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JOSEFOVSKÝ
MASOPUST
26. 2. 2022
9.00 -16.00 hod. na Bastionu No. I a podzemí
vstupné 70 Kč
děti do 10 let a masky vstup zdarma
Řemeslný jarmark a tradiční
masopustní pochutiny.
Masopustní
asopustní průvod městem
s hudbou, tancem a veselím.
Veřejnost v maskách
vítána!

doprovodný program:
• BOĎI - Bauerovi Josefov, loutkové představení
• soutěž o nejlepší masopustní koláče
• Folklorní soubor Barunka z České Skalice
s hudebním doprovodem souboru Ritornello
Michaela Pospíšila
• masopustní hra

Sledujte aktuální nařízení vlády v souvislosti s epidemickou situací nemoci COVID–19 na www.mzcr.cz
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SLOVO STAROSTY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, ve svém dnešním příspěvku bych vás rád seznámil
s výhledem na tento rok. Tak jako domácnosti se i naše město potýká s palčivým
problémem inflace a prudkým nárůstem cen energií. I když loňský rok skončilo naše město s velmi dobrým výsledkem hospodaření a zastupitelé na svém únorovém
jednání budou rozhodovat o rozdělení rekordního přebytku více než 84 milionů
korun na investiční akce a opravy ve městě, je ale již nyní jasné, že rostoucí ceny materiálů a práce neumožní realizaci všech původně plánovaných akcí.
Jednoznačně však budeme pokračovat
v nastaveném tempu oprav komunikací.
V letošním roce by se měli nového povrchu dočkat občané v ulicích Na Rejsce
a SNP. Rekonstrukcí by také měla projít ul. Otakara Španiela a od ŘSD máme příslib kompletní rekonstrukce ul.
Slovenská, která byla značně poškozena vlivem výstavby dálnice D11.
Stejně tak chceme udržet nastavený
systém bytové koncepce, kdy veškeré
inkaso nájemného z bytů obratem investujeme do oprav prázdných bytů
a ty následně můžeme přidělit novým
nájemníkům.
Rada města na svém jednání dne 19. ledna rozhodla o zveřejnění záměru budoucího prodeje č. p. 9 v ul. Lidická
za předem smluvených podmínek. Ty
v podstatě zahrnují závazek budoucího kupujícího tuto nemovitost kompletně zrekonstruovat při zachování účelu bytového domu. Pevně doufám, že
se nám podaří nalézt vhodného zájemce a i tímto způsobem urychlit tolik potřebné opravy nemovitostí v Josefově,
a tak výrazně snížit počet neobsazených bytů ve městě.
Poptávka po bydlení v Jaroměři stále stoupá a snad i vlivem dokončení nových úseků dálnice D11 roste i zájem
soukromých investorů o naše město.
V blízké době by měla začít postupná výstavba bytových domů v lokalitě
Na Zavadilce, kde by měly být postupně postaveny čtyři bytové domy, každý o více než šedesáti bytových jednotkách. Další bytová výstavba by měla být
realizována v proluce mezi restaurací
Corrado a prodejnou Verner potraviny.
Zde je již zveřejněn záměr prodeje tohoto pozemku za účelem bytové výstavby.
Významnou událostí ze dne 19. ledna bylo veřejné projednání záměru rekonstrukce objektu tzv. čtvercových kasáren v Josefově, které proběhlo za hojné
účasti občanů v sále Důstojnické besedy.

Tato největší nemovitost v Josefově
bude
převedena
do
majetku
Královéhradeckého kraje, který následně bude usilovat o získání dotace z plánu obnovy Evropské komise ve výši cca 600 mil. Kč. Tohoto projednání se mimo jiné účastnili i radní
Královéhradeckého kraje Mgr. Martina
Berdychová a JUDr. Ing. Rudolf Cogan,
Ph.D., kteří přítomnou veřejnost informovali nejen o plánovaném postupu, ale
také o již provedených či zahájených krocích při přípravě této významné akce.
Kraj vyčlenil ze svého rozpočtu částku
40 mil. Kč na přípravné projektové práce, které byly obratem zahájeny. Mezi
první kroky patří zpracování pasportu
budovy a provedení jejího stavebně historického průzkumu.
Veřejnosti byla rovněž dána možnost
přispět svými návrhy k ideálnímu využití tzv. otevřené části, která by v budoucnu měla tvořit zhruba jednu čtvrtinu budovy. Zbytek by měl sloužit jako
depozitární prostory pro příspěvkové
organizace kraje.
Posílili jsme rozpočet Technických služeb města Jaroměře, které by měly významným způsobem zlepšit údržbu
veřejné zeleně ve městě. Nově vznikne
pracovní skupina, jejíž hlavní náplní bude oprava chodníků.
V letošním roce by měla být dokončena rekonstrukce severovýchodní části
hradeb pevnosti Josefov. Tím však není
a nesmí být obnova této významné památky ukončena. Z programu regenerace (dotace ministerstva kultury) plánujeme opravit rampu v Bastionu X.
O dalších potřebných opravách a zejména o pomoci státu s jejich realizací
budeme jednat s novým ministrem pro
místní rozvoj PhDr. Ivanem Bartošem
PhD., který již přislíbil návštěvu našeho
města. O výsledcích těchto jednání budu samozřejmě informovat v některém
z dalších příspěvků.

UZÁVĚRKA

v roce 2022
pro příspěvky
do Zpravodaje bude
vždy k 10. v měsíci.
Zpravodaj nevyjde
v srpnu.

Velmi důležité bude i rozhodnutí zastupitelů o revitalizaci náměstí ČSA.
Pravděpodobně v únoru by měla být
dokončena návrhová studie, která bude tvořit jeden z podkladů pro případné
podání žádosti o dotaci z prostředků ITI
Pardubickohradecké aglomerace.
I o této připravované investiční akci budeme vás, občany města Jaroměře, průběžně informovat, stejně jako o dalších
probíhajících či připravovaných investicích v našem městě.
Josef Horáček, starosta

ZJEDNODUŠENÉ
DOLOŽENÍ
SKUTEČNÝCH
MAJITELŮ
U SPOLKŮ ŽÁDAJÍCÍCH
O DOTACI Z ROZPOČTU
MĚSTA
Na základě dotazů zapsaných spolků jako možných žadatelů o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře je nově možné doložení
údajů o skutečném majiteli právnické osoby podle § 10 a odst. 3 písm. f)
bodu 2 o evidenci skutečných majitelů, předložením částečného výpisu podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.,
o evidenci skutečných majitelů.
Podrobnější informace naleznete na webu města Jaroměře: https://www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/dotace-nfv-a-dary/
obecne-informace/
MÚ Jaroměř

NEPŘIŠEL VÁM ZPRAVODAJ DO SCHRÁNKY?

V tom případě nás informujte na e-mail: zpravodaj@jaromer-josefov.cz nebo zavolejte na tel.: 491 847 162. Roznos by se měl
uskutečnit ve dnech 31. 1.–2. 2. 2022. Reklamaci je možno uplatnit jen dva dny po roznosu. Neváhejte nás kontaktovat,
pokud 4. 2. 2022 nebudete mít svůj Zpravodaj ve schránce.
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MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Dnem 1. ledna 2022 vstoupila v platnost nová Obecně závazná vyhláška města Jaroměře č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
POPLATEK PLATÍ:
•

fyzická osoba přihlášená v obci,
platí i pro všechny druhy pobytů
podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky,
• fyzická i právnická osoba, která
má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu;
má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně.
Sazba poplatku pro kalendářní rok
2022 je stanovena ve výši 500 Kč.
Poplatek je splatný jednorázově, a to
nejpozději do 30. 6. 2022.

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

Byl zaveden Obecně závaznou vyhláškou města Jaroměře č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.

POPLATEK PLATÍ:
•

fyzická osoba přihlášená v obci,
platí i pro všechny druhy pobytů
podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky.

SAZBY POPLATKU PRO KALENDÁŘNÍ
ROK 2022 JSOU STANOVENY VE VÝŠI:
a) 100 Kč za psa držitele s pobytem v části města Semonice,
Starý Ples, Jezbiny, Dolní Dolce,
v ulicích Brdce, Na Brdcích,

Polcovský dvůr, v části ul.
Velichovská (dle přílohy č. 1 OZV),
v části ulice Náchodská (dle
přílohy č. 2 a 3 OZV),
b) 400 Kč za psa držitele s pobytem v rodinném domě a za psa
držitele s trvalým pobytem v sídle
ohlašovny,
c) 1000 Kč za psa držitele s pobytem
v bytovém domě,
d) 1500 Kč za psa držitele, kterým
je právnická osoba nebo fyzická
podnikající osoba,
e) 100 Kč za psa, jehož držitelem je
osoba starší 65 let.
Poplatek je splatný jednorázově, a to
nejpozději do 30. 06. 2022.
V roce 2020 jste naposled obdrželi poštovní poukázku k úhradě místních poplatků. Od roku 2021 již poukázky k platbě místních poplatků
nerozesíláme.
Variabilní symboly pro úhradu poplatku
zůstávají stejné, jako v předchozích letech, každý občan má svůj vlastní variabilní symbol, platby nelze hradit za více osob pod jedním symbolem. Rovněž
nelze sloučit platbu místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – komunální odpad a poplatku ze psů.
V případě, že vaše nezletilé dítě dovrší v roce 2022 plnoletosti, bude mu pro
platbu místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - komunální odpad přidělen v daném kalendářním roce nový variabilní symbol, který
na vyžádání sdělíme písemně, případně

KÁCENÍ STATICKY RIZIKOVÝCH
A SUCHÝCH DŘEVIN
Po pečlivé prohlídce a vyhodnocení stavu vzrostlých a letitých stromů, kdy byly objeveny podstatné problémy, zejména napadení houbami, jsme přistoupili k cílenému kácení nebezpečných stromů.
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telefonicky na tel. čísle 491 847 238 nebo
491 847 231.

UVEDENÉ POPLATKY JE MOŽNÉ
UHRADIT:
•

v hotovosti nebo platební kartou
v pokladně Městského úřadu
v Jaroměři, 1. patro, číslo dveří 114,
• prostřednictvím České pošty,
pomocí poštovní poukázky,
• převodem na účet města
Jaroměře, č. ú. 9005-820551/0100,
a to s uvedením variabilního
symbolu, který poplatník zjistí
např. na poštovní poukázce
k úhradě poplatku, která mu byla
doručena v roce 2020.
Variabilní symbol je možné zjistit osobně na odboru plánovacím a finančním
Městského úřadu v Jaroměři, 1. patro,
číslo dveří 111 nebo telefonicky na čísle
491 847 238 a 491 847 231.
Obecně závazné vyhlášky města
Jaroměře, včetně příloh, najdete na
webových stránkách města (https://
www.jaromerjosefov.cz/mesto/
urednideska/ - v sekci obecně závazné
vyhlášky a nařízení).
Městský úřad v Jaroměři, jako správce
poplatků, se bude i nadále v maximální možné míře snažit informovat o plánovaných či schválených změnách, týkajících se místních poplatků. Tyto informace naleznete ve Zpravodaji města, na webových stránkách města, na
facebooku a v blízké budoucnosti i na
Portálu občana.
odbor finanční a plánovací MÚ Jaroměř

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA
JAROMĚŘE INFORMUJÍ
SUŤ A SMĚSNÉ STAVEBNÍ ODPADY

Na sběrný dvůr je opět možné navážet suť
(tzn. směsné stavební a demoliční odpady).

POPELNICE PRO BIOODPAD NA PTÁKÁCH

Jedná se o zákeřné, zvnějšku těžko rozpoznatelné, závažné
poškození, které dříve či později vede k destrukci stromu a to
nejen při povětrnosti či jiné zátěži a stromy se tak stávají vysloveně životu nebezpečné.
Kácení je bohužel vzhledem k bezpečnosti nezbytné, nicméně je prvním krokem v rámci procesu revitalizace, kdy přesně
v souladu s vegetačním obdobím bude následovat nová výsadba a tím zahájen celkový proces revitalizace zeleně.

Vyzýváme občany bydlící v lokalitě Na Ptákách, kteří obdrželi obálky s informacemi o svozu bioodpadu formou popelnic, aby dodali přihlášky ke svozovému systému nejdéle do
konce února 2022.
V březnu 2022 budeme předávat popelnice přihlášeným občanům. Svoz bioodpadu jutovými taškami byl UKONČEN! Děkujeme za pochopení s součinnost
při pilotním projektu.

Kateřina Sinkoviczová, TSM Jaroměř

Technické služby města Jaroměře
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VÝŠE NEINVESTIČNÍ
DOTACE ZE STÁTNÍHO
ROZPOČTU

PAPÍR

A POUŽITÍ FINANČNÍCH ČÁSTEK
V ROCE 2021

PLAST

V souladu s usnesením vlády ČR
o Zásadách pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území, zveřejňujeme výši neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a použití finančních částek v roce 2021.
Město Jaroměř obdrželo v uvedeném
období od Ministerstva vnitra – Správa
uprchlických zařízení neinvestiční dotaci v celkové výši 42 870 Kč.

POUŽITÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE:

42 870 Kč na správu a údržbu sportovního plácku umístěného na pozemku p. č. 492, katastrální území Josefov u Jaroměře (naproti areálu bývalého ČSAD), ulice 5. května
v Jaroměři – Josefově.

SYSTÉM „DOOR TO DOOR“
KOMUNÁLNÍ ODPAD

2. 2., 2. 3., 6. 4. 2022

31. 1.–4. 2., 14. 2.–18. 2. 2022,
28. 2.–4. 3., 14. 3.–18. 3. 2022

7. 2.–11. 2., 21. 2.–25. 2. 2022;
7. 3.–11. 3. 2022

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE č. 3/2022

Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, Jaroměř vyhlašuje v souladu
s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a na základě usnesení
č. 0072-02-2022-OMM-RM ze schůze Rady města Jaroměře ze dne 19. 1. 2022
záměr prodeje č. 3/2022.
Jedná se o jednotku č. 7/8 stojící na pozemku parc. č. 128/1 v obci Jaroměř k.
ú. Josefov u Jaroměře, o výměře 215 m2
s podílem 2150/13605 na společných
částech domu a pozemku. Dle katastru nemovitostí způsob využití: jiný nebytový prostor.

PROHLÍDKA NEMOVITOSTI:
•
•

Bc. Jan Žíla, vedoucí
odbor majetku města

•

termín prohlídky lze domluvit na
tel. č. : 491 847 214,
jednotka bude prodána za cenu
v místě a čase obvyklou,
minimální prodejní cena je stanovena na částku 1 161 000 Kč,

•

celá kupní cena musí být nabídnuta v zákonných penězích.

NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠENÍ SE DO
ZÁMĚRU:
•

celé jméno, adresa trv. bydliště,
v případě právnické osoby IČ
a sídlo,
• nabídka ceny se způsobem úhrady
kupní ceny,
• obálku označit „Záměr prodeje
č. 3/2022 – NEOTVÍRAT!“
Vítězem se stane zájemce s nejvyšší
cenovou nabídkou.
odbor majetku města MÚ Jaroměř

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE
MĚSTO JAROMĚŘ VYHLAŠUJE VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍCH POZIC:
REFERENT/KA ODBORU MAJETKU
MĚSTA, RESP. ODD. SPRÁVY MAJETKU
MĚSTSKÉHO ÚŘADU JAROMĚŘ
(agenda krátkodobých nájmů,
pachtů a výpůjček, věcných
břemen, vyjadřování k záměrům
stavebníků, vedení spisovny,
správa majetku)
•
Nástup možný od 1. 2. 2022.
•
Plný pracovní úvazek, na dobu
neurčitou, tříměsíční
zkušební doba.
•
Platová třída č. 9.
•
Místo výkonu práce: Jaroměř.

•
•

•
•

•

PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA
MĚSTA JAROMĚŘE
Nástup možný ihned po
ukončení výběrového řízení.
Plný pracovní úvazek, na dobu
neurčitou, tříměsíční
zkušební doba.
Platová třída č. 11.
Požadujeme vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním
programu u v oboru práva.
Místo výkonu práce: Jaroměř.

•
•

•
•

•

REFERENT/KA ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU ODBORU VÝSTAVBY
MĚSTSKÉHO ÚŘADU JAROMĚŘ
Nástup možný ihned po
ukončení výběrového řízení.
Plný pracovní úvazek, na dobu
určitou, tříměsíční zkušební doba.
(Zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou, případně DPN
nejdéle do 30. 6. 2024 - možnost
prodloužení dle aktuální situace).
Platová třída č. 10.
Požadujeme vysokoškolské
vzdělání v magisterském nebo
bakalářském studijním programu
ve studijním oboru stavebního,
architektonického nebo právního směru, nebo vyšší odborné
vzdělání v oboru stavebnictví
a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru
stavebnictví.
Místo výkonu práce: Jaroměř.

NABÍZÍME:
•
Náročnou, ale zajímavou práci.
•
Možnost dalšího vzdělávání.
•
Výměru dovolené 5 týdnů v kalendářním roce.
•
Měsíční příspěvek zaměstnavatele na
penzijní připojištění.
•
Příspěvek na stravování.
•
Možnost využívat rekreační zařízení
města.
•
Další zaměstnanecké bonusy dle
Kolektivní smlouvy.
Další informace spolu s přihláškami do
výběrových řízení naleznete na úřední
desce MÚ v sekci výběrová řízení
(personalistika):
Úřední deska – Oficiální stránky města
Jaroměř
(www.jaromer-josefov.cz)
Doplňující informace podá v pracovní
době tajemnice úřadu:
Ing. MICHAELA SKOVAJSOVÁ,
tel.: 491 847 122, mobil: 603 485 672,
e-mail: skovajsova@jaromer-josefov.cz
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OPAKOVANĚ UPOZORŇUJEME OBČANY NA ZMĚNY U MÍSTNÍHO
POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD OD 1. LEDNA 2022
Dnem 1. ledna 2022 vstoupila v platnost nová Obecně závazná vyhláška města Jaroměře č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Obecně závaznou vyhlášku města Jaroměře najdete na webových stránkách města (https://
www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/uredni-deska/ - v sekci obecně závazné vyhlášky a nařízení).
Na základě novely zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, která se týká
místního poplatku za komunální odpad,
dochází, mimo jiné, k těmto níže uvedeným významným změnám.

