No, s drobnými problémky se přeci musí počítat. Druhou vyučovací hodinu mám videohovor zase já, tak se holt nasnídám
až potom.
Po vyčerpávající online hodině, během které se mi třikrát vypnul počítač, mířím s nadějí ke kuchyni, kde si chci
zvednout náladu něčím hodně sladkým. Jen co jsem položila ruku na kliku, už slyším zevnitř volání: „Nelez sem!
Právě nám začíná další hodina.“ Ségra má dnes vyučování přesně tehdy, když já mám volno. To nám v té škole snad
dělají naschvál. Takhle se nikdy nenasnídám.
Přišla zpráva od vedení školy: „Při tvorbě rozvrhů jsme
dbali na to, aby se sourozencům hodiny nepřekrývaly.“
Tak nejenže nám to skutečně dělají naschvál, oni to ještě
dělají pro naše dobro. Mé naděje na zítřejší i všechny následující snídaně se rázem rozplynuly.
Je 15:00. Ještě jsem nesnídala. Celá rodina právě obědvá. Já
ne. Mně právě začíná další hodina, která je na tento skvělý
čas nečekaně a z neznámých důvodů přemístěna. Ale hádám, že je to taky pro naše dobro. Z toho počítače už mě

bolí hlava. Při smyslech mě drží jen vidina jídla, kterého se
po této hodině snad konečně dočkám.
Hodina skončila v 16:00. Přetáhli jsme. Za deset minut mi
začíná hodina klavíru v ZUŠ, která je půl hodiny cesty od
našeho domu. Tak jsem rychle popadla noty, definitivně se
rozloučila i s obědem a běžela. A pak běžela zase zpátky,
protože jsem si samozřejmě zapomněla roušku.
Až večer jsem se konečně v klidu posadila v obýváku na
gauč a vychutnávala si večeři, mé dnešní první jídlo.
Konečně žádný hlad a žádné starosti. První den je vždycky
náročný, ale zítra už to bude určitě lepší. Ještě jsem si na
chvíli pustila televizi. V tom jsem uslyšela: „Od zítřka přechází na distanční výuku i základní školy.“
(Text vznikl v době, kdy ještě všechny školy
nebyly úplně uzavřeny.)
Autorka: Pavlína Tichá, sexta
Ilustrace: Anna Slezáková

9

| ŠKOLSTVÍ

DĚNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE ŘEMESLNÉ V JAROMĚŘI
V současnosti se dění a provoz na Střední škole řemeslné, v době protikoronavirových opatření
a distanční výuky, neliší od dění na ostatních školách v Jaroměři. Vyučující se horlivě vzdělávají v aplikaci Teams, pomocí které žákům předávají a kontrolují úkoly, testy a zadání. Že je to práce nesnadná
a velice vyčerpávající, je asi patrné i rodičům, kteří jsou se svými potomky na druhé straně, a není
to jistě lehké a příjemné ani pro ně. Nutno ale říci, že jak v jarním období, tak i v současné době se
všichni snaží to zvládnout a dělají maximum pro zdárný výsledek.
V čem je ale výuka na naší škole jiná, je odborný výcvik.
Tam, kde naši žáci tráví podstatnou část výuky, kde se učí
materiál obrábět, zpracovávat a tvarovat, tzv. si na něho
„šahají“, kde nabývají praktické zkušenosti a dovednosti, tak tam během distanční výuky nemohou. Jaký to bude
mít dopad na kvalitu vyučení dnes již vzácného řemeslníka, asi netřeba komentovat a zřejmě to ukáže čas.

Aby tomu tak nebylo, nebo alespoň v co nejmenší míře,
tak sic nenecháme naše žáky na materiál „šáhnout“, ale
učitelé odborného výcviku v rámci distanční výuky zpracovávají materiály s popisy jednotlivých strojních zařízení,
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natáčejí instruktážní videa s pracovním postupy a dodržování BOZP a následně je vzdáleně přes Teams předávají
svým žákům. Až vše pomine a ze vzdálené výuky se stane
kontaktní, tak věříme, že tyto video poznatky žáci využijí
a budou natěšeni na to, že si na materiál „šáhnou“.
To, že naši žáci nejsou ve škole a na domově mládeže, jsme
v tuto nemilou dobu alespoň využili k bezpečnostním ořezům stromů a křovin v parku před budovou školy. Jelikož
tudy chodí i děti ZŠ Boženy Němcové do jídelny na oběd,
byl by tento zásah za standartního režimu z důvodů bezpečnosti organizačně daleko náročnější.
Malý návrat do minulosti. Počátkem března tohoto roku
se v Brně konalo Mistrovství ČR řemeslných oborů s mezinárodní účastí, kde naši žáci dosáhli velkého úspěchu.
Tesaři, jmenovitě Šimon Hampl a Jonáš Linhart, pod vedením Bc. Ladislava Kubiase obsadili 3. místo, truhlář
Lukáš Šťastný pod dohledem Františka Pešiny získal 2.
místo a 1. místo s titulem Nejlepší čalouník ČR vybojovali Anna Melicharová a Lukáš Hofman, které výborně připravila paní učitelka Renáta Prokopová. Tímto všem jménem školy děkuji za výbornou prezentaci Střední školy řemeslné před odbornou i laickou veřejností a omlouvám za
opožděné zveřejnění těchto úspěchů. Pozapomenutí bylo
způsobeno pro nás všechny nově nastalou situací s uzavřením škol v jarním období.
Ještě na jednom výrazném úspěchu se naše škola podílela. A to na stavbě věrné kopie větrného mlýna v Borovnici,
kde naši tesaři zhotovili hrázděnou obvodovou konstrukci stavby, včetně sedlové střehy s polovalbovým štítem.
Tento mlýn, tzv. německého typu, je na území Čech ojedinělou stavbou a dnes už i zajímavou turistickou atrakcí. Ke zdárnému výsledku bylo potřeba nastudování historických materiálů, výkresů a mimo jiné i návštěv obdobné stavby na Moravě, což si vzal za vlastní učitel odborného výcviku Bc. Ladislav Kubias. V rámci studie a pro lepší
názornost konstrukce této stavby zhotovili žáci za dohledu učitele odborného výcviku Jaroslava Prostředníka model v měřítku M 1:10.
Dovolte mi, bych ještě touto cestou poděkoval našim
zaměstnancům, jmenovitě Jarmile Borecké, Martině
Čekalové a Pavlu Smékalovi za dobrovolnou pomoc pedagogům a vychovatelům s výukou a dohledem na Základní
škole speciální v Jaroměři. Velice si vážím jejich ochoty
a vstřícnosti pomoci.
Držme se, věřme si a buďme k sobě ohleduplní.
Ing. Petr Valášek
ředitel Střední školy řemeslné
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Z ČINNOSTI ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU, z. s.
MÍSTNÍ ORGANIZACE JAROMĚŘ

Zájmová organizace Český rybářský svaz, z. s. Místní organizace v Jaroměři má v roce 2020 již 562
dospělých členů. K tomuto počtu musím přidat i děti a mládež, kde ve třech rybářských kroužcích
máme 80 dětí do 15 let. Tento počet stále roste. U dětí bych se rád pozastavil a zároveň se trochu
pochlubil.
Činnost rybářských kroužků v Jaroměři pod perfektním
vedením vedoucích rybářských kroužků dostává stále vysokou úroveň v rámci celé České republiky. Jaroměřská
organizace je též zapojena do vzdělávání jak dětské populace, tak i vedoucích rybářských kroužků, kde je tato činnost 70 % podporována dotacemi z MŠMT. V roce 2020
jsme pro činnost a vybavení rybářského kroužku dostali z fondu MŠMT 8.000.-Kč. Pro rok 2020 – 2021 jsme rybářské kroužky přihlásili také do akce „První povolenka
zdarma „, kde dětský rybář od osmi do patnácti let, který
se prvně přihlásí do rybářského kroužku a tento kroužek
pravidelně navštěvuje má pro celý rok povolenku k rybolovu zdarma. V roce 2020 nás však různá nařízení vlády ČR
částečně omezila v pravidelné činnosti. I přes tato omezení jsme se s dětmi zúčastnily rybářských soutěží v Hradci
Králové, Jeníkovicích, Kopidlně, kde se opět o jaroměřských rybářích hovořilo na čelních umístění. Především
zásluhou Marka Haška a Tomáše Richtera.
V květnu 2020 jsme připravili rybářské závody pro rybáře a pro jaroměřskou veřejnost na slepém rameni „Trojice“
a to jak pro dospělé, tak i pro mládež. Tyto se však nemohli konat z důvodu omezení.
Až teprve srpen 2020 patřil tradičně rybářským závodům
„Noční lov úhořů“, na řece Labi, kde nás opětovně překvapily bohaté úlovky kaprů a dalších druhů ryb. Závodu se

zúčastnilo 31 rybářů. Přesto, že počasí nám moc nepřálo, tak vítěz pan V. Hájek sám, dovedl nachytat na rybářský
prut od 19:00 hod. do 24:00 hod. celkem 15,5 kg ryb a hned
na druhém místě J. Červený ml. necelých 12 kg ryb. Tento
rybář převzal i putovní pohár „Memoriál J. Škopa“.
Již tradičně na závěr rybářské sezony nesměly chybět rybářské závody „O posvícenskou husu“ na řece Labi
v Jaroměři. Závodu se zúčastnilo 38 rybářů. Na prvním
místě se umístil pan V. Šejerman, který si domu odvezl
krásnou plně vykrmenou živou husičku.
Veškeré závody, které jsme zde v Jaroměři pořádali byly
uskutečněny za velké finanční podpory Městského úřadu v Jaroměř. Za tuto pomoc děkujeme. Co nás ještě
čeká do konce roku 2020. Opět jsme připraveni na prodej vánočního kapra v areálu Dolních Dolcích v Jaroměři
21. 12. 2020 a 22. 12. 2020 se s tejnými službami jako v minulých letech. Ryby máme opět z Chlumeckých čistých
pískových rybníků.
Rybáři ČRS, z. s. MO v Jaroměři přejí vám všem v Novém
roce mnoho rodinných a pracovních úspěchů, mnoho
krásných zážitků u našich řek a rybníků.

Štastný lovec Tomáš Richter, který chytil největší rybu –
kapra obecného na dětských rybářských závodech
v Hradci Králové.

Marek Hašek, kategorie junior, převzal ocenění v Krajském
přeboru v rybolovné technice Kopidlno, kde získal 3. místo.

