Vyvolávací systém
Jaroměř dnes
Rekonstrukce mostu
Rozpočet města
Třídění odpadu
Volba prezidenta
Rekonstrukce muzea
Magická lóže
Divadlo v Jaroměři
Jaroměřské figurky
Vítání občánků
Jubilanti
Kvalifikační kurz
Kalendárium
Včelařství
Umělecká kolonie
Spolek Sante
Zimní radovánky
Městská knihovna
Foto: Lucie A. Tykalová

Josefovský ples

Vážení čtenáři,
nový rok je tady a my všichni podvědomě hodnotíme ten rok uplynulý. Po vánočních svátcích má každý trochu čas přemýšlet – bříška jsou stále přecpaná
kaprem a bramborovým salátem, nohy nás bolí od
toho věčného maratonu mezi plotnou a příbuznými,
peněženky dostaly opět pěkně zabrat, ale nový rok
tohle všechno smaže a začíná se na novo.
Důležitým svátkem, který nás v tomto měsíci čeká,
jsou Tři králové. Jsou to postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození
a přinesly mu zlato, kadidlo a myrhu. Faktem je, že
tímto dnem Vánoce vrcholí a končí. Je u nás tradicí,
že v ulicích chodí koledníci, vybírají peníze na dobročinné účely a píší svěcenou křídou na dveře domů
zkratku K † M † B † (latinsky Christus mansionem
benedicat – Kristus ať obydlí požehná). Za poslední křížek se ještě píše letopočet, aby Kristus žehnal
celý rok. Tři křížky zase symbolizují Nejsvětější Trojci – Otce, Syna a Ducha Svatého.
Další významná událost, která nás čeká, jsou prezidentské volby, které se budou konat 12. a 13.
ledna, případně i 26. a 27. ledna, kdy bude druhé
kolo. Není asi třeba na vás apelovat, abyste tyto volby nepodcenili. Pamatujte, že každý hlas se počítá
a každý názor je důležitý. Hlas, který může všechno
změnit, může být zrovna ten váš.
V neposlední řade chci napsat něco málo k samotnému Zpravodaji. Nechci bilancovat rok, který jsem
tu jako redaktorka strávila. Byly to chvíle nejenom
příjemné, ale mnohdy i strastiplné. A i když je to práce náročná a málokdo si umí představit, co vše obnáší, jsem ráda, že jsem mohla být u toho a velkou
měrou se zasadit o změnu, ke které ve Zpravodaji
došlo (společně s týmem Odboru školství, kultury
a tělovýchovy). Zpravodaj se změnil vizuálně, ale konečně se pomalu mění i obsahově. Je určitý směr,
kterým bych se ráda v novém Zpravodaji (a v novém
roce) vydala. Jsou to změny malé a postupné, ale
ráda bych věřila, že je to směr, kterým se chceme
ubírat všichni! Články by proto měly být úderné, výstižné a krátké. Posílejte fotografie! Je možné, že je
neuveřejním, ale vždy je lepší mít na výběr. Věřte,
že čtenáři raději uvidí fotografii na čtvrt stránky nežli
text bez fotografie na stránku celou. A takové malé
doporučení – před napsáním svého článku si vždy
řekněte, zda máte čtenářům opravdu co říct.
Na závěr vám všem chci popřát jen to dobré. Přeji
vám, aby se vám obloukem vyhýbali lidé, kteří z vás
vysávají štěstí a energii. Mějte na paměti, že nejste
ničí odpadkový koš, do kterého můžou tito „upíři“
pomyslně házet své odpadky. Mějte se rádi, myslete na svou rodinu, vychutnávejte dary, které vám
nikdo v obchodě nemůže koupit a na viděnou zase
v příštím čísle.

Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová

Zkvalitnění služeb pro klienty
O dboru organizač níc h a vnitřníc h vě cí

Od 1. prosince 2017 je na Odboru organizačních a vnitřních věcí
zprovozněn elektronický vyvolávací systém, který umožňuje občanům objednat se prostřednictvím webových stránek města
www. jaromer-josefov.cz.
Na úvodní stránce naleznete v levé nabídce „internetové objednání“. Obdobnou službu již nabízí Odbor dopravy a silničního hospodářství. Občanům tento systém přinese možnost objednávání se
na přepážku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidenci
obyvatel, a to na konkrétní úřední den (pondělí, středa) a hodinu.
Termíny objednání jsou dostupné vždy na 30 dnů dopředu s tím, že
nové termíny k objednání se zpřístupní vždy se začátkem nového
úředního dne (tj. v úřední dny po půlnoci).
Mimo internetové objednání je zbytek kapacity dané přepážky určen pro klienty, kteří přijdou bez objednání. Ti si vytisknou pořadový lístek na tiskárně v čekárně a počkají na zobrazení svého pořadového čísla na hlavním panelu a následně nad vchodem k přepážce.
Na pořadovém lístku se občanovi zobrazí údaj, kolik klientů již čeká
ve frontě na obsloužení danou přepážkou.

Postup internetového objednání
1. Vyberte si požadovanou přepážku (cestovní pasy, občanské
průkazy, evidence obyvatel).
2. Vyberte si požadovaný den a konkrétní hodinu (systém vám
nabídne volné termíny).
3. Uveďte své jméno, příjmení, telefon a email.
4. Po odeslání objednání obdržíte potvrzovací email, kterým je
třeba potvrdit rezervaci do 15 minut od jeho obdržení.
5. Po potvrzení rezervace obdržíte emailem identifikační kód
a další informace.
6. Po příchodu na úřad stisknete na obslužném pultu vyvolávacího systému tlačítko „KLIENTI OBJEDNANÍ Z REZERVAČNÍHO
SYSTÉMU“, následně zadáte svůj Identifikační kód. Obdržíte
pořadové číslo a počkáte na zobrazení svého pořadového čísla
na hlavním panelu a nad vchodem k dané přepážce.
Systém funguje tak, že obslužný pult pustí zadat občana jeho identifikační kód nejdříve 15 minut před termínem, na který je objednaný.
Dále funguje tak, že pokud si nevyzvedne občan lístek s pořadovým
číslem v čekárně do 15 minut od času, na který byl objednán, systém
automaticky zařadí do pořadí další osobu a jeho objednávku zruší.
Následně si tedy musí občan vzít nový lístek a je zařazen do fronty
dle času příchodu.
UPOZORNĚNÍ: 1 rezervace = 1 úkon (máte-li k vyřízení více úkonů,
rezervujte si dle toho příslušný počet termínů). Systém přiděluje
lístky až do vyčerpání denní kapacity pracoviště s ohledem na pracovní dobu.
V případě objednání přes internetovou rezervaci, může dojít ke zdržení odbavení z důvodu prodloužení obsluhy předchozího klienta.
Pokud víte předem, že se vám nepodaří v objednaný den a hodinu
požadovanou činnost uskutečnit, není třeba objednaný termín rušit.
Vyvolávací zařízení, pokud si nevyzvednete lístek s pořadovým číslem v čekárně do 15 minut od času, na který jste objednáni, automaticky zařadí do pořadí další osobu a Vaši objednávku zruší.
Ing. Jiří Kotland, vedoucí OOVV
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Zprávy z města

J ar o měř d n es – d íl s t o os mý

Ničím a nikým neovlivnitelný stroj času posunul naše město
do 892 roku svého života. Současně tím zahájil odpočítávání
posledních necelých deseti měsíců, kdy si celý národ připomene mimořádně významné sté výročí od založení samostatné
republiky.
Začínající rok s pořadovým
číslem 18 vyvolává úctu k desítkám tisíců našich legionářů,
kteří před 100 lety na všech
frontách tehdejší válečné apokalypsy naplňovali sen mnoha generací svých prapředků.
S osmnáctým rokem posledního století minulého tisíciletí se
ale také pojí nekonečné brázdy
utrpení a zmaru. Žijeme v jiné
době. V nesrovnatelném pohodlí a blahobytu. Našim generacím přináší právě začínající rok
také celou řadu výzev a nadějí.
Dálniční úsek 1107, vymezený hřbitovem v Černožicích a koncem obce Hořenice, patřil v uplynulém roce archeologům.
I přes nepříznivé klimatické podmínky nedošlo k žádným výrazným časovým ztrátám. V rámci zákonem stanovených regulí
proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. V první polovině minulého měsíce obdržel také náš městský úřad na zmiňovaný dálniční úsek stavební povolení, které muselo být, stejně
jako v dalších dotčených institucích, zveřejněno na úřední desce. Procházíme obdobím možných odvolání. Věřme, že Ředitelství silnic a dálnic, závod Praha, jakožto investor uvedené
stavby, bude moci v jarních měsících předat vítězi výběrového
řízení staveniště a ten následně zahájit stavbu. Na zprovoznění
několikakilometrového dálničního úseku bude mít zhotovitel
36 měsíců.
Mnohem důležitější je ovšem podmínka Ministerstva životního
prostředí, která podmiňuje zprovoznění úseku 1107 dokončením obchvatu Jaroměře, vedoucí z dálničního sjezdu na konci
Hořenic ve směru na krematorium, Čáslavky a Dolany. Několikaletý zmar, způsobený několika málo stěžovateli z Dolan, nedovolil přijmout ani územní rozhodnutí. Věřím, že obrat nastal
v březnu minulého roku, kdy krajský úřad zamítl připomínky
stejných stěžovatelů a potvrdil územní rozhodnutí jaroměřského stavebního úřadu. Někteří členové příslušné rodiny, nesouhlasící s trasou obchvatu, podali následně žalobu ke správnímu soudu. Ta byla uvedeným soudem 10. listopadu, tedy před
dvěma měsíci, zamítnuta. Lze předpokládat, že nespokojenci
využijí kasační stížnosti. Věřme, že i tento proces po neskutečné řádce let doklopýtá do fáze stavebního řízení a svitne
výraznější naděje na odklonění mohutných dopravních kolon
nejen mimo centrum našeho města, ale také mimo obytnou
zástavbu Čáslavek, Dolan a Svinišťan.
Před zhruba půl rokem začal platit nový územní plán města.
Na tento základní dokument čekaly také přípravné projekční
práce nového kruhového objezdu u nemocnice. Na základě informace Martina Hofmana, vedoucího stavebního úřadu, byla
diskutována možnost spojení územního a stavebního řízení.
Díky tomuto kroku existuje naděje na realizaci potřebného
dopravního řešení, především z ulice Národní, ještě do konce

letošního roku.
Výrazná a velmi pozitivní investiční aktivita mnohých podnikatelských subjektů, neklesající poptávka hypotečních úvěrů,
a především čerpání evropských dotačních financí ze strany
státních a obecních organizací, mají za následek také nemalá
negativa. Projekční kanceláře a stavební firmy nemají potřebnou volnou kapacitu. Chybí řemeslníci i běžní pracovníci. Nejcitelněji jsme tento vývoj zaznamenali při výběrovém řízení
na zhotovitele rekonstrukce lokality Na Valech. Už to, že se
do řízení přihlásil jediný uchazeč, bylo nepovzbudivé znamení. V současné době je evidováno se zhotovitelem díla několik
nedodělků a závad, které dle sdělení stavebních a dopravních
odborníků nebrání předčasnému užívání stavby. Pozdní předání díla má město ošetřeno smluvní pokutou. Poslední závady
by měly být odstraněny v první polovině letošního roku.
V té době by již měla probíhat kompletní rekonstrukce Tyršova
mostu. Tuto mnohamilionovou akci musí plně pokrýt městská
pokladna, neboť za celou dobu přípravných prací se neobjevila
žádná dotační příležitost. Jaroměřská veřejnost zcela jistě pocítí i v letošním roce pokračující práce na výměně elektrických
kabelů a především celoroční, více než půlmiliardovou investici, na našem vlakovém nádraží, kde dojde k výměně železničních kolejí a kompletnímu přebudování jednotlivých nástupišť.
Jen na této akci bude denně pracovat 200 až 300 zaměstnanců. V roce 2019 by měla na toto navazovat městská investice
v podobě výstavby dopravního terminálu s téměř dvojnásobným počtem parkovacích míst a parkovacím domem pro cyklisty. Za čtyři měsíce chceme podávat záměr a následně žádost
o dotaci. Podobně se vyvíjí situace kolem záměru opravy velké
části pevnostních hradeb v Josefově. I zde usilujeme o výrazné dotační prostředky v rámci evropských projektů. Především
zájemce cykloturistiky chci informovat, že veškeré projekční
a přípravné práce budoucí výstavby Kladské stezky, spojující
Jaroměř, Českou Skalici, Ratibořice, přehradu Rozkoš a Náchod, nadále probíhají s výraznou nadějí na budoucí realizaci.
Uvedl jsem pouze část z celkového výčtu více či méně reálných
aktivit, které bezprostředně ovlivňují a ovlivní život našeho
města. Konkrétní a konečnou podobu městského rozpočtu, jehož podstatná část byla schválena 12. prosince, určí zastupitelé
města na svém únorovém jednání.
S příchodem významného svátečního roku 2018 si dovoluji
opakovaně popřát nekončící výhry klidu a míru nad čímkoliv,
co se chce klidu a míru pouze podobat. Z celého srdce přeji
těm, kteří neopětují stejnou mincí, aby se jim vyhýbala lidská
malost, nezničitelná závist a bezbřehá nepřejícnost. Nejen do
celého roku 2018 přeji každému z Vás i Vašim blízkým pevné
zdraví a vše dobré.
Jiří Klepsa

Právě probíhají VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ na pracovní místo „Referent odboru plánovacího a finančního“ (do 8. 1. 2018)
a opakované výběrové řízení na pracovní místo „Referent
státní správy: oddělní sociálně-právní ochrany dětí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví, pracovník náhradní rodinné
péče“ (do 11. 1. 2018).
Více informací a přihlášky naleznete na webových stránkách www.jaromer-josefov.cz.
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LEDEN

R e k o n st rukc e Ty rš ov a mos t u v Ja rom ěři

Město Jaroměř plánuje na letošní rok významnou investiční
akci, a to rekonstrukci Tyršova mostu.

odstranění poruch mostního objektu, obnova mostního svršku
a vybavení dle historických dokumentů. V tomto případě po-

Na úvod bych se pokusil stručně popsat historii tohoto významného mostu, který vždy tvořil spojnici města s historickým náměstím. V místech dnešního Tyršova mostu býval kdysi
brod. Později byl na tomto místě postaven dřevěný most opatřený krovem se šindelovou střechou. Když se stal již chatrným,
byl na jeho místě postaven
v roce 1831 tzv. Řetězový most,
který byl svojí mohutností určitou dominantou při vstupu
do náměstí. Tento most byl
v roce 1884 nahrazen novým
tzv. Erárním mostem, který byl
již tvořen příhradovými ocelovými horními oblouky s dolní
mostovkou a oboustrannými
chodníky. Tento most sloužil až
do roku 1932, kdy byl z důvodu
narůstající dopravy zbourán
a nahrazen nynějším mostem
Dr. Miroslava Tyrše, který byl dán do užívání 28. října 1932,
a který slouží ke svému účelu dodnes. Svůj větší význam měl
tento most ještě před dokončením nového průtahu městem
a silničního mostu přes řeku Labe v ulici Na Valech, neboť sloužil právě k převedení dopravy přes tuto řeku z Hradec Králové
směrem na Náchod a do Polska.
Tyršův most slouží nejen pro dopravní účely, ale je využíván
i pro vedení inženýrských sítí. V současné době v tělese mostu
vede vodovodní potrubí, elektrické vedení (včetně veřejného
osvětlení), kompletní sít sdělovacího vedení (včetně kabelové
televize) a na mostě je dále zavěšeno plynovodní potrubí.
Historický význam Tyršova mostu potvrzuje i skutečnost, že je
tento most zapsán jako nemovitá kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Z hlediska konstrukčního systému je nosná konstrukce mostu tvořena segmentovou
klenbou ze železobetonu, nad níž je výplň ze škvárového betonu. Jedná se o most s horní mostovkou, kde čelní zdi jsou
z lomového kamene s kvádrovým obkladem.
Vlastní rekonstrukce bude spočívat v sejmutí mostního svršku
a vybavení a následně bude vybrán i zásyp železobetonové
klenby. Bude provedena celková sanace nosné konstrukce,
obnoven zásyp, zřízena nová hydroizolace a následně obnoven mostní svršek včetně vybavení. Cílem této rekonstrukce je