OHLÁŠENÍ PODEJTE CO NEJDŘÍVE

POPLATEK PLATÍ:

Povinnost ohlášení vzniká všem, kdo
• vlastní rodinný dům, ve kterém
není přihlášená žádná fyzická
osoba,
• vlastní rekreační objekt, ve
kterém není přihlášená žádná
fyzická osoba,
• vlastní byt, ve kterém není
přihlášená žádná fyzická osoba.

•

•

fyzická osoba přihlášená v obci,
platí i pro všechny druhy pobytů
podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky,
vlastník nemovité věci zahrnující
byt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinou rekreaci, ve které
není přihlášená žádná fyzická
osoba a která je umístěna na
území obce.

Nově od 1. ledna 2022 se poplatníkem
stává nejen fyzická osoba, tak jak tomu
bylo již v minulosti, ale i právnická osoba, která je vlastníkem nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinou rekreaci, ve které není
přihlášená žádná fyzická osoba.
Nově od 1. ledna 2022 zaniklo osvobození od poplatku z titulu vlastnictví
nemovitosti, ve které nebyla přihlášená žádná fyzická osoba, pro osoby přihlášené v obci.

Žádáme všechny vlastníky nemovité
věci, kteří již takto neučinili, aby podali ohlášení k místnímu poplatku v co
nejkratší možné době.

Vzhledem k tomu, že přihlášený pobyt
se váže u bytového domu k číslu popisnému a není možné určit vazbu na byt,
žádáme všechny vlastníky bytů, ve kterém sami nemají přihlášený pobyt, aby
podali ohlášení k místnímu poplatku
a zároveň písemně oznámili, zda v námi požadovaném období byl někdo v nemovitosti přihlášen k pobytu.
Pokud je v Katastru nemovitostí zapsáno více vlastníků, podává se jedno ohlášení k místnímu poplatku. Spoluvlastníci
si mezi sebou vyberou zástupce, který
ohlášení k nemovitosti podá.

Potřebné tiskopisy si můžete od 1. ledna 2022 vyzvednout osobně na odboru plánovacím a finančním Městského
úřadu v Jaroměři, 1. patro, číslo dveří 111. Tiskopisy najdete i na webových
stránkách města Jaroměře (www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/odbory-mu-1/odbor-planovaci-a-financni/
zadosti-a-formulare/).
Vyplněné tiskopisy doručte osobně na odbor plánovací a finanční Městského úřadu v Jaroměři, 1. patro, číslo dveří 111. Tiskopisy můžete zaslat na adresu Městský úřad Jaroměř,
nám. Československé armády 16, 551 01
Jaroměř, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo podat datovou zprávou podepsanou způsobem, se
kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
Upozorňujeme občany i na další změny, které se týkají správy poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství, jako je ohlášení údajů rozhodných
pro vznik osvobození od poplatku a nově stanovená lhůta pro jejich ohlášení.
Bližší informace rádi poskytneme na
telefonních číslech 491 847 238 nebo
491 847 231.
Iveta Neumannová, vedoucí
odbor plánovací a finanční MÚ Jaroměř

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ – PRÁVNÍ PŘEDPISY OBCÍ
A KRAJŮ JSOU NOVĚ NA INTERNETU
Hned a na jednom místě zjistit, jaké vyhlášky a nařízení platí ve vaší obci? Jde to. Díky elektronické sbírce právních předpisů územních samospráv získáte přehled, co které obce vyhlásily, a navíc vám e-mailem pošleme upozornění ve chvíli, kdy vaše obec vydá nový předpis. Kde a jaká platí aktuální pravidla pro místní poplatky nebo veřejný pořádek včetně např. nočního klidu?
Všechny nově přijaté obecně závazné
vyhlášky a nařízení obcí a krajů najdete
od ledna na internetové adrese https://
sbirkapp.gov.cz/.
Informační systém Ministerstva vnitra umožňuje hledat právní předpisy dle
obcí a témat i zaslat upozornění hned,
jakmile vybraná obec vyhlásí nový právní předpis.
Za prvních 14 dní vložily obce do sbírky
1136 vyhlášek a nařízení.
„Jednoduchý přístup k oficiálnímu
znění předpisů obcí online tu chyběl.
Elektronická sbírka s obecně závaznými vyhláškami je dobrý příklad toho, jak by digitalizace veřejné správy
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měla vypadat,“ uvedl ministr vnitra Vít
Rakušan.
Elektronická sbírka napravuje skutečnost, že veřejnost nebyla dostatečně informována, jaké vyhlášky a nařízení obce vydávají. Dochází tak k posílení právní jistoty občanů, kteří v elektronické
sbírce navíc najdou další předpisy, které nejsou vyhlašovány ve sbírce zákonů.
Jde např. o předpisy vydávané v oblasti
veterinární a rostlinolékařské péče, hygieny a ochrany některých chráněných
území.
Obce, kraje a některé správní úřady musí do systému vkládat nově přijaté právní předpisy v jejich působnosti plus

zákonem stanovené právní akty relevantní pro výkon veřejné správy. To poslední platí např. i pro Ústavní soud.
Do tří let však územní samosprávy musí
do sbírky vložit i všechny právní předpisy územních samospráv přijaté v předchozích letech. Pokud by je do konce roku 2025 do sbírky nevložily, pozbyly by
tyto právní předpisy platnost. To zajistí,
že všechny právní předpisy obcí a krajů budou v závazné podobě na jednom
místě.
Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/
vse-na-jednom-miste-pravni-predpisyobci-a-kraju-jsou-nove-na-internetu.aspx
– redakčně kráceno –
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SENIOŘI, BUĎTE VELMI OBEZŘETNÍ!

Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny naší společnosti. Jejich mnohdy osamocený způsob života, důvěřivost
a především touha po sociálním kontaktu z nich dělá snadný cíl a přitahuje k nim pozornost různých zlodějů, podvodníků a násilníků. Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory s nepravdivými zprávami „vnuk“ a „nemocnice“ s cílem vylákat z nich peníze.
Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji obelháváni falešnou legendou "VNUK".
To znamená, že se pachatel prostřednictvím telefonního hovoru začne vydávat za rodinného příslušníka, nejčastěji vnuka, který se dostal do tíživé životní
situace a pod tlakem smyšlených okolností a časové tísně potřebuje rychlou
finanční výpomoc. Přičemž podvodný
„navolávač“ nepochybuje o tom, že senior v obavě o své vnouče na vyjednávání a podvod přistoupí.
„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto obvykle začíná telefonát, který může mít
pro důvěřivého seniora nedozírné následky. Nic netušící babička nebo dědeček osloví volajícího jménem a už se začne roztáčet kolotoč se smyšleným srdceryvným příběhem, ve kterém se potomek, samozřejmě ne vlastní vinou, dostal do svízelné situace například po autonehodě. Nutně potřebuje peníze většinou v desítkách tisíc korun. A protože
si pro ně z různých, samozřejmě smyšlených důvodů, nemůže přijít osobně,
protože je například v nemocnici nebo
na služebně policie, posílá k babičce kamaráda nebo kamarádku. Smluví si signál pro předání hotovosti a nic netušící
senior odevzdá peníze do rukou neznámého člověka.
Jiný falešný příběh může být motivovaný starostí o vnuka, a to tak, že se pachatel vydává za ošetřujícího lékaře:
„Dobrý den, jsem ošetřující lékař vašeho
vnuka, kterého k nám do nemocnice přivezli s vážným zraněním, vyžadujícím
nadstandardní léčbu, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.“
Velmi uhlazená a profesionální konverzace, opět s časovým nátlakem a neodkladností provedení lékařského úkonu, snadno seniora přesvědčí o reálnosti situace.
Dalším manipulativním příběhem
z nemocničního prostředí je telefonát
fiktivního nemocničního lékaře, který
seniorům lživě tvrdí, že jejich příbuzný
(syn, vnuk, synovec, dcera) zavinil dopravní nehodu, při níž zranil malé dítě. Falešný lékař nyní volá jménem příbuzného, který se měl s poškozenými
z dopravní nehody domluvit na finančním vyrovnání, neboť v důsledku překousnutého jazyka či rozrušení nemůže
příbuzný mluvit.
Situace je vážná, okradený senior
mnohdy přijde o veškeré své finanční

prostředky.
Zažívá
existenční problémy,
zdravotní a psychické dopady z prožitého
traumatu, potom co
naletěl podvodníkovi.
Následky mnohdy bývají fatální.
Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě
prostřednictvím telefonátu realizovaného
hlasovým automatem.
Seniorům se staročeskými jmény a pevnými
linkami bude doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:
„Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím,
pozornost tomuto oznámení. Pokud se
Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je
Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u Vás sám vyzvednout,
vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii
České republiky, a to na telefonním čísle
158. Děkujeme. Policie České republiky.“
Z přehledu statistik vyplývá, že každoroční škody podvodů na seniorech přesahují desítky milionů korun. Významnější pokles byl zaznamenán pouze v roce 2020, kdy byl celý svět ochromen počínající pandemií,
což se projevilo právě i v poklesu páchané kriminality.

SENIORŮM PROTO RADÍME:
•

•

•

•

Každý podobný telefonát si
okamžitě ověřte. Zavolejte
vnukovi nebo vnučce, kteří vám
měli údajně volat, případně
nejbližším příbuzným.
Pokud zjistíte, že vám opravdu
nikdo z rodiny nevolal, volejte
Policii ČR na linku 158 a sdělte
jim skutečnosti vyplývající
z telefonátu.
Na policii (linka 158) se raději
obraťte také v případě, kdy se
vám kontakt s rodinou nepodaří
navázat.
Hlavně nikdy nesvěřujte své
peníze osobám, které neznáte.
Ani pod příslibem, že vám do

zástavy přenechají např. doklady
(mohou být zcizené), finance
v cizí měně (může se jednat
o padělek), nebo hodnotné zboží
(může se jednat o atrapy telefonů,
kamer apod.).
plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
– redakčně upraveno –
Fotografie: Free fotobanka www.pxhere.com

PÁR PŘÍSLOVÍ NAPOVÍ,
ZÁSADY NEJEN PRO SENIORY
•

•

•

•

•

„Na jazyku med, v srdci jed.“
Počítejte s tím, že ne každý má
dobré úmysly.
„Mluviti stříbro, mlčeti zlato.“
Čím méně cizí osobě sdělíte,
tím méně o vás i ví.
„Trpělivost růže přináší.“
Při oslovení cizí osobou nedělejte
rychlá rozhodnutí a vše si v klidu
rozmyslete.
„Důvěřuj, ale prověřuj.“
Nikomu „slepě“ nedůvěřujte,
ať má sebevýmluvnější historku.
„Můj dům, můj hrad.“
Nejste povinni vpouštět cizí osoby
do svého bytu či domu. Využijte
kukátko ve dveřích a s neznámými
lidmi komunikujte skrze vestavěný
mikrofon u dveří či přes zajištěný
bezpečnostní řetízek.“
por. Mgr. Miroslav Mervart,
preventista Policie ČR Náchod
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KRYPTOMĚNY V RUKOU PODVODNÍKŮ

Nákup virtuálních měn se stal velmi dostupným. Přispěla k tomu vyšší informovanost lidí v dané oblasti, ale i například rozšíření sítě
tzv. vkladomatů. Různé druhy kryptoměn si tak dnes pořídíte jednoduše např. cestou na nákup nebo prostřednictvím několika kliků
v počítači. Existují i uživatelsky zcela jednoduché platební brány pro rychlý nákup kryptoměn platební kartou. Kde jsou peníze, operují ale i podvodníci. Buďte proto i v souvislosti s kryptoměnami velmi obezřetní.
Zaznamenáváme hned několik typů jednání či souvislostí, při kterých pachatelé trestné činnosti s virtuálními měnami
manipulují za účelem svého nezákonného obohacení.

VISHING* A SPOOFING*

V poslední době hodně diskutované využívání nástrojů sociálního inženýrství, kdy se podvodníci vydávají za bankéře a následně i policisty a pod legendou ohrožení finančních prostředků na
bankovním účtu manipulují svoji oběť
do provádění finančních transakcí. Nic
netušící majitel bankovního účtu z obavy o své finance převádí peníze přímo
podvodníkům.
Ve stejném duchu probíhá také výzva
k vybrání hotovosti z „ohroženého“ bankovního účtu a dočasné vložení finančních prostředků do kryptoměn. Tím
mají být peníze ochráněny do doby, než
se problém s ohroženým účtem vyřeší.
Realita je ovšem taková, že tyto peníze nenávratně mizí ve virtuálních peněženkách podvodníků. Vystrašená
oběť dostává zcela přesné instrukce
i QR kódy, na jaké konkrétní úložiště má
za hotovost nakoupenou kryptoměnu
odeslat.
Oproti online převodům je tento přístup
ještě více rizikový. Hotovostní transakce nemůže banka v případě podezření
zastavit ani zablokovat a jakmile je převod na kryptoměnu realizován nejde ho
už prakticky nijak zastavit či zvrátit.

FALEŠNÉ INVESTICE

Pokud zvažujete, jak zhodnotit své
úspory, vybírejte velmi obezřetně, do
čeho a s jakými poradci budete investovat. Podvody, ve kterých hrají roli přislíbené vysoké zisky z investic, jsou velmi propracované a naletět je poměrně
snadné. Vše většinou začíná velmi výhodnou nabídkou, např. v podobě internetové reklamy. Vedle investic různého
charakteru nabízejí podvodníci také pomoc s nákupem virtuálních měn, často
s příslibem velkého výnosu.
Komunikace mezi pachatelem a obětí je
většinou dlouhodobá. Oběť je utvrzována, že vše běží podle plánu, např. přístupem do falešného portfolia či virtuálních peněženek na různých demo stránkách. Opět pro zvýšení důvěryhodnosti jsou vyžadovány pravidelné
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vklady, často s podmínkou vyplacení
výnosů až po delším časovém úseku.
O tom, že místo zhodnocení finančních
prostředků zbudou jen oči pro pláč, se
tak poškozený dozvídá až po delší době.
Pachatelé vystupují profesionálně, mají několik úrovní „pracovníků“ (operátory, poradce, techniky, manažery) a jejich
legendy jsou propracované s cílem maximalizace zisku.
Pokud chce oběť investované peníze
vybrat, přejdou ke strategii komplikací,
kdy je nutno zaslat ještě tu „jednu
poslední platbu“ a pak už budou velké
peníze vyplaceny.
Tato psychická manipulace se označuje
jako tzv. sunk cost fallacy (česky:
utopené náklady). Podstatou je úvaha
oběti: „Už jsem do toho dal tolik, teď
přece nepřestanu platit, když jsem tak
blízko!“
Často oběť podvodníkům, kteří se vydávají za investiční poradce, poskytne kromě osobních údajů, snímků dokladů totožnosti či platebních karet také vzdálený přístup ke svému počítači. K vybílení účtu pak už nebrání prakticky nic.

Rozhodně nespoléhejte jen na internetové recenze, ty může napsat kdokoliv,
tedy i podvodník.
Nespoléhejte na to, že podvodný web
poznáte podle vzhledu, podvodné
stránky investičních platforem bývají
profesionálně zpracované, často umožňují vytvoření uživatelského účtu a sledování, samozřejmě podvrženého a fiktivního, portfolia.
• Za žádných okolností neposkytujte vzdálený přístup ke svému
počítači.
• Chraňte své osobní, přístupová
hesla a údaje z platebních karet.
• Pokud údaje o svém bankovním
účtu pod vlivem manipulace
poskytnete podvodníkovi, ihned
kontaktujte svou banku.
Pozor na reklamy! Podvodníci si mohou jednoduše zaplatit reklamní kampaň u velké platformy (např. Google,
Facebook…) s odkazy na svoje podvodné stránky. Takové reklamy se pak mohou objevit kdekoli, klidně i na prověřených stránkách.

JAK NENALETĚT?

Kryptoměny získávají pachatelé také cestou, při které není nic zastíráno.
Šířením ransomware je do zařízení poškozených subjektů instalován škodlivý kód, který šifruje soubory na počítačovém systému nebo omezuje uživatele. Za dešifrování souborů nebo obnovení přístupu je požadováno výkupné, ve
většině případů právě v kryptoměnách.
V souvislosti s ransomwarovými a malwarovými útoky dochází často i k odcizení dat a výkupné je tak požadováno i za to, že data nebudou prodána či
zveřejněna.

Vždy si důvody takových telefonátů ověřujte na oficiálních kontaktech
bankovních či finančních společností či
dalších organizací, za které se podvodníci v dané chvíli vydávají.
Pamatujte, že banky ani Policie České
republiky s provozovateli tzv. vkladomatů nespolupracují.
Případné ohrožení bankovních účtů klientů řeší banky samy a nepotřebují k tomu zasílání přístupových údajů či údajů
z platebních karet.
Nikdy nenakupujte kryptoměny na adresy, které vám někdo jiný předá ani je
na takové adresy nepřevádějte, pokud
nejde o legitimní a vámi zamýšlenou
platbu.
Ke každé investici přistupujte jako
k rizikové (obzvláště u tak rizikového
aktiva jako kryptoměny) a nikdy k investování či nákupu kryptoměn nepoužívejte celé své jmění.
Před tím, než se rozhodnete investovat do kryptoměn, zjistěte si, jak fungují
velké burzy a investiční platformy a nákup a prodej kryptoměny.
Vždy pečlivě ověřujte věrohodnost investičního poradce či společnosti.

