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Vážení čtenáři,
právě začíná to nejkrásnější, nejvstřícnější a nejlaskavější období v roce. Čas, který
máme spojený s dětstvím, jako čas plný očekávání a radosti.
Vánoce byly odjakživa především křesťanským svátkem oslavující narození Ježíše
Krista. Jsou slaveny již od třetího století našeho letopočtu a předchůdcem těchto oslav
byly tzv. Saturnálie, při nichž byla běžným
prvkem opilost, promiskuita a hazardní hry.
Až v 17. století se oslava přesouvá směrem
k rodině. Jistě tomu přispěl román Charlese
Dickense z roku 1843 A Christmas Carol,
který překryl církevní oslavy a zavedl novou
vizi svátků, která zahrnovala především rodinu. Vánoce tak začaly být vnímány jako svátek štědrosti, velkorysosti a lásky. I v dnešní
době chápeme Vánoce spíše jako svátky
pokoje, klidu a rodiny, bez ohledu na naše
náboženské vyznání.
Vánocům, které podle tradice začínají s první viditelnou hvězdou 24. prosince, předchází adventní doba. Je to období čtyř neděl,
kdy se očekává příchod Spasitele a probíhají
nejen duchovní přípravy.
My jsme první adventní neděli oživili náměstí
rozsvícením vánočního stromu. Byl pro vás
připraven bohatý kulturní program, občerstvení a překvapení v podobě andělů na chůdách.
14. prosince vás rádi uvítáme na Vánočním
jarmarku na Bastionu IV a třetí adventní
neděli, tedy 15. prosince, můžete zavítat
před městské divadlo, kde na vás bude čekat Vánoční trh tak trochu jinak.
A na co se můžete v prosincovém Zpravodaji těšit? Přečtěte si rozhovor se starostou města, Josefem Horáčkem, který je ve
své funkci jeden rok. Dále se můžete dočíst
o ocenění pro ptačí park, kam za nedlouho
dorazí i pratuři a v kalendáriu se můžete inspirovat k návštěvě různorodých akcí.
Dále je důležité věnovat pozornost mimořádné uzávěrce lednového čísla, která je
stanovena na 9. 12. 2019. Vezměte také na
vědomí, že sběrný dvůr bude o vánočních
svátcích uzavřen, stejně tak jako městský
úřad, který bude navíc uzavřený i 31. prosince.
Je na místě vám popřát klidné prožití vánočních svátku, hodně štěstí a zdraví do nového
roku s magickým číslem 2020 a na počtenou
v lednovém čísle.
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Zneč ištění ovzduší dom ác ím i topeništi

Začíná se ochlazovat a v domácnostech se začíná topit. Ruku v ruce s tím
se po místně projevuje zhoršená kvalita ovzduší.
Při provozu kotlů na spalování tuhých paliv se určitému znečištění ovzduší
nevyhneme ani při správném topení, zcela zbytečné je ale znečištění, které vzniká spalováním nekvalitním palivem či dokonce spalováním odpadu.
Spalování odpadu je zakázáno (vyjma speciálních zařízení). Škodlivost tohoto konání je v tom, že při nízkých spalovacích teplotách v domácích topeništích dochází k nedokonalému spalování a k tvorbě jedovatých látek.
Tyto škodliviny nejen, že obtěžují sousedy, kteří nemohou mnohdy ani vyvětrat, ale především způsobují nejrůznější zdravotní potíže a onemocnění.
Zákon o ochraně ovzduší stanovuje, že každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných látek
a dále, že jako palivo nelze používat odpad. Prosíme proto všechny, kteří
pálí odpad, aby to nedělali, nakládali s ním tak, jak to stanovuje městská
odpadová vyhláška, a aby k vytápění používali řádné palivo.
Zároveň upozorňujeme vlastníky, aby si zajistili kontrolu technického stavu
kotle a komína. Provozovali je tak, aby ani při spalování řádného paliva nedocházelo ke zbytečnému znečišťování a obtěžování okolí.
Mgr. Sylva Hučková, Odbor životního prostředí

Systém "DOOR TO DOOR" na měsíc prosinec.
Papír:		
Komunál:
Plast:		

4. 12.
2. - 6. 12., 16. - 20. 12., 30. 12. - 3. 1.
9. - 13. 12., 23. - 27. 112.