čítáme i s úzkou spoluprací s památkáři, kde cílem je uvedení
mostu do stavu dle historických záznamů. S tím souvisí i skutečnost, že nová vozovka bude ze žulových kostek a povrch
chodníků bude ze žulové mozaiky.
V rámci prováděné rekonstrukce mostu budou svoji činnost
vykonávat také archeologové,
neboť je zde velká pravděpodobnost, že při odhalení zejména předmostí, se zde mohou
nacházet i zbytky původního
řetězového mostu. Tato činnost bude vykonávána formou
záchranného archeologického
výzkumu.
Projektovou dokumentaci na
kompletní rekonstrukci Tyršova mostu vyhotovila společnost SUDOP PRAHA a.s.
Této dokumentaci předcházel
diagnostický průzkum, který prováděl soudní znalec v oboru
mostních konstrukcí Ing. Pavel Hrůza a jehož výsledkem bylo
zjištění stavebně-mechanických vlastností základních nosných
materiálů, což bylo mimo jiné i podkladem pro zadání a rozsah
projektové dokumentace.
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele celé
akce. Předpokládané zahájení je plánované v měsíci dubnu
letošního roku a plánované dokončení do konce měsíce října
(případně do první půlky měsíce listopadu). Tento termín bude
odvislý od zahájení prací v návaznosti na klimatické podmínky.
V rámci této rekonstrukce bude zřízena i provizorní lávka pro
přeložky výše uvedených inženýrských sítí. Tato lávka nebude
průchozí a přístupná pro veřejnost. V daném případě bude
nutné využít obchůzné trasy na náměstí ČSA podél řeky Labe
a přes Komenského most, případně z lokality Na Valech. Automobilová doprava na náměstí bude umožněna z komunikace
v ulici Na Valech, kde budou umístěny světelné semafory pro
usnadnění provozu vozidel. Po celou dobu rekonstrukce bude
Tyršův most uzavřen pro veškerou dopravu.
Pevně věříme, že rekonstrukce Tyršova mostu proběhne bez
větších problémů, a že se ani vlivem jiných subjektů nijak neprodlouží lhůta pro její dokončení.
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Ing. Jiří Mikulka, odbor majetku města (foto: archiv J. Polák)
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Byl schválen rozpočet Města Jaroměř na rok 2018
Dne 12. 12. 2017 proběhlo zasedání zastupitelstva města Jaroměře, na kterém byl schválen předložený návrh rozpočtu našeho města na rok 2018. Pro informaci občanů města Jaroměře
uvádím přehled základních údajů, týkajících se schváleného
rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, na straně příjmové i výdajové, ve výši 260 519,01 tis. Kč. Zároveň byly schváleny převody akcí z roku 2017 v celkové výši 19 056,73 tis. Kč.
Schválený rozpočet se týká především provozních výdajů města,
mezi které patří financování činnosti příspěvkových organizací.
Město Jaroměř je zřizovatelem celkem 11 příspěvkových organizací, z nichž největší jsou Technické služby města Jaroměře,
všechny tři základní školy, mateřské školky, muzeum, knihovna, kulturní středisko, dům dětí a mládeže, základní umělecká
škola a školní jídelna. Příspěvek zřizovatele na jejich provoz činí
60 676 tis. Kč.
Mezi další velké položky schváleného rozpočtu patří výdaje na
údržbu majetku města – bytového a nebytového fondu, ostatního majetku a místních a kulturních památek města v rámci regenerace, a to v celkové výši 31 477 tis. Kč.
Na zajištění chodu sportovních zařízení města, jako je areál
ASVAJ, zimní stadion a plavecký bazén je v rozpočtu počítáno s částkou 12 897 tis. Kč. Na zajištění provozu pečovatelské
služby je v rozpočtu vyčleněno 7 630 tis. Kč a na chod městské
policie, včetně asistentů prevence kriminality, je určena částka
17 395 tis. Kč.
Správa městského úřadu včetně zajištění elektronizace úřadu a ochrany osobních údajů v souvislosti s účinností nového zákona o GDPR zatěžuje rozpočet města částkou ve výši
70 518 tis. Kč.
V neposlední řadě je v provozním rozpočtu města počítáno
s částkou 12 050 tis. Kč určenou na poskytnutí návratných finančních výpomocí a dotací v rámci vyhlášených programů a na
základě individuálních žádostí v oblasti sportu, využití volného
času dětí a mládeže a ostatní zájmové činnosti.
Pokud jsem zmínila nejvýraznější výdajové položky, měla bych
stručně uvést i informace, týkající se příjmové části rozpočtu.
Město Jaroměř plánuje ve svém rozpočtu příjmy z daní ve výši
153 500 tis. Kč (nejvyšší podíl příjmů očekáváme u daně z příjmů FO ze závislé činnosti, u daně z příjmů právnických osob
a u daně z přidané hodnoty). Dalšími zdroji příjmů města jsou
příjmy z výběru místních poplatků, především za psy a odpady,
očekáváme příjem ve výši 4 705 tis. Kč a příjmy z daně z hazardních her (5 000 tis. Kč). Stát nám přispívá na výkon státní správy
příspěvkem ze státního rozpočtu ve výši 17 437,1 tis. Kč. Ostatními příjmovými položkami jsou příjmy z nájmů, služeb, parkovného, vstupného a příjmy z dotací.
Na počátku ledna 2018 bude známá výše volných finančních
prostředků, které bude možno zapojit do rozpočtu města především na financování tzv. investičních akcí, případně větších
oprav. Jednou z největších akcí, která naše město čeká v roce
2018 je rekonstrukce Tyršova mostu. O dalších akcích bude zastupitelstvo města rozhodovat na svém 1. jednání v roce 2018,
a to 20. února. Přehled plánovaných akcí bude k dispozici v průběhu ledna na webových stránkách města (úřední deska).
Schválený rozpočet na rok 2018 je zveřejněn na webových stránkách města (v sekci úřední deska), každý občan může rovněž
využít tzv. monitor ministerstva financí (http://monitor.statnipokladna.cz), kde jsou průběžně aktualizovány informace o stavu

rozpočtu našeho města a podrobné informace o hospodaření
včetně příspěvkových organizací.
Závěrem bych chtěla pouze dodat, že každý z nás, občanů města Jaroměře, může svou měrou ovlivnit výši nákladů na provoz
města. Tím, jak se budeme chovat k našemu společnému majetku, a jak budeme udržovat pořádek okolo sebe, třídit odpad, neznehodnocovat městský inventář a městský majetek.
Vždyť každý zbytečný a neplánovaný výjezd technických služeb města za likvidací černé skládky, vysypaných a zničených
odpadkových košů, převrácených kontejnerů a hromad „nepotřebného“ domácího vybavení okolo kontejnerů, stojí nemalé
finanční prostředky, které musí město vynaložit na jejich odstranění a nápravu. I financování údržby historických částí Jaroměře, a především Josefova, je pro rozpočet našeho města velkou
zátěží, proto jsem vám alespoň částečně chtěla nastínit, co vše
musí obsahovat náš „provozní“ rozpočet města. V únorovém
vydání Zpravodaje vás ráda seznámím s výsledkem hospodaření
města za rok 2017.
Neumannová Iveta, vedoucí odboru plánovacího a finančního

Místní poplatek za svoz kom . odp adu
a m ístní poplatek ze psů

Dne 1. 1. 2018 nabývá účinnosti nová Obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je zveřejněna na úřední desce města
Jaroměře a na elektronické úřední desce na internetových
stránkách města Jaroměře.
Odbor plánovací a finanční MÚ Jaroměř upozorňuje občany na
změnu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů § 14 a odst. 3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala a odst. 4. V případě, že
poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě podle odstavce 3, nárok na
osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.
S ohledem na výše uvedené žádáme občany Jaroměře o bezodkladné hlášení změn, které mají vliv na případné osvobození
nebo úlevu od placení místních poplatků za svoz komunálního
odpadu nebo poplatku ze psů. Při nesplnění podmínky dle odst.
3), zákona o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů,
není možné osvobození nebo úlevu od poplatku přiznat.
Bližší informace jsou k dispozici na OPF, číslo dveří 111, nebo na
telefonním čísle 491 847 238, pí Maksymovová.
UPOZORŇUJEME občany, že od 1. 1. 2018 dochází k organizační změně na odboru plánovacím a finančním MÚ
v Jaroměři.
Platby v hotovosti nebo platební kartou za místní poplatek za svoz komunálního odpadu a místní poplatek ze psů
jsou přijímány na pokladně v hlavní budově MÚ v Jaroměři, nám. Československé armády 16, 1. patro číslo dveří 114.
Iveta Neumannová, vedoucí OPF
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Zvýšení procenta vytříděných složek z komunálního odpadu. 1. část.
Od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 probíhal ve vytipované lokalitě rodinných domů na sídlišti Na Ptákách pilotní projekt „Zvýšení
procenta vytříděných složek z komunálního odpadu“.
Cílem projektu bylo v praxi zjistit předpoklad zvýšení množství
vytříděných složek. Dobrovolníci vlastnící nemovitost byli vybaveni 120 l nádobami na plast a papír a 120 l (popřípadě 240 l)
nádobami na zbytkový komunální odpad. Týdenní svozy byly
změněny na 14denní a nádoby na plast byly sváženy rovněž se
14denní četností. Do pilotního programu bylo zapojeno 32 čísel
popisných (z celkových 49). Během pilotního projektu se prokázalo, že 14denní svoz je dostačující, protože pokles zbytkového komunálního odpadu byl až 60 %.
Projekt byl tedy hodnocen jako velmi úspěšný, proto jej Zastupitelstvo města Jaroměře zavedlo do praxe, a to plošně na celém území města.
Systém nazývaný jako „door to door“ vejde v platnost od
1. 7. 2018. Frekvence svozu malých nádob (120 a 240 l) bude
tedy změněna z týdenní na čtrnáctidenní, a to i u čísel popisných, která se do tohoto systému nezapojí. Ti, kteří tak neučiní,
si budou muset na vlastní náklady zajistit dostatečnou kapacitu nádob. Frekvence vyvážení kontejnerů s objemem 1100 l, na
směsný komunální odpad a na odpad separovaný, zůstává stejná – tedy týdenní.
Jedním z hlavních důvodů zavedení tohoto systému je zvýšení
množství vytříděných složek z komunální odpadu, přičemž by
mělo dojít k navýšení příjmů z této komodity. Dalším takovým
důvodem je připravovaná novela zákona o odpadech, u které dojde k razantnímu nárůstu poplatků za uložení zbytkové
komunálního odpadu na skládku (ze současných 500 Kč/t na
předpokládaných 2000 Kč/t).
Rádi bychom samozřejmě, aby lidé více třídili, ale paradoxně
by nám pak objemy na vytříděné složky, které v současném
systému máme nastavené, nestačily. Nemůžeme navýšit systém, který je už teď kapacitně naplněný. Možností tak bylo zvýšit frekvenci svozu, ale přitom samozřejmě více zaplatit, nebo
uvolnit kapacity tímto systémem „door to door“.
Přihlásit se do systému „door to door“ můžete u Mgr. Sylvy
Hučkové na tel. č. 491 847 156, nebo na e-mailové adrese huckova@jaromer-josefov.cz. Přihlašovací formulář bude možné
stáhnout od 15. 1. 2018 na webu města v sekci Odboru životního prostředí.
Na otázky odpovídá vedoucí OŽP Ing. P. Filipec.
Co je vlastně systém „door to door“?
Svoz malých nádob dům od domu, v překladu přesněji
dveře od dveří. Systém se tak rozšiřuje oproti stávajícím stanovištím až k lidem.
Bude poplatek za svoz odpadu vyšší, popřípadě jak to bude
fungovat v budoucnu?
Jsou tři způsoby, jak lze městu platit svoz odpadu. První je paušální platba, druhá možnost je jednotlivými smlouvami
a třetí možnost je platba za každý svoz. V tomto smyslu dojde
určitě k nějaké změně. Dokud však nebude schválena novela o
odpadech, nemůžeme říct, jaké ty změny budou. V posledním
čtení návrhu novely zákona o odpadech je, že systém paušální
bude zachován s možným systémem úlev.
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Od roku 2024 bude také zákaz skládkování neupraveného komunálního odpadu. To znamená, že to, co je v černé
popelnici, se nebude moci vysypat na skládku. Takové suroviny
se budou muset nejdříve upravit. Z trhu z druhotnými surovinami se však prokázalo, že třídění odpadu je nejčistší příjem zdroje – ten odpad, který projde třídičkou ze směsného odpadu,
nemá takovou kvalitu jako přímé třídění. Takže svozové firmy
se pomalu připravují na to, že jejich hlavní zdroj příjmu budou
peníze právě z vytříděných surovin.
Pro koho je tedy ten systém „door to door“ určen a jak to
bude s velkými kontejnery u bytových a panelových domů?
Tento systém se čtrnáctidenním svozem nabízíme
pouze těm, kteří vlastní nádoby s objemem 110, 120 a 240 litrů.
Kontejnery o objemu 1100 litrů budou nadále sváženy jednou
týdně.
Je potřeba si nádoby v systému „door to door“ pořídit?
Město nabízí lidem, že pokud se do tohoto programu
přihlásí, vybaví je žlutou a modrou nádobou – dostanou je do
výpůjčky. Lidé budou mít zápůjčku zdarma, protože tak chce
město podpořit ty, kteří chtějí a budou třídit. To je první fáze.
Pokud by měl do budoucna fungovat nějaký systém
úlev, bude potřeba tyto úlevy udělat adresně – pak budeme
muset přistoupit k identifikaci všech nádob.
Jsou k tomu uzpůsobeny nynější vozy, které svážejí odpad?
Nejsou, tyto vozy tomu budou muset být v budoucnosti přizpůsobeny. Ale o takové technologii se můžeme bavit
v případě, že se do ní zapojí alespoň pět set čísel popisných.
Pokud se do nového systému zapojí méně lidí, nemá cenu identifikaci nádob a vybavení svozových vozů řešit.
Ve své zprávě píšete, že investiční náklady i s technologií se
můžou vyšplhat až na devět miliónu korun.
To je suma všech investičních nákladů, včetně pořízení
a výměn všech nádob, instalace čipů, technologie na vozidla,
dispečink, mobilní přenos, ale i pořízení gravitačních zámků.
Na tento systém lze žádat dotaci, která je podpořitelná až
z 85 %, ale těch zdrojů financování může být samozřejmě víc.
Jak si Jaroměř stojí v třídění a výtěžnosti?
Když uvážím, jakou máme výtěžnost, jaké nabízíme
služby a kolik platíme za svoz odpadu, tak jsme jedni z nejlepších v republice. To dokládá určitě i ocenění v celostátní soutěži
„O křišťálovou popelnici 2016“, kde jsme se umístili v první desítce.
Ve své zprávě také píšete, že chcete do tohoto projektu zapojit i živnostníky.
Toto zapojení by mělo smysl pouze v případě, že by se
odpad platil od váhy, případně od objemu. Nelze jim umožnit
zapojit se do systému a vytřídit například tunu odpadu za stejnou cenu, jako rodina, která vyprodukuje odpadu desetkrát
méně.
«LAT»
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O dbor výstavby inform uje

10 mýtů o třídění
1. Recyklovaný odpad skončí na jedné hromadě?
Je to nesmysl. Svozové firmy mají větší příjmy z vytříděných složek.
2. Plasty se musí nejdříve vymýt?
Nemusí, pokud budete mít plasty uskladněny tak, aby
se k nim dostal vzduch, vyschnou.
3. Kartony od mléka patří do papíru?
Ne, patří do plastu, pokud v daném městě není přímo
kontejner na karton (oranžový). V Jaroměři využíváme duálního systému sběru.
4. Polystyren do plastu nepatří.
Patří, ale pouze ten obalový, nikoliv stavební.
5. Pleny i použité kapesníky patří do papíru.
Nepatří, jsou vyrobeny z materiálu, který nelze dále
recyklovat. Také jejich znečištění nedovoluje další
využití.
6. Plechovky od nápojů patří do kom. odpadu?
Ano, pokud v obci není samostatný systém svozu
kovu. Ten bude u nás zaveden v lednu. Přibližně na
šesti místech budou kontejnery šedé barvy na kov.
Tento odpad je však možné umístit i ve sběrném
dvoře.
7. Zrcadla patří do skla.
Nepatří, protože je na nich vrstva stříbrných směsí.
8. Plata od vajec a roličky od papíru patří do papíru.
Neměly by tam být. Papír je totiž recyklovatelný maximálně osmkrát. Každou recyklací papíru se zkracuje
papírové vlákno, a právě proto není vhodné tyto věci
vhazovat do nádob na papír.
9. Kapsle od kávovaru patří do plastu.
Určitě se nic nestane, když je vhodíme do plastů.
Plasty v třídičce se totiž dále třídí např. na PET lahve,
šampony, pytlíky a igelitové sáčky. Ostatní plasty,
tzv. výmět, jde do cementárny jako náhradní palivo –
neskončí na skládce, ale využijí se energeticky.
10. Nebezpečné odpady doma nemáme.
Doma máme spousty nebezpečných odpadů. Jakákoliv plechovka od barvy nebo lak na vlasy. Svoz takového odpadu je dva krát ročně. Na skládce nebezpečného odpadu je dále tříděn, např. dle výbušnosti. Do
komunálního odpadu však nepatří!