VYDÍRANÍ PŘES RANSOMWARE*

DOBRÉ ZÁSADY
•

•

•

Chraňte své počítače i mobilní
zařízení, zkrátka vše, co připojujete k internetové síti, kvalitním a dostatečným antivirovým
programem a firewallem.
Nestahujte do svých zařízení nic
z neověřených zdrojů, neinstalujte
podezřelé a neznámé programy,
neotvírejte nevyžádané e-maily
a jejich přílohy či neověřené
odkazy v SMS nebo v aplikacích
jako Messenger či WhatsApp.
Zálohujte. Zálohu je potřeba mít
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•

•

oddělenou tak, aby nemohla být
také napadena.
Nástrojem pro šíření malwaru*
a ransomwaru* může být také
„pirátsky“ stahovaný obsah, jako
seriály, filmy, programy či hry.
Na stránky se škodlivým obsahem
mohou směřovat také reklamy na
sociálních sítích a prověřených
webech. Pokud vás něco zaujme,
neklikejte přímo na nabízený
odkaz, ale vyhledejte prezentovaný obsah ve vyhledávači.

Na našich webových stránkách (www.
policie.cz) se můžete dozvědět také o dalších tricích podvodníků, a to
v podobě již zmiňovaného vishingu* a spoofingu* nebo smishingu*.
Zabýváme se také tématem tzv. inzertních podvodů a informovali jsme již také o dalších podrobnostech investičních
podvodů.

SLOVNÍČEK POJMŮ
*Vishing: podvodníci se telefonicky
vydávají za vaši banku. Varují, že jsou

vaše úspory v ohrožení a manipulují vás
k převodu peněz na své účty.
*Spoofing: podvodné weby, telefonní
čísla či e-maily založené a posílané s cílem
vylákat vaše peníze či přístupová hesla.
*Smishing: podovdy přes SMS zprávy.
*Ransomware: škodlivý vyděračský
program, který zašifruje data v počítači
a poté žádá za zpřístupnění výkupné.
*Malware: škodlivý program, který
poškozuje operační systém či celý počítač.
Zdroj: www.policie.cz/clanek/kryptomenyv-rukou-podvodniku.aspx
– redakčně upraveno –

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 BYLA REKORDNÍ, DĚKUJEME

Přinášíme čerstvá čísla z letošního ročníku největší dobrovolnické akce v ČR – Tříkrálové koledy. Z přehledu kasiček v Jaroměři
a okolních obcí lze vyčíst, že lidé, kteří začali nový rok dobrým skutkem, stále jsou, a to i v této těžké době. O to víc si toho
v Domově sv. Josefa a v celé Oblastní charitě Červený Kostelec vážíme.
MÍSTO
JAROMĚŘ A OKOLÍ

MĚSTO JAROMĚŘ CELKEM
kostel Nanebevstoupení Páně Josefov
kostel sv. Mikuláše v Jaroměři
ZŠ Boženy Němcové
STATICKÉ POKLADNIČKY CELKEM:
Velichovky
Jasenná
Heřmanice, Brod, Běluň, Slotov
Rasošky
Rožnov, Neznášov
Nový Ples

ČÁSTKA
438 274 Kč
11,44 €
0,20 GBP
1 PLN
231 647 Kč
5 749 Kč
4 971 Kč
13 445 Kč
5 014 Kč
29 775 Kč
25 446 Kč
19 945 Kč
19 679 Kč
18 684 Kč
17 745 Kč

MÍSTO
Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krábčice
Zaloňov, Rtyně, Vestec
Chvalkovice
Vlkov
Semonice
Žireč
Habřina
Hořenice
Šestajovice
Starý Ples

ČÁSTKA
17 549 Kč
14 258 Kč
9 485 Kč
9 426 Kč
9 250 Kč
6 887 Kč
6 420 Kč
5 799 Kč
5 529 Kč
3 542 Kč

Jak se peníze rozdělují? Z výtěžku sbírky zůstává 65 % Charitě, která koledování zorganizovala, 15 % využije na své
projekty příslušná diecézní Charita,

10 % pomůže potřebným v zahraničí,
5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % na režii sbírky.
Upřímné díky všem, kdo se do sbírky
v Jaroměři a okolí zapojili i finančně ji
podpořili. Výtěžek poputuje na rekonstrukci sociálního zařízení pokojů klientů zdravotního oddělení v Domově
sv. Josefa.
Každá koruna pomáhá, za organizátory
sbírky děkujeme.
Mgr. Marie Paclíková a Jitka Holcová
www.domovsvatehojosefa.cz

MŠ JOSEFOV ZADNÍMI VRÁTKY DO PŘÍRODY ZA ZVÍŘÁTKY…

Zima již udeřila v plné síle. Ojíněné stromy na josefovských promenádách vypadají jako z pohádky. Sněhových vloček sice ještě nespadlo tolik, abychom si jich mohli užívat dosyta, ale nám to nevadí.
Nejstarší děti na začátku ledna totiž
„cestovaly“ za sněhovou nadílkou až na
jižní pól do daleké Antarktidy za tučňáky a za severní polární kruh do Grónska
za medvědy a Eskymáky. Přiblížili jsme
si život na pólech pomocí encyklopedií,
vyprávění, atlasů a glóbusu, Albi tužky
i formou pohádek a příběhů. Své představy a fantazii jsme uplatnili ve výtvarných pracích, konstruktivních hrách,
vyrobili jsme si umělý sníh, stavěli iglú
z kostek a z různých materiálů a pomůcek (látky, polystyren, stará plátna a záclony, oblepené a dokreslené krabice)
si vyrobili eskymácký příbytek. Zahráli
jsme si i různé „ledové hry“ a rozvíjeli předmatematickou a předčtenářskou
gramotnost pomocí metodických listů.
Moc se těšíme na pořádnou a opravdovou sněhovou nadílku, abychom si užili bobování na kopci a stavby sněhuláků
a sněhových bunkrů.
Předškolní věk je nejdůležitějším

obdobím, co se týká nejen prohlubování
poznatků, ale hlavně vytváření základů
postojů a hodnot, které budují náš charakter a ovlivní náš budoucí život.
Děti vedeme k lásce k přírodě, k naší
Zemi a péči o ní. V rámci přírodovědné
gramotnosti, ekologie a environmentální výchovy leden u nás patří tradičně péči o ptactvo a volně žijící zvířata. Máme
jako jediná školka v Jaroměři jedinečné
možnosti. Vyběhneme zadní brankou ze
zahrady a do přírody to máme doslova
pár kroků. V poli a na promenádách pozorujeme zajíce, srny, bažanty, veverky a různé druhy ptáků. Sledujeme jejich stopy ve sněhu, často s sebou bereme dalekohled a atlas zvířat.
Zvířátkům, pokud je umrzlo, nosíme
přes pole do krmelce zrní, jablka, mrkev či tvrdé pečivo. Nedaleko promenády mají příbytek i kozy a ovce, kterým taktéž občas přilepšíme nějakým
tím jablíčkem či pečivem. Ony pro nás

na oplátku v teplých dnech spásají vršky pevnostních hradeb. Pro ptáčky nosíme směsi zrnin, semínka slunečnice,
lojové kuličky.
Děkujeme všem rodičům, kteří v rámci
spolupráce pomáhají. Ve volných chvílích pozorujeme u okna, kteří ptáčci
se k nám chodí nazobat, rozeznáváme
druhy a určujeme počet.
A jaký bude únor? Jedním slovem veselý. Čeká nás měsíc pohádek, profesí, převleků, masek, rejdění a dovádění.
V karnevalovém týdnu jsme totiž vsadili na umění a s ním spjaté dny- Den muzikantů, sportovců, výtvarníků a divadelníků. Zábavný týden zakončíme tradičně karnevalem s „dýdžejem“ Medym.
Druhý únorový týden budeme každodenně dojíždět na lyžařský kurz do
Olešnice v Orlických horách.
Přejeme vám pohádkově zasněžené
únorové dny.
kolektiv MŠ Josefov
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HLAVNĚ NESMÍ BÝTI SMUTNO, ANEB VÁNOCE V DĚTSKÉM DOMOVĚ

Vánoce, jak kouzelně to slovo pro každého zní. I děti z Dětského domova v Jaroměři se už nemohou dočkat nadílky. Jejich radost
však kazí nejistota. „Pojedu letos domů“? „Přijde si pro mě maminka“? Na některé z těchto otázek nelze předem nikdy stoprocentně odpovědět. Rodinné zázemí a sociální situace v rodinách dětí s nařízenou ústavní výchovou není vždy vyhovující. Příčiny bývají
různé, často obtížně řešitelné. Nejinak tomu bylo i o letošních Vánocích.
Vánočnímu veselí však předcházela školní vánoční besídka, na kterou
si třídy připravily krásné vystoupení.

Střídaly se písničky, koledy, scénky a nechyběl ani betlémský příběh. A už přišla na řadu první nadílka. Pod velkým,
krásně vyzdobeným stromem je navršena hromada
dárků z akce „Daruj krabici od bot“, kterou pro nás
v rámci celorepublikového
projektu zprostředkovala
Čtvrtek 3. února 2022 od 8 do 15 hodin
Diakonie Jaroměř a všechny děti byly mile překvapeny obsahem své krabice.
O Štědrém dnu se pak
u slavnostně prostřeného
stolu sešlo 20 dětí. Dvacet
smutných dětí? Nikoli.
Určité obavy z nejistoty
již vymizely, některé děti pojedou ke svým rodinám mezi svátky, a tak už
zůstalo jen veliké těšení se
na Ježíška. Tradiční pokrmy štědrovečerní večeře
poněkud vázly v krku, neboť nedočkavost vítězila. A už se vyráží po budově hledat pod kterým že to
stromečkem budou ty hory dárků. Hledání nebylo
snadné. Tři rodinné skupiny, to máme tři stromečky a k tomu ještě v jídelVedení školy
ně ten největší. A pod ním

nakonec děti ty své vytoužené a v dopisech Ježíškovi řádně popsané dárky našly. Po velikém rozbalování a vzájemném obdivování dárků se děti rozešly do
svých rodinných skupin. A tam se jejich
oči rozzářily znovu. Někteří zůstali stát
doslova s pusou dokořán. Pod stromečkem zase spousta dárků.
Tentokrát Ježíškovi pomohly děti i celé
rodiny v rámci projektů „Milý Ježíšku“
a „Daruj hračku“. Kdo chtěl dětem z našeho domova pomoci, vybral si z dopisů dětí přání, a poté zakoupil konkrétní vánoční dárek. Dárek pak připutoval
od dárce přímo k obdarovanému dítěti. A tak byly pod stromečky k vidění koloběžky, sluchátka, sportovní potřeby,
a dokonce i kolo. Mezi těmito dárky ještě
děti nalezly i překvapení, které zajistilo
jaroměřské hračkářství Wiky. Samotní
zákazníci zde tyto dárky zakoupili.
Štědrý večer se vydařil nad očekávání.
Spokojenost z dětí přímo zářila. A když
společně ještě usedly k míse cukroví
a voňavému vánočnímu čaji, byly pro ně
Vánoce opravdu šťastné a veselé.
Prostřednictvím tohoto příspěvku děkujeme jménem našich dětí i všech zaměstnanců DD, ZŠS a PŠ Jaroměř dárcům a sponzorům, kteří k této krásné
atmosféře přispěli.
Za DD, ZŠS a PŠ Jaroměř
Mgr. Dana Kadlecová

MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM,
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ VINŠUJEME VÁM…
S příběhem o mudrcích z Východu, kteří se přišli do Betléma poklonit Ježíškovi se
žáci naší školy seznámili v rámci projektového vyučování již v prvních dnech nového roku.
V úterý 4. ledna 2022 jsme společně
navštívili svátečně vyzdobený kostel
v Josefově, kde nás vlídně přijal zdejší
kněz pan Petr Boháč.
Vyprávění Vánočního příběhu bylo v jeho podání velice poutavé a inspirující.
Žáci se také dozvěděli význam jmen Tří
králů, jak vznikla tradice obchůzek domů a koledování. Koledy a novodobé vánoční písně jsme si také za doprovodu
kytary zazpívali.
Putování Tří králů pak bylo zakončeno ve škole u rozsvíceného stromečku,
pod kterým se nacházela spousta „krabic od bot“. Všechny však byly úhledně
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zabalené a nadepsané. Jejich rozdávání
se s chutí ujali Tři králové v podání našich žáků.
Děti byly obdarovány sportovními
a školními potřebami, hračkami, kosmetikou, oblečením, ale i pamlsky. Věřte,
že tolik rozzářených očí jsem již dlouho neviděla a je úžasné, když děti mohou obdarovat děti.
V závěru mi dovolte poděkovat všem
anonymním dárcům za tu jejich „krabici od bot“.
Mgr. Vladěna Nesrsta
PrŠ, ZŠ a MŠ Josefa Zemana Náchod,
odloučené pracoviště Josefov
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LYŽAŘSKÉ KURZY NA ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ

I přes složitá proticovidová opatření se nám letos podařilo uspořádat lyžařský kurz
pro 7. ročník a zároveň pro 8. ročník, který se v minulém školním roce nemohl
uskutečnit. Celkem nám tedy jelo 86 žáků z šesti tříd.
Bohužel na začátku kurzu nám moc nepřálo počasí, když první dva dny pršelo.
Proto se nám zkušení instruktoři postarali o náhradní a pestrý program, takže o zábavu nouze nebyla. Třetí den nás
ráno přivítalo sněžení a nastaly krásné
tři lyžovací dny. Pokročilí lyžaři a snowboarďáci zdokonalovali své schopnosti na Tanvaldském Špičáku, začátečníci a méně zkušení se učili na mírnějších
svazích Severáku. Sněhové podmínky
byly již od středy ideální, takže nakonec
se kurz z lyžařského a snowboardového
hlediska vydařil. Každé odpoledne a večer čekaly děti odborné přednášky, hry
a další aktivity, při kterých se třídní kolektivy naučily spolupracovat a hlavně se
u toho pobavily.
Rádi bychom také poděkovali všem
zaměstnancům CK-sport na hotelu
Semerink v Janově nad Nisou za skvěle
zvládnutý průběh kurzu a zároveň děkujeme všem zúčastněným žákům a také rodičům za to, že do toho šli s námi
a postarali se tím dětem o krásný týden
na horách.

Jako každým rokem tak i letos
se naše škola zapojila do celostátní Tříkrálové sbírky.

Žáci 1. stupně letos ale také nepřišli
zkrátka a užili si týden na horách, zakončený pátečními závody. Tradičně
jezdí do Olešnice v Orlických horách,
kde pod vedením zkušených instruktorů strávili na svahu celé dopoledne.
Domů se všichni vraceli spokojení a plni nových zážitků. Sportu zdar, lyžařům
a snowboarďákům zvlášť.
kolektiv vyučujících na LVK

INTERAKTIVNÍ PANELY V ZŠ NA OSTROVĚ

Naše škola vždy podporovala dobrou technickou vybavenost učeben. A protože se
snažíme jít „s dobou“, logickým krokem bylo pořízení několika interaktivních panelů.
Interaktivní panel na první pohled připomíná interaktivní tabuli, ale je zde
několik podstatných rozdílů. Klasická
interaktivní tabule potřebuje k provozu projektor a připojení k počítači, poté zobrazuje totéž, co je vidět na monitoru. Jenže životnost lampy v projektoru je omezená, svítivost je nižší, žák si
u tabule často stíní. Naproti tomu interaktivní panel se chová jako velký tablet. Svítí „sám“, může se používat nezávisle na stolním počítači, ale zároveň je
schopen plnit i funkci interaktivní tabule. Záleží na použití vstupu. Máme většinou tři možnosti.
Buď využijeme vestavěný základní počítač v panelu – má běžné funkce bílé tabule s různými nástroji, možnost vložení obrázku, uložení, nebo použijeme vstup přes USB - v tuto chvíli se bude panel chovat jako interaktivní tabule. A nakonec lze využít i druhý vestavěný počítač (tablet), který má intuitivní
ovládání a velmi připomíná plochu telefonu či tabletu se systémem Android. Je
připojen na WI-FI. Dají se zde využívat

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
NA ZŠ BOŽENY
NĚMCOVÉ

různé aplikace, jednak ty, které jsou zde
od výrobce, nebo ty, jež si sami stáhneme. Změnou oproti běžným interaktivním tabulím je také možnost psaní více
žáky najednou.
Velmi zajímavé je propojení panelu s žákovskými tablety. Učitel může pomocí
šikovné aplikace sledovat žáky, jak pracují. Protože panely jsou u nás ve škole
stále ještě novinkou, s radostí objevujeme každé další nové využití.