PETRŮV ZDAR!
Jaroslav Červený
předseda MO ČRS Jaroměř
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ÚSPĚŠNÝ FOTBALOVÝ PODZIM
Po koronavirové pandemii, kdy nebyl dohrán minulý ročník a výsledky byly anulovány, se s velkým
očekáváním rozběhla 16. 8. 2020 nová fotbalová sezóna. V předehrávaném 15. kole 1.A třídy dospělých jsme hostili Solnici a kdo očekával, že se bude opakovat průběh z minulého roku, byl hodně
překvapen. Téměř vyměněný hostující celek se představil 312 platícím divákům jako dobře kombinující tým.
Vypadalo to, jako by se hrálo na hřišti soupeře, který měl po
většinu utkání prostorovou převahu a naši hráči přecházeli do protiútoků. Nakonec o těsné výhře 2:1 rozhodli Gorol
s Kořínkem, od kterých příznivci Jaroměře góly očekávají.
V 1. kole jsme byli hosty Broumova, odkud vozíme body
málokdy. Byli jsme od začátku lepším mužstvem a když
byl domácím vyloučen hráč, nastala nevídaná exhibice.
Soupeřovu sít
ˇ jsme rozvlnili během dvanácti minut čtyřikrát a pokud bychom proti „rozsypanému“ celku domácích proměnili všechny příležitosti, tak by výsledek odpoví-

dal více házené, než fotbalu. Mimo prvních minut druhého
poločasu jsme stále ovládali hru, ale góly už nepadaly. V síti
neskončila ani střela Jiřího Poděbradského, která se mohla
stát gólem roku a tak výsledek 0:4 z prvního poločasu zůstal nezměněn.
V dalším kole přijelo do Jaroměře mužstvo Sobotky, druhé v pořadí minulé sezóny. Opět slušná návštěva 328 diváků viděla zajímavý fotbal. Po třech „zahozených“ vyložených šancích se nám podařilo konečně skórovat. Bohužel,
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po zbytečné penaltě srovnal soupeř krok. Do druhé části
jsme však vlétli jako uragán a během deseti minut rozhodli
o výsledku 3:1. Hattrickem se blýskl Jiří Kořínek.
V Lázních Bělohrad jsme nastoupili jako lídr tabulky.
Domácí hráči měli evidentní respekt, naopak náš celek hýřil
sebevědomím. Snad mimo deseti minut po jediném vstřeleném gólu domácích měla Jaroměř zápas pod kontrolou.
O kvalitní hře celého týmu svědčí fakt, že na výsledku 1:5 se
střelecky podílelo pět hráčů.
Po odloženém utkání s Českou Skalicí jsme zavítali do
Provodova, kde hraje Náchod B. Od prvních minut bylo
jasné, že budeme mít herně navrch. V 17. minutě se Miloš
Exnar prodral do pokutového území jako tank a s přehledem zavěsil. V 51. minutě proměnil na správném místě stojící Kořínek hlavou přesný centr Gorola a i když jsme si vytvořili několik dalších nadějných šancí, výsledek 0:2 se nezměnil. Za zmínku stojí to, že ze 150 přihlížejících diváků
byla nejméně polovina z Jaroměře.
V domácím derby s Novým Městem nám role favorita zřejmě svazovala nohy. Na obou stranách padlo po jednom
gólu z kategorie laciných a tak nás po přestávce čekal těžký boj. Svým druhým gólem povrdil střelecký den Jakub
Emlar, ale obavy o výsledek zažehnala až proměněná penalta Michálka. Výsledek 3:1 byl tentokrát hodně vydřený.
V odloženém utkání jsme ve všední den přivítali Českou
Skalici, která má v sestavě několik bývalých jaroměřských
hráčů. V průběhu prvního poločasu se nám chvílemi dařilo předvádět „fotbal snů“. Soupeř ze středu tabulky nestačil
čelit našim kombinacím a do přestávky lovil míč ze sítě třikrát. Druhá část už byla odehrána s mírnou převahou hostů, kteří změnili rozestavení hráčů. Neproměnili však pokutový kop a po výstavním gólu Radka Gorola byl zapsán výsledek 4:0.
V Třebechovicích už ve 3. minutě pustil domácí brankář
kuriózní gól, když podcenil odskok míče po dopadu a ten ho
přeskočil. Poslední celek tabulky však bojoval ze všech sil
a nedal nic zadarmo. Na jaroměřských hráčích se chvílemi
projevila únava z tří odehraných utkání za týden, ale výsledek 0:3 ukazuje, že měli zápas pod kontrolou.
V domácím utkání s Kunčicemi se kvůli sílící pandemii
hrálo bez diváků, ale vše bylo možné sledovat u počítače. V první čtvrthodině se nám nepodařiílo využít několik příležitostí a tak začal zlobit soupeř. Po bezbrankové
první části jsme se na začátku druhého poločasu ujali vedení. Houževnatý protivník však po rohovém kopu dotlačil míč do branky a zaslouženě vyrovnal. Po výsledku 1:1 se
nám v penaltovém rozstřelu zásluhou dvou chycených střel
brankářem Červenkou podařilo získat bod navíc.
Utkání s Kunčicemi však bylo v podzimní sezóně posledním. Dne 27. 10. 2020 FAČR rozhodl, že od 3. ligy níže se v letošním roce dohrávat soutěže nebudou. Co bude dál, zřejmě
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neví nikdo. Shrnutí podzimu vypadá takto: FK Jaroměř po
odehraných devíti utkáních na 1. místě se ziskem 26 bodů,
skóre 27:5. Z toho vyplývá ztráta jediného bodu a to je vynikající výsledek! Střelci branek: Kořínek 9, Gorol 5, Emlar
Jakub 4, Exnar Miloš 3, Michálek a Horák 2, Exnar Matěj 1,
vlastní 1.
Co k nedohrané podzimní části dodat? Vzhledem k výborné
formě jaroměřských hráčů je přerušení soutěže nepříjemné. Je však třeba dodat, že v popředí tabulky jsou čtyři výborně hrající celky. Mimo Jaroměře to jsou ještě Týniště nad
Orlicí, Roudnice a Solnice. Pokud se bude soutěž dohrávat

(a je třeba věřit, že se dohrávat bude), tak o dvě postupová místa bude sveden ještě velký boj. Trenér Miloš Exnar
po dlouhé době bojuje s mužstvem o postup do krajského
přeboru a to je pro příznivce jaroměřského fotbalu dobrá
zpráva. Podstatně důležitější je však to, abychom ve zdraví
přečkali pandemii. Všechno zlé je k něčemu dobré. Po překonání současného těžkého období si opět s pokorou budeme vážit nejen zdraví, ale každé maličkosti, každého pěkného dne.
Miroslav Martinovský
Foto: Václav Mlejnek

JAROMĚŘSKÝ HOKEJ SLAVÍ JUBILEUM, OBRACÍ SE NA PAMĚTNÍKY
V době boje s koronavirem se regionální hokejové soutěže nehrají, a tak se můžeme podívat do historie.
Hokej v Jaroměři se oficiálně začal hrát v roce 1946, dokládají to písemně dochované listiny. Podle některých pamětníků se ale nejrychlejší kolektivní hra do města dostala už před devadesáti lety!
„Když jsem se o tomto velkém jubileu dozvěděl, překvapilo mě to. Budu rád, když dopátráme přesné datum hokejových počátků v Jaroměři. Když mě přivedl na hokej pan
Hrabica, bylo mi deset let. Tenkrát nebyla střecha ani žádné plexisklo, trénovali jsme za každého počasí. Na hokej
tady v té době chodilo až osm stovek diváků,“ vzpomíná na
své začátky s hokejkou a pukem současný předseda HC
Jaroměř Pavel Schröfel. Co se týče oficiálních názvů oddílů, průkopníkem byl Stadion, který v roce 1948 vystřídal Sokol Stadion Jaroměř. V sezoně 1969/1970 se na hokejové mapě objevil oddíl TIBA Jaroměř/Josefov, který fungoval do roku 1977. O devět let později se jaroměřský oddíl přejmenoval na Jiskru, v současné době chodíme fandit
HC Jaroměř. Vedle toho úspěšně funguje také mládežnický klub HCM Jaroměř.
Historicky se tu hrálo na čtyřech kluzištích. To současné je
vedle gymnázia, další led byl dříve kousek vedle u sokolovny, dále v Růžovce a v místě současných tenisových kurtů
u řeky v Josefově. Hráči Josefova kdysi Jaroměřáky převyšovali, váleli divizi. Josefovský dres oblékali i hradečtí fotbalisté. „Začal jsem pátrat po historii, abych se dozvěděl,
kdy v tomto dvojměstí hokej začal, jaké soutěže se zde hrály a jakých umístění bylo dosaženo. Osobně pamatuji hokej
v Jaroměři u školy od šedesátých let a v Josefově od konce
šedesátých let,“ prozrazuje velký příznivec jaroměřského
hokeje Vladimír Šťastný, který se oblíbenému sportu dříve věnoval rekreačně. V současné době fandí hlavně svému
vnukovi, který je nadějným plejerem jaroměřské juniorky.
Hokejový klub v Jaroměři chtěl údajné devadesáté výročí
s fanoušky oslavit už letos, proti je ale pandemie COVID-19.
„Určitě něco uspořádáme, ale až se vše uklidní. Bude to poděkování pro všechny funkcionáře, ale také vzpomínka celé
naší historie,“ slibuje předseda HC Jaroměř Pavel Schröfel.
Klub tímto vyzývá všechny pamětníky či jejich příbuzné, aby své postřehy, fotografie nebo dokumenty k historii hokeje ve městě směřovali na e-mail zalisp@seznam.cz,
případně na facebook HC Jaroměř.
Petr Záliš
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ROZHOVOR SE ZDEŇKEM BARDONEM,
BAČKOROVÝM ASTRONOMEM A ASTROFOTOGRAFEM

Zdeněk Bardon je josefovský rodák, jehož celoživotním „koněm“ se stala astronomie a astrofotografie.
Je autorem mnoha fotografií hvězdného nebe, které byly tak dobré, že se dostaly do odborných
časopisů a na stránky amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír – NASA.
Věnuje se tzv. „bačkorové astronomii“. Tenhle legrační termín odkazuje na zkoumání vesmíru doma, v teplých bačkorách, protože díky plné robotizaci není nutné mrznout
venku či uvnitř studené hvězdárny. Na střeše svého domu
v Rasoškách má observatoř, kterou automatizoval a ovládá
ji ze své pracovny. Tato robotizace se stala prototypem –
předlohou pro další robotizace observatoří, kterých má
firma pana Bardona na kontě už přes 36 po celém světě.