Katastrální úřad připravuje na rok 2018 revizi katastru nemovitostí na území města Jaroměř a obce Rožnov.
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Náchod, bude provádět v roce 2018 revizi katastru nemovitostí katastrálního území Jezbiny a Semonice města Jaroměř a současně
katastrálních území Rožnov a Neznášov obce Rožnov. Oznámení
katastrálního úřadu o konání revize údajů katastru nemovitostí
na území města Jaroměře, v katastrálním území Jezbiny a Semonice, jsou od listopadu 2017 vyvěšeny na úřední desce městského
úřadu Jaroměř a obdobně je tak vyvěšeno pro veřejnost na úřední desce obecního úřadu Rožnov. S revizí údajů katastru nemovitostí se bude setkávat i v navazujících letech, kdy revize proběhne
postupně na celém území obce s rozšířenou působností Jaroměř.
Například na rok 2019 je avizovaná revize katastrálního území Josefov a na rok 2020 katastrálního území Jaroměř.
Cílem revize údajů v katastru nemovitostí je prověření souladu evidovaných údajů v katastru se skutečným stavem v území
a v případě zjištění jeho nesouladu jeho následné odstranění. Tento nesoulad vzniká zejména z toho důvodu, že vlastníci nemovitostí neplní vůči katastru nemovitostí svoji ohlašovací povinnost
a katastrálnímu úřadu provedené změny v území neoznamují,
např. u dokončených budov, které podléhají zápisu do katastru
nemovitostí. Podstatnou měrou vzniká nesoulad údajů také vlivem stavební nekázně některých stavebníků. Z těchto důvodů je
zřejmé, že údaje v katastru nemusí plně odpovídat skutečnosti.
Cílem revize údajů katastru nemovitostí je tedy docílit stavu, aby
údaje katastru co nejvíce vypovídaly o skutečném stavu v území.
Zástupci katastrálního úřadu budou postupně provádět pochůzky v terénu a revidovat skutečný stav v území se stavem v katastru, přičemž předmětem revize budou zejména hranice pozemků,
obvody budov a vodních děl, druh pozemku, způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby. Revize katastru naopak nenahrazuje obnovu katastru novým mapováním, neprobíhá zjišťování průběhu hranic a jejich následné zaměření.
Samotnou revizi katastru provádí příslušný katastrální úřad prostřednictvím svých zástupců. Nicméně důležitou úlohu v celém
tomto procesu má i součinnost obce, orgánů veřejné moci a součinnost jednotlivých vlastníků nemovitostí. Především se předpokládá součinnost vlastníků dotčených nemovitostí, u kterých
bude zjištěn nesoulad mezi evidovaným stavem v katastru a skutečným stavem. Jinými slovy vlastníků, kteří mají vše v pořádku,
se revize nedotkne a v konečném důsledku ji nemusí ani zaznamenat.
Pokud jde o shora uvedené orgány veřejné moci, předpokládá
se úzká součinnost katastrálního úřadu i s městským úřadem Jaroměř, zejména pak s odborem výstavby, jako příslušným obecným stavebním úřadem a úřadem územního plánování, a dále
pak s odborem životního prostředí, jako příslušným speciálním
stavebním úřadem pro stavby vodních děl a příslušným orgánem
ochrany zemědělského půdního fondu.
Pokud Vás problematika revize katastru zajímá, bližší informace
naleznete například na webových stránkách katastrálního úřadu www.cuzk.cz, popřípadě v zákonu č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a v jeho prováděcí vyhlášce
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
Ing. Martin Hofman, vedoucí odboru výstavby
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Volba prezidenta České republiky 2018
Volba prezidenta republiky proběhne v pátek dne 12. ledna
2018 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu dne 13. ledna 2018 od
8.00 do 14.00 hod. Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 do
22.00 hod. a v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hod.
Voličem je státní občan České republiky (dále jen „občan“),
který alespoň druhý den volby prezidenta (tj. 13.01.2018) dosáhl věku 18 let. V případě konání druhého kola volby prezidenta
může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého
kola volby prezidenta (tj. 27.01.2018) dosáhl věku 18 let.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem.
Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu (popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem) je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat obecní úřad, který vede stálý seznam (nebo
zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam), o vydání voličského průkazu. Upozorňujeme, že při ztrátě nebo odcizení nelze vydat duplikát voličského průkazu.
Volit se bude v těchto okrscích:
Okrsek
Volební místnost
1
Restaurace Růžovka
2
ZŠ Speciální a praktická
3
Radnice Jaroměř
4
SŠ Řemeslná – Domov mládeže

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Gymnázium
Nemocnice
Městská knihovna
Městské muzeum
Jídelna U Berňáku
Jídelna U Berňáku
Restaurace SATO
Radnice Josefov
Radnice Josefov
Sokolovna TJ Sokol Jezbiny
Bývalá ZŠ Starý Ples
Has. zbrojnice Semonice
Gymnázium
Železniční muzeum

Upozorňujeme voliče, kteří volí v bývalém domě s Pečovatelskou službou v areálu Nemocnice (volební okrsek č. 6), že volební místnost bude přemístěna z přízemí budovy do 1. patra.
Pro první kolo volby prezidenta budou distribuovány hlasovací lístky občanům do místa trvalého pobytu. Žádáme všechny
občany, aby si řádně označili své poštovní schránky. Hlasovací
lístky budou rovněž k dispozici ve volebních místnostech. V případě konání druhého kola volby prezidenta republiky nejsou
hlasovací lístky distribuovány do místa trvalého pobytu, budou
k dispozici ve volebních místnostech.
Další informace o volbách jsou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města www.jaromer-josefov.cz, v sekci
„Úřední deska“, podsekce „Volba prezidenta ČR 2018“.
Ing. Jiří Kotland, vedoucí OOVV

J ak ý b ud e r o z počt ov ý rok 2 0 18

Ve středu 29. listopadu proběhlo veřejné jednání mimořádného XXVII. Zastupitelstva města Jaroměře.
Na programu bylo především prodloužení čerpání úvěru k financování zpožděné výstavby areálu Na Valech. Po dvaceti
minutách veřejné jednání skončilo a následně se uskutečnilo
setkání zastupitelů k přípravě návrhu „provozního“ rozpočtu
města na rok 2018. Tento se bude schvalovat na veřejném zasedání 12. 12. 2017.
Co lze očekávat? „Provozní“ část počítá s výdaji ve výši necelých 280 mil. Kč. Je v tom ovšem převod nezrealizovaných akcí
v roce 2017 za cca 19,0 mil. Kč. Je špatné, že mezi těmito akcemi je mnoho nezajištěných projektových dokumentací, které
tak výrazně zpomalí jejich realizaci. To je ovšem veliká škoda.
Údajně to je z důvodu, že nejsou projekční kapacity. Jsou to
třeba projekty na chodníky v ulicích Žižkova, 5. května, Nádražní, nebo projekt na autobusovou zastávku v Josefově, projekt
na křižovatku u knihovny atd.
Zastupitelstvo bude asi 20. 2. 2018 schvalovat na svém veřejném zasedání v aule ZŠ Na Ostrově tzv. „investiční“ část rozpočtu města. Tam při projednávání rozpočtu města mohou
občané mluvit do jeho struktury a požadovat realizaci investic,
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které jim ulehčí život ve městě, třeba opravy chodníků nebo
prašných a blátivých cest. Slovo jim musí být na jednání uděleno a je jen na nich, zdali se nechají „umluvit“ o nerealizovatelnosti jejich požadavků. Zastupitelé mají přeci zastupovat zájmy
občanů a naslouchat jim. Nedostatek disponibilních finančních
prostředků lze řešit i úpravami schválené provozní části rozpočtu města. Mnohokráte jsem v minulosti psal, že by se dalo
leccos ušetřit na jeho výdajích.
Množství disponibilních finančních prostředků na investice
bude odvislé od účetní závěrky roku 2017, tedy od plnění rozpočtových příjmů a v té souvislosti od odhadu příjmů města
v roce 2018. Odhaduji, že by to mohlo být někde okolo 40 mil.
Kč. Pro rok 2018 jsou ovšem zcela nezbytné realizace dvou
akcí. Je to generální oprava zchátralého Tyršova mostu pod náměstím ČSA a dokončení opravy „železného“ mostu v Průmyslové ulici pod Josefovem. Náklady budou odvislé od výběrového řízení na zhotovitele, ale lze předpokládat, že „spolknou“
podstatnou část volných finančních prostředků. Bylo by ovšem
chybou zvyšovat zadlužení města. Již v roce 2017 si muselo vzít
město úvěr 16 mil. Kč na areál Na Valech. Koncem února se
tedy uvidí, co zastupitelé zrealizovali ze svých volebních slibů.
Ing. Otto Salač, CSc., opoziční zastupitel, 7. 12. 2017

2018
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MŠ Na Z a v a d i lce
Sp o l eč n ě j d e v šech n o lépe...

Vzdělávání v mateřské škole si klade za cíl připravit to nejcennější, co naše společnost má, tedy naše děti na život.

Život, který jak my dospěláci již dobře víme, není zdaleka pouze
procházkou pohádkovou zahradou plnou nádherných plodů,
ale častokrát i strastiplným dobrodružstvím s množstvím obtížných překážek. A protože člověk je tvor společenský, chutnají mu sladké plody života mnohem lépe, může-li se o ně podělit s někým dalším a překážky překonává mnohem snadněji,
pomůže-li mu někdo druhý. Z tohoto důvodu jsme se v naší
školce rozhodli propojit letošní vzdělávací programy ve všech
třídách a ve všech jednotlivých oblastech vzdělávání, ať už psychologickou, biologickou, kulturní, sociální či enviromentální,
jedním hlavním tématem, jímž se stala SPOLUPRÁCE. Vždyť
chuť a snaha pomáhat si a spolupracovat by měla být přirozená součást našich životů a morálky společnosti, v níž žijeme.
Opřeli jsme se do toho již od začátku roku s nadšením sobě

vlastním: v rámci prevence a ochrany zdraví jsme využili ke
spolupráci mediky z Dental Prevention, kteří nás učili proč a jak
správně pečovat o svůj chrup, Městskou policii – díky strážníkům již víme, co jejich práce obnáší a jak se chovat bezpečně.
Naši předškoláci spolupracují se základními školami B. Němcové a Na Ostrově, aby pro ně byl příští školní rok přestup do
školních lavic mnohem snazší. Sboreček spolupracuje na různých kulturních akcích, jako například vystoupení pro seniory.
Navštívili jsme Ovocnou školu, abychom se naučili, jak připravit
naši zahrádku na zimu, významnou akcí k tomuto tématu pro
nás byla tvorba a následná výstava Podzimníčků, která byla
prezentací toho, jak úžasné věci mohou vzniknout při spolupráci těch nejbližších – maminek a tatínků s dětmi. Výsledkem
spolupráce rodičů se školkou tedy byly po několik týdnů přímo
pohádkově vyzdobené prostory našich tříd a šatniček, které
na nás díky Bramboráčům, Dýňáčkům a dalším Pozimníčkům
dýchaly nádhernou pohádkovou podzimní atmosférou. Ještě
jednou všem, kdo se do tvorby zapojili, velmi děkujeme! Mnoho spoluprací máme již za sebou, a ještě velká spousta dalších
nás čeká. V letošním roce se těšíme třeba na tu s Městskými
lesy či ZŠ Josefov. Nyní, když jsme již vstoupili do nového roku,
rádi bychom všem z našeho malebného městečka popřáli, aby
i jim v novém roce činila spolupráce se svým okolím takovou
radost a činili tak s nadšením, stejně jako my v MŠ Na Zavadilce. Buďme zdraví a mějme se rádi, aby naše životy v roce 2018
byly opravdu šťastné.
Kolektiv MŠ Na Zavadilce

P r Š , ZŠ a M Š J . Zema n N á ch od , od louč ené prac oviště Josefov

Mikuláš ve škole.

Návštěva čističky odpadních vod.

Šestý prosinec má v kalendáři zaškrtnutý Mikuláš.
A i když k dětem do rodin
chodí již v předvečer tohoto
svátku, děti v naší škole se
ho dočkaly až druhý den dopoledne. O to lépe se mohly na toto setkání připravit.
Na chodbě ustrojily a rozsvítily vánoční stromeček,
vyzdobily nástěnky. Pak už
v tělocvičně, která také byla
slavnostně vyzdobena, panovalo napjaté očekávání.
Mikuláš s čerty neměl
v úmyslu rozdávat své dárky zadarmo. Pro zlobivé přinesl jen
uhlí, ale brzy se ukázalo, že ve škole je řada talentů, kteří dokáží přednést pěknou básničku anebo zazpívat písničku. Překvapením bylo vystoupení těch nejstarších, kteří si pro Mikuláše
a jeho družinu připravili inscenaci pohádky o čertovi a Káče.
A když se do kulturního programu zapojili i pedagogové, byl
výsledek besídky dokonalý. I na nějaké dobroty došlo a Mikuláš se podělil se všemi.

14. listopadu 2017 se vypravili žáci naší školy, společně se svými
učiteli, na exkurzi do jaroměřské čistírny odpadních vod. Cílem
návštěvy bylo ukázat, jak je důležité, aby se lidé dokázali postarat o udržování kvalitní vody, kterou užívají, protože je tak
důležitá pro zachování vhodného životního prostředí.
Průvodcem po areálu čistírny byl pan Ladislav Hejna, jenž dětem poutavě vyprávěl o jednotlivých funkcích tohoto zařízení.
Viděli jsme, mimo jiné, usazovací nádrž nebo biologickou fázi
čištění vody.
V průběhu exkurze nám pan Hejna ochotně a rád odpovídal
na nejrůznější zvídavé dotazy a názorně ukazoval, jak probíhají
jednotlivé fáze čistícího procesu. Dozvěděli jsme se například,
že celé zařízení slouží už řadu let bez problémů především
k čištění průmyslových odpadních vod a odpadních vod ze
zemědělské výroby, zpracovává se zde také voda komunální
nebo smíšená. Všechny zaujalo, jak velký objem vody dokáže
čistička zpracovat a zbavit nečistot.
Návštěva napomohla našim žákům lépe poznat toto důležité
odvětví vodního hospodářství a všichni si odnesli řadu nových
informací a zážitků.
Mgr. Oxana Gabrielová a Mgr. Luděk Sychra
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Královéhradecký hejtman v Jaroměři aneb Naši absolventi a studenti
Znáte školu, kterou nezajímá osud a kariéra jejich absolventů? Ne? To je dobře. Taková škola by totiž vůbec neměla existovat. Škola je tak trochu jako rodiče. Raduje
se, když jsou její „děti“ úspěšné, a tu a tam se jimi i pochlubí.

Jaroměřské gymnázium se může pochlubit celou řadou
úspěšných absolventů. Patří mezi ně i současný hejtman
našeho kraje, pan Jiří Štěpán. Maturitní zkoušku vykonal
v roce 1997. Jako kvalifikovaný historik a pedagog poté
působil na Univerzitě Hradec Králové a osud ho zavedl
do politiky. Těší nás, že na naši školu vzpomíná v dobrém.
Důkazem toho byla i jeho návštěva gymnázia ve čtvrtek
30. listopadu 2017. Proběhlo neformální uvítání a krátké
setkání s učiteli a poté už využili příležitost studenti. Beseda byla živá a příjemná pro obě strany. Studenti třetích
a čtvrtých ročníků se zajímali o fungování státní správy,
osud náchodské nemocnice, výstavbu dálnice do Jaroměře a o mnoho dalších aktuálních problémů našeho kraje. Kdo ví, třeba mezi nimi byl i nějaký budoucí hejtman…

Když ne, nevadí. Chceme připravovat naše žáky ke studiu
na kvalitních vysokých školách a radost nám udělá, když
se naši absolventi o studiu a studentském životě na naší
škole vyjádří pochvalně. Tak, jak nám napsal loňský maturant Ondřej Hable ze 4. A.
„Na Žákově gymnáziu jsem studoval čtyři roky a můžu říct,
že to bylo to nejlepší, co mě mohlo potkat. Nemluvím pouze o studiu a přípravě na vysokou školu, ale i o normálním
životě studenta. Naše gymnázium není příliš velké a díky
tomu nabízí přátelské, až rodinné prostředí jak mezi studenty, tak i učiteli. Škola nabízí mnoho mimoškolních aktivit. Sám jsem účinkoval ve školní kapele a vedení k nám
bylo vždy vstřícné. Ohledně studia bych velice rád pozvedl
přírodovědnou sekci. Úspěšně jsem složil maturitní zkoušku z chemie a biologie a dostal jsem se na veterinární fakultu v Brně, což byl můj sen.“
V uplynulém školním roce se absolventům našeho gymnázia celkově dařilo. Z 57 maturantů našich dvou tříd jich
15 bylo přijato na studium medicíny a farmacie. To je více
než čtvrtina! Další dva byli přijati na právnické fakulty
a dva na fakulty filozofické. Velice pozitivní je také nárůst
zájmu o technické obory, kam nastoupilo 12 našich studentů. Všichni ostatní studují na vysokých školách přírodovědeckých, zemědělských, ekonomických a pedagogických.
Nelze si přát nic jiného, než aby se počet vzdělaných
úspěšných lidí, kteří budou našimi absolventy, nadále
zvyšoval. Přejeme všem našim studentům, bývalým i současným, jejich rodičům a všem dobrým lidem hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2018.
Daniela Řípová, Gymnázium J. žáka

Z ák l a d n í umělecká š kola
F. A. Šp or ka

Jednička, dvakrát podtržená.
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Poděkování pracovnicím Městské knihovny v Jaroměři.