V úterý 4. ledna se „dívčí královské
trio“ ze 4. B. rozešlo s první pokladničkou po „Malé Božence“. Děti od
1. – 4. tříd přispívaly i nemalými částkami. Bylo vidět, že někteří „vyloupili“ své domácí pokladničky, jiní přinesli peníze od rodičů. Do sbírky se
samozřejmě zapojili i všichni ostatní zaměstnanci školy, a tak pokladnička byla po dvou hodinách plná téměř po okraj.
Druhý den ve středu 5. ledna přišla
na řadu druhá pokladnička a s ní Tři
králové na „Velké Boženě“. Tentokrát
to byla smíšená trojice ze třídy 5.B.
Jak se ke sbírce postaví žáci 2. stupně
je vždy velkým otazníkem. Ale ani letos nezklamali a pozorně si vždy vyslechli, na jaký konkrétní účel letos
přispívají.
Po letech vím, že tato informace je
pro ně opravdu důležitá, a tak se finanční příspěvky do svěřené kasičky „jen hrnuly“. Do akce se jako vždy
zapojili nejen žáci, ale také ředitelství s učiteli a zaměstnanci „Velké
Boženy“.
I v této opravdu nelehké době se podařilo našim králům naplnit obě dvě
pokladničky.
Vzhledem k tomu, že celostátní sbírka probíhá až do 16. ledna, ještě nevíme cílovou částku, kterou se nám
podařilo přispět na hospic v Žirči.
Výsledná částka bude později uvedena na webu naší školy.
Děkuji všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy za to, jak se
s k této charitativní akci opět postavili, a přeji klidný a úspěšný rok 2022.
Helena Holečková

Jana Šimková, ZŠ Na Ostrově
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MOKRÉ PUTOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ JOSEFOV

Voda je nezbytnou součástí živé hmoty. Naši žáci dobře vědí, jak je pro nás důležitá
a že vodou bychom měli šetřit všichni, hlavně pro budoucnost nás všech.
V rámci projektového dne mimo školu
byl realizován program: „Mokré putování“ v učebně Střediska volného času Bájo
v České Skalici.
Žáci si nejprve v kruhu s paní lektorkou povídali, co si představují pod pojmem voda, a potom si vyslechli „Příběh
o kapce vody“ a jejím putování od pramene až do moře. Následně si na kapičky vody sami zahráli. Z velkého mraku
se pohybovali mezi nebem a zemí, a tak
se seznámili s tím, jak probíhá koloběh
vody v přírodě a změna skupenství páry ve vodu a naopak. Z barevných pruhů krepového papíru si vyráběli duhu

a nakonec si ve skupinkách vytvořili
malbu své vodní plochy, vodopádu, mlhy, mraků i deště. Každá skupina prezentovala výsledek své práce. Čas zajímavě připraveného programu rychle uběhl a v závěrečné diskuzi proběhlo
shrnutí informací o využívání vody, jejím
zacházení a šetření.
I takto se dá učit. V jiném prostředí
s názornými pomůckami formou zábavy a her pod dohledem zkušené lektorky. Prostě v Báju to bylo pro žáky 1. stupně báječně strávené dopoledne.
Mgr. Stanislava Břeská
Základní škola Josefov

TISKOVKA ZUŠKY K LETOŠNÍMU MASOPUSTNÍMU PRŮVODU

VELEVÁŽENÉ OBČANKY A OBČANÉ JAROMĚŘŠTÍ, s radostí vám oznamujeme, že pro vás všechny opět Masopustní průvod připravujeme, i když všechno může být opět jinak!
V loňském roce jsme masopustní veselí museli přesunout do obýváků a na

dvorky či zahrady. Z domácích videí tak
vznikl komponovaný pořad „Masopust
z obýváku“, na který se můžete podívat na youtube kanálu ZUŠ F. A. Šporka,
Jaroměř.
Letos se těšíme, že se v úterý 1. března 2022 maškary a muzikanti v 13:30 od
Základní umělecké školy F. A. Šporka
směrem k městskému rynku zase budou
ubírati, na městském úřadě o „Povolení“
a „Feruli“ budou žádati a potom svými taškařicemi vás budou chtít pobaviti. Spolek Pronáměstí pro vás všechny občerstvení u stánků na náměstí nachystá, polévka a pochoutky ze zabijačky, čaj, horká medovina, svařené víno,
koláče a další dobroty chybět nebudou.
Muzikanti vám pro radost zahrají a zazpívají. Hospodyně, opakujte mazurku,

ať si s naším medvědem zatancovat můžete a hospodáři, drobné groše si střádejte, abyste klibnu nebo jiná zvířata od
nás koupiti mohli.
Výtěžek z masopustního koledování
hnedle v sobotu 5. března 2022 dopoledne v Domově sv. Josefa v Žirči předáme,
kde místní klienty masopustním „rejděním“ rozveselit hodláme.
Uvidíte-li průvod maškar, prosím, věnujte i malý obnos na pomoc lidem, kteří nemají to štěstí a chybí jim zdraví.
Přispějete tak na rekonstrukci výtahu
v Domě sv. Kláry pro odlehčovací službu klientům. Děkujeme! Akci podporují Johnova pekárna Josefov a Řeznictví
Uhlíř Jaroměř, děkujeme!
Za maškary a muzikanty Jarka Holasová
Foto: Jana Jaklová

O MASOPUSTU

Masopust… představoval v minulosti období mezi dvěma postními dobami. Byl oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo
třeba se dosyta najíst, protože následovalo období čtyřicetidenního půstu.
Doba Masopustu nastává po svátku
Tří králů a její konec je závislý na datu Velikonoc, končit tedy může od poloviny února až do počátku března
o Masopustním úterý před Popeleční
středou.
Probíhaly během ní taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Toto období vrcholí na Tučný čtvrtek, kdy bývala zabíjačka a hostina a v poslední tři dny
(neděle, pondělí, úterý), které se nazývají Končiny, Ostatky, Fašank nebo přímo Masopust, se konají různé rituální
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úkony, průvod masek, scénické výstupy
a taneční zábavy.
V noci před Popeleční středou ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Druhý den, na
Popeleční středu, se naposledy konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo
mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené
brambory. Popeleční středa je prvním
dnem postní doby. Její termín připadá

na čtyřicátý den před Velikonocemi, nepočítají se neděle. Počátky Masopustu
a Masopustních obchůzek je třeba hledat v předkřesťanském kultu zimního slunovratu. Původně šlo o pohanské svátky - antické slavnosti, tzv. saturnálie, což je jeden z nejvýznamnějších a nejradostnějších svátků římského
náboženství slavený na zimní slunovrat
k poctě Saturnově. Karneval tedy souvisí patrně s předkřesťanskými oslavami
obnovy přírody na začátku jara.
Jarka Holasová
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DALŠÍ ÚSPĚCH ŽÁKŮ STŘEDNÍ ŠKOLY ŘEMESLNÉ
V JAROMĚŘI V OBOROVÝCH SOUTĚŽÍCH ŠKOL
Žáci Střední školy řemeslné v Jaroměři se pravidelně účastní soutěží škol v oborech, které se na ní vyučují. Nejinak tomu bylo 12. ledna letošního roku, kdy se v České Třebové konalo regionální kolo soutěže oboru „truhlář“ pro Královéhradecký a Pardubický kraj.
Soutěže se účastnilo celkem sedm
škol a každá měla svůj tým složený
ze dvou zástupců. Úkolem bylo zhotovení dřevěného tácu s výklopnými nožičkami s časovou dotací 5 hodin. Žáci směli při jeho výrobě použít
pouze ruční nářadí.
Oba „reprezentanti“ naší školy zadaný úkol stihli splnit v požadovaném
čase a kvalitě.
Hodnotící komise po bodovém ohodnocení jednotlivých výrobků rozhodla, že se na prvním místě
umístil žák třídy 2. A naší školy Jaromír Branda s 95 body
z možných 100 a na druhém
místě žák Matěj Baláž z třídy
3. A naší školy s počtem bodů 94.
Svým výkonem se Jaromír Branda nominoval na Mistrovství České republiky oboru truhlář, který se bude v tomto
roce konat v rámci stavebního veletrhu
v Brně. Pro nás je kritériem hodnocení
i to, že třetí v pořadí získal 85 bodů a je

tak zřejmé, že oba byli na soutěž
velmi dobře připraveni. Takové
výsledky nás pochopitelně těší a nelze než všem, žákům i učiteli odborného výcviku Františku Pešinovi, vyslovit
velké poděkování za vzornou reprezentaci školy.
Ing. Miloš Tichý

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA SŠŘ V JAROMĚŘI
12. ÚNORA
KONTAKT:
tel.: 734 319 797, 605 532 763
e-mail: sekretariat@ssrjaromer.cz
web: https://ssrjaromer.cz/informace/
skola/

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ V REGIONECH
Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou
České zemědělské univerzity v Praze. Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. Studium je určeno pro zájemce důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodce.
V Jaroměři od října 2019 funguje při
Gymnáziu J. Žáka Konzultační středisko Virtuální Univerzity třetího věku. Její
posluchači mají už vystudované kurzy:
Dějiny oděvní kultury I. – III., České dějiny a jejich souvislosti I. a II., Barokní
architektura v Čechách, Klenoty barokního sochařství v českých zemích,
Architekti italského baroka, Mistři evropského barokního malířství a také zajímavý kurz Genealogie – hledáme své
předky.
Nyní aktuálně nabízíme v letním semestru 2021/2022 studium kurzů Kouzelná geometrie a Leonardo da
Vinci. Každý kurz zpracovává samostatné téma, není nutné mít absolvované předchozí semestry. Zájemci se mohou přihlásit do 25. 2. 2022. Další informace a bližší anotace kurzů najdete na
www.e-senior.cz.

Studující mohou navštěvovat lekce v budově
Gymnázia Jaroslava Žáka
v Jaroměři (1. patro, učebna 8. P) a také si jednotlivé přednášky mohou kdykoliv pustit na internetu.
Není nutné navštěvovat školu osobně.
Pouze je třeba se přihlásit prostřednictvím konzultačního střediska (viz níže
kontakty). Po zaregistrování přihlášky
v centrále VU3v v Praze bude vygenerován pro každého individuální přístupový kód, jenž umožní přihlášení do systému a spuštění vybraných přednášek.
Začínáme ve čtvrtek 3. 2. 2022 ve
13:30 hodin – téma Kouzelná geometrie (1. lekce Několik pohledů na kružnici
a kouli) a ve 14:45 hodin téma Leonardo
da Vinci (1. lekce Leonardo - mládí, učení, rané dílo). Další lekce proběhnou
24. 2. , 3. 3. , 17. 3. , 31. 3. a 21. 4. 2022.

Cena kurzu včetně studijních materiálů činí 350 Kč.
Závaznou přihlášku vč. poplatku je nutno odevzdat do

25. 2. 2020.
První a druhou přednášku 3. února a 24. února tedy lze absolvovat „na
zkoušku“, nezávazně, bez poplatku. (Při
vstupu do budovy školy dodržujeme aktuální hygienická opatření.) Rádi uvítáme nové studenty.
Mgr. Ladislava Malinová

INFORMACE A KONTAKTY:
Mgr. Ladislava Malinová
e-mail: malinova@goajaro.cz
tel: 777 127 746
popř. v kanceláři Gymnázia J. Žáka,
Lužická 423, Jaroměř

13

| SPORT

FLORBALOVÁ UTKÁNÍ

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

TJ SOKOL JAROMĚŘ – MUŽI A – 1. LIGA
KDY
KDE
domácí
5. 2. v 19:00
ASVA Jaroměř
TJ Sokol Jaroměř
12. 2. v 18:00 SH SportPoint Brno
Bulldogs Brno
Podrobnější informace na www.florbaljaromer.cz

hosté
FBC Štíři České Budějovice
TJ Sokol Jaroměř

FOTBALOVÁ UTKÁNÍ
FK JAROMĚŘ – PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ – MUŽI A
KDY
KDE
5. 2. v 16:00
UMT Nové Město n. Metují
13. 2. ve 14:00 UMT Ohrazenice
19. 2. ve 14:00 UMT Nové Město n. Metují
27. 2 ve 14:00 UMT Trutnov
Zdroj: sport.jaromer-josefov.cz

domácí
MFK Chrudim B
SK Pardubičky
SK Česká Skalice
MFK Trutnov

hosté
FK Jaroměř
FK Jaroměř
FK Jaroměř
FK Jaroměř

4. 2.
5. 2.
6. 2.
12. 2.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
sobota
neděle

14. 2.
15. 2.
16. 2.
17. 2.
18. 2.
19. 2.
20. 2.
26. 2.
27. 2.

od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od

10:00
19:15
13:45
14:00
20:30
10:00
10:00
11:30
10:00
11:45
15:30
13:45
14:00
13:45

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

12:00
21:00
15:45
16:00
22:00
12:00
12:00
13:30
12:00
13:45
17:15
15:45
16:00
15:45

Vstup na zimní stadion povolen
pouze při dodržení aktuálních
protiepidemických opatření.

HOKEJOVÁ UTKÁNÍ
1. ZÁPAS PLAY–OFF
KDY
KDE
domácí
hosté
6. 2. v 17:00
Zimní stadion ASVAJ
HC Jaroměř
*
* v době uzávěrky Zpravodaje nebyl soupeř znám. Podrobnější informace na www.hcjaromer.cz

UTKÁNÍ VE STOLNÍM TENISU
TJ SOKOL JAROMĚŘ – JOSEFOV 2, BODOVACÍ TURNAJ MLÁDEŽE
KDY
KDE
19. 2. 9:00–20:00 Hala ASVAJ
Účast omezena na 100 osob včetně soutěžících a trenérů.
20. 2. 9:00–20:00 Hala ASVAJ
TJ SOKOL JAROMĚŘ – JOSEFOV 2, II. LIGA SKUPINA B
KDY
KDE
domácí
26. 2. v 15:00
Herna stol. tenisu ZŠ Josefov TJ Sokol Jaroměř 2
27. 2. v 10:00
Herna stol. tenisu ZŠ Josefov TJ Sokol Jaroměř 2
Zdroj: https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420000/rocnik-2021/soutez-4405

V ÚNORU 2022
pátek
sobota
neděle
sobota

hosté
TTC MS Brno
KST Blansko

— NÁBOR —
HOKEJOVÁ ZÁKLADNA
Koho hledáme?

CHLAPCE

ročník 2015/2016
Kontakt a info: Radim Syrovátko
tel.: 606 687 577, radim@beas.cz
Pořádá: HCM Jaroměř
www.hcmjaromer.cz
PŘIJĎTE MEZI NÁS!

KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽENY

Loňský rok 2021 bohužel načas omezil naše aktivity, ale jak to bylo možné, znova se začalo cvičit. Je velmi povzbuzující a velmi nás
těší, když se můžeme scházet nejen za zdravým cvičením, ale i komunikací a vzájemnou společností.
Rozšířily jsme naše aktivity i na setkání při sklence vína nebo procházkami po okolí. Cvičíme každé pondělí od

17:30 hodin, zařazujeme pravidelně třetí pondělí v měsíci cvičení s velkými míči – gymbally nebo někdy overbally.

Schází se nás okolo 20 cvičenek, nejen aktivních důchodkyň. Cvičení probíhá na moderní hudbu, která nás postupně vede tempem celou hodinu.
Procvičíme celé tělo, není to o hubnutí, ale o protažení a posílení těla i ducha.
Vyplavíme šťastné hormony a ze cvičení
jdeme spokojené, že jsme pro sebe něco udělaly.
Zveme nové zájemkyně, přijďte mezi
nás. První hodina je zdarma pro okouknutí, zda vyhovuje tempo, prostředí atd.
Na cvičení se kupují v kanceláři Sokola
permanentky, které jsou cenově rozdílné pro členky a nečlenky Sokola (pro
důchodkyně a pracující).

VÍCE INFORMACÍ:
Ilona Lebedínská,
cvičitelka Zdr. TV II. třídy
telefon: 739 427 861
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KDYŽ BUDEME KOMPLET, MŮŽEME PŘEKVAPIT, ŘÍKÁ TRENÉR MACH

Hokejisté HC Jaroměř bojují nejen se soupeři ve finálové skupině krajské ligy, ale také s velkou marodkou. Přesto se kvalita hry jaroměřského týmu v poslední době zvedá. Nejen o tom jsme si povídali s trenérem Markem Machem.
Marku, velkou část sezony se musíš obejít bez řady zraněných opor, k zápasům jezdíte v malém počtu hráčů. Jak to
zvládáte?
Je toho na nás už moc, máme hodně zraněných, hráčů
je málo. Junioři hrají své zápasy a pak jdou ještě s námi, mají toho dost. Je to už hodně o vůli a o síle. Třeba
Lukáše Součka jsme přesvědčili, aby se vrátil dříve.
Celý domácí zápas s Novým Bydžovem na něho rozhodčí nepískají fauly, soupeř se přitom zaměřuje na jeho citlivé místo. To je těžké, ti kluci by mohli hrát, ale
nesmí být na ně zákeřné fauly, jaké vidíme.
Zažil jsi někdy jako hráč nebo později jako trenér, že by bylo
tolik hráčů jednoho týmu zraněných?
Tak stává se to. Jiné kluby ale mají výhodu v tom, že
mají lepší finanční zázemí, hráči se tam stahují, tyto týmy mají širokou hráčskou základnu. Na soupisce mají pětadvacet dospělých hokejistů a kádr si navíc doplní juniory. Tomu můžeme těžko čelit, když máme úzký kádr a hodně zraněných. Když ale budeme mít plnou
sestavu, tak se tady můžeme rovnat s každým.
Dá se říci, že únava není jen fyzická, ale taky psychická?
Přesně tak. V oslabené sestavě jsme utrpěli na úvod
finálové skupiny několik porážek. K tomu nám ještě nesmyslně dodatečně potrestali Jakuba Tomáška…
Nechápu nasazování rozhodčích, jezdí sem ti, co měli
už dávno skončit. Svaz by si měl vychovávat nové sudí,
což se neděje. Já už tomu vážně nerozumím…
Po letech došlo ke spojení soutěží Královéhradeckého
a Pardubického kraje. Jak to vnímáš, co říkáš týmům ze sousedního regionu, se kterými hrajete, tedy České Třebové,
Chocni, Litomyšli a Chrudimi?
Tyhle týmy mají plno kluků, kteří ještě nedávno hráli vyšší soutěže. Výborně bruslí, rozumí si s pukem, dovedou si přihrát, ta kvalita tam prostě je. My na ně narazili v době, kdy máme hromadu lidí na marodce, s tím
se dá těžko něco dělat. První tři zápasy jsme od nich
dostali tolik gólů, že pak přijdu do kabiny a všichni kluci jsou psychicky dole. Navíc nám pak nesmyslně vyloučí gólmana, dostane několikazápasový trest, přitom
rozhodčí nevidí, že ho protihráči osekávají. Když jsme
u gólmanů, musím říci, že nám chytají velmi dobře.
Zdá se, že v poslední době šly výkony týmu celkově nahoru…
Cítím to taky. Kluci už jsou ale unavení, někteří by si potřebovali odpočinout. Potřebujeme se sejít v dostatečném počtu nejen na zápas, ale taky na trénink. Už před
lety jsme si řekli, že to tady postavíme na mladých, na
našich odchovancích. Jenže junioři hrají i vlastní soutěž, mají své tréninky a nemůžou být logicky na těch
našich. My se pak připravujeme v deseti lidech, což není ideální.
Zmiňuješ juniory, kteří získávají „dospělácké“ ostruhy. Jak
si podle Tebe vedou mezi chlapy?
Ti kluci sem chodí rádi, jsou to Jaroměřáci, známe se
dlouho. Je vidět, že se zlepšují zápas od zápasu. Začátky
byly pro ně těžké, je to rychlejší, silovější i techničtější. Chvíli to trvá, než si zvyknou na mužský hokej. Pak
na tom ten klub může stavět. Příkladem za všechny je
Honza Mertlík. Za poslední čtyři roky zaznamenal velký
výkonnostní růst, dnes patří mezi naše nejlepší hráče.