ZDENĚK BARDON (NAROZEN 1961)
•
•
•
•
•
•
•
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Amatérský astronom a astrofotograf
Autor knihy: Bačkorový astronom. Od brýlových čoček až po NASA.
Foto Ambasador Evropské jižní observatoře
Zakladatel a předseda fotografické soutěže
Česká astrofotografie měsíce (ČAM)
Člen profesionální Evropské astronomické unie
Člen České astronomické společnosti (ČAS)
Člen Slovenského Zväzu astronómov (SZA)

Bylo mu dvanáct let, když v roce 1973 prolétala oblohou
kometa Kohoutek. Na sestrojení svého prvního papírového dalekohledu pro její pozorování potřeboval návod v časopise ABC a babiččiny brýle. Ani výprask, který následoval po zničení brýlí, už ho nemohl odradit od dalšího zájmu o vesmír. A to nejprve na jaroměřské hvězdárně, poté
na hvězdárně v Úpici. Aby mohl hvězdy pozorovat, musel
si v době, kdy nebylo téměř nic k dostání, vyrábět součástky pro výrobu dalekohledů sám, nezbytné čočky brousil
korundovým práškem z den zavařovacích sklenic. Od pozorování oblohy byl jen malý krůček k jejímu zachycení na
fotografický film – astrofotografii. Příchod digitálních fotoaparátů astrofotografování zjednodušil. Své nadšení do
techniky mohl uplatnit i v oboru astrofotografie. Své technické vybavení si neustále vylepšuje, aby při cestách za
noční oblohou bez světelného smogu zabralo co nejméně
místa, což se zvlášť při cestách letadlem velice hodí.
Jeho firma na automatizace v potravinářském průmyslu
si dokázala poradit i s robotizací observatoří v Bulharsku,
Rusku, Ázerbájdžánu, na Slovensku, ve Španělsku,
v Čechách například v Ondřejově na Perkově dalekohledu, a také v Chile na Evropské jižní observatoři (ESO).
Tato česko-dánská hvězdárna se nachází na hoře La Silla
(s 1,54 m dalekohledem) a je kompletně robotizovaná a dálkově řízená z Evropy, právě díky panu Bardonovi.
O své vášni vydal v roce 2019 knihu „Bačkorový astronom.
Od brýlových čoček až po NASA.“, která o jeho celoživotním hobby pojednává a je plná jeho krásných fotografií.
Automatizace v potravinářství a robotizace observatoří,
to laikovi musí nutně připadat jako dva obory, které spolu nejdou příliš dohromady. Vy jste je propojil. Co mají
společného?
Bude to znít možná podivně, ale společným jmenovatelem je lenost. Myslím v dobrém slova smyslu. Automatizace v průmyslu obecně snižuje počet
pracovních sil a hlavně zvyšuje spolehlivost a kvalitu. U astronomických aplikací je tomu podobně, ale
téměř nikdo se tomu nevěnuje. Proč? Protože automatizace astronomických přístrojů je velmi náročná, a to hlavně díky znalostem. Také nelze pominout fakt, že tento trh je malý a vypracovat se do
univerzitního prostředí není vůbec snadnou záležitostí. Totiž Češi mají jednu vlastnost, kterou ostatní
národy patrně nemají. Jsme mistři improvizací napříč možná všemi obory, a to z nás dělá „univerzální vojáky“. Chtěl jsem tím říci, že to, co se hodí pro
automatizaci cukrovaru, může být s úspěchem použito i pro astronomické přístroje. A jak v tom figuruje lenost? Velmi jednoduše. Pokud astronom nechce celou noc mrznou venku, tak pro to musí něco
udělat. Tak to bylo i mém případě, ale než se zrodila
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moje „bačkorová“ observatoř, strávil jsem mnoho
bezesných nocí vymýšlením inovací. Trvalo to osm
let než miniaturní observatoř fungovala úplně sama.
Zcela dílem náhody její fungování zaujalo akademickou obec, a tak se stalo, že dalším oborem firmy byla
robotizace profesionálních pracovišť. Musím podotknout, že to už byla týmová spolupráce s firemními kolegy. Mojí srdeční záležitostí je automatizace největšího českého dalekohledu, který nese jméno nestora a dnes již legendárního astronoma pana
doc. Luboše Perka, a je umístěn na Astronomickém
ústavu AV ČR v Ondřejově. Jen za několik málo let
jsme se dokázali propracovat do nejprestižnější astronomické instituce na světě – do Evropské jižní
observatoře (ESO) umístěné v Chile a do Evropské
kosmické agentury (ESA). Největší dalekohled, který jsme automatizovali, má průměr zrcadla 4,2 metru a stojí na ostrově La Palma. Nutno podotknout, že
je to skutečný obr s hmotností 195 tun.
Mohl byste vybrat jednu ze svých fotografií, kterou
máte obzvlášť rád. Jak vznikla a co je na ní zajímavého? Pozn.: Fotografie je otištěna na zadní obálce tohoto
Zpravodaje.
To je velmi obtížná volba. Snímků vesmíru mám snad
tisíce a vybrat jen jednu je nesnadný úkol. Ale abych
potěšil obyvatele Jaroměře a jelikož jsem rodákem
z Josefova, tak jsem vybral snímek jasné komety
nad pevnostním městem Josefov. Kometa s oficiálním názvem C 2020 F3 NEOWISE byla letošní ozdobou oblohy na přelomu tohoto jara a léta. Je dost
pravděpodobné, že si obyvatelé Jaroměře velmi brzy
ráno všimli nápadné vlasatice nad severním horizontem. Na snímku, který jsem pořídil z Rasošek je
ještě jedna zajímavá věc. Jsou to takzvaná noční svítící oblaka, odborněji - polární mezosférický oblak,
což není nic jiného než zmrzlé krystalky vody v mezosféře (výška 80-85 kilometrů). Tím dostal snímek
mnohem širší rozměr, protože zachycuje dva nebeské jevy současně.
Jste autorem fotografie dne, kterou vyhlásil prestižní
americký portál Earth Science Picture of the Day (EPOD).
Zachytil jste mobilním telefonem duhu, klenoucí se nad
Josefovem. Pozn.: Čtenáři si mohou přečíst podrobnosti a prohlédnout fotografii na 31 straně tohoto Zpravodaje.
Jste „vždy připraven“, když počasí nahrává tomu, že by se
nějaký zajímavý jev na obloze mohl objevit?
Moje oblíbené heslo zní asi takto - štěstí přeje připraveným, ale musím upřímně přiznat, že ve většině
případů je to náhoda. Stejně jako tomu bylo v tomto případě. Obvykle pro fotografování oblohy mobilní telefon nepoužívám, ale tento děj trval tak krátkou dobu a byl skutečnou raritou, že jsem musel použít to, co bylo po ruce. Nejzajímavější na snímku
je nejen duha, ale i přítomnost anti-krepuskulárních paprsků. Velmi pravděpodobně žádný podobný snímek neexistuje, a proto jej vědecký web Earth
Science Picture of the Day (EPOD), který funguje
pod hlavičkou amerického úřadu pro letectví a vesmír NASA, vybral za snímek dne.

ROZHOVOR |
Jinak obecně mám vždy sbalený fotografický kufr,
abych mohl vyrazit pod oblohu. Ve skutečnosti ani
tak nejde o zachycení něčeho mimořádného, ale
o seberealizaci, kde možná nejlepším kamarádem je
noční obloha nad hlavou.
Co za vybavení potřebuje zájemce o astrofotografii.
A kde najde při současném světelném znečištění tu
správnou tmu?
Tak to je „trefa“ do černého. Světelné znečištění je
celosvětovým problémem a obávám se, že to bude
už jenom horší navzdory intenzivním snahám o nápravu. Myslím, že naše děti, či vnuci už budou znát
oblohu jen z televize. V Čechách je snad už poslední místo, kde velká mlhovina (galaxie) v Andromedě
je viditelná pouhým okem. Je to na Šumavě. Jen pro
porovnání – před pětadvaceti lety byla mlhovina
v Andromedě viditelná i z Rasošek. Nyní už nikoliv.
Tak kam za tmou. Bohužel taková cesta se silně prodraží, protože skutečně pořádná tma je už jen na
velice málo místech zeměkoule. Úplně nejlepším
místem je poušť Atacama v Chile, kde světlo Mléčné
dráhy (za bezměsíčné noci) vrhá stín. To není výmysl, ale skutečnost. Ideální podmínky umocňuje
fakt, že tato poušť je zároveň nejsušším místem planety. Takže vlhkost vzduchu v jednotkách procent
není žádnou zvláštností. Takže tip na místo máme,
ale jaké vybavení vzít sebou? Samozřejmě lze používat sofistikované vybavení, ale dle mojí zkušenosti lze použít téměř jakýkoliv fotoaparát. Hlavní ingrediencí je především trpělivost a vůle překonávat
překážky. Přeji všem hodně štěstí!
Na čem právě pracujete?
Profesně na robotizaci dalekohledu s „poetickým“
názvem E152, který se nachází na observatoři La
Silla v chilské poušti Atacama. Abych rozkryl poněkud záhadnou značku, tak písmeno E je označením
observatoře ESO a číslo představuje průměr zrcadla v centimetrech. Tento astronomický přístroj se
bude ovládat dálkově po internetu a na místě samém nikdo nebude. Složitostí není ani tak dálkové
řízení, jako spíše samostatnost přístroje v případě
rozpadu spojení. Přece jenom, je to 13 000 kilometrů
daleko. Proč právě Atacama? Toto nehostinné místo
je pravým astronomickým rájem, kde není vzácností 300 jasných nocí v roce.
No a soukromě v době Covidu19 pracuji na další knize, která bude volným pokračováním té předcházející. Publikace je již téměř hotová a nyní se ke slovu
dostává profesionální grafik. Kniha bude vytištěna
na konci jara 2021, ale o detailech si můžeme popovídat až příští rok.
Děkuji! Přeji mnoho zdařilých expozic a další zajímavou
práci na observatořích po celém světě.
Děkuji za rozhovor. Vám a všem lidem přeji hlavně
hodně zdraví a jasné nebe!
–krý–
Foto: archiv Zdeňka Bardona
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LOUTKOVÉ DIVADLO MAMINY JAROMĚŘ VÁS
SRDEČNĚ ZVE NA POHÁDKOVÉ „HRANÍ SI“
V PÁTEK 4. PROSINCE 2020

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Ne nezveme vás do divadla. Ještě ne. Ale zveme vás za námi a za pohádkou na
naše internetové stránky – www.ld-maminy.svet-stranek.cz, na náš Facebook
či do vašich e-mailových schránek. V říjnu jsme si vyzkoušeli, že to funguje.
Že sice není možné, abychom "hráli", ale pořád ještě je možné, abychom "si hráli".
Je to jednoduché: V pátek 4. prosince zveřejníme na výše uvedených sítích pohádku a několik úkolů, které se k ní vztahují. Můžete si s námi jen tak hrát. A
užít si při tom trochu pohádkové zábavy. Ale taky nám můžete řešení úkolů poslat do 17. prosince na e-mailovou adresu: LD.Maminy@seznam.cz
a my 18. prosince vylosujeme z došlých odpovědí několik výherců a připravíme
pro ně drobné ceny. Přesně tak, jak to děláme při našich představeních.
Pevně věříme, že v novém roce už se budeme zase vídat osobně. A moc se na to
těšíme. Do té doby přejeme všem hodně zdraví, radosti a lásky.
A šťastných začátků a dobrých konců, tak jak to má v pohádkách i v životě
být.
Jana Dvořáčková
LD Maminy