Pěvecké dueto, Rozárka
Brzková a Eliška Lhotská,
získalo úžasné první místo
v mezinárodní pěvecké soutěži Stonavská Barborka.
Mladým zpěvačkám se tímto podařilo obhájit prvenství
z loňského ročníku, a proto ta dvojnásobná radost.
Děvčatům i paní učitelce
Kristýně Brzkové patří velká
gratulace a poděkování.

Žáci a studenti literárně dramatického oboru pracují s různými textovými předlohami, ať už pro tvorbu autorských
inscenací v oboru loutkového divadla, divadla poezie či
experimentujícího divadla, anebo sólovou interpretaci
textu. Pravidelné vyučování, nepravidelná soustředění
a zkoušky probíhají v pozdním odpoledni, brzkém večeru
či v sobotu a neděli podle potřeby.
Mockrát tímto děkujeme paní Martině Priharové a jejím
spolupracovnicím, které nám vyšly vstříc a umožnily nám
několik návštěv knihovny mimo oficiální otevírací dobu.

Vlastimil Kovář, ZUŠ

Jarka Holasová, ZUŠ

Těšíme se na další spolupráci!

2018
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PF ze ZUŠky.

Vyhlášení soutěže Školní časopis roku 2017.

Děkuji všem lidem dobré vůle, všem, kdo
pomáhají naší ZUŠce, Městu Jaroměř za
podporu a ochrannou ruku, Městskému
kulturnímu středisku za vstřícnost, Technickým službám za ochotu, žákům a jejich blízkým, zaměstnancům školy a Vám
všem, kteří se radujete společně s námi,
třeba i z toho nejdrobnějšího uměleckého kousku, který se narodí v naší škole. Nejen v novém
roce buďte pevného zdraví na duši i na těle, neztrácejte
radost ze všeho krásného kolem nás a těšte se z každé
chvilky s vašimi blízkými.

Toto vyhlášení proběhlo v rámci Multimediálního dne na
Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
10. listopadu. Zástupci redakce našeho školního měsíčníku ZUŠkoviny byli přizváni k celostátnímu setkání redakcí
školních časopisů a převzali Diplom za 3. místo v kategorii oddílových a jiných časopisů.
Pro účastníky setkání byly připraveny workshopy, besedy, soutěže a prezentace, které jim přinesly další znalosti
a možnosti v oblasti informací a médií.
Celé redakční a dalším dopisovatelům za spolupráci srdečně děkuji.

Vlastimil Kovář, ředitel ZUŠ

Jarka Holasová, ZUŠ

Adven t n a z á kla d n í š kole
Bo ž en y Němc o v é

K adventu neodmyslitelně patří vůně cukroví, vánoční
výzdoba a tóny známých koled. Děti se nemohou dočkat
dárků, o které si píší Ježíškovi, dospělí se pouštějí do
slavnostní výzdoby svých příbytků, do které se mnohdy
zapojují i děti.

Nejinak tomu bylo i na naší škole. Na konci listopadu, kdy
už na dveře klepala první adventní neděle, se linula po
škole vůně upečených vánočních perníčků a „Malá i Velká Božena“ se za pomoci žáků, paní učitelek a vychovatelek, oblékaly do svátečně laděného roucha.
2. 12. se žáci z kroužků Sborečku, „dramaťáku“ a velkého
sboru konečně dočkali svého prvního vystoupení na Adventu v muzeu. Připravili si bohatý vánoční program, za
který sklidili velký potlesk.
Diváci měli zároveň možnost prohlédnout si vystavené
výrobky dětí, které navštěvují keramické kroužky školní
družiny.
3. 12. na vánočních trzích, tentokrát na náměstí, si diváci
zazpívali společně s malým a velkým sborem vánoční koledy, „dramaťáci“ svou pohádkou pobavili i to nejmenší
publikum. Děti si opět vysloužily od diváků velký potlesk

a slova chvály.
Od 4. 12. do 8. 12. proběhl ve školní družině „Čertovský
týden“, který zahájil svou návštěvou Mikuláš. Na děti v
tělocvičně školy čekal vždy čertovský program plný zábavy a her.
5. 12. se rozezněly v josefovském kostele vánoční písničky a koledy v podání zpěváčků z malého Sborečku a velkého Skřivánku.
13. 12. se jako každoročně vydali žáci do hospicu v Žirči.
Svým vánočním programem potěšili nejenom pacienty
a ošetřující personál, ale také malé diváky ze školky a školy. Na závěr svého vystoupení předaly děti všem drobné
dárky z keramiky.
15. 12. navštívily „Malou Boženku“ mateřské školy, pro
které si děti ze všech kroužků školní družiny připravily
bohatý program. A tak se zpívalo, tančilo, hrálo na hudební nástroje a samozřejmě nechyběla ani pohádka. Na
konec vánočního programu dostali malí diváci přáníčka
se sladkým překvapením.
21. 12. proběhl na „Velké Boženě“ vánoční turnaj žáků
6. – 9. tříd. Vítězové obdrželi drobné vánoční odměny.
V posledním týdnu před vánočními prázdninami nastal
na obou školách ten pravý čas setkávání a radostného
očekávání Ježíška u vánočních stromků. A Ježíšek jako
vždy přišel a přinesl velkou náruč dárků.
Závěr adventu patřil jako každoročně setkání na školních
schodech, kde si společně malí i velcí zazpívali vánoční
koledy. Pak se ozval školní zvonec a všichni se rozešli
vstříc nejkrásnějším svátkům v roce…
Děkujeme dětem za vzornou reprezentaci školy a přejeme všem hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2018.
H. Holečková, ZŠ B. Němcové
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Předvánoční čas na josefovské škole
Čekání na vánoční prázdniny bylo na naší škole ve znamení několika akcí, ať už vzdělávacích, kulturních nebo sportovních. Pojďme se společně podívat na ty nejzajímavější
z nich.
Ze sportovního soudku bych připomněla florbalový turnaj
v ASVAJI v Jaroměři, kde naši žáci Václav Štěpán, Daniel
Adamovič, Filip Šesták, Josef Puška, Dominik a Ondřej Poláčkovi, Tomáš Bedlek, Jan Haman a Adam Průša vybojovali
krásné 2. místo v celém turnaji.
V polovině listopadu k nám zavítal, skoro už člen našeho
pedagogického sboru, rodilý mluvčí Graham. Ten u nás strávil příjemný týden. Skupina žáků 8. a 9. ročníku se aktivně
věnovala pouze a jen angličtině, a to formou různých konverzačních her, projektů a dalších aktivit. Dle zpětné vazby
si žáci náš tradiční English week užili a my už nyní připravujeme jarní verzi pro děti od 5. do 7. třídy.
Na svatou Kateřinu jsme se neschovali pod peřinu. Vyrazili
jsme na další z našich zahraničních exkurzí. Po Orlím hníz-

dě se naším cílem stalo Rakousko. Nejprve jsme se zastavili v Lilienfeldu u místního kláštera a připomněli si Markétu
Babenberskou, manželku Přemysla Otakara I., která je zde
pohřbena. U krásného jezera Erlaufsee jsme pořídili několik
fotek a pokračovali do poutního místa Mariazell na adventní trhy a tradiční průvod čertů.
Děti z páté třídy podnikly výlet do Dvora Králové, kde nejprve shlédly, jak se vánoční ozdoby vyrábějí, jak se barví a zdobí. Hotové ozdoby si mohly také zakoupit.
No a konečně máme za sebou také školní kolo Dějepisné
olympiády, se kterým se nejlépe poprali Petr Valtera a Jaroslav Mrázek, oba z 9. A. Přejeme mnoho úspěchu v okresním kole.
Jak vidíte, u nás se nenudíme a do Vánoc se jistě nudit nebudeme. Jménem vedení naší školy, všech zaměstnanců
a žáků přeji čtenářům Zpravodaje úspěšný a pohodový nový
rok.
Kateřina Šimková, Základní škola Josefov

Z Š N a O st ro v ě

Už jsem školák.

podívat i rodiče. Říká se jí Předávání Slabikáře. Byl jsem moc
rád, že tam naši byli a viděli, jaké dělám pokroky.
Těším se, až na velké zahradě naší školní družiny budeme
stavět obrovského sněhuláka, až pojedeme na výlet, až zažiju Den her... Těším se na moc a moc věcí. Paní učitelka říkala, že se pomalu blíží první vysvědčení. I na to se těším a vy
mi držte palce.
Spokojený školák z „Ostrova“.

Úspěchy na Ostrově.
No věřili byste tomu? Já už jsem opravdový školák. A není to
tak dávno, co mě rodiče přivedli v září do takové obrovské
a krásné místnosti ve škole. Prý se jí říká aula a já jsem se
tam poprvé potkal s novými kamarády a přivítal se s mojí
paní učitelkou. Uteklo to jako voda a já už toho tolik umím.
Co všechno dovedu?
Podle maminky moc pěkně čtu po slabikách, slova i krátké
věty. Maminka říká, že se také takhle učila číst. Počítat jsem
už trochu uměl ze školky, ale teď… Představte si, že hravě
sčítám a odčítám do 10! Taky moc rád píšu do písanky. Učíme se psací písmo a baví mě psát perem. Ale to nebylo tak
jednoduché. Nejprve jsem se naučil správně sedět v lavici,
držet dobře tužku ...
Ranní vstávání rád nemám, ale ve třídě jsou prima kluci
(i holky „docela ujdou“), a tak se na ně každé ráno těším.
Už jsme spolu toho hodně zažili. Představte si, že u nás byl
opravdový strážník z městské policie a povídal nám spoustu
zajímavých věcí. Také jsme byli v divadle i v městské knihovně. Netušil jsem, že škola není jen učení v lavici. Dokonce
jsme už měli vlastní malou třídní slavnost, na kterou se přišli
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Od začátku školního roku uběhlo sotva pár měsíců, ale naši
žáci se už stihli i letos prosadit na nejrůznějších soutěžích.
Asi největším úspěchem bylo první místo v okrskovém kole
florbalu chlapců 8. a 9. tříd. Kluci tak postoupili do kola
okresního, kde už bohužel tak úspěšní nebyli a postup museli přenechat lepším. Dívky ve stejné věkové kategorii se
také nenechaly zahanbit, když v okresním kole vybojovaly
2. místo. Dále se naši žáci s úsměvem vraceli z Náchoda, kde
proběhl 19. ročník tradičního Běhu do zámeckých schodů,
odkud si Karolína Tobišková přivezla 2. místo v kategorii
ženy C.
Neúčastníme se pouze sportovních soutěží, ale snažíme se
zapojit do nejrůznějších odvětví, a tak se můžeme pochlubit
dalším úspěchem. Tradičně jsme se zúčastnili již 13. ročníku
Soutěže zručnosti, kterou pořádá Střední škola řemeslná
Jaroměř a náš Theodor Traxler z 9. ročníku zvítězil v truhlářských dovednostech.
Na naše šikovné žáky jsme samozřejmě pyšní a těšíme se,
čím nás do konce školního roku ještě překvapí.
Mgr. Adéla Procházková

2018

Sport

V i k t o r R i e g er
V i c emi st r Č es ké repub liky

Vicemistr České republiky v kulturistice, který dosáhl skvělých úspěchů nejen na domácím poli.
Co vás ke kulturistice přivedlo?
K tomu jsem
se dostal díky Arnoldu
Schwarzeneggerovi. Je to
můj velký vzor a asi každý
v té dob chtěl mít svaly
jako on. V 18 letech jsem
začal posilovat a ve 20 letech jsem si řekl, že bych
mohl vyzkoušet i závody
a porovnat se s ostatními.
Bohužel po jedné závodní
sezóně jsem se musel na
několik let odmlčet, díky
pracovnímu vytížení.
Kdy jste se ke kulturistice zase vrátil?
Až v roce 2014 a rok na to jsem se jí začal věnovat
naplno. Kulturistika se pro mě stala nejen zábavou, ale i prací. Nyní jen již posiluji a závodím pod klubem Hops´Fitness
Gym Jaroměř.
Co taková příprava obnáší?
Začal bych nejprve nárůstem nového svalstva neboli objemem, kde musím dodržovat stravu, která se skládá
z dostatku bílkovin, sacharidů, zdravých tuků, ale i různých
doplňků jako jsou proteinové nápoje, aminokyseliny, spalovače, nakopávače atd. Poté je důležitý také tvrdý trénink
a dostatek odpočinku pro regeneraci svalů. U tohoto sportu jde zábava stranou. Myslím tím nějaké ponocování na zábavách, pití alkoholu atd. Kulturistice člověk musí obětovat
vše.
Po objemu začíná 6 měsíční předsoutěžní dieta, na
kterou se člověk moc netěší, protože tam už toho jídla je
opravdu málo, a hlavně co člověku opravdu chybí jsou sacharidy, kterých máte minimum, aby si tělo bralo z tukových
zásob.
Pro představu, jak vypadá strava na jeden den:
7:30
8:00
9:00
11:30
11:30
12:00
15:00
18:00
20:00
22:00
22:00

Glutamin, BCAA, Vitamin C
Vejce (2x celé vejce + 6x bílek)
Trénink 90 min + kardio 20 min (schody)
Glutamin, BCAA, Vitamin C
Protein CFM (2 odměrky)
150 g krůtí, hovězí, losos
150 g krůtí, hovězí, losos + 50 g rýže Jasmín
150 g krůtí, hovězí, losos
Vejce (2x celé vejce + 6x bílek)
Protein Micelar Kasein (2 odměrky)
Glutamin, BCAA, Vitamin C

A tak to pokračuje půl roku den, co den – jen se tam mění
poměr sacharidů dle formy.
V dietě k tréninku maximálně využívám kladkových strojů
pro vyrýsování svalů, běžeckého pásu a schodů, na kterých
spálím nejvíce kalorií.
To musí být finančně náročné, máte nějaké sponzory?
Každá půlroční příprava na závodní sezónu vyjde
zhruba na 300 tisíc. Bez sponzorů by bylo nemožné se takto
skvěle připravovat a žít kulturistikou, i proto bych jim všem
chtěl poděkovat za pomoc. Jsou to společnosti Arkast s.r.o.
Ladislav Pekárek, Strail s.r.o. Dušan Vít, Autoplachty ZERO
Adam Pavlíček, Fitness výživa VRB, E-shop Pro Nutrition
Libor Erber, Carp Inferno Radek Podrazil, Lahůdky Josefov
Eva Barcíková, E-shop Gymhero Hradec Králové, Jkphysio
Jiří Kovařík.
Jaké máte plány do budoucna?
Nyní se již připravuji na rok 2019, kde bych se chtěl
zúčastnit EVLS Prague Showdown, Arnold Classic, Grand
Prix PEPA Opava a Grand Prix Pro Nutrition Rumunsko.
Na poli kulturistiky máte mnoho úspěchů, vyjmenujte některé a řekněte, které té zkušenosti si vážíte nejvíce?
Těch mistrovských, mezinárodních a pohárových
soutěží bylo několik. Jen v roce 2016 a 2017 jsem se stal vicemistrem Čech, dále vicemistrem České republiky, obsadil jsem 1. místo na Partner Cupu, 3. místo na Promil Cupu,
2. místo na Beautiful and Strong, 3. místo na Partners Cup,
2. místo na BFC Adel Cupu, 4. místo na Grand Prix Brno
atd. Největším úspěchem pro mě však bylo, když jsem se
mohl zúčastnit největšího evropského závodu EVLS Prague
Showdown 2017, kde jsem se mohl porovnat s těmi nejlepšími z celého světa.
«LAT»