Když se zaměříme obecně na fungování klubu, vidíš rezervy,
tedy něco, na čem by se dalo ještě zapracovat?
Bylo by dobré sehnat další sponzory. Není to o tom, že
bychom chtěli z hráčů dělat profesionály a platit jim
velké odměny. Hokej je drahý sport a my bychom určitě potřebovali i lepší materiální vybavení. Abychom si
mohli dovolit koupit kvalitnější materiál, mám na mysli třeba hokejky. Máme hodně malý rozpočet. Přitom
si vezměte, že obyčejná hokejka stojí dva tisíce, bude tu
dvacet hráčů, každý potřebuje pět hokejek na sezonu je to skoro dvě stě tisíc korun. Musíme najít další sponzory, kteří by chtěli podporovat jaroměřský hokej.
Jaké jsou naše ambice, cíle pro tuto sezonu?
Chci dát ten mančaft dohromady tak, abychom přešli
přes první kolo play off. Pak uvidíme, na jakého soupeře
narazíme a kolik nás bude. Když budeme v plné sestavě,
jsme schopní se postarat o překvapení a vyřadit tým,
který je papírově silnější. Zkrátka se musíme sejít a taky
musí svaz na vyřazovací boje poslat kvalitní rozhodčí.
Co bys vzkázal jaroměřským fanouškům?
Chtěl bych těm věrným poděkovat za podporu. Mohlo
by jich i přes platná opatření chodit víc, proto všechny naše fandy zvu. Přijďte si dát pivo a pořádně nám
zafandit!
Informace o HC Jaroměř: www.hcjaromer.cz a https://www.
facebook.com/hcjaromer.cz. Počtení o jaroměřském mládežnickém hokeji najdete na www.hcmjaromer.cz.
Petr Záliš
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| SPORT A VČELAŘI

LETOŠNÍ SEZÓNU ODSTARTUJE GLADIATOR RACE WINTER JOSEFOV

Unikátní a naprosto jedinečná atmosféra pevnostního města Josefov již v páté zimní edici populárního překážkového závodu. Již za
měsíc se vrátí populární série překážkových závodů GLADIATOR RACE do prostor pevnostního města Josefov v Jaroměři.
Závody Gladiator Race v sobě kombinují
běh v náročném terénu s překonáváním
přírodních i umělých překážek.
Tratě v Josefově se řadí do kategorie RUN, což znamená mírnější obtížnost překážek, které tak dají příležitost

k účasti ostříleným borcům, ale i úplným nováčkům. Na start 19. 2. 2022 se
v pevnostním městě plném podzemních
chodeb a opuštěných vojenských budov
postaví více jak 1200 statečných gladiátorů v různých kategoriích (dětské kategorie by měly atakovat počet
500 malých závodníků a závodnic.) Startovní koridor ožije lehce před 9:00, kdy je plánován
začátek závodu.
Na nejmenší gladiátory čeká
1 a 2 km dlouhá trasa plná zábavných překážek, které prověří jejich obratnost, sílu i vytrvalost.
Vrcholem celé akce je hlavní závod kategorie RACE, jehož délka je lehce přes 4 km s více jak
20 překážkami, a který startuje
ve 12:15 hod. Trať zavede závodníky do podzemních kasemat,
přes hradební valy, říční koryta
až na vrchol historických vojenských budov. Na trase se objeví
i nové překážky, které si organizátoři vyzkoušeli na posledních
závodech v závěru loňské sezóny a nabídnou tak závodníkům

ještě zajímavější a zábavnější zážitek,
což ocení především pravidelní účastníci této oblíbené série překážkových
běhů.
Součástí závodního dne je i doprovodný
program, který bude přizpůsoben současné hygienické situaci.
Organizátoři ze společnosti Sportvisio,
ve spolupráci s městem Jaroměř, pro
účastníky připravili dětské soutěže, zahřívací zónu TOROZ a stánky s partnery závodu.
Závody Gladiator Race jsou náročné samy o sobě. Vyžadují odvahu, sílu, rychlost i vytrvalost. Stejně jako vlastnosti
antických gladiátorů. Ne vždy vyhraješ,
ne vždy budeš úspěšný, ale vždy musíš
porazit a překonat sám sebe. A jen když
přijmeš tuto výzvu znovu a znovu, tak
se vydáš na „cestu, která Tě změní.“

VÍCE INFORMACÍ:
www.gladiatorrace.cz nebo
www.pevnostjosefov.cz.
Pavel Cibulka, ředitel závodů Gladiator Race
Foto: Ivana Vejvodová, archiv Zpravodaje.

VČELAŘI A PONĚKUD ROZPAČITÝ ROK

Včelařství na Jaroměřsku zažilo rok, který lze charakterizovat poněkud rozpačitými dojmy. Vše se odehrávalo s velkými rozdíly mezi jednotlivými lokalitami, a dokonce i mezi včelaři. Už podzim 2020 nezačal dobře. Řada včelařů zažila nebývale vysoké zimní úhyny včelstev.
Někteří chovatelé přišli až o polovinu
včelstev, což je dosud v naší lokalitě nebývalé. Příčina nebyla zcela jednoznačná, neboť péči doporučenou dle veterinárních i výzkumných metodik pečlivě
dodržujeme. Napadení varroózou nebylo nijak výjimečné. Šlo zřejmě o komplexně působící vlivy zvýšeného výskytu viróz a lokálně nespecifického oslabení včelstev. To vše se projevilo poklesem počtu zazimovaných včelstev na
Jaroměřsku oproti roku 2020. Ale klesli
jsme více méně „jen“ na průměrný stav
posledních let, jak ukazuje tabulka.
Letošní přezimování zatím vypadá
o mnoho lépe, takže můžeme předpokládat opětovné navyšování stavu včelstev v našem regionu.
Ohledně sklizně medu začalo jaro nestandardně velmi dlouhou dobou nízkých venkovních teplot. Přestože ovocné stromy a řada bylin už kvetla, při
teplotách pod 10 °C včely nevyletují za
snůškou a včelstva tak většinu snůšky
nestihla. To se projevilo nízkou sklizní
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jarního květového medu. Bylo to však
velmi lokální i v rámci Jaroměřska.
Někde měli včelaři medu dost, někde
podprůměrně. Byli výjimečně i včelaři, kteří neměli med žádný nebo jen pro
sebe.
Milovníci medu přímo od včelaře to pocítili brzy vyprodaným medem u svých
včelařů a nyní musí čekat až zase na konec května, začátek června. Přesto bylo celkově dle statistiky u nás sklizeno medu nejvíce za poslední čtyři roky. Jenomže, a je to moc dobře, mezi lidmi stoupá zájem o lokální kvalitní med,
takže ani toto množství nestačilo uspokojit poptávku.
Na našich nových webových stránkách
www.vcelarijaromer.cz už se množí
kontakty na včelaře, kteří budou v nové sezóně med prodávat přímo ze dvora a vy tak můžete nákupem této dobroty nejlépe podpořit chov včel na
Jaroměřsku.
Chceme také poděkovat všem sponzorům, kteří náš včelařský spolek

podpořili. Jedná se o město Jaroměř,
obce Hořenice, Jasenná, Rasošky,
Rychnovek, Zaloňov a místní firmy
BEAS Energy, Energetika, s. r. o. a ZOD
Rasošky a dále řadu jednotlivců, především samotných včelařů. Také děkujeme všem členům spolku, kteří se na jeho
chodu aktivně podílejí.
Přejme si, aby letošní rok byl pro chov
včel příznivý a milovníkům medu, aby
byla slušná úroda z našich místních
zdrojů, protože nákup lokálních potravin je to nejlepší, co můžeme pro naši
přírodu i pro sebe udělat!
STAV VČELAŘSTVÍ NA JAROMĚŘSKU
rok 2018
rok 2019
rok 2020
rok 2021
POČET ZAZIMOVANÝCH VČELSTEV
1241
1247
1388
1246
POČET VČELAŘŮ
106
113
110
107
MNOŽSTVÍ VYPRODUKOVANÉHO MEDU
17 724 kg
16 465 kg
15 597 kg
20 060 kg
Ing. Václav Jirka
předseda ZO ČSV, z.s., Jaroměř
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VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
PRO MLADÉ
FOTOGRAFY
Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska bylo osloveno
Radou Evropy, aby převzalo záštitu nad mezinárodní soutěží určenou pro žáky a studenty základních a středních škol „Mladí fotografují památky“.
Studenti, kteří se chtějí soutěže zúčastnit, vloží své fotografie do
20. 3. 2022 přes internet na webové
stránky Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska: www.historickasidla.cz nebo přes mobilní aplikaci dostupnou na webových stránkách
sdružení. Tématem soutěže je architektonické dědictví. Věkový limit pro
soutěžící je 21 let a nejvýše je možno vložit 3 fotografie. Cílem soutěže je podpora zájmu a znalostí kulturního dědictví Čech, Moravy a Slezska.
Soutěž není pouhou fotografickou akcí,
ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím.
Slavnostní vyhlášení Národního kola
soutěže proběhne 14. dubna v Praze.
Více informací na:
https://www.historickasidla.cz/cs/
soutez-mladi-fotografuji-pamatky/
mladi-fotografuji-pamatky-2022/
Zdroj: www.historickasidla.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V JAROMĚŘI

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, naše ohlédnutí za měsícem lednem, začneme pranostikou:
„Leden jasný, roček krásný.“ Budeme doufat, že letošní rok bude opravdu krásný.
V prvním týdnu měsíce probíhal
tzv. „Black Week“ neboli „černý týden“.
Znamenalo to, že byly čtenářům prominuty veškeré upomínky za pozdní vrácení knih.
Počátkem měsíce nám také přišlo velmi krásné poděkování za knižní dar věnovaný Domovu Libuše, (Domov pro seniory/ Domov se zvláštním režimem
KRÁSNÝ VĚK) z Kratonoh. Jsme velmi potěšeni, že jsme udělali radost nejen knihami, ale i videokazetami a DVD,
které poslouží při kulturních a aktivizačních programech.
V druhé polovině měsíce jsme pokračovali v „čtenářské gramotnosti“. V rámci toho, žáci 1. stupně základních škol
a děti z mateřských škol, navštívili gotický kostel svatého Mikuláše. Program
„Za Ježíškem do Betléma“ probíhal ve
spolupráci s římskokatolickou farností Jaroměř.
Paní Ludmilu Konvalinkovou vám jistě nemusíme představovat. Je to naše velmi oblíbená přednášející lektorka.
Společně s ní jsme se rozhodli rozšířit
besedy na pravidelná neoficiální setkání se zájemci o nevšední témata z historie pod názvem „Přátelská setkání“.
Akce budou probíhat každý poslední
čtvrtek v měsíci od 17:00 do 19:00 hodin v hlavní budově Městské knihovny Jaroměř.

Začínáme hned 24. 2. 2022 a tématem bude „Historie pošty a cestování.“
Jedná se o jednu z nejstarších veřejných
služeb vůbec. Tvoří součást denního života lidí na celém světě. Chcete se dozvědět víc? Přijďte, budete vítáni.
A na závěr naše opakující se prosba, sledujte naše webové stránky, facebook,
vaše emaily a vývěsní tabule. Právě zde
se dozvíte vše o aktuálním dění v naší –
vaší knihovně.
Vaše Městská knihovna Jaroměř
Foto: Free fotobanka PixaBay.com

BÍLÝ ÚNOR V BASTIONU IV

V Bastionu IV žijeme nyní hlavně hudbou. Máme čím topit, a tak si můžeme vychutnávat poslechové zážitky v teple Hodovní síně
i s naplněným pohárkem v ruce.
Lednové koncerty sálaly i hřejivou náladou lidské sounáležitosti. Jak už téměř tradiční písničkářské večery podpořené
výborným
občerstvením
Jakuba Mertlíka a jeho partnerky, tak
i Novoroční koncert u nás dosud neznámého pěveckého sboru X-tet pod
vedením Mgr. Dagmar Zemánkové. Tito
nadšenci k nám přijeli až z Rychnova
nad Kněžnou, tentokrát dali svému X
obsah 22 členů. Zpívali nám vánoční písně a koledy z různých období a z různých koutů světa a koncert pak spontánně pokračoval ještě v Galerii Petra
Nováka z Jaroměře, při jejímž obdivování zazpívali čtyři další písně. To už byla tma, pávi na stromech a začalo sněžit.
Diváci byli také nadšeni a odjížděli domů v příjemném duševním rozpoložení.
A v tomto duchu se bude pokračovat

i v únoru, neboť na 11. 2.
a 18. 2. připravují manželé Šimkovi alias Dvajaja další dva koncerty. V pátek 11. 2.
nám přijedou zahrát a zazpívat Saša Niklíčková a David
Šitavanc a 18. 2. na večírku
nejen pro zvané oslaví Altan trio 10 let
svého hraní společně s hosty Víťou
Markem a Rosťou Lencem. Koncerty
začínají v 19 hodin a dobré jídlo a pití
opět dodá Jakub Mertlík.
No a Filmově vzdělávací klub bude opět poslední středu v měsíci, tedy 23. února. V 18 hodin začíná společná večeře a v 19 hodin vlastní promítání. Tentokrát jsme vybrali mysteriozní
thriller Ďáblův advokát, film režiséra
Taylora Hackforda z roku 1997 v koprodukci USA a Německa.

Je to příběh mladého právníka, který se kvůli své ješitnosti dostane do osidel
samotného ďábla a čeká ho
pekelně nebezpečná životní cesta. Ve filmu vynikají Al
Pacino, Keanu Reeves a další známí herci.
V únoru se těšíme také na masopustní
veselici, kterou chystá Pevnost Josefov
(Bastion No. I a podzemí) na sobotu
26. 2. Připojte se i vy s námi v rozmanitých kostýmech k rozvernému průvodu,
bohatému jarmarku a dalším radovánkám, než nám Popeleční středa 2. března zahájí 40 denní předvelikonoční půst.
Únor bílý, pole sílí!
Za Uměleckou kolonii Bastion IV
Markéta Škopková
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UPOZORNĚNÍ:
Změna programu vyhrazena
(COVID-19).
Seznam pořadů nemusí
být kompletní.