VÝROČÍ JAROMĚŘSKÝCH OSOBNOSTÍ
V PROSINCI 2020
DNE 1. PROSINCE 1965 V TEPLICÍCH
V ČECHÁCH ZEMŘEL
RUDOLF BOUČEK (1886-1965)
• učitel, loutkář, zakladatel loutkového divadla v Jaroměři (od prosince 1920). V květnu
až říjnu 1929 byla podle návrhu O. Kubečka
a V. Stehlíka postavena samostatná dřevěná budova nynějšího loutkového divadla.
V r. 1936 pojmenoval výbor Sokola na důkaz
uznání Boučkových zásluh o rozvoj loutkářství v Jaroměři tuto dřevěnou lidovou architekturu čestným názvem Boučkovo loutkové divadlo.
OD R. 1904 VYUČOVAL KRESLENÍ
A MODELOVÁNÍ NA ŘEMESLNICKÉ ŠKOLE
V JAROMĚŘI
JOSEF VÁCLAV PEKÁREK (1873-1930)
• sochař, medailér, malíř a pedagog.
V Jaroměři navrhl a provedl model a náhrobek pro rodinu B. Knížka, plastické modely na rodinnou hrobku obchodníka
J. Wenkeho a náhrobek pro rodinu V. Stárka.
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V LETECH 1941-1951 BYDLEL V JOSEFOVĚ
MILAN ALBICH (1925-2000)
• středoškolský profesor, malíř a grafik.
V roce 1948 vyzdobil josefovským dětem
loutkové divadlo Junák, kde namaloval oponu a čtyři velké obrazy pro hlediště a v jeho
tvorbě se objevují četné krajinářské motivy i z našeho Josefova a Jaroměře. Hojně
vystavoval doma i v zahraničí. Patří k moderním českým malířům a knižním grafikům. Podílel se na grafické úpravě knih
M. Ivanova a B. Hrabala.
DNE 27. PROSINCE 1885 SE NARODIL
V JAROMĚŘI
JAN DVOŘÁK (1885-1963)
• přední amatérský herec DS Vrchlický.
Občanským povoláním vyučený kupec,
později písař a od r. 1919 knihovník. V letech
1903-1956 vytvořil 186 vážných i humorných
postav ve 235 představeních.
Bližší informace si lze přečíst v knize
medailonků Osobnosti Jaroměře (2011)
PhDr. Jiří Uhlíř
Ilustrace: Akad. mal. Jiří Škopek
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V JAROMĚŘI
Milí čtenáři,
dovolte nám malé ohlédnutí za měsícem listopadem. V měsíci listopadu byla naše
knihovna z důvodu epidemiologické situace v České republice uzavřena. Všechny akce
naplánované na toto období byly zrušeny. Čtenářům byly jejich výpůjčky automaticky
prodlouženy, takže se nemuseli obávat penalizace za pozdní vrácení vypůjčených knih.
Přichystali jsme pro vás změny otevírací doby v dětském oddělení, které jsme avizovali
v minulém čísle a doufáme, že je využijete již v nejbližší době.
Od 1. listopadu jsme v našem kolektivu přivítali naši novou
kolegyni, paní Ing. Pavlu Karáskovou, která nastoupila na
pozici knihovnice v dětském oddělení.
Vypravili jsme se do Domova důchodců ve Dvoře Králové
nad Labem a předali našim seniorům vyřazené knihy.
Doufáme, že jsme jim udělali radost a alespoň trochu zpříjemnili dny bez možnosti návštěv rodin a nejbližších.
V době uzavírky jsme samozřejmě zvelebovali naši hlavní knihovnu a jednotlivé pobočky. Prováděli jsme „vánoční
úklid“ s výzdobou, inventarizaci hmotného majetku, aktualizaci knihovního fondu, inventarizaci knihovního fondu
v Obecní knihovně Šestajovice, zkrátka vše potřebné, co
za běžného provozu nelze.

A CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI?

Plánovaná beseda na 9. 12. 2020 „Karlštejn pohledem kastelána“ od Ing. Lukáše Kunsta bude přesunuta na příhodnější termín, o kterém vás budeme včas informovat na našich webových stránkách, na Facebooku nebo e-mailem.

V první týdnu roku
2021 (4. 1.–8. 1. 2021) na
vás čeká „Black Week“.
Stávající čtenáři mohou v tomto týdnu vrátit knihy bez případné
finanční penalizace.
Milí čtenáři, máme před sebou nejkrásnější období v roce – Vánoce.
Nevíme, jaké budou vzhledem k současné situaci a co nás
čeká, ale jedno víme jistě, vaše knihovna je tu pro vás.
Přejeme vám hlavně zdraví, spokojenost, pohodu, čas strávený s rodinou, úsměv na tváři, krásnou knihu pod stromeček a vše co si přejete.
Krásné Vánoce a šťastné vykročení
do nového roku 2021 vám přeje
vaše Městská knihovna Jaroměř.

PROVOZNÍ DOBA V OBDOBÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:
POBOČKA JOSEFOV
od 23. 12. 2020 do 4. 1. 2021

zavřeno

POBOČKA NA ZAVADILCE
od 23. 12. 2020 do 4. 1. 2021

zavřeno

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021
4. 1. 2021

zavřeno
7:00 - 8:00 a 12:30 - 16:00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
23. 12. 2020

13:00 - 16:00

24. 12. 2020

zavřeno

25. 12. 2020

zavřeno

28. 12. 2020

zavřeno

29. 12. 2020

zavřeno

30. 12. 2020

zavřeno

31. 12. 2020

zavřeno

1. 1. 2021

zavřeno

4. 1. 2021

8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Milí diváci,
nabízíme k zakoupení Dárkový poukaz na divadelní představení dle vlastního výběru do
Městského divadla v Jaroměři v hodnotě 300 Kč, 500 Kč, 1000 Kč, a nebo přímo na jarní
abonmá skupiny C. K zakoupení je, pokud to umožňuje vládní nařízení, v Turistickém
informačním centru (TIC) - nám. Československé armády 16, Jaroměř, tel. 491 847 220 nebo
si ho můžete osobně vyzvednout v divadle po předchozí domluvě na telefonu: 491 812 806
nebo 777 088 619.
Předprodej abonentních vstupenek na jaro 2021 bude zahájen od 4. ledna 2021 pouze na pokladně divadla, cena
1100 Kč, 1050 Kč, 1000 Kč. Abonentní skupina bude pouze
jedna – skupina C, a upozorňujeme, že nikomu nejsou rezervována stávající místa ze skupin A a B z tohoto roku.
Vstupenky je možné si také zamluvit telefonicky či e-mailem a zakoupit až na daném představení. Kontakt do divadelní pokladny: Miluška Černá, tel. 603 273 018, e-mail:
vstupenky.mksjaromer@seznam.cz
POKLADNA V DIVADLE BUDE OTEVŘENA:
pondělí, středa 13:00 – 19:00 hod.
úterý, čtvrtek 9:00 – 12:00 hod.

Volný prodej na všechna představení v jarní sezóně včetně přeložených představení z roku 2020 bude zahájen od
18. ledna 2021 a je možný nejen na pokladně v divadle, ale
také v Městské knihovně - pobočka Josefov. K dnešnímu
dni nevíme, kdy bude novým nájemcem znovu otevřené
informační centrum. Po jeho otevření bude možné si vstupenky zakoupit i tam.
MKS Jaroměř

FOTOKLUB MKS JAROMĚŘ OBHÁJIL PRVNÍ MÍSTO
Zámek rodiny Bartoň – Dobenín v Novém Městě nad Metují poskytl prostory pro přehlídku fotografické tvorby Fotografie 2020.
Čím se vyznačovala letošní přehlídka fotografií? Nesmírným
úsilím potlačit vše negativní, a tím mám na mysli boj s pandemií.
Nedílnou součástí výstavy je anketa o cenu diváků. Návštěvníci výstavy,
a těch bylo přes tisíc pět set, mohou dát svůj hlas třem autorům… a výsledek?
O první dvě místa se dělí Vladimír Oliva ASČF z fotoklubu MKS JAROMĚŘ
za snímek „Děd“ a Jiří Vít z fotoklubu Nové Město n. Metují za snímek
„Kaligrafie“. Druhé místo za snímek „Úbilavice alej“ získal Michal Kolář
a třetí byla Iva Pavlátová se snímkem „Sen“. Anketní lístky jsou slosovatelné.
Fotoklub MKS Jaroměř
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UMĚLECKÁ KOLONIE BASTION IV A ONLINE VÁNOČNÍ TRHY
Ze zrušení adventního jarmarku jsme byli velmi zklamaní, přeci jen je to největší akce, kterou každý
rok pořádáme, a těšilo nás, že už si vybudovala jistou tradici. Vždy jsme se tam mohli potěšit příjemnou vánoční atmosférou a vaše pozitivní reakce byly obrovskou odměnou za úsilí vynaložené při organizaci. Jsme proto rádi, že vám v této nepříliš přátelské době můžeme nabídnout alespoň malou náhražku v podobě ONLINE vánočních trhů, které jsou k nalezení na našem facebookovém profilu jako
jedna z událostí.
Své výrobky zde nabízí nejen trhovci, kteří byli
pozváni k účasti na jarmarku ještě před jeho
zrušením, ale také členové našeho spolku. Vaši
blízcí tedy pod stromečkem mohou najít skutečné umělecké dílo. Svou keramiku zde nabízí
Markéta Škopková (rozhovor s ní jste si mohli přečíst v předchozím čísle), Tomáš Mrkvica
představí svůj designový nábytek z vodovodních trubek, Terezka Kalinayová má pro
vás nachystaných mnoho „malenek“ – nádherných panenek, které se dokonce staly certifikovaným „Regionálním výrobkem
z Kladského pomezí“. Velmi vděčnou zábavou
pro malé i velké jsou ale její Malovánky textilních řemesel, v nichž je hravou formou vysvětleno, jaké materiály na odívání používáme a jaká je tradiční cesta, jež jim umožní vůbec vzniknout. Nabídka ale bude samozřejmě
mnohem širší – stačí si vzpomenout, s kolika
trhovci jste se u nás mohli setkat v předchozích letech. Objednání a zaplacení vybraných
výrobků už pak bude záležet na vás a internetové či telefonické domluvě s konkrétním prodejcem.
Výhodou této verze trhů je skutečnost, že nejsou omezeny na jeden den. Pro trhovce byl letošek skutečně náročný (pro některé bohužel i zcela likvidační), takže můžete-li, podpořte je třeba i koupí úplné drobnosti, která vám

bude dělat radost. A jestli už máte vánoční dárky obstarané, „přijďte“ se alespoň pokochat.
Přejeme krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok!
Za Uměleckou kolonii Bastion IV
Tereza Karlová