Vážení občané,
Město Jaroměř děkujeme všem, kteří nám poskytli filmové fotografie k připravovanému projektu „Po stopách filmů“, tedy k mobilní aplikaci, která uživatele
provede po filmových zákoutích našeho města.
Pokud má ještě někdo k dispozici fotografie z natáčení
jakéhokoliv filmu, který se u nás natáčel, budeme rádi,
když se do našeho projektu zapojíte a pošlete je na
drahoradova@jaromer-josefov.cz. K fotografii je vždy
nutné uvést, o jaký film se jedná, a kdo je autorem fotografie.
Budeme se těšit na spolupráci.
Mgr. Markéta Drahorádová, kulturní referent
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Blíží se rekonstrukce Městského muzea – Wenkeova domu
Zastupitelstvo města schválilo na svém prosincovém zasedání vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci budov Městského muzea v Jaroměři, včetně národní kulturní památky Wenkeova domu.
Na otázky, zda
je rekonstrukce
soudomí nutná,
kde vezme město
na rekonstrukci
finanční prostředky, a co mohou
občané od nově
zrekonstruovaného muzea očekávat odpovídá ředitel muzea Rudolf
Havelka a akademický architekt
David Vávra, který
zpracoval ideovou
studii k budoucímu využití jednotlivých prostor
muzea.
Pane řediteli, Zastupitelstvo města Jaroměře schválilo zařazení nákladů na rekonstrukci muzea do rozpočtu na rok
2018. Je však rekonstrukce muzea nutná?
Poslední rekonstrukce muzea, která se ale týkala
pouze Wenkeova domu, a nikoliv domu přilehlého, ve kterém má muzeum zázemí a depozitáře, proběhla koncem
80. let, pod vedením pana doktora Mertlíka. Od té doby
Wenkeův dům poněkud zchátral, ale práce na tomto objektu, kromě fasád, by byly v podstatě údržbové. Naopak
druhá budova je ve stavu takřka havarijním, zejména pokud jde o provoz. Celý objekt je například vytápěn krajně
neekonomickými elektrickými „akumulačkami“ a jedním
plynovým přímotopem, který není schopen Wenkeův dům
vytopit. Náš provoz v podzimních a jarních měsících je tak
silně omezený. Dalším důvodem pro zamýšlenou rekonstrukci je i nové rozvržení přístupných prostor, o kterém
pohovoří pan architekt. Rádi bychom veřejnosti nabídli
další výstavní plochy a podkroví vyhrazené pro vzdělávací
a případně i klubovou činnosti. Významným důvodem pro
„nutnost“ rekonstrukce v následujících letech je i jedna
z posledních možností čerpání dotačních prostředků z rozvojových fondů EU, které by rekonstrukci z 90 % finančně
pokryly.
Evropské dotace mívají své zvláštní podmínky. Je tomu tak
i v tomto případě?
Ano, jedinou dotací, kterou můžeme na rekon-
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strukci čerpat, je Česko-polský dotační titul. Projekt tak
musí být realizován společně s polským partnerem a mít
reálný kladný dopad na obou stranách hranice. Mimořádně vhodného partnera jsme našli v Muzeu architektury ve
Vratislavi. Obě naše muzea by do budoucna měla spojovat
naučná trasa, zahrnující zastavení u významných památek
moderní architektury Královéhradeckého kraje a sousedního Dolního Slezska, Valbřišského podregionu. Pro realizaci
této části projektu usilujeme o spolupráci Královéhradeckého kraje a Národního památkového ústav v Josefově,
s jejichž zástupci, paní náměstkyní hejtmana Martinou
Berdychovu a panem ředitelem Ing. Balským, intenzivně
jednáme. Realizace projektu by tak nepřinesla „jen“ prostředky na rekonstrukci muzea, ale reálně by dále posílila
turistický ruch v obou regionech. Spolu s josefovskou pevností a například Železničním muzeem se tak již Jaroměř
opravdu stává turisticky mimořádně významnou destinací.
Pane architekte, jak na Vás působí Wenkeův dům a co rekonstrukce přinese jaroměřským občanům?
Wenkeův obchod v Jaroměři, dnes Městské muzeum, je zděděná hřivna, která se budí z polospánku. Je to
jeden z nejzásadnějších domů 20. století, v kterém se láme
romantismus 19. století do puristické čistoty funkcionalismu. Je to obdivuhodná perla, která září v české krajině jako
nenahraditelná denice. Myslím, že málokteré muzeum má
podobné výchozí podmínky, kdy vlastní plášť, tak i vnitřní
přes dvě patra jdoucí prostor, je jedinečný vzácný šperk.
Ideou rekonstrukce je tento vklad minulosti smysluplně
a tvůrčím způsobem zhmotnit do fungujícího celku, kdy
částečné obnovení atmosféry obchodního domu by se
nemělo křížit se současnými požadavky na provoz muzea.
Interiér je třeba propojit s rozmyslem tak, aby zde mohly
samostatně fungovat určité celky. Případná návštěva celého muzea musí gradovat, a to včetně přístupu do zahrady.
Můžete čtenářům Zpravodaje přiblížit přeměnu jednotlivých prostor?
Ve vstupní části v přízemí vznikne náznaková obnova prodejních vitrín a pultu původního obchodního domu fy
A. Wenke a syn. Dále bude vstupní hala jakousi pozvánkou
a ochutnávkou všeho, co muzeum nabízí. Na stylových paravánech umístěných návštěvník nalezne nově zpracované
texty a fotografie věnované historii rodině Wenkeových,
stejně jako historii výstavby domu samotného. Na Josefa
Gočára bude upomínat „kubistické zákoutí“, kde bude na
replice jím naraženého soklu umístěna jedna ze soch umělců – jaroměřických rodáků. Velkou novinkou přízemí bude
znovuotevření prostor současného depozitáře, kde vznikne, podle dochovaných fotografií, stylově upravená expozice automobilového a motocyklového obchodu „Wenke
service Areo“.
Schodiště kolem výtahu bude plnit obdobnou funkci jako
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Blíží se rekonstrukce Městského muzea – Wenkeova domu
Vize takovéhoto uspořádání Wenkeova domu zní velmi zajímavě, slyšela jsem však názor, že zde již nebude dostatek
prostoru na tradiční akce, jako jsou různá kulturní vystoupení, advent v muzeu atd. Jak na tyto názory reagujete vy,
pane řediteli?

dnes, a to je přiblížení vizionářských architektonických otisků Josefa Gočára, včetně průsvitných fotografií ve velkých
dělených fabrických oknech. Expozice věnovaná osobě
Josefa Gočára bude gradovat výstupem o patro výš, kde
bude umístěn originál nábytku navržený tímto architektem, vyrobený v roce 1915 v jaroměřském truhlářství Václava Antropiuse.
V prvním patře domu bude nově nainstalovaná galerie.
Zde budou v rozteči dané čtyřmi nosnými sloupy osazeny
jednotlivé sochy Josefa Wagnera. Magičnost prostoru zdůrazní skleněné sokly, které dopřejí artefaktům volné „levitování“ a vzdušnost. Budou zde také vystaveny medaile
Otakara Španiela a obrazy otce a syna Šímových. Šímovo
pozdní, abstraktní období bude návštěvníkům v náznaku
přiblíženo variací na jeho obraz, vytvořený metodou spékaného skla – fusingu.
O patro výš, ve druhém patře, bude zpřístupněna zatím nepoužívaná terasa, která návštěvníkům nabídne výhled do
nečekaně klidného industriálního prostoru bývalého ZAZu
a revitalizovaného dvora Wenkeova domu. Prostora ve
druhém patře, bývalá galerie, bude určena pro proměnlivé výstavy. Tato přímo navazuje na budoucí přednáškovou
a edukační místnost v podkroví sousedního domu, která
má dvě symetrické rozptylové části, jenž lze využít jako
studovny a veřejnosti přístupné depozitáře. Přednášková místnost bude nově propojena i s druhým schodištěm
v dosud nepřístupné části domu, takže může fungovat samostatně i v době uzavření muzea, kdy lze tyto prostory
opustit průchodem přímo na ulici. Po schodišti se návštěvník také dostane na dosud nevyužívanou odpočinkovou zahradu, zařízenou lehkým altánem a herními prvky, která nabízí jeden ze zatím neznámých, ale velice cenných pohledů
na boční fasádu obchodního domu s velkými jednoduchými
geometricky členěnými okny.
Konečně prostor přízemí, kde jsou v současné době kanceláře, nabídne návštěvníkovi interaktivní expozici věnovanou moderní architektuře Královehradeckého kraje a sousedního polského pohraničí. Tudy se návštěvník vrátí zpět
do sálu Wenkeova domu.

Tuto „zvěst“ jsem také zaznamenal a její šíření mě
mrzí, protože v očích veřejnosti znevažuje značné úsilí věnované obnově a modernizaci našeho muzea. Zastupitelé
byli s celou koncepcí podrobně seznámeni, jak mnou, tak
panem architektem, během dvou setkání přímo v muzeu,
kde výměna názorů probíhala zcela otevřeně. Podrobně
jsme vysvětlili, že tato obava je neoprávněná. Výstavních
prostor naopak přibude a celá expozice v hlavním sále
Wenkeova domu je vymyšlena tak, aby byl prostor během
chvíle volný pro konání jakékoliv společenské akce. Replika regálu na jedné stěně zabere skutečně pouze decimetry
prostoru. Stejně variabilní je prostora galerie v prvním patře a sálek v patře druhém, který, jak již řekl pan architekt,
je zcela určen pro pořádání proměnlivých výstav. Náplň
budoucích stálých (byť snadno, po dobu trvání velkých výstav, přemístitelných) expozic vyplývá logicky z moderního
charakteru a obchodní historie domu, stejně jako z předpokládaného zájmu místní i turistické veřejnosti. I když připouštím, že samotná náplň expozice je věcí vkusu. Letošní
Advent v muzeu se bohužel kryl s nutnými pracemi na nové
galerijní expozici, které jsme kvůli dotaci museli dokončit
do konce roku. Příští rok se však návštěvníci Adventu mohou těšit na další řemeslné dílny pro děti i kreativní dospělé,
tak i na pěkný adventní trh – na tento pozveme především
prodejce, kteří své zboží sami vyrábějí tradičními postupy.
Zachována a rozšířena samozřejmě bude i možnost občerstvení.
Celkově se vize rekonstrukce muzea, a jeho budoucího využití, setkala u většiny členů zastupitelstva, i u odborné veřejnosti, kladného přijetí. I při vědomí reálných rizik takového
projektu. Za to vedení města velmi děkuji. Za přípravný tým
mohu říct, že se maximálně vynasnažíme, abychom důvěru
zastupitelů a očekávání obyvatel Jaroměře nezklamali.
David Vávra:
Dovolím si slovo závěrem. Každý počin tohoto druhu si
najde své zastánce i kritiky, ať už z důvodu vynaložených
financí nebo způsobu budoucího využití muzea. Ale myslím, že vynaložená investice, navíc spojená s dotací, se brzy
může obyvatelům Jaroměře vrátit, a to ve zlepšení kvality
místního života a v určité patriotské hrdosti na něco výjimečného, což je skutečně mimořádné. Muzeum nabídne
nové, větší prostory, pro společenské a kulturní akce a nádavkem do Jaroměře přitáhne i turistu, který se chce ukojit
moderností potom, co se namlsal v Kuksu barokem.
«LAT»
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Magic ká l ó ž e M . S. P a t rčky

Poděkování.

Magická lóže M. S. Patrčky, Muzeum magie Jaroměř,
ale i kouzelníci z celé republiky, si letos připomínají výročí 240 let narození Michala Siloráda Patrčky, patrona
českých kouzelníků a principála prvního českého kouzelného divadla, které vyjelo právě z Jaroměře. Jako připomenutí jeho pohnutého osudu stojí pomník u kostela Sv.
Jakuba. Město Jaroměř v tomto roce umožnilo obnovu
a renovaci tohoto pomníku (celkové vyčištění a vyspravení pískovcového soklu, nové vyzlacení a obnovu všech
nápisů), čehož si členové Magické lóže a potažmo všichni
kouzelníci velmi váží. Jménem kouzelníků tak děkujeme
Městu Jaroměř za realizaci této renovace, vážíme si podpory a spolupráce.

Večer plný kouzel 2.
V závěru října bylo opět po roce jaroměřské divadlo plné
kouzel. V pátek 27. 10. 2017 tam totiž členové Magické

lóže Michala Siloráda Patrčky a jejich hosté připravili pro
diváky večerní gala program. Důvodů k tomu měli hned
několik. V letošním roce si kouzelníci připomněli výročí
240 let od narození jejich patrona M. S. Patrčky. Zároveň
šlo o příležitost připomenutí jaroměřského rodáka Jaroslava Zacha, autora expozice Muzea magie v Jaroměři,
který by se za pár týdnů dožil 90 let. Muzeum nadále
spravuje místní spolek kouzelníků.
V představení, kterým diváky slovem provedla Lucie Peterková, se postupně představili členové Magické lóže
M. S. Patrčky a jejich další hosté. V oboru všeobecné magie vystoupili Mr. Carlo a prezident libereckých kouzelníků Přemysl Rajdl. Mladou generaci zastupovali Tomáš
Podzimek a Eliška Horáková. O velké iluze se postarali
Duo Radek a Simona Černí z Nové Paky a Duo Carlos ve
složení Karel a Věra Kašparovi z Náchoda, kteří se sotva
vrátili z půlročního řeckého turné. Průběh celého večera
doplnila řada hudebních a tanečních ukázek v podání Veroniky Khunové alias houslistky Niky, akrobatického rokenrolu taneční skupiny Silueta Praha a mistr stepu Karel
Bartoš. Diváci kouzlům neunikli ani o přestávce, s údivem
totiž mohli sledovat karetní kouzla v podání mistra ČR
v mikromagii, Miloše Malého, a mohli zhodnotit i mikromagii mladých kouzelníků – Tomáše Podzimka a čerstvého adepta na členství v Magické lóži Olivera Provosta.
Celý kouzelnický program se stal „poslední tečkou“ za letošní sezónou provozu Muzea magie a zároveň poděkováním všem jeho partnerům a podporovatelům. Zejména
pak Městu Jaroměř, Koupališti na Úpě a Městskému muzeu v Jaroměři. Již nyní se muzeum připravuje na příští
sezónu, která bude zahájena opět v květnu.
Za Magickou lóži M. S. Patrčky, Martin Langr
Foto: Martin Máslo

Di vad lo v J a r om ěři

Začíná rok 2018 a Vrchličáci bilancují dva úspěšné roky
práce.
Premiéra „Ženitby“ byla
v listopadu 2015. Tato inscenace se hrála neuvěřitelných
čtrnáct představení (derniéra proběhla v únoru 2017).
Domnívali jsme se, že toto
číslo nebude již v budoucnu
překročeno, ale vše je jinak.
„Rok na vsi“ (premiéra v listopadu 2016) má třináct představení. V tomto roce jsou již objednány tři další předsta16

vení (březen Jilemnice, Chrudim a v květnu opět Hronov).
Každého z nás divadelníků tento úspěch, a hlavně zájem
jednotlivých měst o představení tohoto divadla, těší.
Zájezd 10.11.2017 do Žatce, kdy se odjíždělo v pátek ve
13 hodin, se protáhl na celé odpoledne (kolony na silnicích, havárie). Takže jsme na žatecké náměstí přijeli o půl
šesté, a hrát se mělo od šesti.
Nikdy bych nevěřila, že 35 lidí (technika byla na místě
včas) je schopno se během půl hodiny svléknout, obléknout, nalíčit a obhlédnout situaci na jevišti. V šest hodin
večer se však rozevřela opona a první herci začínali žít
svoje herecké životy. Nikdo z návštěvníků, kteří již přicházeli do divadla a zaregistrovali dav utíkajících lidí, by
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asi nevěřili, že to jsou herci tohoto představení.
Poslední zájezd v roce 2017 byl 15. listopadu do Klicperova divadla v Hradci Králové. Všichni jsme měli velkou
radost, že budeme hostovat právě zde, hlavně kvůli našemu Honzíkovi Sklenářovi, který je velkou hereckou
hvězdou této scény. Velké ovace a potlesk ve stoje celé-

ho vyprodaného sálu byly největším poděkováním diváků hercům.
V jarním předplatném bude opět náš „pan režisér“ mezi
námi. Věříme, že Moliérův „Lakomec a další světci“ bude
dalším vítězstvím Vrchličáků.
Alena Pacáková