KALENDÁRIUM | ÚNOR 2022
od 26. 11. 2021 do března 2022
Výstava textilních obrazů
TEPLO DOMOVA
Daniely Kosové
Okružní 242, Josefov
Pořádá: Umělecká kolonie
Bastion IV
1. 2. v 19:00
Kino
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Městské divadlo Jaroměř
www.divadlojaromer.cz
4. 2. v 19:00
Divadelní představení
VZPOURA NEVĚST
– náhradní termín –
Městské divadlo Jaroměř
www.divadlojaromer.cz
10. 2. v 19:00
Travesti show
SHOW NESTŮJ A POJĎ!
Screamers
Městské divadlo Jaroměř,
Velký sál
Pořádá: Screamers,
travesti skupina
https://screamers.cz/
11. 2. v 19:00
Folkové večery v Bastionu IV
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SAŠA NIKLÍČKOVÁ
a DAVID ŠITAVANC
Okružní 242, Josefov.
Pořádá: Pavel Šimek

Pevnost Josefov – Dolík
www.gladiatorrace.cz/
winter

11.2. od 21:00
LOCAL DJs CONNECTION
Bastion No.35
5. května 287, Korunní
hradby, Jaroměř
http://www.bastion35.cz/
local-djs-connection/

19. 2. v 19:00
Koncert
DEBUSTROL
NASRRAT TOUR XXXVI
Nároďák Jaroměř,
Národní 54
Pořádá: Nároďák Jaroměř
www.narodakjaromer.cz

12. 2. v 19:00
Divadelní představení
TITANIC
– náhradní termín –
Městské divadlo Jaroměř
www.divadlojaromer.cz

20. 2. v 15:00
Kino
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
Městské divadlo Jaroměř
www.divadlojaromer.cz

18. 2. v 19:00
Folkové večery v Bastionu IV
ALTAN TRIO – 10 LET
& VÍTA MAREK a ROSŤA
LENC „VEČÍREK NEJEN PRO
ZVANÉ...“
Okružní 242, Josefov
Pořádá: Pavel Šimek
19. 2. od 8:00
Běžecký překážkový závod
WINTER GLADIATOR
RACE JOSEFOV

22. 2. v 19:00
Kino
ZBOŽŇOVANÝ
Městské divadlo Jaroměř
www.divadlojaromer.cz
23. 2. v 17:00
Filmově vzdělávací klub
ĎÁBLŮV ADVOKÁT
Okružní 242, Josefov
Pořádá: Umělecká kolonie
Bastion IV

24. 2. 17:00–19:00
„Přátelská setkání“
S PANÍ LUDMILOU
KONVALINKOVOU
Městská knihovna Jaroměř
Pořádá: Městská knihovna
Jaroměř
25. 2. v 16:30
Loutkové divadlo
JAK RÓZIČKA ŠTĚSTÍ NAŠLA
Městské divadlo Jaroměř,
Divadlo NaČerno
Pořádá: LD Maminy Jaroměř
26. 2. od 9:00
Akce pro celou rodinu
JOSEFOVSKÝ MASOPUST
Pevnost Josefov – Bastion
No. I a podzemí
Pořádá: Pevnost Josefov –
Bastion No. I a podzemí
www.pevnostjosefov.cz
27. 2. ve 13:30 a v 15:00
Loutkové divadlo
KAŠPÁREK A PRINCEZNA
Boučkovo loutkové divadlo
Jaroměř
Pořádá: BOĎI Jaroměř
www.bodi.cz
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PROGRAM MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA | ÚNOR 2022
ÚTERÝ 1. ÚNORA V 19.00 HOD.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub

dospěli, ale do obleku se nasoukala
Timova dcera Tina, která je, batolecímu
věku navzdory, fakt ostrá holka.

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY

ÚTERÝ 22. ÚNORA 2022 V 19.00 HOD.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub

Páry, toužící po návratu vášně a touhy do svého partnerství, přijedou na
kurz ambiciózního párového terapeuta
Mazla, který razí teorii, že partnerské
štěstí stojí na maximální blízkosti obou
partnerů, duševní i tělesné. Jenže velmi pevné objetí se může snadno proměnit ve škrcení, škrcení v udušení, terapie
v touhu po vraždě. Zvlášť když se napětí
hromadí celé roky.
Hrají: V. Kotek, J. Bartoška, L. Vlasáková,
S. Majer a další.
PÁTEK 4. ÚNORA V 19.00 HOD.
Městské divadlo - Velký sál
IV. hra v předplatném, sk. B, PODZIM
2020 - Divadlo Palace, Praha

VZPOURA NEVĚST

– náhradní termín –
Bláznivá komedie na téma žena x muž,
manželství × svoboda. Příběh o předsvatebním hledání sebeúcty, jímž se
prolínají retro i současné hity. Pět žen
ve věku od 19 do 70 let a jeden muž se
sejdou ve svatební agentuře, aby se připravili na svůj velký Den.
Hrají: Z. Slavíková, K. Macháčková,
D. Šinkorová, L. Rašilovová a další.

ZBOŽŇOVANÝ

Uznávaný a všemi oblíbený pediatr
Zdeněk jde do důchodu. Celý život byl
vyhlášeným lékařem nemocnice a nyní
se těší na zasloužený odpočinek. Ještě
víc se však těší jeho rodina – manželka, která se už nemůže dočkat až o něj
bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera, jejíž manželství se nedávno rozpadlo.
Nejvíc nadšená je však vnučka, která dědu vždy považovala za svůj velký vzor
a píše o něm seminárku do školy.
Hrají: J. Bartoška, Z. Kronerová,
I. Chýlková, P. Hřebíčková, J. Langmajer
a další.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Kontakt:
nám. Dukelských hrdinů 240, Jaroměř
tel.: 731 037 507
e-mail: mks.jaromer@seznam.cz,
www.divadlojaromer.cz
facebook: @Městské divadlo Jaroměř
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
TIC, nám. ČSA 16, Jaroměř,
tel.: 491 847 220
Městská knihovna,
Traxlerova 110, Josefov,
tel.: 491 813 141
UPOZORNĚNÍ:
Jednotlivé akce mohou
být zrušeny (COVID-19).

SOBOTA 12. ÚNORA V 19.00 HOD
Městské divadlo - Velký sál
I. hra v předplatném, sk. C, PODZIM
2021 - Divadlo Kalich, Praha

TITANIC

– náhradní termín –
Komedie pro dva herce o nejbezpečnější
plavbě všech dob. Z dialogů se postupně stává divadelní rekonstrukce a herci
na sebe berou podoby jednotlivých aktérů událostí. Jsou kapitánem, cestujícími, lodí, ledovcem, hrají zpívají, tancují…
Hrají: Miroslav Vladyka a Filip Blažek.
NEDĚLE 20. ÚNORA 2022 V 15.00 HOD.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub

MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK

Pamatujete si na přechytralý mimino
v obleku a jeho staršího bráchu Tima?
S komedií Mimi šéf před pár lety „zbourali“ kina a teď se pustí do další akce.
Oba bráchové sice v mezidobí trochu
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| HISTORIE

SBĚRNA POŠTOVNÍCH DOPISŮ V JOSEFOVĚ

Po přejmenování pevnosti na Iosephstadt zde nadále působila sběrna dopisů. O tom, jaká byla návaznost sběren Ples a Josephsatadt
nejsou žádné doklady. Zprostředkování písemného styku zabezpečovali josefovští měšťané. V Topografickém poštovním lexikonu rakouských dědičných zemí Christiana Crusia (svazek I. 1798) se uvádí poštovní sběrna v Josefově od roku 1798. Je-li tento údaj
pravdivý, pak by zřejmě mezi léty 1793 až 1798 v Josefově poštovní sběrna nepracovala a poštovní služby zajišťoval poštovní úřad
v Jaroměři.
Patrně prvním poštmistrem a výběrčím dopisů a majitelem sběrny
(Briefsamlung) byl pan Hošek (Hoschek),
v pramenech uvedený jako obchodník
a to k roku 1806. Ten si nechal na své
náklady vyrobit první josefovské razítko
s textem V. IOSEPHSTADT v rámečku.

Tuto funkci vykonával dlouhá léta, až do
roku 1819, kdy byl dekretem Dvorské komory ve Vídni ze dne 20. prosince výběrčím dopisů jmenován Josef Traxler
(Drechsler). Z roku 1824 se dochoval jeho platový výměr, podle něhož majitel poštovní sběrny dostával ročně: vyúčtování (roční remunerace) 30 zlatých, služební příplatek 20 zlatých, podíl z vybraného poštovného činil 10 %
a podíl z podaných balíkových zásilek
5 %. Pan Traxler se sběratelem dopisů
nestal snadno. Musel podstoupit přísné

zkoušky a přijetí bylo podmíněno majetkem, především nemovitostí, který
uchazeči zajišťoval hospodářskou a finanční nezávislost na obci. Ten si nechal
zhotovit druhé josefovské razítko používané od roku 1828.

K roku 1834 je jako poštovní expedient (pomocná síla) zmiňován Jan Treybal
a obecním sluhou se stal pan Benat, který do té doby vykonával práci listonoše.
Po roce 1833 je uváděn jako majitel sběrny
dopisů Jan Traxler (Drechsler), jak uvádí
schematizmus pro Království české z roku 1838 a stejně tak v roce 1845 (Handbuch
des königreiches Böhmen für das Jahre
1845). Ten si nechal vyrobit dvě razítka,
která byla používána od roku 1839.

Posledním josefovským předznámkovým razítkem je již kulaté razítko používané od roku 1846, od 1. června 1850 až
do roku 1863 jím byly znehodnocovány
poštovní známky. Toto razítko používal
poštmistr Josef Traxler.
Z výše uvedeného plyne, že poštovní historie Josefova je přibližně prvních
padesát let nesmazatelně spojena s rodinou Traxlerů. Svědčí to o tom, že svou
službu vykonávali svědomitě a ke spokojenosti tehdejších úřadů.
Jaroslav Borůvka
Foto: archiv autora.
Vlevo: Čtvrté razítko na dopisu zaslaném
z velitelství pevnosti na knížete Alfreda
Windisch - Grätze do Prahy.

Dole: Detail razítka.

JAROMĚŘ
DNES A PŘED
STO LETY
Šporkův dům na
Jakubském Předměstí
(dnes zde již nestojí).
Fotografie: archiv
Městského muzea
v Jaroměři.
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JAK SE KONALY BÁLY V DOBĚ „KDYŽ SI DĚDEČEK BABIČKU BRAL“

Veřejné plesy, či dle tehdejšího zvyku nazývané bály, nesly se tónem naprosté družnosti a srdečnosti v každém ohledu. Nešumělo
na dámách hedvábí, nelesklo se líčko tanečnice umělou bělí a růžovým nachem, přece však na takový ples bylo vzpomínáno po celý rok s novou nadějí na příští masopust.
Sousedská prostota pojila všechny vrstvy účastníků v jednu velkou rodinu, která ve veselé společnosti druhého dne
ráno se divila, že už je ráno.
Byly časy, kdy kvetly domácí plesy, jak
o nich ve svých povídkách píše a veršuje J. K. Tyl. Hlavní podmínkou zdaru takového domácího plesu, čili jak se
nóbl říkalo „hausbálu“, byla prostorná
místnost.
Poslyšte nyní vyprávění, jak se takový
hausbál konal před sto lety v Josefově.
V bytě místního obchodníka a prvního knihkupce v Josefově Filipa Traxlera
byl velký pokoj. Ten jednoho dne v masopustě synové a dcerky vyklidili, na
zdi zůstalo jenom velké zrcadlo ve zlatém rámu. Tu a tam nějaká stolice podle zdi, nebo menší pohovka a taneční sál
byl připraven.
Několik dní před tím dostalo se
spřízněným a známým rodinám ústního
pozvání, že v určitou hodinu daného
dne bude hausbál, a to pro letošní rok
maškarní.
Hudebníci zaujali místo ve vedlejším pokoji a tam obyčejně zasedly také „garde.“
Hosté se již scházejí, do dveří šine se
Angličan s kukátkem přes rameno, až po
světlý cylindr zabalený v kostkovaném
plaidu. Za ním přicupitala drobná „španělská muška“, kterou hnedle v předsíni pronásleduje tělnatý Turek. Přichází
nepostradatelný preclíkář a dušuje se,
že má letos opravdu preclíky s povidly.
Za chvilku všechno víří v roztomilém třasáku improvizovanou dvoranou,
maskovaní i nemaskovaní. V okamžení,
kdy se třasáčku nejlépe daří, zalétá sem
z předsíně výskot a smích.
Dveře se náhle rozletí a uprostřed kola
se na ruce postavila statná opice. Kazí
tanec jak jen umí a chlubí se elegantními

skoky. V tom najednou jí běs našeptává, aby zkusila skočit na vysoká kachlová kamna, stojící skromně v koutě pokoje. Bez rozmyslu se tomuto vnuknutí
podrobuje. Ani se neptejte, jak ten třasák skončil. Kamna rozbořena, tanečnice smíchem zrudlé hrnou se k maminkám do vedlejšího pokoje. A opice? Ta
ve všeobecném zmatku nedemaskována prchá.
Na ukončení plesové sezony pak byly ještě po městě pořádány maškarní
průvody, kterých se obyčejně zúčastnilo mnoho občanstva. Dokonce vojenská správa v Josefově zapůjčila, čeho bylo třeba, zvláště vozy.
V takový den odpoledne hrnuli se ze
všech stran lidé do Josefova. Než průvod začal, vytrubovali heroldi na všech
rozích města a oznamovali počátek.
Průvod byl zahájen kapelou. Všichni

v průvodu měli vysoké cylindry s číslem,
bílé kazajky a modré zástěry, za těmi na
koni vůdce a jeho pobočník smrt s kosou, pak následovalo 15–20 vozů rozličných komických atrakcí a ku konci mlýn
na přemílání starých žen na mladé, což
bylo zvlášť podařené.
Mezi obecenstvem byli mladíci za baby o berlích a jiní jako zřízenci mlýna s čapkami s firmou. Mlýn se zastavil, vyvolavač vybízel, zřízenci přivlékli babku na vůz a hodili ji komínem po
hlavě dovnitř. Mlýn začal kouřiti a pracovati, za chvíli se otevřely dveře a pán
ve fraku a cylindru vedl dámu v plesové
toaletě ven.
Nu a co říci na závěr – večer pak byl ples.
Zdroj: Vacek, Jan, Jaroměřský, Kniha č. 2,
odvysíláno v RD 16. února 1959.
Text upravil Jindřich Polák. Pohlednice je
z archivu p. Petra Traxlera.

JAROMĚŘ
DNES A PŘED
STO LETY
Domky pod náměstím
v nynější ulici Sladovna.
Fotografie: archiv
Městského muzea
v Jaroměři.
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BOŽENA NĚMCOVÁ INSPIRACÍ PRO UMĚNÍ V DATECH

Literární práce, dramatický život i podnětné dílo okouzlovaly současníky Boženy Němcové již za jejího života. Budila úctu, obdiv,
i obavy. Její veřejné aktivity vzbuzovaly zájem tehdejší kulturní společnosti. Inspirovala básníky, malíře i hudebníky.
První báseň o Boženě Němcové byla sepsána v době, kdy jí bylo asi 22 let. Její
půvab zvábil i malíře J. V. Hellicha, který ji zpodobil v roce 1845, kdy dosáhla
věku 25 let. První zhudebnění její básně Žežulky se datuje v roce 1856, kdy se
po vydání Babičky rozšířil její věhlas.
Zejména však po její smrti ve 42 letech
(21. ledna 1862 v Praze) a po zániku autorských práv spisovatelčiny rodiny
(1892), třicet let po jejím úmrtí, se umělci prakticky všech oborů, ale i vědci, trvale inspirovali jejím uměleckým odkazem. Tato inspirace trvá nepřetržitě již
180 let dodnes.
Padesátistránkový přehled - kalendárium kultu (UCTÍVÁNÍ) spisovatelky od roku 1837 do roku 2020 lze nalézt
v knize Jiřího Uhlíře z Jaroměře „Božena
Němcová INSPIRACÍ PRO UMĚNÍ
V LETECH 1842-2020“.
V publikaci se například dočteme, že již
za jejího života vzniklo 23 básní. Až do
konce roku 2020 autor v oddíle Poezie
registruje celkem 516 básní, z toho 329
básní ve 34 básnických sbírkách a cyklech o spisovatelce, ale také o babičce,
Viktorce či Babiččině údolí. Verše převážně již otištěné, v menší míře neotištěné a nedatované vytvořilo v letech
1842-2020 celkem 162 básníků, z toho 117 mužů a 45 žen českých, slovenských i polských. Přední čeští básníci
František Halas a Jaroslav Seifert vytvořili díla, která jsou všeobecně považována za nejhodnotnější.
Oddíl Próza začíná rokem 1884, kdy českoskalický rodák Václav Řezníček vydal první rozsáhlejší povídku „Za květu mladosti. Podhorská idyla ze života Boženy Němcové“ o jejím pobytu ve
Chvalkovicích v letech 1830-1833. Do
roku 2020 napsalo 152 autorů, z toho 102
mužů a 44 žen, celkem 239 próz, povídek, novel, románů, črt, fejetonů i scénářů včetně 19 prozaických parodií na
Babičku. Řadu životopisných próz vytvořili například J. Š. Baar, Čestmír
Jeřábek, V. M. Kratochvíl, František
Pavlíček, Josef Pavlík, Emil Synek,
Antonín Zhoř ad.
Pokud jde o drama a divadlo objevuje se postava Boženy Němcové v 57 divadelních životopisných pořadech, z toho bylo 27 činoher, 1 loutková hra, 1 balet, 1 muzikál, 3 opery, 3 rozhlasové hry,
6 literárně-hudebních pásem a 16 literárně-dramatických pásem v letech
1917-2020.
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Zároveň autor registruje celkem 416 dramatizací a divadelních inscenací v jazyce českém, slovenském i ruském v letech 1899-2020. Jen
inscenací Babičky je
přibližně 35, 11 inscenací pohádky Bajaja,
12 inscenací povídky
Divá Bára, 11 inscenací pohádky Sůl nad
zlato atd. Konkrétně
se jedná o soupis inscenací činoher, oper,
operet, zpěvoher, her
se zpěvy, o balety
a muzikály.
Zhudebnění zahrnuje přes 220 skladeb prakticky všech hudebních žánrů,
včetně oper, operet, zpěvoher, baletů
i muzikálů o spisovatelce i jejích dílech
z tvůrčí dílny cca 150 hudebních skladatelů. Neúplný soupis gramofonových
desek a fonokaret vykazuje 49 nahrávek.
Jen okrajově kniha připomíná film a televizi. Filmografie spisovatelčiných děl
vykazuje za léta 1921 až 2015 výběrově
26 filmů a filmových adaptací, včetně
jedné amatérsky natočené filmové satirické parodie Babičky aneb jak to bylo doopravdy z roku 2009/2010.