DIAKONIE ČCE
STŘEDISKO MILÍČŮV DŮM – JAROMĚŘ

Vážení čtenáři,
poslední měsíce nejsou pro nikoho z nás lehké a jistá omezení se nevyhnula ani našemu středisku. Snažíme se ale opět pomalu vracet do běžného režimu, kdy se svým klientům věnujeme
bezkontaktně, skrze e-maily, facebook, mobil apod. u těch, kteří se nechtějí setkávat osobně.
Vzhledem k nejisté době a s ohledem na zdraví nás všech, letos omezujeme hromadné akce
v našem středisku, tedy rušíme Mikulášskou besídku a Den otevřených dveří.
Jako každý rok, i letos se naše středisko zapojilo do akce
Krabice od bot 2020, kterou pořádá jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v České republice, Diakonie ČCE. Tato akce je zaměřena na pomoc a potěšení dětí z chudších rodin. Potěšení a radost rozdávají děti, kterým rodiče pomohou zabalit drobné dárečky do krabice od bot, kterou poté zabalenou jako dárek
odnesou na jedno ze sběrných míst. Pokud se chcete zapojit i vy, jsou krabice přijímány do 6. 12. 2020. Sběrné
místo naleznete ve farním sboru Českobratrské církve

evangelické v Semonicích, Semonice 57, Jaroměř. Všem
děkujeme za podporu a za to, že pomáháte i v této době.
Více informací o akci naleznete na webových stránkách:
www.krabiceodbot.cz
Jménem Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům Jaroměř,
vám všem přejeme klidné období adventu a krásné
prožití svátků vánočních.
Mgr. Pavla Svatoňová
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STRAŠIDLO NA ZÁMKU NOVÝ DVŮR
Na dohled od obce Velká Jesenice stojí pozdně barokní zámeček Nový Dvůr. Původně se na konci
17. století na jeho místě rozkládal jesenický hospodářský dvůr, jemuž se podle jeho zakladatele Jakuba
Leslieho říkalo Jakubův Dvůr, též Jakubov.

Na konci 18. století koupil celý objekt František Šperling,
který se v krátké době pustil do dalekosáhlých úprav. Dvůr
nechal celý přestavět, při něm dal postavit nejen cukrovar,
ale především na místní poměry poměrně honosný jednopatrový zámek. Tehdy také došlo ke změně pojmenování celého komplexu na Nový Dvůr. Text na Šperlingově
hrobu ve Velké Jesenici vypovídá, že uměl sedmero řečí,
prošel mnoho zemí, smrti ale nakonec neušel. Zemřel v
roce 1830.
Dalším majitelem Nového Dvora se stal pražský advokát
František Adámek, po němž v poměrně rychlém sledu následovali další vlastníci. Osudy zámečku nebyly v důsledku toho záviděníhodné. Završil to jeden z pozdějších majitelů, který budovu přestal obývat a nechal ji zpustnout.
Naštěstí nijak drasticky, takže koncem 19. století mohlo
dojít k její přestavbě na byty. Když tam byly časem zřízeny i sklady, měl již zámeček nejlepší léta své existence dávno za sebou. V současnosti je opět krásně opraven, a kdokoliv jede okolo, určitě na něj zálibně pohlédne. Snad právě proto, že měl zámek tak pestrý osud, lidé z okolí si začali vyprávět, že v něm straší. Údajně se tam zjevovala bílá
postava, která procházela řadou místností v celé budově
a při tom měnila svoji velikost. Chvílemi vyrostla do obřích rozměrů, hned nato se zase scvrkla do výšky vzrostlého dítěte. Při její pochůzce budovou se ozývaly roztodivné zvuky. Někdy to znělo jako když se převrhne židle,
nebo se kácí něco většího, jindy se zase po zámku rozléhalo drnčení, připomínající koulení kuliček. K tomu se ještě
přidaly škrábavé zvuky, které by člověk nejspíš vnímal jako
hluk, způsobený velkým úklidem – smýčením stěn, stropů a drhnutím podlah. Nejhůře prý bylo, když přišla nějaká
přírodní pohroma, to se k hluku v zámku přidávalo zvenčí
skučení vichřice, praskání stromů v parku a hřmění hromu. Hučení a kvílení prý bylo horší než o posledním soudu, a pokud se náhodou někdo vyskytoval poblíž, vždy odtud v hrůze utíkal pryč.
Vyprávělo se, že onou bílou postavou je nevinně odsouzený a popravený syn prvního vrátného, který na zámku
sloužil za majitele Šperlinga. Nešťastný hoch byl nespravedlivě obviněn z úkladné vraždy. Ačkoliv nikdo, kdo ho

20

znal nevěřil, že by byl
něčeho takového schopen, vždyť by neublížil
ani mouše, našly se proti němu falešné důkazy. Bohužel si nikdo nedal práci, aby ho očistil.
Snad na něj ony důkazy
nastražil skutečný vrah,
aby se sám vyhnul trestu. Kdo ví? Po chlapcově
popravě ranila jeho otce
mrtvice a matka zemřela žalem brzy na to. Lidé o strašidle mluvili tak dlouho, až
se jakýsi potomek druhého syna starého vrátného rozhodl, že přijde celé věci na kloub. Jednou v noci si na přízrak počkal, že si s ním promluví, ale jen se k němu přiblížil, přízrak zmizel. Příbuzný mu však chtěl pomoci, a proto
se začal vyptávat starých lidí, jestli neslyšeli o podobném
případu a nevěděli by co dělat. Ale marně, nikdo mu neporadil, až ho nakonec napadlo jít za panem farářem. Ten
moudře usoudil, že by třeba stačilo, kdyby rodina nechala
za klidné spočinutí duše jejich příbuzného sloužit mši svatou. A opravdu, od toho dne, kdy byla mše odsloužena v jesenickém kostele Nanebevzetí Panny Marie, už se zjevení neobjevilo. A skončilo i všechno, co s ním bylo spojené.
Pozn.: Dnešní Jakubův Nový Dvůr je součástí obce Velká
Jesenice, která pravděpodobně vznikla již ve 13. století. Obec má tři části – Velkou Jesenici, Veselici a Volovku.
Nový Dvůr byl založen koncem 70. let 17. století majitelem
novoměstského panství hrabětem Jakubem Leslie, který jesenické panství přikoupil v roce 1676 k panství novoměstskému. Po svém zakladateli byl dvůr dlouho nazýván
„Jakobihof“ (Jakubův dvůr). Současný zámek stojí v místě
jesenického svobodného dvora. Svým průčelím je obrácen
k východu a zároveň přímo k zámku v Novém Městě nad
Metují, který je dobře vidět, když se projíždí stromovou
alejí od Nového Dvora k Novému Městu. Na konci 18. století
získal dvůr František Šperling, který objekt zcela přestavěl
a vybudoval zde cukrovar a jednopatrový pozdně barokní zámek. Od této doby je dvůr nazýván Novým Dvorem.
Další majitel zámku nechal vše zpustnout a pozemky pronajal obyvatelům Velké Jesenice. Po roce 1880 byl zámek
zmodernizován a přilehlé budovy opraveny. Během XX.
století byl znovu přestavěn a zmodernizován pro bytové
účely a sklady. Současná podoba je výsledkem rozsáhlé rekonstrukce jak zámečku, tak hospodářského dvora v letech 2010-2014 soukromým majitelem.
Zdroj: Pověsti obcí dolní Metuje,
převyprávěla Eva Koudelková, rok 2018
http://www.velkajesenice.cz/index.
php?pid=28&sid=32&page=1
Texty upravil a foto - Jindřich Polák
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OCENĚNÍ NEJSTARŠÍHO
FOTBALOVÉHO FANOUŠKA
KARLA BINARA
Fotbalový klub Jaroměř se usnesl ocenit věrného příznivce pana Karla Binara za jeho mnoholetou a trvalou podporu. Pan Karel Binar je zároveň nejstarší jaroměřský fanoušek - blíží se mu
devadesátka.
Do Růžovky chodí pravidelně od roku 1947. Sám hrál kopanou jen v mládežnických týmech, pokračovat v týmech
dospělých mu nedovolil jeho zdravotní stav. Poděkování ve
formě permanentní vstupenky, klubové vlajky a fotografie
týmu mužů podepsané všemi hráči předali starosta města
Josef Horáček, předseda FK Jaroměř Tomáš Čekal a kapitán jaroměřského áčka Martin Michálek.
K poděkování se připojil i trenér mládeže AC Sparta Praha
Jan Ruprich. Karel Binar byl osobním přítelem trenérské
legendy Václava Ježka, kouče mistrů Evropy z Bělehradu
1976 a Sparty Praha, a to již z dob Ježkova trénování mládeže v SK Jaroměř. Není bez zajímavosti, že se jaroměřští

dorostenci v roce 1947 probojovali až do finále mistrovství Čech. Jan Ruprich oficiálně předal panu Binarovi,
mimochodem jednomu z prvních členů poválečného
Spartaklubu, jménem pražského velkoklubu pamětní sparťanský dres s jeho jménem a číslem 90, protože právě tolik
fotbalových sezón proběhlo za jeho života.
Tomáš Čekal
Foto: Václav Mlejnek

KALENDÁŘ MĚSTA JAROMĚŘE 2021
ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:
ŘÍJEN
Marie Sehnoutková
Emilie Fassati
Jiří Novotný
Rozália Vágaiová
Jaroslava Pekárková
Marie Holzbachová
Anna Kožená
Věra Bruková
Jindřich Kožíšek
František Barabáš
Božena Hvězdová
Vladimír Kadečka

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

Srdečně gratulujeme!
matrika Jaroměř

Město Jaroměř opět vydalo nástěnný kalendář Jaroměře,
který zpracoval a nafotil Adam Bečák. Těšit se můžete na
panoramatické fotografie našeho města, které jsou pořízeny z dronu. Kalendář si můžete zakoupit v Turistickém
informačním centru za 145 Kč.
V případě trvání výjimečného stavu zde budou k vyzvednutí po předchozí telefonické nebo e-mailové rezervaci na
tel.: 491 847 220, e-mail: m-tour@seznam.cz
Mgr. Markéta Drahorádová
odbor školství, kultury a tělovýchovy