K u l tur n í z t rá t a pro Ja roměř

Knihkupectví paní Mileny Hašové v Jaroměři, po 12 letech (2005-2017) příkladné služby zákazníkům a milovníkům knih ke čtvrtku 30. listopadu 2017, končí.
Nejmladší a podle mého soudu
nejlépe zásobované knihkupectví v Jaroměři
nyní po 12 letech
svého působení končí. Právě
před 12 lety, 16.
listopadu 2005,
autogramiádou
memoárů
Ve
městě u tří řek
(Jaroměř, 2005)
profesora
Fr.
Černého (19262010) toto knihkupectví
slavnostně otevřela paní Milena Hašová. Tato tehdy nová
prodejna knih sídlila na Velké podsíni v domě čp. 56 na
náměstí ČSA, kde předtím bylo knihkupectví paní Evy Hemelíkové. Nová majitelka, paní Hašová, zprovoznila knihkupectví v zrekonstruovaných a rozšířených prostorách.
Velmi zkušená knihkupkyně, paní M. Hašová, má za sebou dlouholetou knihovnickou a knihkupeckou praxi, na
níž byla dobře připravena, neboť má dvě maturity. A to
na Střední ekonomické škole v Hradci Králové (resp. v Náchodě – maturita v červnu 1965), a druhou na nástavbě
na Střední knihovnické škole Brno (na pobočce v Hradci
Králové v roce 1979). Takřka celý svůj život žije s knihami, mezi knihami a mezi lidmi. Vždyť 11 let pracovala jako
ředitelka Městské knihovny v Novém Městě n. M. (19761987) a od r. 1987 působila jako vedoucí okresní prodejny n. p. Kniha v Náchodě v Palackého ulici. Po listopadu
1989 tamější prodejnu odborné literatury zprivatizovala,
aby v listopadu 2005 ještě založila moderní knihkupectví v Jaroměři. Zde, kromě běžného sortimentu, se specializovala na mapy, atlasy, učebnice a jinou odbornou

literaturu. Zde bylo možno zakoupit knihy o počítačích,
účetnictví, zákony atd. Co neměli na skladě, velmi ochotně paní vedoucí objednala. Pro zákazníky sehnala cokoliv bylo a je na knižním trhu dostupné. A to podle mých
osobních zkušeností nejen díky příkladné vstřícnosti, ale
i díky dlouholetým knihkupeckým a knihovnickým zkušenostem a obchodním kontaktům s využitím internetu.
Vždy jsem mohl příkladné služby paní M. Hašové v Jaroměři svým spoluobčanům jen a jen vřele doporučit. Paní
M. Hašová dojížděla do svého knihkupectví po 12 let ze
sousedních lázní Velichovek.
Nyní po 12 letech tato skvělá prodejna knih, jež si vydobyla
mezi zákazníky Jaroměřska skvělou pověst a proslulost,
končí a nenávratně zaniká ke čtvrtku 30. listopadu 2017.
Podle majitelky jsou tři hlavní důvody pro zánik knihkupectví, a to zdravotní stav samotné majitelky, dále malý
zájem veřejnosti o koupi knih (což je v současnosti v ČR
úkaz všeobecný), a za třetí Babišovo byrokratické EET
(elektronická evidence tržeb), jež přispěla také k definitivnímu zániku knihkupectví pana Petra Traxlera v Josefově (otevřeném v Josefově v Lidické ulici čp. 22 k 1. září
1992), aby zaniklo k 1. březnu 2017. Naším oběma končícím knihkupcům děkujeme za jejich přínos pro kulturu
Jaroměřska.
A tak po 1. prosinci 2017 v samotné Jaroměři zůstává jediné soukromé knihkupectví, a to knihkupectví paní Ireny
Weiszové KNIHA IW-TONE-CD-KNIHY, prodejna sídlící na
nám. ČSA v Jaroměři v domě čp. 33. Majitelka po někdejší prodejně Supraphonu zde zachovala původní hudební
sortiment hudebních nosičů, včetně hudebnin, not, CD,
a asi v roce 2000 sortiment rozšířila o prodej knih, map
a učebnic. Také velmi dobře pamatuje na dětského čtenáře, protože je dobře zásobená knihami pro děti. Kontakt:
491 812 101, e-mail: knihycd@seznam.cz. Paní vedoucí
I. Weiszové přejeme do dalších let úspěšné podnikání na
poli kulturním. Ať se jí daří k plné spokojenosti zákazníků
včetně dětí! Sympatické je, že mezi jaroměřskými knihkupci vládla příkladná kolegialita. Konkurenční řevnivost
jim byla cizí, což je jako kulturní osobnosti jedině ctí!
PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměři 15. listopadu 2017
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Ca r l v o n Teg et t h of f
v Ta j n é služ b ě Jeh o a poš t ols kéh o Velič enstva

Před pár měsíci jsem se vydal do Náchoda na výstavu Krásné časy monarchie. Při té příležitosti jsme se s bývalým
kolegou zarazili u admirálského klobouku.

Jak se do Náchoda dostal? Napadlo nás, že mohl patřit
rakouskému kontradmirálovi Wilhelmu von Tegetthoff,
vítězi nad Italy v bitvě u Visu (1866). Matně jsem si vybavil, že v Josefově snad sloužil jeho bratr, po němž se jmenovaly sady při levém břehu Metuje. Oběma nám však
tato domněnka přišla zcestná a nechali jsme ji být.
Vrátil jsem se k ní až nedávno. Náhodou jsem v knize Železnice, pošta a telegraf rakouské armády v letech 18481914 narazil na jméno plk. Carla von Tegetthoff, staršího
kontradmirálova bratra. Prošel jsem Duškovy Paměti,
dobové vojenské schematismy i Rakouský bibliografický
lexikon. Potvrdilo se, že Carl von Tegetthoff sloužil v Josefově jako velitel pěšího pluku č. 75. Klobouk se tedy
mohl do náchodských sbírek dostat odtud. O Tegetthoffovi samotném je však známo víc.
Narodil se 27. prosince 1826 ve slovinském Mariboru jako
nejstarší ze tří synů podplukovníka Franze Karla Gabriela von Tegetthoff. Už to předznamenalo jeho budoucí
dráhu. Vystudoval Tereziánskou vojenskou akademii ve
Vídni. Mezi lety 1848-1878 prošel všemi rakouskými taženími. Nejzajímavější z nich je jeho účast v Prusko-rakouské válce (1866). V ní zúročil v Terstu nabyté zkušenosti
vojenského zpravodaje. Vybudoval zpravodajskou síť,
která poprvé v Evropě, a velmi úspěšně v bojových podmínkách, snímala nepřátelské telegrafické depeše. Místo
uznání se však šéf rozvědky Tegetthoff dočkal odvolání.
Patrně byl označen jako jeden z viníků rakouské porážky. Nezůstal však v nemilosti dlouho. Už v listopadu 1867
jemu a jeho bratru Wilhelmovi připadl čestný úkol. Na
lodi Novara vyprovázeli z Mexika zpět do vlasti tělo císaře Maxmiliána.
Do dějin Josefova se Carl von Tegetthoff zapsal o tři roky
později. Roku 1870 nechal mezi úpatím Šobráku a soutokem Labe s Metují zřídit sad, pojmenovaný záhy na jeho
18

počest. Duška též uvádí, že tyto sady, po roce 1918 známé
jako Wilsonovy, byly veřejně přístupné a vybaveny střelnicí pro důstojníky. Také pozdější Tegetthoffovy osudy
jsou bohaté na výrazné okamžiky. Než se zúčastnil okupace Bosny a Hercegoviny (1878-1879), během níž prošel
obléháním Sarajeva a boji o planinu Romanija, povýšil
na polního podmaršálka. Za své bojové zásluhy byl také
vyznamenán. Obdržel Císařský rakouský řád Leopoldův
2. stupně (1878). Teprve nemoc ukončila Tegetthoffovu
skvělou kariéru. Ze zdravotních důvodů odešel v roce
1880 do penze. O rok později, když mu byla diagnostikována rakovina, raději zvolil dobrovolnou smrt.
Použité prameny a literatura:
C. k. Vojenský schematismus pro rok 1866. Vídeň: Dvorská a státní tiskárna. 1866, s. 172 a 901 (německy)
C. k. Vojenský schematismus pro roky 1869-70. Vídeň: Dvorská
a státní tiskárna. 1870, s. 35, 146, 418 (německy)
C. k. Vojenský schematismus pro rok 1871. Vídeň: Dvorská a státní
tiskárna. 1871, s. 34, 142 a 416 (německy)
DUŠKA, Josef. Paměti c.k. pevnosti a královského svobodného
města Josefova, se zřetelem k dějinám vlasti a vojenství. Jaroměř: Ratibor, 1886, s. 382
SCHMIDT-BRENTANO, Antonio. Tegetthoff, Karl, von. In: Rakouský bibliografický lexikon 1815-1950. Vídeň: Rakouská akademie
věd, 2013, s. 227 (německy)
SZAJKÓ, Vojtěch. Železnice, pošta a telegraf rakouské armády
v letech 1848-1914. Praha: Epocha, 2017, s. 240-241
ŠTĚRBA, Cyrill. Z pamětí města Josefova: od doby praehistorické
až do samostatnosti státu československého. Josefov: František
Večeřa, 1926, s. 170
Mgr. Jan Hamerský
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Jaroměřské figurky. 3. díl. Bohuslav Langer, řečený Koncertní Mistr.
Bohoušek byl milá postavička. Zdržoval se převážně
v našem městě a vždy navečer odjížděl do černožického
Domova důchodců.

Jezdíval vlakem s houslemi v podpaždí, které měl pečlivě
ukryté v dřevěném černém futrále a na požádání hrával
převážně Dvořákovu „Humoresku“, kterou uměl nejlíp,
ale hrával i jiné skladby. Běda, když se na něho křiklo:
„Šumaři, kde máš lesní pannu?“ To sbalil fidlátka a bojácně utekl. Podle znalců hrál obstojně a v mládí prý dokonce dobře.
Někdy dostal pro oživení sobotních odpoledních čajů pozvání do hotelu "Černý kůň", kde pravidelně hrával populární jaroměřský orchestr "Jaro-jazz" (pánové R. Mikysa –
kapelník, piano, harmonika, V. Haž – klarinet, J. Borůvka
– trombon, K. Čertner – trubka, A. Šaník – klarinet, V. Suchánek – trubka, F. Hejčl – bicí, J. Bajer – zpěv).
Už jeho nástup byl impozantní. V sálu se zhaslo, jen pruhy světe ozářily úzký prostor k pódiu, kudy měl „Mistr“
přijít. A do něho, nasvícen prudkým světlem, přišel za
bouřlivého potlesku „ON“. Neviděl jsem šťastnějšího
člověka. Byl v sedmém nebi a opájel se domnělou slávou
své geniality.
Byl tenkrát opravdu na vrcholku blaha a já mu to ze srdce
přál. Svět se mu zúžil do nádherného okamžiku uklánění,
i když většinou neudržel správný rytmus a pletl tančící.
Hrával dva, tři kousky. Oblíbenou „Humoresku“ pro poslech (jak jsem již zmiňoval), a když dohrál, dostal najíst
od „Jaráků“ s přáním toho, aby znovu přišel. Přestože
byl navýsost spokojený, když byl uznáván a osloven „Mistře“, bylo pro něho toto hraní jen podřadná "bokovka",
tzv. šmíra. On byl, jak sám o sobě říkal, houslový, pódiový, sólový, komorní a koncertní mistr.
Jednou jsem ho požádal o podpis. Z kapsy vytáhl papírek
a inkoustovou tužkou, napsal: „Na pameť meho koncertu komorni, Koncertni mistr, Mistr Boh. Langer". Bral jsem
ho jako umělce s jeho nádherným světem tichých bláznů.
Patřil mezi pouliční podivíny, kteří trpěli nejrůznějšími
druhy bludů.
Bohoušek byl vyšší postavy, čistotný, chodil s hlavou
sklopenou a někdy mu oči neklidně, bázlivě, přejížděly
z místa na místo, jako by čekal, kdo mu zase nějak slovně

ublíží. K nikomu se nehlásil. Málokdy někomu odpovídal,
nemluvil, jenom trhl polekaně celým tělem a rychle, nápadně dlouhými kroky, zlostně odcházel. Jen chvílemi
se zastavil, něco si pro sebe brouknul (asi tiché nadávky
uličníkům) a šel rychle dál.
Aby zdůraznil svou kumštýřskou letoru, někdy pod krkem nosil pentli. Měl docela pěknou patriarchální hlavu
s dlouhým prošedivělým uměleckým vlasem a zvláštní
zamračenou tvář ne nehezkou, ale bez úsměvu.
Při oslavě v naší rodině jsem Bohouška přivedl domů, kde
v pěkném odpoledni babího léta hrál na dvorku všechno,
co uměl. Když se to dozvěděli nebo uslyšeli sousedé, přišli se stoličkami a židlemi – bylo jich opravdu požehnaně.
Objevili se také i tři sousedé–muzikanti z „Jaro-jazzu“ se
svými nástroji (Haž, Borůvka, Čertner), které si Bohoušek pamatoval, a tak vznikl nevšední koncert, o němž
se dlouho mluvilo! Byl šťastný a spokojený, avšak jako
vždy mlčel a neřekl jediné slovo. Podle mých instrukcí byl
oslovován Mistře a jednalo se s ním slušně, aby neutekl.
A následovalo opět uklánění a potlesk. Večer dostal najíst, přespal v komůrce, my jsme zavolali do Černožic, aby
jej nehledali a ráno po snídani pospíchal do jaroměřských
ulic za svými posluchači.
Bohuslav Langer se narodil 15. 9. 1904 a ve stáří byl
3. 6. 1960 přijat do Domova důchodců v Černožicích nad
Labem. V roce 1986 byl převezen do nemocnice v Hradci
Králové a 4. 3. 1989 umírá ve věku 85 let v Domově důchodců na Novém Hradci.
Z Černožic jezdil Mistr Bohoušek do okolních vesnic
rozdávat lidem svými skřipkami radost a úsměv. A lidé
k němu byli převážně štědří, milovali ho a on byl – ve
svém světě – navýsost šťastný.
Na fotografii je již zmíněný papírek, který napsal Mistr Bohoušek
panu Hovorkovi (pozn. redakce).
Zdeněk Hovorka

Loutkářský soubor BOĎI stále HLEDÁ NOVÉ ČLENY.
Zkoušíme každý pátek
od 18.00 hodin v Boučkově loutkovém divadle.
Potřebujeme jak vodiče,
tak mluviče, ale i techniky. Telefon na principála
Romana Bauera: 777 812
470, email: bodi@bodi.cz,
www.bodi.cz.
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Matrika vás zve na vítání občánků
Vážení rodiče,

dne 10. února 2018
se uskuteční vítání nových občánků města Jaroměře, na které jste srdečně zváni.
Vítání se uskuteční v obřadní síni Městského úřadu v Jaroměři a proběhne v několika skupinkách. Proto žádáme rodiče dětí, kteří budou mít zájem se této slavnostní události zúčastnit,
aby si domluvili hodinu buď osobně nebo na tel. čísle 491 847 242 – paní Jana Gajdošová
nebo 491 847 241 – slečna Petra Wagenknechtová (odd. matriky), nejdéle do
7. února 2018.
Z tohoto setkání je pořizován videozáznam a fotografie.