Postava spisovatelky
se objevuje v celkem
15 životopisných hraných či polohraných
filmech a mnoha televizních inscenacích
v letech 1925-2020.
Autor Jiří Uhlíř preferuje především soupis
písemnictví, literaturu, nikoliv audiovizuální a digitální nosiče.
Audio a video jsou vymoženosti 20. století a počet rozmanitých vydání je dnes již
prakticky nezjistitelný. Diafilmů o Boženě
Němcové a pohádek
bylo zhotoveno 25 v letech 1937-1967.
Dizertací a diplomových prací se vztahem ke spisovatelce se podařilo zjistit
v letech 1918-1968, 1978-2020 zatím 133
záznamů.
Portrétů Boženy Němcové bylo vytvořeno několik set a ilustrace ke spisovatelčiným dílům se také počítají na sta.
Soupis v kterémkoliv žánru si nečiní nárok na úplnost a komplexnost.
Božena Němcová je osobností stále inspirující a poznávanou.
PhDr. Jiří UHLÍŘ
středoškolský pedagog a publicista

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO MILÍČŮV DŮM
OHLÉDNUTÍ ZA PŮLROČNÍM FUNGOVÁNÍM NZDM LUCERNA
Rádi bychom zrekapitulovali a seznámili vás s činností našeho klubu pro děti a mládež, jehož provoz jsme zahájili v září roku 2021.
V uplynulém roce se nám povedlo obnovit fungování nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež ve věku od 6 do 21 let.
Naši pracovníci se vídají zhruba s dvaceti dětmi, které klub navštěvují a pravidelně se účastní plánovaných aktivit.
Mezi nejpovedenější akce, které se
v loňské roce v klubu uspořádaly, za
nás patří Halloween, turnaj ve stolním
fotbálku, sportovní odpoledne ve skateparku, sběr kaštanů pro zvěř s opékáním buřtů nebo vánoční dílničky, na
kterých jsme s dětmi vyráběli dekorace
a povídali si o tradicích.
Jako hlavní přínosy fungování klubu vnímáme možnost setkávání se
dětí a mládeže se svými vrstevníky,

smysluplné trávení volného času, získávání nových zkušeností, zážitků a možnost využívat podpory našich pracovníků, zejména v oblasti poradenství.
V únoru mimo jiné u nás v NZDM
Lucerna proběhne týdenní akce:
Jarňáky na klubu, kam můžou dorazit všechny děti ve věku od 6 do 21 let,
naplánovaný je sportovní den, filmově
odpoledne, výtvarné dílny nebo hraní
deskovek.
Více informací a přesný harmonogram naleznete na facebooku: NZDM
Lucerna Jaroměř. Na všechny z vás se
budeme moc těšit v NZDM Lucerna
Marta a Karin
Diakonie ČCE, středisko Milíčův dům
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ROZLOUČENÍ
V PROSINCI A V LEDNU
Rozália Vágaiová
91
Jiří Erban
85
Hana Voženílková
71
Alena Matyášová
90
Bedřiška Malinovská 97
Marie Salačová
89
Jana Veselá
89

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Zveřejněno se souhlasem
pozůstalých. Redakce
děkuje za vstřícnost společnosti KREMATORIUM, a. s.

Čest jejich památce!

V LISTOPADU
Jarmila Havlová		

90

V PROSINCI
Svatopluk Němeček
Zbyšek Jánský		
Václav Martínek		
Anna Váňová		
Eva Vítová		
Božena Dernerová
Milada Součková		

88
91
85
85
90
91
89

Ludmila Výšková		
Maria Kletečková
Jan Jirásek		
Marie Josefi		
Drahomíra Rejlová
Věra Kočvarová		

86
86
85
99
88
92

Srdečně gratulujeme!
matrika Jaroměř

TICHÁ
VZPOMÍNKA

TICHÁ VZPOMÍNKA

V sobotu 2. října 2021 ve věku nedožitých 89 let nás
navždy opustil pan Karel Petrnoušek.
Vzpomíná manželka s dětmi

7. února 2022 uplyne 30 let
od umrtí našeho milovaného
bratra Romana Pospíšila.
Za vzpomínku na našeho
milého děkujeme.
sestra Monika a bratr Vladimír

SPOLEK SANTE POKRAČUJE
VE SVÉ ČINNOSTI
Navzdory všemu, co se poslední dva roky ve světě a u nás
děje, spolek Sante stále neustává ve své práci a je tu pro
všechny, kteří jej potřebují.
Ačkoliv se může zdát, že naše činnost upadá a reálné setkání
je nám vzdálené, přesunuli jsme své působení do internetového světa – asi jako všichni, kteří chtějí alespoň nějaký kontakt se svými přáteli a známými.
Výlety na hrady a zámky nahradila telefonická podpora, přátelská setkání nahradila vzpomínková videa, snažíme se, seč
nám síly stačí, abychom vám dali pocit sounáležitosti.
Poslední měsíce to však není jednoduché ani pro nás – zkrátka řečeno chybíte nám a nemůžeme se dočkat, až se zase
všichni sejdeme, zasmějeme se, vyměníme drby, uděláme něco pro své zdraví, půjdeme pěšky na zmrzlinu nebo na legendární „lávičku“.
V tomto čísle naleznete plakát na týdenní pobyty do Jánek
a Jedlové. Pokud chcete zažít nové věci, nebo se jen setkat se
starými známými, pojeďte. My se na vás totiž těšíme opravdu moc.
A jelikož jsme to v minulém měsíci nestihli, rádi bychom vám
popřáli do nového roku mnoho štěstí, a nám všem přeji, abychom vše přestáli ve zdraví a v duševní pohodě.
Tykalová Lucie A.
spolek Sante
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| PRO DĚTI A MLÁDEŽ

MOJE CESTA K SEMINÁRNÍ PRÁCI

Jmenuji se Kateřina Zajíčková a jsem studentkou oktávy na Gymnáziu Jaroslava Žáka v Jaroměři. Celý život se zajímám o basketbal.
I přes mé zranění a dvě operace, které mě „vyřadily ze hry“, jsem se snažila najít způsob, jak v basketbalu pokračovat. A tak jsem se
rozhodla udělat si trenérský kurz a začala trénovat malé děti.
V září nám paní učitelka na semináři
z psychologie oznámila, že budeme psát
seminárku. A já začala přemýšlet, na jaké téma by to asi mohlo být. Napadla mě
spousta různých témat, která mi ale pořád nepřipadala zajímavá.
Asi si říkáte, proč jsem na začátku mluvila o basketbalu. Totiž právě
u basketbalu celá cesta mé seminární
práce začíná.
Jednoho dne mi na trénink přišel jeden
docela milý kluk. Na první pohled jsem
si nevšimla ničeho zvláštního. Pravda,
měla jsem na tréninku dalších 15 dětí, takže jsem ani neměla pořádně prostor si něčeho všimnout. Když jsem se
na něj ale zaměřila, všimla jsem si jistých
zvláštních projevů. Začala jsem tušit, že
chlapec má PAS (neboli poruchu autistického spektra).
Chtěla jsem chlapečkovi porozumět,
nějak mu pomoci, a tak jsem se
o toto téma začala více zajímat.
Objednala jsem si knihy na téma autismus a začala jsem studovat. A právě tady se mi v hlavě zrodila první myšlenka,
že bych mohla na toto téma psát seminární práci.
Když můj bratr před čtyřmi lety psal
svou maturitní práci na téma michelinské restaurace, rozhodl se kontaktovat
několik kuchařů. Ti mu vyšli vstříc a jeden z nich mu dokonce nabídl stáž ve
své michelinské restauraci.
A tak když jsem přemýšlela o tom, co
bych mohla zpracovat jako praktickou
část, vzpomněla jsem si na svého bratra
a po jeho vzoru jsem se odhodlala napsat

sý

a
r
ko

e-mail dvěma autorům knih, které jsem
si objednala pro své samostudium.
Jako první mi na tento e-mail odpověděla autorka knihy Autismus od A do Z,
dětská psycholožka, která se zabývá autismem, Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D.,
profesorka na Karlově univerzitě
v Praze. Odepsala mi opravdu moc mile a souhlasila s osobním setkáním přímo v její ordinaci v Praze.
Byla jsem z toho opravdu moc nadšená
a považovala jsem to za svůj obrovský
osobní úspěch.
Asi o dva dny později mi na můj e-mail
odpověděl i autor knihy Mýty
a fakta o autismu, profesor Masarykovy
univerzity v Brně a dětský psychiatr,
prof. MUDr. Hrdlička, CSc. Ten mi napsal, že osobní setkání bohužel není možné, ale rád se mnou udělá on-line rozhovor. A tak jsme si domluvili termín a já začala vymýšlet a vypracovávat
otázky, na které se pana profesora budu ptát.
Přišel den rozhovoru. Byla jsem opravdu nervózní, nebudu lhát. Koktala jsem
a neuměla jsem se kloudně vyjádřit, ale
pan profesor byl tak moc milý a vstřícný, že jsem si po chvíli začala rozhovor
opravdu užívat.
A musím říct, že na mě pan profesor
svými znalostmi, zkušenostmi, profesionalitou, ale hlavně lidským přístupem
udělal velký dojem. Bylo to pro mě neskutečně moc inspirující a jsem za tuto
příležitost opravdu vděčná.
Ve středu jsem pak jela do Prahy na konzultaci s paní profesorkou. Musím říct,
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že osobní setkání dalo mému studiu
úplně jiný rozměr. Názorně a prakticky
mi ukázala IQ testy, pomocí kterých určují IQ autistů. Přímo jsem si tyto testy mohla také zkusit a mohla jsem se zeptat na jakoukoliv otázku, která mě zajímala. Nakonec jsem si s paní profesorkou povídala skoro tři hodiny. Paní profesorka byla velmi milá a dokonce mi
nabídla možnost jet v létě jako asistentka na tábor pro děti s autismem.
Tyto rozhovory mě neskutečně posunuly v mém životě a nejde slovy vyjádřit,
jak moc si obou odborníků vážím a jak
jsem jim vděčná, že si na mě ve svém nabitém programu našli čas.
Od té doby, co píšu tuto seminární práci
a měla jsem možnost mluvit s kapacitami v oboru autismu, dokážu lépe porozumět chlapečkovi na basketbale. A to je
myslím nejdůležitější.
Kdybych měla nějak shrnout tohle moje
vyprávění, tak nejprve moc děkuji všem,
kdo ho dočetli až do konce (jelikož jsem
se docela rozepsala).
A dále mám pro vás malou radu: jestli chcete něco zkusit, ale myslíte si, že
uspět je velmi nepravděpodobné a že se
vám to nikdy nemůže splnit, tak jak vidíte, může.
Nikdy by mě totiž nenapadlo, že bych se
ve svých devatenácti letech mohla potkat s tak významnými kapacitami, jako
jsou pan profesor MUDr. Hrdlička, CSc.
a paní Mgr. Šporclová, Ph.D.
A tak neváhejte a zkuste to!!!
Kateřina Zajíčková, studentka
Gymnázium Jaroslava Žáka

KOŇADRA NA
KRMÍTKÁCH
7. až 9. ledna proběhlo čím dál populárnější sčítání ptáků na našich krmítkách, které pořádá Česká společnost
ornitologická.
Výsledky sčítání nejsou ještě konečné, ale
už teď je jisté, že nejčastějším návštěvníkem našich krmítek je sýkora koňadra.
Vrabec polní byl druhým nejčastěji pozorovaným ptákem a vrabec domací třetím.
Zdroj: https://ptacihodinka.birdlife.cz
Text a ilustrace: Kristýna Ruferová
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ČESKOSLOVENSKÁ CÍRKEV HUSITSKÁ
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ , naše diecéze přijala motto pro letošní rok POKOJ. To slovo POKOJ je důležité pro každý čas, ale
zvláště pro ten dnešní, protože právě nepokoj vládne celým našim národem, a vlastně celým světem.
Stojí proti sobě nejenom ti mocní nahoře, ale i lidé mezi sebou, a dokonce i v rodinách. Matně mi to připomínají Ježíšova slova o konci tohoto světa,
kdy předpovídá, že nepokoj bude vládnout mezi lidmi a bude stát každý proti každému.
My ale dnes neuvažujeme o konci světa.
Třeba, možná, jednou… Ale teď? A tak,
kdo má tedy celou atmosféru zklidnit,
když každý má tu svou pravdu a neuznává toho druhého? Církev v zastoupení Krista by měla s pokojem přijít mezi
lidi. Jenže svět dnes o Bohu nechce slyšet. Bůh dnes? Jděte mi s tím k šípku! a to jsou ještě slušná slova.
Ale podle Písma Ježíšovy první kroky po
jeho zmrtvýchvstání míří k učedníkům,
kteří jsou ve strachu za zavřenými dveřmi. Jeho první slova jsou – pokoj vám. –
Ano, právě pokoj je tím jediným, který
může lidi přimět k tomu, aby začali zase
normálně rozumně uvažovat. Aby zklidnili rozbouřenou mysl, aby zase dokázali být ohleduplnými a citlivými ke všem
okolo sebe. Ježíš nám nabízí svůj pokoj, ale my o tu nabídku příliš nestojíme. Nám vlastně dělá dobře adrenalin
v krvi. Chceme se rvát a hlavně vítězit.

Mít hlavní slovo a rozhodovat o všem
a o všech okolo nás. Chceme za každou cenu dokázat, že máme pravdu. Ale
vlastně jsme velkými slabochy, protože
neumíme ani nechceme často svoji porážku přiznat. Nechceme vlastně pokoj.
A to je velká chyba, protože bez pokoje se nedá žít. Bez pokoje se nedá dobře

pracovat, vychovávat děti, těšit se z čehokoliv okolo nás. Zkusme tedy přijímat
pokoj jako dar Boží, zkusme se dříve několikrát nadechnout, než vyslovíme jakákoliv slova a uvidíte, že se začnou dít
zázraky. Pokoj nám všem pro všechny
všední i sváteční dny.
farářka Mgr. Alena Fabiánová

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

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV – FARNOST JOSEFOV
neděle 08:00 hod. (Jasenná, kostel)
09:30 hod. (Josefov, kostel, během mše dětská školka)
středa 17:00 hod. (fara ul. Duškova č. p. 77)
pátek
17:00 hod. (fara ul. Duškova č. p. 77)
Každou 2. neděli v měsíci se koná dětská rytmická mše.
První pátek v měsíci je adorace a požehnání. První neděli v měsíci
se koná na Starém Plese v kapli sv. Huberta mše (v letních
měsících od 14:00 hod.)
Kontakt na farnost, tel.: 731 402 211,
mail: farnost.josefov@gmail.cz,
www.farnostjosefov.cz, facebook: @FarnostJosefov.
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
pondělí 14:00 hod. (posezení nad biblí v Černožicích)
středa 18:15 hod. (biblická hodina – sudý týden)
pátek
17:00 hod. (Biblický kroužek)
neděle 09:00 hod. (Semonice)
11:00 hod. (2. a 4. neděle Jaroměř)
škola pro děti v Semonicích
Jednou za měsíc ve čtvrtek od 19:00 hod. se konají Modlitby se
zpěvy z Taizé.
Kontakt na faráře R. Žárského, tel.: 491 110 175, 604 149 841.
Více informací na www.semonice.evangnet.cz
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STOMATOLOGICKÁ AMBULANCE – 1/2022 a 2/2022 od 8:00 do 10:00
5. 2. a 6. 2.
12. 2. a 13. 2.
19. 2. a 20. 2.
26. 2. a 27. 2.
5. 3. a 6. 3.
12. 3. a 13. 3.
19. 3. a 20. 3.
26. 3. a 27. 3.