www.pecujdoma.cz
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POHÁDKOVÁ JEDNOHUBKA: „HOLUBÍ KRÁL“
Bylo jednou jedno pěkné staré město. Mělo tři řeky, několik škol, parků a divadel a náměstí. A radnici.
Každé správné město má svoji radnici. A většina těch radnic, to si všimněte, až se budete toulat
po naší zemi, má věž. A v tomhle městě seděl na samém vrcholku radniční věže kohout. Seděl
na šipce, či na korouhvičce, chcete-li, otáčel se spolu s ní na všechny světové strany a bedlivě
dohlížel na to, odkud vane vítr.
O kousek dále vyčnívala nad střechy domů jiná
věž. Patřila ke kostelu a její vrchol zdobil kříž.
Ten se neotáčel. Celá dlouhá staletí stál pevně na svém místě a seděli na něm tu a tam
jen andělé, ale ti nebyli vidět.Zato
na střeše pod ním seděli po většinu
roku holubi. Celé hejno jich tam bylo.
Možná i dvě. Čas od času se všichni naráz zvedli a vznešeně zakroužili nad náměstím, nad parkem i nad školou, slétli společně
ke splavu, aby se napili, a pak se zase spořádaně vrátili na střechu kostela. Nebo na nějakou jinou střechu, střech je na jaroměřském náměstí spousta, holubi si můžou vybírat.
Jednou se holubi po osvěžení v řece rozložili na červené střeše
domu, co měl na straně k řece dvorek obehnaný cihlovou zdí,
zatímco na straně k náměstí zdobila jeho štít krásná kamenná
balustráda. Usadili se tam a upřeli oči k radniční věži. Protože
i holubi rádi vědí, odkud zrovna fouká.
„To by mě zajímalo, proč tam sedí zrovna kohout,“ zamyslel se
jeden z holubů.
„Nojo. Proč kohout?“ přidal se další.
„Proč ne holub?“ vyslovil třetí to, co si mysleli i všichni ostatní.
„Musí tam být kohout,“ odvětil jiný holub. Starší, moudřejší a sečtělejší. „Kohout oznamuje začátek nového dne, a proto musí sedět nejvýš, aby na něj sluneční paprsky dopadly po
ránu jako na prvního. To dá rozum.“
Mladí holubi zamyšleně pozorovali kohouta. Nutno říci, že jejich rozum to moc nedával.
„Taky kvůli ohni,“ dodal
starý holub. „Když vypukne požár, stačí podívat se
na korouhvičku a hned je
jasné, kterým směrem
se bude červený kohout
dále šířit.“
Mladí holubi na něho
nechápavě zírali.
„Když šlehají plameny,
připomíná to kohoutí hřebínek. Proto se
tak požáru odpradávna říká,“ doplnil starý holub.
Mladí
holubi žasli. No

prosím, stačí
mít hřebínek
a už se může
sedět na nejvýznamnějším
místě ve městě. A jak nad
tím tak vrtěli hlavičkami,
padl jim do oka
kříž na kostelní věži.
„Tamhle je volno,“ řekl jeden.“
„Nojo,“ řekl druhý.
„Tak já si tam sednu,“ vyslovil třetí to, co napadlo i všechny ostatní.
Začala mela. Protože kohout byl
jeden, zatímco holubů bylo hejno.
A každý se chtěl stát tím jediným
holubem, který bude sedět na nejvýznamnějším místě ve městě.
Holubi vrkali tak hlasitě, že přehlušili i odbíjení hodin. A pošťuchovali se tak
důrazně, že hrozilo, že popadají ze střechy.
Starý moudrý holub to musel zarazit.
„Zvolte si holubího krále,“ navrhl jim. „Toho pak posaďte na
kostelní věž. Není to nic těžkého. Jen vás musí být alespoň
333, aby byla volba platná.“
Holubi se začali počítat.
Ale zkuste udržet hejno holubů v klidu tak dlouho, abyste se
dopočítali 333.
Nejde to. A proto nemají jaroměřští holubi doposud svého holubího krále a na kříži na kostelní věžičce dál sedají jen andělé.
Ale ti nejsou vidět.

Kdyby se vám chtělo…
můžete se pokusit o to,
co se nepovedlo holubům.
Co myslíte?

h n a st ř e š e
Sedí jic
alespoň
Jana Dvořáčková, LD Maminy
Ilustrace: Lota Slezáková
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ČESKOSLOVENSKÁ CÍRKEV HUSITSKÁ
Vážení spoluobčané,
Zvolna se blížíme k Vánocům. Je tu Advent. Ale nějak je to letos jinak. Počasí se nevymyká
z normálu a dlouhé večery jsou pro nás všechny dlouhé, ovšem záleží na tom, jak je dokážeme naplnit. Přesto je to jiné. Na malém městě si člověk neuvědomuje zmenšený ruch
na ulicích. Ale dostane-li se na hlavní třídu do velkého města, kde neosvětlené výlohy zejí
prázdnotou, má člověk dojem, že se ocitl mimo realitu v jakési daleké budoucnosti anebo
uprostřed natáčení nějakého sci-fi filmu, kdy apokalypsa těžce dopadla na lidstvo.
Naštěstí, člověk je zpravidla jako nevěřící Tomáš, a potřebuje se přesvědčit na vlastní oči. A má naději, že to, co vidí,
je jen klam. A když má člověk naději, tak je to s ním ještě
dobré. Apoštol Pavel říká – a tak zůstává víra, naděje a láska. – Naději máme všichni, stále a říká se - že tonoucí se
stébla chytá. Tak je to s nadějí. Jenže na slovo naděje skoro ani v médiích ani na internetu nenarazíte. Leda tak ve
sportovních zprávách je tu naděje, že ten či onen sportovec postoupí do dalších kola či získá nějakou tu medaili.
Ale že by se hovořilo o tom, jakými nadějemi žijeme? To ne.
Možná je slovo naděje chápáno jen jako útěcha pro slabé a
neschopné A v běžném životě člověka se začne objevovat,
až teprve když přijde nemoc, starosti atd. Jenže naděje z
Písma není žádnou lacinou vějičkou, že všechno dopadne
nakonec dobře. V Písmu je naděje přesvědčením, že Bůh je
věrný a své sliby splní. To si ostatně každý rok připomínáme Adventem – od zaslíbení a nadějí proroků k andělovu

zvěstování až po narození dítěte, až po Vánoce. Tato naděje má důsledek i pro budoucnost. Bůh totiž nikdy nezapomněl na svět, který stvořil a neponechává ho ani pro budoucnost sobě samému. Nečeká nás konečná katastrofa,
třebaže to tak někdy vypadá. Zaslíbení, naděje říká, že konec přijde až s Ježíšovým druhým příchodem. Mít strach
není proto právě ten nejlepší postoj. To nejlepší je mít naději a těšit se na lepší časy. to je to správné pro přítomnost
i budoucnost. Bez špatných časů bychom si neuměli vážit
těch dobrých. Mějme tedy naději. Není to vějička útěchy,
je to životní styl. Mít naději lepších časů, mít naději, lásku i víru.
Krásné a požehnané adventní dny v klidu
a pokoji s přáteli a všemi dobrými lidmi.
farářka Mgr. Alena Fabiánová

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV – FARNOST JAROMĚŘ
pondělí 08:00 hod. (kaple děkanství)
úterý
17:00 hod.
středa 08:00 hod.
čtvrtek 17:00 hod.
pátek
17:00 hod. (kostel sv. Mikuláše)
sobota (dle rozpisu na vývěsce)
neděle 08:30 hod. (kostel sv. Mikuláše)
10:15 hod. (Velichovky)
Více informací na www.jaromer.farnost.cz.
CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE
Bohoslužby se konají každou sobotu Na Matysáku 737:
09:00 – 10:30 hod.
Studium Bible
10:45 – 11:30 hod.		
Kázání Božího slova
13:00 – 14:00 hod.
Odpolední program
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ JAROMĚŘ
pondělí 14:00 hod.
DD Černožice
úterý
09:00 – 15:00
Úřední den
15:00 hod.
Biblická hodina
neděle 10.00 hod. (modlitebna)
Kontakt na farářku Mgr. A. Fabiánovou – 737 847 864.
Informace na www.husitijaromer.estranky.cz,
mail: husbor777@email.cz.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV – FARNOST JOSEFOV
neděle 08:00 hod. (Jasenná, kostel)
09:30 hod. (Josefov, kostel, během mše dětská školka)
středa 17:00 hod. (fara Duškova 77)
pátek
17:00 hod. (fara Duškova 77)
Každou 2. neděli v měsíci se koná dětská rytmická mše.
První pátek v měsíci je adorace a požehnání. První neděli v měsíci
se koná na Starém Plese v kapli sv. Huberta mše (v letních
měsících od 14. hod.).
Kontakt 731 402 211, mail: farnost.josefov@gmail.cz,
www.farnostjosefov.cz, @FarnostJosefov.
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
pondělí 14:00 hod. (posezení nad biblí v Černožicích)
středa 18:15 hod. (biblická hodina – sudý týden)
pátek
17:00 hod. (Biblický kroužek)
neděle 09:00 hod. (Semonice)
11:00 hod. (2. a 4. neděle Jaroměř)
škola pro děti v Semonicích
Jednou za měsíc ve čtvrtek od 19:00 hod. se konají Modlitby se
zpěvy z Taizé.
Kontakt na faráře R. Žárského – 491 110 175, 604 149 841.
Více informací na www.semonice.evangnet.cz.
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TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA ZAZNÍ
Možná nebude znít ulicemi, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí
koledníci přinést do domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát – koledníci
budou dodržovat veškerá opatření, aby ochránili sebe i dárce. Zdraví našich příznivců i koledníků
je pro Charitu na prvním místě, a tak se tři králové pilně připravují na koledu s rouškami i koledu
virtuální od 1. do 24. ledna 2021. Cíl i motto sbírky zůstávají stejné – hlavní je pomoc lidem v nouzi
a pomáhá každá koruna.
Ve hře jsou momentálně tři scénáře. Ten
optimistický počítá s uvolněním všech
restrikcí a klasickou tříkrálovou koledou,
realističtěji se však v současné chvíli jeví
koleda s omezeními, při níž budou dodržena všechna nařízení.
Kdyby koleda po domácnostech nebyla možná, pokladničky budou umístěny na
několika místech v Jaroměři a na obecních
úřadech obcí. Plánek těchto míst zveřejníme na našich stránkách www.domovsvatehojosefa.cz.
Do sbírky lze přispět také dárcovskou SMS ve tvaru:
• DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777
• trvalá podpora DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90)
na číslo 87777
• anebo odesláním FINANČNÍHO DARU na účet:
66008822/0800 VS: 77705001
Rádi bychom, aby 21. ročník největší dobrovolnické akce v Jaroměři a okolí proběhl v obcích: Jaroměř,
Josefov, Semonice, Zaloňov, Vestec, Rtyně, Nový Ples,
Žireč, Velichovky a Hustířany, Heřmanice, Běluň, Brod,

Slotov, Rožnov a Neznášov, Vlkov, Jasenná,
Rasošky, Chvalkovice, Starý Ples, Habřina.
Když situace dovolí, kasičky budou i v našich kostelích v Jaroměři a Josefově.
Loňská sbírka byla i pro Oblastní charitu Červený Kostelec – středisko Domov
sv. Josefa Žireč rekordní. V Jaroměři a okolí
se vybralo přes neuvěřitelných 377 tis. 65 %
výtěžku připadlo na projekty Oblastní charity Červený Kostelec, v Domově se staly součástí velké investice pořízení nových oken. Letošní
sbírku bychom rádi použili pro klienty odlehčovací služby,
a to na revitalizaci zahrady.
Děkujeme všem, kdo se do tradičního 21. ročníku
Tříkrálové sbírky i netradičně zapojí!
Přejeme vám pokojný čas adventu, požehnané Vánoce
a do příštího roku pevné zdraví, bohatství lásky, radosti a naděje.
Za organizátory sbírky
Jitka Holcová a Mgr. Marie Paclíková
Domov sv. Josefa, tel: 491 610 603
www.domovsvatehojosefa.cz