J a r o m ěř št í h a siči v y užili kra js kou d otac i

V minulém roce vypsal Královéhradecký kraj dotační program
pro zvyšování akceschopnosti Jednotek sboru dobrovolných
hasičů s ohledem na zvýšení počtu řidičů s řidičským oprávněním "C".
Naše město si je vědomo problému získávání řidičů do řad
JSDH s oprávněním řídit nákladní vozidla, tedy i zásahové cisterny. Z tohoto důvodu jsme využili vypsané dotace na rozšíření řidičského oprávnění „B“ na „C“. Samozřejmě jsou zde dané
podmínky, které člen a žadatel musí splnit.
Město Jaroměř podalo žádost na Krajský úřad Královéhradeckého kraje a ten rozhodl o přidělení této dotace. Jednalo se
konkrétně o jednoho člena, který si rozšířil řidičské oprávnění
a musel také získat odbornou způsobilost strojníka. Finanční
výše dotace byla 10 000 Kč a zbývající část cca 5 000 Kč se spolupodílelo Město Jaroměř. V současné době nový řidič prochází zaškolením a výcvikem, musí si zvyknout na techniku používanou u JSDH Jaroměř a blízké době bude využit v případě
ohlášení mimořádné událost k jízdě k zásahu.
Je velmi důležité, že Královéhradecký kraj a Město Jaroměř

dokáže podpořit hasiče v jejich nelehké práci a tím zvýšit bezpečnost občanů.
Velitel JSDH Jaroměř, Bc. Pavel Čižmář

Životní jubileum v listopadu oslavili:
Olga Budínová		
Bořivoj Beneš		
Miroslava Janatová		
Jaroslav Šolc		
Ladislav Hrycík		
Marie Veselková		
Věra Ulrychová		
Růžena Pluhařová		
Růžena Goljanová		
Jarmila Havlová		
Josef Machytka		
Jaroslava Pekárková		
Marie Jindrová		

89
87
95
85
85
89
87
91
85
86
86
85 (říjen)
88 (říjen)

Ná všt ěv a M i k ulá š e v M ilíčov ě d omě

Ani letos u nás nechyběla, na obou pracovištích v Jaroměři
i Josefově, návštěva Mikuláše, anděla a dvou pekelníků.
Nejprve nás pekelní kamarádi
překvapili v Jaroměři. Ve středisku předtím panovala tajuplná
nálada a zvědavost mezi dětmi,
které byly plné očekávání.
A je to tu! Už přicházejí. Čertíci
běželi mezi děti, chrastili řetězy
a zjišťovali, kdopak nejvíce zlobil,
ale hodný anděl je odháněl a děti
chránil. Mikuláš mezitím volal
jména podle seznamu a děti mu
recitovaly básničky nebo zpívaly
písničky a byly odměněny slad-
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kou odměnou.
Poté následovalo rozloučení a přesun do Josefova, kde si mezitím pracovníci s klienty zpříjemňovali čekání malováním obrázků a tvořením výzdoby do oken.
Tu a tam se vynořila dětská hlavička a napjatě pozorovala, jestli
už Mikuláš přichází. Netrvalo dlouho a děti se dočkaly. Čerti se
je snažili pořádně vystrašit, dokonce si přinesli i pytel. V tu chvíli už vcházel Mikuláš s košem plným balíčků s dobrotami. Hodný anděl postupně volal děti podle pekelného seznamu, aby
mohly Mikuláši zazpívat, nebo říci básničku a získat odměnu.
Na obou pracovištích převládala příjemná atmosféra a spokojenost. Ani jsme se nenadáli a pomalu vše utichlo, s Mikulášskou družinou jsme se hezky rozloučili a děti slíbily, že budou
už jen hodné.
Autor: Karin Ferynová
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Kalendárium

7. ledna
Hurvínek a kouzelné muzeum – kinoklub
15.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
9. ledna
Po strništi bos – kinoklub
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
18. ledna
Víno jako součást naší státnosti –
přednáška
17.30 hod.
Městské divadlo – Malý sál
Pořádá: NPÚ, Městské muzeum v
Jaroměři

19. ledna
Za pohádkou pohádka
16.30 hod.
Městské divadlo – Učebna „Suterén“
Pořádá: MKS

20. ledna
Josefovský ples
20.00 hod.
Sál Důstojnické besedy, Josefov
Pořádá: Klub přátel Josefova

21. ledna
Bába z ledu – kinoklub
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
27. ledna
Pension pro svobodné pány (sk. B)
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
30. ledna
Hana Zagorová a Petr Rezek
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

Stomatologická pohotovost – 08.00-10.00 hod.
01.01.2018
MUDr. Karel Kalfus
Česká 50, Jaroměř
491 815 077
07.01. a 08.01. 2018
MUDr. Lucie Strnadová
Z. Němečka 130, Josefov
491 812 495

14.01. a 15.01.2018
MUDr. Ivona Plšková
Komenského 554/a, Česká Skalice
491 451 300

21.01. a 22.01.
MUDr. Olga Záplatová
Husovo nám. 36, Č. Skalice
491 812 944
28.01. a 29.01.
MUDr. Jiří Domáň
Hurdálkovo nám. 52, Č. Skalice
491 451 030
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Mi k ulá šsk á n a dílka v R ozma rý n ku

Ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2017 se v Rodinném centru Rozmarýnek konala Mikulášská nadílka pro nejmenší.

Z důvodu velkého zájmu akce proběhla dva dny po sobě,
protože prostory Rozmarýnku nejsou nafukovací. Celkem se zúčastnilo 24 dětí. Program zahájil příchod anděla, který provázel celou akcí. Děti si poslechly i zahrály

pohádku O neposlušných andílcích. Poté si zasoutěžily
ve skocích v pytli. Kdyby je přece jen chtěl čert odnést,
tak aby byly schopné utéct k mamince. Dále si zahrály na
čertíky, naučily se říkanku o tom, jak zahnat čerta a zazpívaly si a zatancovaly s andělem. Nakonec si děti vyrobily
svícínek z jablíčka, jehličí a sušeného ovoce, které pro nás
usušila jedna z maminek Markéta Olivová. Moc děkujeme. Na závěr přišli Mikuláš s malým a hodným čertíkem,
takže se děti nemusely bát. Mikuláš, anděl a čertík předali
dětem nadílku, kterou darovala Johnova pekárna, Petra
Póhlová a další. Moc děkujeme. Velké díky patří Mikuláši
Lucce Hebelkové a čertíkovi Matěji Kvačkovi, byli úžasní.
Fotografie, které nafotili Pavel Kratochvíl a Martina Slánská, můžete shlédnout na našem facebooku. Celou akci
zorganizovala Vlasta Marková.
RC Rozmarýnek

150. výročí organizovaného včelařství na Jaroměřsku
Když v září 1868 učitel Pour se svými druhy zakládal na
Jaroměřsku první včelařský spolek v oblasti tolik spjaté
s kulturní historií našeho národa, jistě mu vůbec nevyvstalo na mysli něco takového, jako zda jeho spolek přežije rok 2000.
Ta doba byla tehdy příliš
vzdálená, něco naprosto fantastického. Přesně
tak, jako je dnes pro nás
vzdálena doba, kdy byl
ve stejném roce položen
základní kámen Národního divadla v Praze a ve
střední Evropě a tehdy
ještě „novém“ Rakousku-Uhersku,
začínala
zlatá éra společenského
a technického rozvoje
násilně ukončená roku
1914 celosvětovým konfliktem. Tato klidná doba postupného uvolňování poměrů přála právě rozvoji spolkové
činnosti, čehož využili i včelaři na Jaroměřsku ke svému
užšímu propojení, výměně zkušeností a obhajobě zájmů
při tolik všeobecně přínosném chovu včel.
Dnes jaroměřský včelařský spolek, jako svébytná součást
Českého svazu včelařů, z.s., navazuje na dřívější snahy
a pokračuje v nich. Zdejší spolek patří k největším v Královéhradeckém kraji, co do počtu členů i včelstev, a počet
členů v posledních letech stále roste. Zajišťuje pro včelaře zejména osvětovou činnost, komunikaci s veterinární
správou a státní správou, technicky zajišťuje servis kolem
ochrany včelstev proti škůdcům a onemocněním a zabý22

vá se též seznamováním veřejnosti se stavem a přínosy
včelařství pro společnost.
K důstojné oslavě tak významného výročí chystáme
v průběhu celého roku několik akcí pro včelaře i veřejnost
ve městě samotném i jeho okolí. Začneme hned v únoru
sérií tří jarních přednášek v hotelu K-Triumf ve Velichovkách – 17. 2., 17. 3. a 21. 4., o nichž budeme dále podrobněji informovat. Na jaře bude vyhlášena ve spolupráci
s Městským muzeem v Jaroměři výtvarná soutěž pro
děti z Jaroměřska na téma „Včely v přírodě a jak je vidí
děti!“ Oslavy vyvrcholí 22. září 2018 slavnostní schůzí včelařů v areálu Bastionu I, kde bude rovněž připraven pro
veřejnost medový jarmark s kulturním programem a zároveň též připravíme malé překvapení pro školy a školky
z území spravovaného ZO ČSV, z.s., Jaroměř, které bude
souviset s tématikou oslav „Vzdělávání a osvěty o včelách a včelařství“.
Zveme všechny k oslavám 150. výročí založení včelařského spolku na Jaroměřsku. Včelařství je krásný a záslužný
obor lidské činnosti, který přináší nejen hmotné a dobré
výstupy, ale též obecný prospěch pro přírodu a pěkné
okolí nás všech. Včelaři nemluví o práci pro přírodu, včelaři byť i malým dílkem v tomto konají, a proto je důležité
podporovat svou přízní místní včelaře.
Ing. Václav Jirka

OZNAMUJEME, že k 31. 12. 2017 v ordinaci PROFMED
s.r.o. na adrese Dr. Ed. Beneše 191 (Poliklinika Jaroměř)
ukončil svou činnost prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc.
a od 2. 1. 2018 pacienty na stejné adrese nově ošetřuje
paní doktorka MUDr. Veronika Krapáčová, která ordinaci převzala. Ordinační hodiny zůstávají beze změny.
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Umělecká kolonie Bastion IV bude mít co nabídnout i v novém roce
Náš spolek vznikl v polovině roku 2016, ale jeho zárodky bylo, zejména díky Petru Novákovi z Jaroměře a Janu
Paďourovi mladšímu, možné pozorovat už dříve.

místních spolků, opory města a podpory mnoha jednotlivců bychom toho tolik nezvládli.
Těšíme se, co další rok přinese. Těšte se s námi…

Za rok a půl činnosti jsme ušli obrovský kus cesty a velmi nás těší, že mnozí z vás po ní kráčí s námi. I v roce
2018 vás rádi přivítáme na spoustě akcí, které pro vás už
teď připravujeme. Těšit se můžete například na pravidelné bleší trhy, s nimiž začneme už na jaře, jakmile venku
přestanou hrozit rampouchy u nosu. Samozřejmostí budou i již tradiční ochutnávky vín pořádané ve spolupráci
se Společností přátel Itálie z Hradce Králové. A protože
jsme Umělecká kolonie, v našich zdech přivítáme i mnohé umělce, kteří využijí možností, jež skýtá náš (letos
zprovozněný!) výstavní sál. Doufáme tedy, že se s některými z vás opět setkáme při vernisážích. Nově také připravujeme tematické akce pro školy a školky – nechte se
překvapit.
Veškeré dění můžete průběžně sledovat na našich webových stránkách www.bastion4josefov.com nebo na
našem facebookovém profilu, kde se pravidelně objevují i fotografie z již proběhlých akcí. Kdo si tedy chce zavzpomínat, má možnost. Ti z vás, kteří „drží prst na tepu
doby“, si nás nově mohou najít i na Instagramu.
Kdyby kdokoliv ze čtenářů tohoto článku chtěl Bastion
IV navštívit v intervalu mezi pořádanými akcemi, rádi ho
provedeme po celém areálu. Návštěva může zahrnovat
Galerii Petra Nováka z Jaroměře, galerii Prachárnu (kde
svá díla vystavují měditepec Vojtěch Jirásko, malířka Bára
Smékalová a keramička Markéta Škopková), Muzeum
hraček, výstavní sál… Máte-li zájem, kontaktujte nás na
e-mailové adrese bastioniv.josefov@gmail.com nebo na
telefonním čísle 774 891 842.
Na závěr textu, kterým vstupujeme do nového roku,
bych velmi ráda ze srdce poděkovala všem, kteří nás
v loňském roce podporovali. Bez spolupráce dalších

Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Karlová

Turnaj v trojkovém mariáši. O pohár starosty města
Jaroměře.
Spolek TROJKA a restaurace Růžovka v Jaroměři zve
všechny příznivce, zájemce, příležitostné hráče a širokou veřejnost na TURNAJ V TROJKOVÉM MARIÁŠI
O pohár starosty města Jaroměře a přeborníka obcí
Jaroměřska. Hraje se trojkový mariáš na čtyři hodinová kola – padesátihaléřový.
		

4. kolo – náhradní

Kdy:

sobota, 3. února 2017

Prezentace:		
		
1. kolo
		
2. kolo
		
Oběd
		
3. kolo
		
4. kolo

10.30 – 10.50 hod.
11.00 – 12.00 hod.
12.10 – 13.10 hod.
13.15 – 13.45 hod.
13.50 – 14.50 hod.
15.00 – 16.00 hod.

Ukončení turnaje v 16.15 hod. Poplatek 100 Kč (nejpozději při prezentaci). V ceně je oběd.
Více informací na telefonu 732 632 712, e-mail: josef.
dusek44@seznam.cz. Vítěz každého turnaje získá pohár a účastníci obdrží ceny. Těšíme se na Vaši
účast. Přijďte, podpořte a zahrajte si tento turnaj.
Josef Dušek, spolek Trojka

J a ns k é L á z n ě se s polkem Sa n t e

Spolek Sante pořádá třetí ročník týdenního ozdravného
pobytu v Janských Lázních v penzionu Sola Fidé.
Tento pobyt se uskuteční od
23. 6. do 30. 6. 2018. Cena pro
členy 2 700 Kč, cena pro nečleny 3 200 Kč. Zálohy, ve výši
1 500 Kč, se platí 22. 1. 2018
v naší kanceláři na MÚ v Jaro-

měři, č. dveří 12, 15-16 hod.
Cena zahrnuje týdenní ubytování, plnou penzi, výuku japonského cvičení pro ozdravení celého těla (Chi-Kung),
Breussovu masáž, perličkovou masáž nohou a reiki.
V tomto týdnu se také uskuteční přednáška léčitele, mi-

stra reiki, psychoenergetika a bioauditora, pana Václava
Víta, dr. h. c. Po přednášce má každý účastník možnost
osobní konzultace s panem Vítem, který Vám může navrhnout léčbu. Lze si s ním také domluvit osobní setkání,
ale toto je již hrazeno z vlastních prostředků účastníka.
Dále se plánuje vyjížďka vláčkem – cca 25 km za 300 Kč
– toto si také hradí každý sám, ranní rozcvičky, výlety po
okolí atd.
Každý účastník, který ještě nedosáhl 70 let, platí také
obecní poplatek ve výši 105 Kč.
Pro více informací volejte předsedkyni spolku Sante, Angeliku Tykalovou st., na telefonním čísle 606 484 816.
Angelika Tykalová st.
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Přehled kulturních akcí v Regionálním muzeu v Náchodě
Kabinet kuriozit.

Móda za časů protektorátu.

Do budovy stálé expozice Regionálního muzea v Náchodě na Masarykově náměstí čp. 18 zveme zájemce k návštěvě výstavy Kabinet kuriozit. Kabinety kuriozit začaly
vznikat během 15. století jako prestižní světská zábava
odrážející současně vzdělání, zájmy i společenské postavení svých majitelů a tvůrců. Svými sběratelskými aktivitami si je vytvářeli především panovníci a šlechta, a to
nejen v období renesance, ale i baroka a mnohé z nich
se dochovaly až do současnosti. Pozoruhodné jsou především tím, že způsobem prezentace představují téměř
protiklad k odborné správě muzejních sbírek, avšak zároveň svým pojetím, svébytnou estetikou, zájmem o výjimečné předměty i nezvyklým způsobem prezentace
v sobě ukrývají cosi podmanivého a zvláštního. Cílem naší
výstavy je současným návštěvníkům takovéto sběratelské kabinety přiblížit a zároveň je pobavit i přimět k hlubšímu zamyšlení. Výstava bude prodloužena do 14. ledna
2018. Otevřeno denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hod.

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska.
Stálá expozice Regionálního muzea v Náchodě na Masarykově náměstí čp. 18 mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých
lidí až po současnost. Otevřeno denně mimo pondělí
9-12, 13-17 hodin. Organizované výpravy lze objednat na
tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu expozice@muzeumnachod.cz. Otevřeno denně mimo pondělí 9-12, 13-17
hod.

Do 29. dubna 2018 mohou návštěvníci ve výstavní síni
(roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout výstavu, která
je zavede o několik desetiletí zpět a pokusí se jim přiblížit, co se nosilo a jaké oděvy byly moderní v nelehké protektorátní době. V loňském roce proběhla v Regionálním
muzeu v Náchodě sbírka oděvů právě z 30. a 40. let minulého století. Díky přízni dárců se podařilo nashromáždit
velké množství zajímavého dámského i pánského oblečení, bot a dalších doplňků z tohoto období, které – a nejenom ty – si zde mohou návštěvníci prohlédnout. K vidění je např. luxusní persiánový kožich, kožešinové límce
s hlavičkami lišek a další dámské a pánské šaty. Protektorát byl však především obdobím nedostatku, což platí
i pro odvětví textilu. Nechybí proto ani doma šité či přešívané oblečení, boty z náhražkových materiálů a mnoho
dalšího. Otevřeno denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hod.
Mgr. Barbora Stehlíková, Regionální muzeum v Náchodě

Akce na leden 2018 v Královských věnných městech
Dvůr Králové nad Labem

Hradec Králové

Polička

TANEČNÍ SOUTĚŽ SVAZU UČITELŮ
TANCE
20. 1. 2018
www.hankuv-dum.cz

DANCE FLOOR ATACK
21. 1. 2018
www.t-bass.cz

EVA URBANOVÁ & MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO
6. 1. 2018

Chrudim

Vysoké Mýto

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ V KLÁŠTERNÍCH ZAHRADÁCH
1. 1. 2018
www.chrudimsobe.cz

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
1. 1. 2018
www.vysoke-myto.cz

TANEČNÍ SOUTĚŽ ČESKÉHO SVAZU
TANEČNÍHO SPROTU
21. 1. 2018
www.hankuv-dum.cz
Hradec Králové
PRVNÍ DEN SPOLU – NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ
1. 1. 2018
www.hradeckralove.org
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Mělník
POCTA JANU PALACHOVI
16. 1. 2018
www.melnik.cz

Více informací na www.vennamesta.cz
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Z okolí

Z i m ní ra d o v á n ky n a M a ch ov s ku

Machovsko je krásné v každém ročním období, ale právě
v zimě nabízí množství nejrůznějšího aktivního vyžití pro
celou rodinu (sáňkování, bobování, běžky i sjezdování, skoky na lyžích).