MUDr. Jánská
MUDr. Chrásková
MDDr. Hýbl
MUDr. Jiřištová
MUDr. Semerák
MDDr. Kyselá
MDDr. Jirásek
MUDr. Strnadová

Nemastova 1919
Dr. E. Beneše 191
Hálkova 367
Z. Němečka 130
Denisovo nám. 665
Rokolská 123
Běloveská 123
Z. Němečka 130

NÁCHOD – BRANKA
JAROMĚŘ
NÁCHOD
JOSEFOV
NÁCHOD
NOVÝ HRÁDEK
NÁCHOD
JOSEFOV

702 125 554
491 812 160
491 428 636
491 813 485
491 424 921
495 496 030
703 600 915
491 812 495

BIOLOGICKÁ LÉČBA MIGRÉN V NÁCHODSKÉ
NEMOCNICI MÁ VÍCE NEŽ 90% ÚSPĚŠNOST
Neurologické oddělení náchodské nemocnice, které je certifikovaným centrem pro léčbu bolestí hlavy, má za sebou dva roky zkušeností s biologickou léčbou migrén. S výsledky jsou lékaři spokojeni: více než 90 procent léčených pacientek popisuje razantní snížení četnosti bolestivých záchvatů, i intenzity bolesti. U některých vymizela migréna úplně.
Principem biologické léčby migrén je
aplikace monoklonálních
protilátek
působících přímo na
receptory, které migrénu spouští. Tato
léčba vychází z nejnovějších poznatků
o tom, jak migréna vzniká.
„Hlavním viníkem migrény je neuropeptid, konkrétně CGRP (calcitonin gene related peptid). Při biologické léčbě aplikujeme protilátky, které jsou schopny
ho deaktivovat,“ vysvětluje neuroložka
náchodské nemocnice, MUDr. Markéta
Tučková, která se na léčbu migrén specializuje. Monoklonální protilátky jsou
pacientům aplikovány injekcí pod kůži,
preventivně jednou za měsíc.
„V současnosti máme možnost výběru
ze dvou léčivých preparátů. Ze 17 léčených pacientek jsme museli léčbu ukončit pouze u jediné, která nereagovala ani na jeden z těchto léků. U ostatních je léčba úspěšná,“ dodává lékařka.
Dalším benefitem léčby, kromě snížení

počtu
bolestivých
záchvatů, je podle ní
také snížení množství užívaných léků
na bolest. Řada jejích
pacientek totiž před zahájením biologické léčby užívala nadměrné množství
analgetik a antimigrenik.
Slova lékařky potvrzuje jedna z jejích
pacientek: „Před zahájením léčby jsem
měla až 25 záchvatů migrény v měsíci.
Abych zvládla práci a péči o děti, musela jsem užívat léky na tlumení bolesti
a antimigrenika, které zabíraly. Bohužel
ale za cenu toho, že jsem běžně překračovala doporučené dávkování. Již po několika týdnech léčby se mi četnost migrén snížila. V současnosti mám pouze
dva až tři záchvaty v měsíci,“ říká pacientka, která trpěla migrénou přes 20 let
svého života.
Léčbu monoklonálními protilátkami
je možné zahájit u pacientů, kteří projdou přísnými kritérii zdravotních pojišťoven. Podmínkou jsou časté záchvaty

migrény, na které běžná léčba nestačí.
Pokud pak u nich není léčba monoklonálními protilátkami dostatečně účinná, musí se ukončit. Za účinnou léčbu se považuje taková, která sníží frekvenci záchvatů migrény více než o 50 %
za měsíc. Důvodem přísných podmínek je finanční náročnost léčby. I proto nemají v ČR všechny zdravotní pojišťovny smlouvu se všemi Centry pro bolesti hlavy. Léčit se mohou začít pacienti od 18 let, horní věková hranice není stanovena.
Před zahájením léčby je však nutné vyloučit možné sekundární příčiny bolestí
hlavy – např. nádorové onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu. Biologická
léčba není vhodná pro pacienty s vážnými kardiovaskulárními onemocněními.
Lucie Chytilová, tisková mluvčí
Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

TRUTNOVSKÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA SE ZVĚTŠUJE
BUDE MÍT DALŠÍ ŠKOLNÍ BUDOVU A NOVÉ OBORY V ČERVENÉM KOSTELCI
Pro letošní rok chystáme v naší zdravotnické škole zásadní novinky. Začneme učit ve dvou městech současně, a navíc plánujeme
otevřít dva nové studijní obory.
Dosud jsme zdravotnické obory
vyučovali pouze v Procházkově
ulici v Trutnově. Od září 2022
budeme ale působit i v Červeném
Kostelci. Po tamní průmyslovce získáme moderní prostory školní budovu v ulici 17. listopadu a domov mládeže v ulici Bratří
Čapků. V době, kdy roste zájem o studium na naší škole, je to velmi důležitá
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zpráva. Zdravotnické obory
u nás bude moct studovat víc lidí, než dosud.
Červený Kostelec je vzdálený pouhých 10 kilometrů od
Náchoda, kde díky rozsáhlé
modernizaci vzniká jedna z nejmodernějších nemocnic v kraji.
A právě v ní budou studenti „kostelecké
zdrávky“ získávat tolik potřebnou praxi.

V novém působišti chystáme otevřít některé ze stávajících „trutnovských“ oborů, o které je dlouhodobě velký zájem.
I v Červeném Kostelci tak bude možné
studovat obory praktická sestra a diplomovaná všeobecná sestra. Rovněž
chceme otevřít dva zcela nové obory:
masér ve zdravotnictví a nutriční asistent. Královéhradecký kraj coby náš zřizovatel už podal na Ministerstvo školství
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potřebnou žádost, abychom mohli do
31. ledna vyhlásit přijímací řízení.
Pro bližší informace pište na e-mail
zdravka.kostelec@szstrutnov.cz
nebo
volejte 725 921 369, případně se můžete
podívat na www.szstrutnov.cz.
Roman Hásek, ředitel
VOŠZ, SZŠ a OA Trutnov

PŘIJĎTE SE PODÍVAT DO
MOBILNÍHO HOSPICE
Oblastní charita Červený Kostelec si vás
dovoluje pozvat na dny otevřených dveří
do nově otevíraných prostor Mobilního
hospice Anežky České, Ambulance léčby bolesti a dalších zdravotních služeb
ve zrekonstruované budově bývalých
ateliérů Bř. Kafky v Červeném Kostelci
(Koubovka 587).
Nové zázemí terénních zdravotních služeb tvoří společně s denním stacionářem otevíraným v roce 2020, druhou
část Centra denních a terénních služeb
sv. P. Pia. Dny otevřených dveří proběhnou v pátek 18. 2. 2022 od 10 do 17 hodin
a v sobotu 19. 2. 2022 od 10 do 14 hodin.
Bc. Jan Kordina
Oblastní charita Červený Kostelec

SPŠ OTTY WICHTERLEHO OPOUŠTÍ
ČERVENÝ KOSTELEC
Jedno z největších multioborových školních center v regionu využívá pro výuku
svých strojírenských, elektrotechnických, polygrafických a textilních oborů budovy
v Hronově, Velkém Poříčí a Červeném Kostelci. To se však od nového školního roku 2022/2023 změní.
Rada Královéhradeckého kraje na svém jednání 13. prosince 2021 rozhodla o přesunu oborů
z Červeného Kostelce.
Od září 2022 tak všichni stávající i noví studenti 4letého oboru Modelářství
a návrhářství oděvů a nástavbových
oborů Podnikání nastoupí ke studiu již
ve Velkém Poříčí.
Školní budovu v Červeném Kostelci začne využívat Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola
a obchodní akademie, Trutnov. Věříme,
že tato změna bude mít především pozitivní stránky. Mezi ně lze zařadit třeba konec dojíždění mezi školou a domovem mládeže pro studenty. Velkým přínosem jistě bude rozšíření oborové nabídky pro žáky vycházejících ročníků
základních škol v okrese Náchod.
Střední
průmyslová
škola
Otty
Wichterleho si však i nadále zachová

stávající širokou nabídku
maturitních,
učebních, zkrácených
a nástavbových oborů.
Pro
školní
rok
2022/2023 otevíráme v Hronově studijní
obory Strojírenství, Elektrotechnika,
Automechanik, Nástrojař, Elektrikář.
Ve Velkém Poříčí si chlapci a děvčata mohou vybrat z oborů Grafický design, Modelářství a návrhářství oděvů,
Reprodukční grafik, Tiskař na polygrafických strojích, Kadeřník či
Aranžér.
Pro zájemce o doplnění si maturitní zkoušky nabízíme obory Podnikání,
a to v denní i dálkové formě.
Přihlášky se podávají od 1. února do
1. března 2022 (kromě uměleckých oborů s talentovou zkouškou).
Markéta Machová
www.spsow.cz

HLEDÁME HOSTITELE DO HOMESHARINGU
MÁTE VOLNÝ ČAS A CHCETE HO VĚNOVAT DÍTĚTI
S POSTIŽENÍM? STAŇTE SE HOSTITELEM!
Od ledna 2022 zahajujeme nábor hostitelů do projektu Homesharing. Homesharing
je nová forma pomoci rodinám s dětmi s postižením, která je založena komunitní pomoci.
Hostitel si bere dítě na předem domluvený čas do své domácnosti a stará se
o něj jako o člena své rodiny. Pokud vás
zajímá tato forma pomoci, máte možnost se dozvědět více.
Přihlaste se na homesharingovou besedu, kde máte možnost získat více informaci k hostitelství i k tomu, jak homesharing probíhá.
Zde si zároveň můžete domluvit i osobní schůzku s naším týmem.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY BESED:

10. 2. 2022 v Centru Orion
v Rychnově nad Kněžnou
• 23. 2. 2022 v Oranžové kavárně
v Trutnově
• 3. 3. 2022 on-line
Začátek besedy je vždy v 17 hodin.
Účast na besedě je bezplatná a zcela
nezávazná.
•

BENEFIČNÍ KONCERT
ANNY K.
– PŘESUNUT –
na 28. 4. 2022

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE
NÁS KONTAKTUJTE:
Mgr. Marie Vrzáková
Koordinátorka homesharingu
tel.: 725 190 990
e-mail:
vrzakova@centrum-orion.cz
www.centrum-orion.cz
www.homesharing.cz

od 19 hodin v kulturním
domě Beránek Náchod.
Výtěžek bude použit na dofinancování výtahu pro nemocné roztroušenou sklerózou
v Domově sv. Josefa v Žirči.
Již zakoupené lístky jsou
stále platné.
Vstupenky je možno
zakoupit na

www.beraneknachod.cz

•
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
MONTÁŽ TĚSNĚNÍ do OKEN
a DVEŘÍ, plastové/dřevěné.
Rádi přijedeme a poradíme.
www.MontazTesnení.cz,
tel: 734 240 608.
Hledám ke koupi chatu nebo
domek do 30 km od Jaroměře.
Tel. 774 777 073.
KOUPÍM STARÉ PIVNÍ
LAHVE S NÁPISY, SBÍRKU
I JEDNOTLIVÉ KUSY,
TEL.: 732 170 454, SBĚRATEL.
Sháním byt v Jaroměři a okolí, mám hotovost, velice spěchá. Volejte prosím na tel.
774 777 072.
Koupím dům v Jaroměři nebo blízkém okolí, financování
máme zajištěno. Volejte na tel.
č. 775 777 073.
První jarní boty a kabelky
k dostání v prodejně OBUV
NOBL Jaroměř (naproti České
poště)! www.obuvnobl.cz

Důchodce shání byt 1+1 nebo
2+1 v Jaroměři a okolí. Mám
hotovost. Volejte prosím na
776 566 630.
Čištění koberců a čalounění
pro domácnosti i firmy.
Kompletní úklidový servis.
Kvalitně za rozumnou
cenu a s dopravou zdarma.
Telefon: 603 701 992.
www.penjak.cz
Dobře zaplatím za starožitnosti a sběratelské předměty. Staré mince a bankovky,
medaile, odznaky a vyznamenání, šperky, fotoaparáty, náramkové a kapesní hodinky, hračky do r. 1960, pohledy a známky, pivní lahve
a cedule, půllitry, knihy, šavle
a bodáky, obrazy, sochy, sklo,
porcelán, housle, vzduchovky,
pudřenky a jiné. Poradenství
i návštěva je ZDARMA, platba hotově. Tel.: 605254511,
p. Hrneček Jiří.

Hledáme kolegu/kolegyni na pozici REFERENT ZÁKAZNICKÉHO
SERVISU. Připojte se k nám a staňte se součástí naší rodinné
společnosti LEDER-PELLICCE, s.r.o. s 29letou tradicí.
Místo pracoviště: Jaroměř, ul. Dolecká 160
HPP
Nabízíme Vám zajímavou a různorodou práci v úspěšné české
stabilní a stále rostoucí firmě, práci v příjemném kolektivu
zkušených kolegů, pravidelný plat, zaměstnanecké slevy,
zaškolení, stravenky.
Pracovní náplň
•
Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka
•
zadávání a aktualizace dat v systému
•
řešení reklamací
•
spolupráce napříč firmou
•
práce v IS Pohoda
Požadujeme
•
ukončené středoškolské vzdělání
•
komunikační dovednosti, samostatnost, zodpovědnost
•
uživatelskou znalost práce na PC (MS office)
•
zkušenosti v zákaznickém servisu
•
znalost jazyka výhodou
V případě Vašeho zájmu zašlete životopis na e-mailovou adresu:
kariera@leder-pellicce.cz. Jako předmět uveďte název pracovní
pozice. Pro písemný styk zasílejte Vaše životopisy na adresu
LEDER-PELLICE, s.r.o., (KARIERA-ZS), Dolecká 150, 551 01
Jaroměř.
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PRODEJ JABLEK, HRUŠEK
A MOŠTŮ v Jaroměři
Z vlastní produkce.
Vypěstováno šetrnými
postupy ke zdraví
a životnímu prostředí.

Tel.: 607

Petr Teuber
Palackého 311
551 01 Jaroměř

223 245

S ochrannou známkou SISPO.

Účetnictví
tel.: 777 878 813
dita.otmanova@seznam.cz

Správa bytových domů
firma

„HODINOVÉ MAMINKY“
• uklidíme Vám dům od půdy až po sklep
• pohlídáme, vyzvedneme vaše dětičky
• pomůžeme s logopedií vašich dětiček
• nakoupíme, pomůžeme seniorům

Potřebujete pomoci s čímkoli v domácnosti?
Volejte „HODINOVÉ MAMINKY“: 604 145 519
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CESTOVNÍ KANCELÁŘ FISCHER JAROMĚŘ
nabízíme zájezdy

Eastern Europe

PAŘÍŽ

4 denní výlet
jen za 12 690 Kč

BENÁTKY

4 denní výlet
jen za 12 690 Kč

ŘÍM

4 denní výlet
jen za 12 724 Kč

LONDÝN

4 denní výlet
jen za 12 690 Kč

Mimořádná nabídka
prodloužených
leteckých víkendů
CESTOVNÍ KANCELÁŘ FISCHER
Náměstí ČSA 28, Jaroměř
tel.: 739 637 766
e-mail: jaromer@ﬁscher.cz
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po – Pá: 09:00 – 12:00; 12:30 – 17:00

průvodce
služby česky mluvícího
transfery, hotel 3*/4*,
ky,
en
let
:
uje
sah
ob
Cena
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Přední výrobce kvalitních regálových systémů v Říkově
u České Skalice přijme nové kolegy na pozici:

Operátor strojíírenské výrroby
• mzda 27.500,- až 37.900,- Kč
• 25 dní dovolené
• nástup možný ihned
Našim spolupracovníkům nabízíme:
• stabilní zázemí nadnárodní společnosti
• příjemné pracovní prostředí s možností pracovního růstu
• pravidelnou valorizaci mezd
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+420 491 401 211



Gondella CZ s.r.o.

jobs@gondella.cz

Říkov 266

www.gondella.com

552 03 Česká Skalice

VEŘEJNÁ BESEDA |

únor | 22

KRAJ CHCE ZREKONSTRUOVAT ČTVERCOVÁ KASÁRNA V JOSEFOVĚ
ZAPOJUJE I MÍSTNÍ VEŘEJNOST
Čtvercová kasárna jsou největší budovou v Josefově. Byla postavena pro armádu a ta je také prakticky po celou dobu jejich existence využívala. Od té doby, co ji v 90. letech vojáci opustili, budova chátrá. Nyní má šanci na restart a zároveň hledá novou náplň.
Příležitost se naskýtá v podobě dotací
z Národního plánu obnovy, který by měl
obsahovat i speciální kapitolu pro pevnostní města Josefov a Terezín.
Jedním z palčivých celokrajských problémů je nedostatek prostor pro depozitáře muzeí a galerií, které
Královéhradecký kraj zřizuje. Právě pro
tyto účely by měla být využita podstatná část budovy kasáren.
Zároveň je ale důležité, aby zde nevzniklo jen mrtvé skladiště, které by sice zachránilo historicky cennou budovu
před úplným zchátráním, současně by
však v srdci města vytvořilo nedobytný
prostor, jehož přínos pro místní komunitu by byl velmi malý. Proto by alespoň
nějaká část objektu měla sloužit veřejnosti. A k jakým účelům?
Přesně na to hledá kraj ve spolupráci s městem odpověď. Ve středu 19. ledna v podvečer se tedy ve velkém sále

Důstojnické besedy konala debata, otevřená jak pro všechny občany Jaroměře
a Josefova, tak i pro přespolní zájemce.
Akce se zúčastnilo asi 50 lidí, kteří si
nejprve vyslechli informace o aktuálním
stavu příprav rekonstrukce, a poté byli rozděleni do čtyř pracovních skupin.
U velkých stolů měli k dispozici nejen
psací potřeby a hlasovací pomůcky, ale
i letecký snímek celého areálu čtvercových kasáren.
Účastníci se během debaty snažili
definovat, jak by si představovali ideální
stav celého objektu za 10 let. Co by
tam mělo být, jaké funkce by měla
budova plnit, jak by ji chtěli vnímat,
co by tam naopak nechtěli. A také, co
zde ve stávající podobě považují za
nejcennější a hodnotné. Či na co si dát
při rekonstrukci pozor.
Intenzivní práce trvala téměř hodinu. Na závěr byla příležitost

k dotazům, které zodpovídal pan starosta Josef Horáček a náměstci hejtmana Královéhradeckého kraje Martina
Berdychová a Rudolf Cogan.
Přesnější výstup z veřejného projednání vyjde v březnovém čísle jaroměřského Zpravodaje poté, co budou materiály
a podnět občanů pečlivě zanalyzovány.
Během letoška by měly proběhnout přípravné práce a od příštího roku by se
začalo projektovat. Půjde-li vše ideálně, měla by být rekonstrukce dokončena v roce 2025.
Jak už to ale s dotacemi bývá skoro
vždy, nejsou zatím finanční prostředky ani zdaleka jisté. I kdyby však dotace
nedopadla, kraj bych chtěl na záchraně
čtvercových kasáren dál pracovat. Jen
by se zřejmě vše odehrálo v podstatně
delším časovém horizontu.
Michal Kudrnáč
Foto: Kristýna Ruferová
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LABUTĚ NA LABI

Foto: Jana Žárská

Během ledna se na řece Labi pod náměstím Československé armády objevily čtyři labutě. Rozšířily tak drobné hejno kachen
a svým půvabem zkrášlily nábřeží. V zimě je oblíbenou kratochvílí dětí i dospělých jejich krmení. Rostlinná potrava (listy
a odřezky zeleniny, salát, vařené brambory, obiloviny – pšenice, oves, žito ad.) je pro vodní ptáky tou nejvhodnější. V malém
množství a výjimečně je možné podávat i pečivo či vařené těstoviny. Pečivo by nemělo být čerstvé, tvrdé a ve velkých kusech.
Chleba či pečivo nalámané na malé kousky se budou ptákům lépe polykat a nehrozí, že si poraní jícen.
Zdroj: https://www.birdlife.cz/zapojte-se/pomoc-ptakum/prikrmovani/prikrmovani-vodnich-ptaku/
–krý–
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