TIP NA CESTU ZA UMĚNÍM
VÝLET DO JOSEFOVA 10. 8. 2020, SONS – SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH
A SLABOZRAKÝCH V NÁCHODĚ
Červencový výlet naší party patřil horám a přírodě, srpnový historii a umění. Navštívili jsme pevnostní
posádkové město vybudované koncem 18. století a pojmenované po smrti císaře Josefa II. na Josefov. Tato
lokalita byla v roce 1971 prohlášena městskou památkovou rezervací. V umělecké kolonii Bastion IV nás
přivítal řezbář Jan Paďour. Měl připravenu komentovanou přednášku o práci se dřevem a o vystavených
dílech, jejichž byl autorem. O tom všem nám poutavě vyprávěl.
Poté jsme viděli, jak uprostřed kasárenského dvora stál
mohutný vztyčený had ze světlého dřeva. V záhybech jeho
těla se mohly ukrývat lahve vína. Hlídal tu i zamračený
vodník obklopený mnoha pohádkovými bytostmi a zvířátky. Pod košatými stromy vyhlížela z mrtvého kusu klády
smutně vyhlížející tvář dívky, jako by čekala, až ji vysvobodí šikovné ruce řezbáře. Vyprávění umělce oživovali svým
křikem pávi a něco k snědku hledali v taškách návštěvníků koně.
Naše překvapení pokračovalo, když nás ve druhé části prohlídky přivítal známý sochař Petr Novák. Otevřel
nám dlouhou tajemnou chodbu, svůj ateliér. Ocitli jsme
se jako v dobách Josefa II. Tyto ponuré prostory ukrývaly
nádherná sochařská díla. U vchodu stálo sousoší Milada
Horáková loučící se s dcerou. V pozadí chodby se nacházela
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v nadživotní velikosti socha Černčického z Kácova – zakladatele Nového Města nad Metují, jejíž protějšek zde byl slavnostně odhalen u příležitosti 500 let od vniku tohoto města v roce 2001. Byl tu též hudební koutek. Za bustou Josefa
Haydna se ukrývala něžná flétnistka spoře ozářená modrým světlem. Umělecký dojem umocňovala skladba pro
flétnu od Wolfganga Amadea Mozarta. Bylo by nesnadné
popsat všechna díla v ateliéru. Největší část však patřila
koním. Ty má pan Novák velmi rád a jejich živoucí předlohy vlastní. Sochy koní se tu tak mohly představit ve své
plné kráse. V pohybu i odpočinku. Zvlášť mě však zaujala
jedna z nich, kterou považuji za nejkrásnější. Byla to zářivá
mramorová hlava koně s vlající hřívou. Ta ukrývala něžnou
tvář dívky. Šlo o umělecké ztvárnění mraků. Kolik fantazie
a tvůrčí síly bylo třeba k tomuto vyjádření.
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Nejdojemnější však byla socha umírajícího koně na bojišti z války 1866. Dlouho jsem se na toto dílo dívala. Kůň
klesá k zemi a voják drží jeho hlavu a líbá svého věrného
druha na čelo. Boří prsty do rozevláté hřívy a kůň se vyčítajícíma očima ptá: Proč? Padlým hrdinům jsou stavěny pomníky, ale jen málo z nich věnováno jejich umírajícím zvířecím druhům, kteří šli často do bojů nedobrovolně
a mnohdy i zbytečně. Příroda je stvořila pro volnost v dalekých stepích, ale člověk často ničí jejich přirozenost pro

své, někdy i pochybené cíle. Kolik jich v těžkých bitvách
muselo padnout pro slávu a moc lidí.
Až pojedete kolem bojiště války 1866 u Hradce Králové,
uvidíte zde tuto krásnou sochu v nadživotní velikosti.
Postojte a zavzpomínejte na sochaře umělce Petra Nováka
Běla Hejzlarová

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2020
V NÁCHODSKÉM REGIONU

Ve středu 13. května neproběhl 24. ročník Českého dne proti rakovině jak na východě Čech, tak
v celé České republice. Ale v roce 2020 nebylo téměř nic jako každý jiný rok. Kvůli ochraně celé
společnosti proti hrozbě koronaviru byl květnový termín této veřejné celonárodní sbírky odvolán
a akce přesunuta na příznivější dobu, tedy na středu 30. září.
Intenzivní příprava sbírkového dne probíhala od srpna
po celé září a dala členům náchodské pobočky Ligy proti rakovině pořádně zabrat. Ale vše se stihlo a bylo připraveno. Jenže ouha. Republikou se začala šířit druhá vlna
COVIDU-19, která všem zkomplikovala život. Konkrétně
náchodský i broumovský region se postupně stával jedním
z nejpostiženějších. A to byl důvod, proč mnohé tradiční
spolupracující subjekty, především z řad středních škol, na
poslední chvíli odřekly svou účast na akci. Na druhou stranu se podařilo domluvit spolupráci s mnoha dalšími dobrovolníky, avšak výpadek studentů středních škol se zcela nahradit nepovedlo. Dokonce ani počasí nebylo sbírce
právě nakloněno. Tak tedy nezbývalo nic jiného než nasadit si roušku, obléci svetr nebo bundu a vyrazit za dárci
do ulic. Kampaň byla zaměřena na prevenci nádorů ledvin
a močového měchýře, jejichž výskyt je u nás bohužel vysoký. V zájmu snížení rizika všech typů nádorů i odolnosti proti chorobám vůbec by se měl každý snažit již od mládí osvojit si způsob života zahrnující pravidelnou fyzickou
aktivitu, zdravou výživu a duševní pohodu, na což upozorňovaly i letáky.
Celkem se do prodeje symbolických kytiček měsíčku lékařského se zelenou stužkou zapojilo 26 skupin dobrovolníků z Náchodska, Trutnovska, Jaroměřska, Broumovska,
Policka a Novoměstska, z toho 9 středních škol. Nově se
do spolupráce zařadila mnohá zdravotnická zařízení, informační centra a další obětaví dobrovolní prodejci v regionu. Velmi se také osvědčil stánek náchodské Ligy proti rakovině na náměstí. Ochota veřejnosti přispět na tuto
tradiční sbírku byla značná, jen těch prodávajících bylo letos o poznání méně. Loňský historicky nejlepší výsledek
náchodská Liga proti rakovině letos splnila na 50 %, což
je však s ohledem na složitost situace úspěch! Na celorepublikový účet sbírky bylo celkem poukázáno 154 689 Kč.
Nelze jmenovat všechny dobrovolné prodejce, velikou pochvalu si však letos určitě zaslouží zejména studenti a pedagogové Gymnázia Jaroslava Žáka Jaroměř, které přispělo na sbírkový účet částkou 32 727 Kč, na druhém místě pak Střední odborná škola sociální a zdravotnická
Náchod s 24 516 Kč, dále potom Skaut Náchod s vybranými

13 927 Kč a nově zapojené Gymnázium Trutnov, které vybralo 13 190 Kč. Velmi také pomohli skauti z Červeného
Kostelce, kteří odevzdali 8 819 Kč.
Upřímné poděkování patří všem prodejcům – žákům, stu-

dentům i jejich pedagogům, skautům a dalším dobrovolníkům, především členům výboru LPR Náchod, a to i nováčkům, za jejich obětavý přístup ke sbírce. Velký dík za spolupráci také patří jako každoročně pracovníkům a pracovnicím České pošty Náchod a jejího depa. Náš region je
již po mnoho let oblastí, kde má Český den proti rakovině vždy vstřícné přijetí a podporu veřejnosti, mnoha dárců z řad občanů. A nemění na tom nic ani letošní nepříznivá situace. Srdce příznivců sbírky byla i v tomto nelehkém
roce otevřená pro pomoc druhým. Zároveň je také důležité, že významná část výtěžku sbírky se rok co rok vrací zpět do regionu, v první řadě pro Hospic Anežky České
v Červeném Kostelci.
Děkujeme a přejeme všem klidné vánoční svátky
a v roce 2021 hlavně pevné zdraví!
MUDr. Vladimír Müller, Ing. Libuše Kučerová
a Mgr. Renata Lelková
Liga proti rakovině Náchod, z. s.
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OKRESNÍ NEMOCNICE NÁCHOD
Milí spoluobčané,
s novým vydáním vašeho zpravodaje se již nacházíme v čase adventním a začínáme odpočítávat dny zbývající do času vánočního a také do nového roku.
Na prvním místě vám chceme vyslovit velké poděkování za vaše milé pozornosti a vzkazy, které do našich nemocnic stále zasíláte, neboť jsou pro
nás zdravotníky velkou podporou a radostí v této pro nás velmi náročné době.
Celkový počet hospitalizovaných pacientů s COVID-19
klesá, ale vyhráno zdaleka nemáme. Zejména péče o pacienty v těžkých stavech zatím příliš neubývá.
Situace je velmi náročná a s ohledem na délku také vyčerpávající nejen pro nás zdravotníky, ale také pro všechny
ostatní. Všichni víme, že na naše zdraví má vliv celá řada
faktorů, některé můžeme ovlivnit více, některé méně, ale
určitě už jen snahou o větší porozumění a vzájemnou toleranci si můžeme zpříjemnit vánoční čas, který již klepe na dveře. Opusťme strach, ale vybudujme si respekt
vůči původci epidemie. Najděme rovnováhu mezi osobní

svobodou na jedné straně a ochranou
zranitelných lidí mezi námi na straně
druhé. Vedle zdraví druhých nezapomínejme ani na to své. Nemějme obavy navštívit lékaře nebo nemocnici při
jakémkoliv podezření ohledně změny našeho zdravotního stavu. Nepodceňujme příznaky.
Vedle akutní péče držíme zachován provoz všech ambulancí a screeningových programů, a to právě proto, že si
uvědomujeme důležitost této části zdravotní péče.
Ještě jednou vám děkujeme za vaši přízeň a přejeme vám
klidné a radostné svátky vánoční a do nového roku hlavně
pevné zdraví a mnoho chvil, které budou naplněny pohodou a úsměvem. Budeme tu pro Vás i nadále.
Vaši zdravotníci
ON Náchod