Borský klub lyžařů zde upravuje běžeckou stopu o délce 50
km s převýšením až okolo 200 metrů. Nechte se pozvat na
2 zajímavé trasy.
První trasa „Nouzínská“ (12 km, nenáročná, ideální pro rodiny) Vás zavede od centra tratí v Dolečku přes louky pod
Homoli. Odtud jsou krásně vidět Krkonoše. Když budete po-

kračovat dále až do polského Nouzína – Ostra Gora, můžete
se zde vydat po naučné stezce (4 zastavení) „Jak se zde dřív
žilo“. Zpět můžete jet po stejné trase, nebo odbočit vpravo do Machovské Lhoty a posilnit se v půvabné hospůdce
U Lidmanů. Odtud je pak do Dolečka pouhý kilometr.
Druhá trasa „Závršská“ (10 km) vede od parkoviště pod
skokanskými můstky u restaurace KUKULDA směrem na
úpatí kopce Fabiánky. Na rozcestí na Úlehlích odbočuje stopa do lesa Březiny k rozcestí U Vrtule. Dále vás trať zavede do osady Závrchy se zvoničkou, kde se nacházejí obory
s daňky a srnami, které můžete krmit jablky. Stopa se pak
stáčí k polské hranici a do Stroužného, kde nabízí pstruha
na rožni. Při dostatku sněhu se dostanete do Machovských
Končin, odkud sjedete k rozcestí na Úlehlích. Odsud se vydáte zpět pod Hůrku.
Pro lyžníky, kteří pracují dlouho do večera, máme opět připraven osvětlený okruh 1200 m v Dolečku. Svítí se od pondělí do pátku od 17 do 19 hodin.
Další inspiraci k zimním výletům hledejte na našem specializovaném webu ski.kladskepomezi.cz.
A na závěr novinka, která potěší všechny, kdo rádi cestují
najisto – na webu www.bilestopy.cz naleznete aktuální stav
běžeckých stop (nejen) v Kladském pomezí.
Stanislav Jirásek, Jiří Švanda

Obl a st n í n emo c n ice N á ch od

Oblastní nemocnice v Náchodě se umístila celorepublikově
na 3. místě v jedné z kategorií v anketě Nemocnice ČR 2017.
Svým hlasováním ji pacienti umístili na třetí příčku v oblasti
otázek týkajících se Bezpečnosti a spokojenosti hospitalizovaných pacientů. Tamní lékaři a zdravotnický personál totiž
umí dle názoru pacientů srozumitelně vysvětlit navrhovaný postup léčby. V celém Česku ji přeskočili jen Karvinská
hornická nemocnice a Thomayerova nemocnice v Praze. Na
krajské úrovni získala náchodská nemocnice v hodnocení
hospitalizovaných pacientů první místo a druhé v hodnocení ambulantní péče. Zde ji předběhla Městská nemocnice
Dvůr Králové nad Labem.
Cílem hodnocení je sestavit žebříček nemocnic dle jejich
finanční kondice, míry bezpečnosti a také spokojenosti
ambulantních, hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců.
Výstupy projektu jsou poskytnuty zpětně manažerům nemocnic, aby mohli snadněji pracovat na zkvalitnění zdravotní péče v ČR. „Pohled na naši nemocnici očima pacientů je
pro nás výtečnou zpětnou vazbou. Anketa je odrazem kvality
péče a vstřícnosti našich zaměstnanců vůči pacientům. Celkové výsledky mám k dispozici a budou mi jistě v ledasčem
nápomocny, můžeme se společně s celým týmem v některých
oblastech inspirovat. Vždy je co zlepšovat. Jsem ráda, že se
o naší nemocnici nemluví pouze jen v kontextu problémů, se

kterými se potýkáme, ale i v tom kontextu, jakou péči naši odborníci poskytují a jak ji vnímají samotní pacienti. Do budoucna navíc pacienti budou moci zhodnotit i nové pohodlnější
prostředí, kde se budou léčit,“ říká k hodnocení předsedkyně představenstva ON Náchod a.s. Ing. Ivana Urešová.
V současné době jsou totiž některé objekty v neutěšeném
stavu, což má řešit rozsáhlá rekonstrukce a výstavba nového pavilonu, kterou chce v příštích letech Královéhradecký
kraj rozjet.
Náchodská nemocnice se letos poprvé umístila také v hodnocení péče hospitalizovaných pacientů na prvním místě
v Královéhradeckém kraji. Vloni byla druhá. V oblasti ambulantní péče získala místo druhé, stejně tak jako v letech 2016
a 2012. V roce 2013 byla třetí.
V rámci „Nemocnice ČR 2017“ byly nemocnice hodnoceny
čtyři oblasti: bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných
i ambulantních pacientů, zaměstnanců a také finanční
zdraví nemocnic. Celkem hlasovalo přes 53 tisíc hospitalizovaných pacientů, 32 tisíc ambulantních pacientů a 7 tisíc
zaměstnanců. Struktura porovnávání vychází z metodiky
strategického nástroje pro měření výkonnosti organizací
– Balanced Scorecard. Do porovnávání se ČR zapojilo 155
nemocnic s akutními lůžky. Anketu každoročně provádí organizace HealthCare Institute, o.p.s.
Ing. Magdaléna Doležalová
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Mě s t sk á k n i h o v n a
J ar o měř

Vážení čtenáři a přátelé Městské knihovny Jaroměř,

ké. Zveme Vás na hráčské odpoledne.

v lednu se budeme jako obvykle zabývat statistickými
údaji, které vypovídají o kvalitě a rozsahu našich služeb.
Velkou pozornost také věnujeme obnově knihovního
fondu a doufáme, že s nabídkou knihovny budete spokojeni i v novém roce.

Čtvrtek 25. ledna – Hlavní budova – 15:00 – Herní klub.
Kdo si hraje, nezlobí. Přijďte se přesvědčit do knihovny.

Pondělí 8. ledna – Pobočka Zavadilka – 14:00 – Čtení na
Zavadilce. Vybrali jsme pro Vás dobré knihy a budeme
Vám z nich rádi číst.
Pondělí 22. ledna – Pobočka Zavadilka – 14:00 – Herní
klub. Máme připravené stolní deskové hry pro malé i vel-

Mimo tyto veřejné akce budou v hlavní budově probíhat
každý týden besedy pro družiny prvních tříd. Pobočka Josefov a pobočka Zavadilka chystají besedy pro děti z mateřských škol.
Aktuální informace o dění v knihovně naleznete na www.
knihovnajaromer.cz
Vaše knihovna, Martina Priharová

P ř e dn á ška z c y k lu M ezi řá d ky

Národní památkový ústav v Josefově a Městské muzeum si Vás dovolují pozvat na přednášku pana Stanislava
Rudolfského s názvem „Víno jako součást naší státnosti
aneb historie a současnost pěstování révy vinné v našich
zemích“.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 18. ledna 2018 v 17:30
v malém sále Městského divadla v Jaroměři.
Od kdy je lidská pospolitost spojena s vínem? Jaká je tradice vinné kultury v našich zemích? A pěstovala se réva
vinná i v Jaroměři a okolí? Ne vždy se dá najít odpověď na
každou otázku, ale s vínem se člověk nemusí držet vždy
pouze strohých faktů či svého rozumu, může, a dokonce i musí, nechat proniknout na povrch svůj cit, kde jsou
ukryta ta největší tajemství.
Městské muzeum v Jaroměři

Pozvání na první společný sborový koncert jaroměřských dětských sborů v roce 2018 aneb Tříkrálová sbírka trochu jinak.
Dětský pěvecký sbor Ostrováček při ZŠ Na Ostrově,
komorní pěvecký sbor Kαpα Gymnázia Jaroslava
Žáka a sbormistři Pavla Pazderová a Milan Morávek si dovolují pozvat všechny příznivce sborového
zpěvu na benefiční koncert, který se koná v sobotu
6. ledna 2018 od 17 hodin v kostele Sv. Jakuba v Jaroměři.
V programu koncertu uslyšíte provedení Messe breve, romantického francouzského hudebního skladatele Léa Deliba, a koledy ze všech končin světa.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován
na účet Tříkrálové sbírky!
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V Jaroměři působí lokální síťař
Kdo tvoří síť služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny?

Pro dítě a jeho vývoj je důležité vyrůstat v rodině, zažívat
pocit bezpečí, přijetí, mít oporu rodiče či pečující osoby,
která mu pomáhá dospět a osamostatnit se. Ne vždy
tomu tak je. Někteří rodiče se o dítě nestarají, dítě může
být svědkem domácího násilí či ho zažívat, opakovaně
utíkat z domova, nechodit do školy… Takové děti a jejich
rodiny obvykle přicházejí do kontaktu s pracovníky různých institucí a organizací, kteří se jejich situací zabývají.
Pracovat pak na propojení všech těchto jednotlivých složek, i to je jedním z cílů a činností lokálního síťaře.
Lokální síťař je pracovníkem projektu Systémový rozvoj
a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Zaměřuje se na
místní síť služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. Zajímá
ho její fungování a usiluje o to, aby síť pružně reagovala
na potřeby ohrožených dětí a jejich rodin. Jimi mohou být
např. potřeba poradenství a podpory rodině při zvládání
výchovných a jiných obtíží, potřeba dostupného bydlení
a jiné. Kdo tvoří místní síť služeb? Jak probíhá spolupráce
s ostatními? Jsou nějaké služby, které chybí? Nejen těmito otázkami se síťař zabývá.
Kdo je součástí této sítě? Centrální roli, nikoli však jedinou,
zastupuje orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD),
který obvykle spolupracuje s množstvím dalších aktérů.

Jsou to zástupci sociálních služeb, školství, zdravotnictví, ale i spravedlnosti, vnitra a další. „Mým cílem je aktéry
a jejich potřeby nejen mapovat, ale především je propojovat. Usiluji tedy o to, aby organizace a instituce navzájem
znaly své možnosti a potřeby a dobře se jim spolupracovalo v konkrétních případech ohrožených dětí a jejich rodin.
Zároveň se je snažím motivovat, vytvářet pro ně prostor,
aby se mohly domluvit na fungující spolupráci a přinášet
příklady dobré praxe,“ osvětluje svou roli Martin Snížek,
lokální síťař pro obec s rozšířenou působností (ORP) Jaroměř. V současné chvíli pracují síťaři v 11 krajích České
republiky a více než 120 obcích s rozšířenou působností
zapojených do aktivity Podpora a rozvoj služeb v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí.

Informace o projektu:
Projekt Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí je realizován MPSV od 1. 1. 2016 do
30. 6. 2019 ve 12 krajích České republiky. Projekt se mimo
jiné zaměřuje na posílení mezirezortní a multidisciplinární spolupráce v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny, aby se nadále snižoval počet dětí, které musejí svoji
rodinu opustit, a aby pro děti, jež se dostávají do systému náhradní rodinné péče, byla zajištěna co nejkvalitnější individuální péče. Více informací najdete na stránkách:
www.pravonadetstvi.cz
Kontakty: 775 608 643, mail: martin.snizek@mpsv.cz.
Martin Snížek, DiS., lokální síťař

P oz vá n ka n a J os ef ov s ký ples

Leden patří bálům, plesům a zábavě vůbec, udělejte si
proto čas na Josefovský ples.
Bude se konat v sobotu 20. ledna 2018 od 20 hodin. Klub
přátel Josefova ho pořádá již po dvacáté osmé ve všech
prostorách Důstojnické besedy v Josefově. K tanci a poslechu bude hrát kapela Holiday Express. Při předtančení
budou předvedeny ukázky standardních a latinsko-amerických tanců. Jistě potěší i mažoretkové vystoupení.
Bohatá tombola, široká nabídka občerstvení a příjemné
prostředí jsou samozřejmostí.
Vstupenky v ceně 150 Kč a 120 Kč jsou v předprodeji v Josefově v obchodě Dárky – víno paní Kocichové v Lidické
ulici, dále v obchodě Id–Tech s.r.o. u velkých závor a v Jaroměři v Infocentru na náměstí. Pořadatelé se těší na vaši
návštěvu.
Pavel Mertlík
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Zábavně-naučné okénko

M y Tř i k rá l o v é...
Přečti si text a doplň slova do vět:

Svátek Tří králů slavíme šestého ledna. Tímto svátkem
končí Vánoce. Tři králové se jmenovali Kašpar, Melichar
a Baltazar. Přinesli Ježíškovi tři dary: zlato, kadidlo a myrhu. Zlato symbolizuje bohatství, kadidlo se využívalo
k výrobě mastí, myrha je ztuhlá šťáva z keře, která se
také přidávala do léčivých přípravků a je velmi vzácná.
Někde se šestého ledna píše na dveře domů křídou zkratka K † M † B †, což znamená Bůh požehnej tomuto domu
(Christus mansionem benedicat). Za poslední křížek se
napíše letopočet, aby bůh žehnal celý rok.

Tři králové se jmenovali _____________, ______________
a _____________.
Přinesli Ježíškovi ________, __________ a ________.
Na dveře domů se píše _______________, což znamená
______________________________________________.
Svátek Tří králů slavíme ___. ledna a tímto svátkem končí
________________________.
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Inzerce

•

Koupím dům v Jaroměři, prosím kontaktujte mě
777 530 654.

•

Pronajmu byt 1+1 s příslušenstvím, velikost 50 m2,
v domě na nám. ČSA v Jaroměři. tel. 777 008 248.

•

Hledám k pronájmu (koupi) zahrádku pro pěstování
zeleniny. Kontakt: 602 653 620.

•

Koupím byt 2+1, 3+1. Prosím kontaktujte mě
777 530 654.

•

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

•

Rozvedená žena koupí menší byt v Jaroměři, zavolejte prosím na tel. 774 777 073.

•

Mladá rodina hledá větší byt nebo dům v Jaroměři
a okolí. Nabídky prosím na tel. 774 777 072.

•

Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Jaroměře do 20 km na všechny směry, nabídněte na tel.
775 777 073.

•

Mladý muž koupí byt 2+1 v Jaroměři, platím v hotovosti, volejte na tel. 776 566 630.

•

Hledáme korelu. Odměna 3000 Kč! Dne 20.10. nám
v Josefově ulétla naše korela Bruno. Vzhledem

k tomu, že byl velmi společenský je dost možné, že
slétl k lidem a někdo ho má teď doma. Bruno byl
žlutobílé barvy se světle šedým břichem a výrazným
bílým pruhem přes hruď. Budeme rádi za jakékoliv
informace. Tel. číslo je 603 797 089.
•

Přivýdělek z domova, www.primavydelek.cz.

•

Výkup starožitností a sběratelských předmětů. Obrazy, rámy, hodiny, náramkové a kapesní hodinky,
knihy, pohledy, mince, bankovky, odznaky, šavle,
bodáky, sklo, porcelán a jiné. Poradenství i návštěva je vždy zdarma, platba hotově. Volejte, pište. Tel.
605 254 511
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Novoročenka města
Po loňské zkušenosti s výtvarným uměním žáků Základní umělecké školy F. A. Šporka, jsme se rozhodli i letos požádat o jejich
pomoc při vytvoření novoročenky s přáním do roku 2018. Tématem letošních návrhů byla zimní krajina, ozdoby a symboly Vánoc.
Ze zpracovaných děl jsme vybrali 6 návrhů a následně dva motivy,
které byly použity pro novoročenky města. Autory vybraných návrhů byly: Bára Kazdová (5 let – motiv: vánoční stromek), Agáta
Matesová (9 let – talíř se svíčkami a jablky), Lenka Nýčová (9 let

– svícny), Zuzana Vosáhlová (11 let – vánoční hvězda), Valérie Ulrychová (14 let – jmelí) a Štěpánka Valášková (17 let – vánoční
svícen). Pro všechny autorky jsme připravili odměnu v podobě poukazů s bezplatnými vstupy na veřejné bruslení v areálu zimního
stadionu v Jaroměři.
Děkujeme Základní umělecké škole F. A. Šporka za spolupráci,
žákům za zpracované návrhy a všem, kteří se podíleli na tvorbě
novoročenky.
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