ROK 2020 – ROK SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK
Víte, že rok 2020 byl Rokem sester a porodních asistentek? Jak to tak pozoruji na internetu a sociálních sítích, zahraniční porodní asistentky jsou ve slavnostní náladě už od začátku roku. Jsou hrdé na svou profesi. Weby nemocnic, porodních center, blogy a profily jednotlivých porodních asistentek a zdravotních sester, ať už pracují kdekoli, informují o této události a také osvětových krocích, které právě letos na počest
své profese podniknou.
Ačkoli valná většina se jich nakonec odehrála online, fyzicky
zdravotníci stáli, stojí a vždycky
budou stát v první linii připraveni nám pomoct.A my o tom buď
ani nevíme, nebo máme pocit,
že oslava prací stačí. Zdravotní péče je zkrátka samozřejmost. A v době covidové to platí několikanásobně. I když
výjimky existují.
Zdravotní sestry a porodní asistentky hrají velkou roli
v péči o lid, v nemoci i ve zdraví. Působí již v oblasti prevence, poradí ohledně životního stylu, starají se o potřeby, které vedou k navrácení zdraví nebo zlepšení při
onemocnění.
Jsou to ony, se kterými se potkáváte jako s prvními osobami, když něco potřebujete, když vám něco schází, potřebujete radu nebo pomoc. Mají své rodiny, svůj osobní život.
Přesto většinu svého času věnují svému poslání - ošetřování druhých. Možná proto je jich tak málo. Světová zdravotnická organizace (WHO) dokonce hlásí, že chybí 9 milionů zdravotních sester a porodních asistentek pro to, aby
zdravotní péče byla celosvětově dostupná do roku 2030.
To je také důvod, proč WHO stanovila tento rok Rokem
zdravotních sester a porodních asistentek. Podpořit mladé lidi, aby šli studovat ošetřovatelství, oslovit vlády, aby
do zdravotnictví více investovali, pozvednout společenský

26

status sester a porodních asistentek, které si zaslouží minimálně naše uznání, respekt
a obyčejné “děkuji”. Bez nich by
to totiž nešlo.
Proč právě rok 2020? V roce
2020 uplynulo přesně 200 let od narození Florence
Nightingale, zakladatelky moderního ošetřovatelství. Na
počest jejího narození se slaví každý rok 12. květen jako
Mezinárodní den sester.
“V tomto historickém okamžiku, kdy je svět poznamenán zdravotnickou krizí pandemie viru Covid-19, znovu objevujeme, jak zásadní pro nás zdravotní sestry a porodní asistentky jsou.”… “Nasazují vlastní zdraví, jejich
osobní a rodinný život musí jít stranou. Obětavě, profesionálně a zodpovědně pomáhají těm, kteří to potřebují.”
(Papež František)
Co kdybychom byli byť jen kapkou v moři a udělali nějakou drobnost, kterou dáme najevo, že si sestřiček a porodních asistentek vážíme? Poděkovat za to, že se o nás starají? Věřím, že na něco přijdete a uděláte tak někomu, koho
možná už teď potřebujete, velikou radost.
Martina Holubářová
porodní asistentka
www.intuitivniporod.cz
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STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
od 8:00 do 10:00
5. 12. a 6. 12.
MUDr. Ludmila Chrásková
Dr. E. Beneše 191
Jaroměř
tel.: 491 812 160

24. 12.
MUDr. Olga Záplatová
Husovo nám. 36
Česká Skalice
tel.: 491 452 447

27. 12.
MUDr. Martina Bucharová
Husovo nám. 36
Česká Skalice
tel.: 491 452 447

12. 12. a 13. 12.
MDDr. Veronika Kalouskov
Husova 931
Jaroměř
tel.: 491 812 935

25. 12.
MDDr. Šárka Šejvlová
Husova 931,
Jaroměř
tel.: 491 812 944

01. 01. 2021
MUDr. Lubomír Beran
Velký Třebešov 118
tel.: 491 453 272

19. 12. a 20. 12.
MUDr. Miluše Jiřištová Stomatologie Jiřištová s.r.o.
Z. Němečka 130
Jaroměř – Josefov
tel.: 491 813 485

26. 12.
DDS. Abosaleh Ahmad Amin
Velký Třebešov 118
tel.: 491 453 272

PRAVIDLA ZADÁVÁNÍ INZERCE VE ZPRAVODAJI
Řádková inzerce má být zadána v textovém souboru (txt.,
doc., docx.). Plošná izerce má být ve formátu pdf., možné jsou
i obrázkové formáty jpg. a png. Inzerce je VŽDY ČERNOBÍLÁ.
Za grafické zpracování se účtuje 20% navíc z celkové ceny
inzerátu. Inzerci zadávejte pomocí OBJEDNÁVKOVÉHO
FORMULÁŘE, který je ke stažení na webu města Jaroměře,
nebo si oněj požádjte na e-mailu: zpravodaj jaromer-josefov.cz

02. a 03. 01. 2021
MUDr. Erika Uhlířová
Průmyslová 146, Jaroměř
tel.: 491 815 475

KOŽNÍ AMBULANCE
V JAROMĚŘI
Od 1. ledna 2021 zahajuje provoz kožní ambulance v 1. patře
polikliniky v ordinaci stávající neurologické ambulance na
adrese Dr. Ed. Beneše 191.
A to každý pátek od 9:30 do 14:30 hod.
Telefon a sdělení informací: 606 443 820.

WWW.KOZNISRO.CZ

ŘÁDKOVÁ INZERCE
MONTÁŽ TĚSNĚNÍ do dřevěných OKEN a DVEŘÍ, videoukázka: www.MontazTesnení.cz, tel: 734 240 608. Držíme
teplo doma!

Čištění koberců a čalounění pro domácnosti i firmy.
Kompletní úklidový servis. Kvalitně za rozumnou cenu
a s dopravou zdarma. Telefon: 603 701 992.

HLEDÁM byt 2+1 v Jaroměři a okolí OV i DB. Zavolejte prosím na tel. 776 566 630.

KOUPÍM chatu, chalupu nebo domek v Jaroměři a okolí.
Nabídněte na tel. 774 777 072.

Do Pizzerie 28 přijme nový provozovatel kuchaře/kuchařku a servírku/číšníka. HPP, zajímavé pracovní ohodnocení, bonusy, prémie. Radim Ptáček, tel. 736 451 028.

Mladá rodina chce KOUPIT větší byt nebo dům v Jaroměři
i blízkém okolí. Nabídky prosím na tel. č. 775 777 073.

Nutně SHÁNÍM menší byt v Jaroměři, platba v hotovosti.
Volejte prosím na tel. 774 777 073.
Řeznictví v Jaroměři přijme prodavačku a řezníka. Místo
pracoviště náměstí ČSA 28. Tel. 736 631 404.

OBUV NOBL Jaroměř (naproti České poště) nabízí zimní
obuv se slevou od značek Tamaris, Marco Tozzi, S.Oliver,
Jana, Caprice… Ke každému nákupu malý dárek! www.
obuvnobl.cz
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Bezobslužná klubová
ČERPACÍ STANICE LPG
servis, revize a montáže LPG
ul. Průmyslová 126
Jaroměř – Josefov
tel.: 777 962 205
www.lpg-jaromer.cz

Děkujeme. Pf 2021

Jaroměř 188x61 mm 4B 2020 „PF 2021“
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revoluční způsob
sledování televize!

SLEDUJ

AŽ 145
PROGR

7

Pozastavení sledovaného
televizního pořadu
Sledujte nás nově i na facebook.com/alphastylsoft
30

TV

AMŮ

Přehrávání pořadů až 7 dní zpětně
na televizi, mobilu i počítači
Vaše nahrané pořady
dostupné kdekoliv

TE

• INTERNET
• TELEVIZE
• MOBIL
• TELEFON
• KAMERY
ALPHA StylSoft, s. r. o.
Husova 112, Jaroměř

www.stylsoft.cz
493 314 031

VZÁCNÉ NEBESKÉ DIVADLO NAD JOSEFOVEM I V EPOD
V úterní odpoledne 6. října byl obyčejný podzimní a již téměř klasicky zamračený den. Těžká oblaka
zakrývala oblohu a déšť byl na spadnutí. Náhle a naprosto nečekaně se nad severovýchodním obzorem rozzářila neuvěřitelně krásná plná duha.
Klenula se nad Jaroměří a Josefovem. Ovšem nebyla to jen
tak obyčejná duha. Byla fantasticky barevně sytá a hlavně ji jako vějíř protínaly anti-krepuskulární paprsky. To
všechno dohromady je raritní atmosférický jev za který je
zodpovědné Slunce a otvory v mracích. Celý děj však neměl dlouhého trvání. Vše proběhlo v řádech minut, ale jak
se opět potvrdilo, tak být ve správný čas na správném místě, je podstata úspěchu. O unikátnosti zachyceného jevu
svědčí mimo jiné i fakt, že prestižní americký portál Earth
Science Picture of the Day (EPOD) tuto fotografii ocenil
jako snímek dne.
Autor snímku, Zdeněk Bardon, mimochodem josefovský
rodák, obyčejně používá mnohem sofistikovanější techniku, než jakou použil k pořízení tohoto obrázku. Krátkost
jevu jej donutila použít tentokrát pouze fotoaparát umístěný v jeho iPhone. Jev nakonec po pár okamžicích zmizel, ale
na čipu fotoaparátu naštěstí zůstal.
Na snímku je zachycena nejen duha, ale i takzvané anti-krepuskupární paprsky. Ty se objevují na opačné straně
oblohy než paprsky krepuskulární a vycházejí z tzv. antisolárního bodu. Přesněji řečeno se v něm sbíhají. Jedná se totiž vlastně o paprsky krepuskulární, které vznikly na opačné straně oblohy a po obrovských kružnicích, do kterých se
ve skutečnosti projektují přímé sluneční paprsky, se skrze
celou oblohu sejdou právě v antisolárním bodě. Už samotné anti-krepuskulární paprsky jsou nepoměrně vzácnější

než krepuskulární, natož, když se k nim přidá dokonce celá
duha.
A tak se město Jaroměř, spolu s pevností Josefov, staly svědky tohoto vzácného atmosferického jevu, který se dostal
až na prestižní stránky Earth Science Picture of the Day
(EPOD). Ostatně jsou nositelé tradic, které se oblohou zabývají. Uprostřed jaroměřského náměstí stojí dodnes starý
meteorologický sloup i s funkčními přístroji, ve městě funguje několik amatérských meteorologických stanic. V josefovské pevnosti sloužil rakouský důstojník saského původu
a astronom Wilhelm von Biela, který zde v roce 1826 pozoroval kometu 3D/Biela (po něm pojmenovanou) a spočítal
její dráhu. Ta se v roce 1846 rozpadla a úplně zmizela z oblohy. Na čas po ní zbyly silné meteorické deště, ale po roce
1899 ustaly i ty.
Ostatně i autor oceněného snímku, Zdeněk Bardon, navštěvoval jaroměřskou hvězdárnu, která nebyla nikterak
malá, pyšnila se dvěma kopulemi a období svého astronomického zrání spojil s Hvězdárnou v Úpici, kde pod vedením ředitele Vladimíra Mlejnka před dobrými čtyřiceti lety
pronikal do tajů astronomie.
Marcel Bělík
Foto: Zdeněk Bardon
Odkaz na oceněný snímek:
https://epod.usra.edu/blog/2020/10/
rainbow-wheel-above-josefov-czech-republic.html

KOMETA C 2020 F3 NEOWISE
A POLÁRNÍ MEZOSFÉRICKÝ OBLAK NAD SEVERNÍM OBZOREM
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