Upozornění pro čtenáře a přispěvatele
Distribuce lednového Zpravodaje, mimořádná uzávěrka lednového čísla
a kontakt na Českou distribuční k.s. v případě nedoručování Zpravodaje.
Díky vánočním svátkům bude lednový Zpravodaj distribuován do vašich
schránek mezi 4. až 6. dnem v měsíci.
Dále také připomínám mimořádnou uzávěrku lednového čísla Zpravodaje, která je stanovena na 9. 12. 2019. Pozdější příspěvky nebudou do
lednového čísla zařazeny!
Pokud se stane, že se vám Zpravodaj do schránek nedostane, a to i opakovaně, kontaktuje prosím Českou distribuční k.s. na telefonním čísle 800 888
558. Tato linka je primárně zřízena pro reklamační účely.
Informovat nás můžete také na e-mailu zpravodaj@jaromer-josefov.cz,
nebo na telefonním čísle 491 847 162.
Příspěvky zasílejte na e-mail zpravodaj@jaromer-josefov.cz. E-mail redaktor@jaromer-josefov.cz bude začátkem roku 2020 zrušen.
Bc. Lucie A. Tykalová, Odbor školství kultury a tělovýchovy

Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová
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Josef Horáček je ve funkci starosty jeden rok
V listopadu minulého roku proběhly volby do Zastupitelstva města Jaroměře, kde byl následně ze zvolených zastupitelů zvolen
i nový starosta města Jaroměře Josef Horáček. O tom, jak by
zhodnotil uplynulý rok se můžete dočíst v tomto rozhovoru.
Jak byste zhodnotil Váš rok
ve funkci starosty? Je něco,
co Vás překvapilo?
Pokud má člověk
hodnotit sám sebe, je to
vždy neobjektivní, takže
to nechám na lidech, aby
ohodnotili můj první rok. Co
mě osobně velice překvapilo byla absolutní ztráta soukromí. V podstatě pracovní
doba starosty je dvacet čtyři hodin – je naprosto běžné, že mi lidé volají i večer
nebo o víkendech. Občas za
mnou dochází i domů, což
mi není dvakrát příjemné.
Dokázal jste si představit náročnost takové funkce?
Myslel jsem si, že si to představit dokážu – vzhledem
k tomu, že jsem byl čtyři roky v radě města a s bývalým starostou
jsem byl v denním kontaktu. Dnes si troufám říct, že si to nikdo
představit nedokáže, to je potřeba zažít.
Minulý rok jsme glosovali, že nově vytvořená koalice je jedna
z největších a nejsilnějších. Potvrdil se vám tento předpoklad?
Z mého pohledu určitě ano. O to větší mám radost, že
někteří škarohlídové nedávali naší koalici dlouho životnost. Nyní
jsem přesvědčen, že drží pevně, a dokonce pevněji než na začátku, kdy jsme ji sestavovali. Pracujeme jako tým, jde nám o stejnou
věc, a to je rozvoj města.
Je něco, co Vás vyloženě nemile překvapilo?
Naprosto upřímně mě nemile překvapují některé vztahy
na městském úřadě mezi jednotlivými odbory. To je velká Achillova pata tohoto úřadu a je to zároveň velká škoda, protože to má
dopad na rozvoj města. Někteří lidé by se chtěli věnovat práci pro
město, ale mnohdy jsou brzděni nesmyslnou a nadbytečnou byrokracií. To, co je nařízeno zákonem, nebudu nikdy zpochybňovat,
ale pak jsou tu předpisy, které vytváří sám úřad – je potřeba tyto
předpisy pro předpisy zrevidovat, zaktualizovat a zoptimalizovat
tak, aby mohl zafungovat zdravý selský rozum.
V loňském roce jste měl za své započít tři velké akce – výstavbu
dopravního terminálu, opravu části severní hradby v Josefově
a rekonstrukci ČOV.
V tomto roce jsme opravdu zahájili výstavbu terminálu.
S čím jsme nepočítali a velice mě to mrzí je, že jsme museli přistoupit k podepsání dodatku a dofinancovat stavbu terminálu šesti miliony korun. Je to velmi významná částka, která bude určitě
v rozpočtu chybět na další investice. Jednalo se o nepředvídatelné vícenáklady, kdy jsme stáli před rozhodnutím buď od investice
úplně odstoupit, nebo trvat na dodržení projektu, což bylo naprosto nepřijatelné, protože by nám zhotovitel nedal žádnou zá-

4

ruku na tuto stavbu a samotná stavba by pravděpodobně neměla
dlouhou životnost, nebo stavbu dofinancovat.
Oprava severovýchodní části hradeb bude probíhat v následujících třech letech a myslím si, že Josefov, jako perla barokního
pevnostního stavitelství, si investici podobného rozsahu zaslouží.
A co se týče rekonstrukce ČOV, tak tam se město zatím finančně
nepodílí. Předcházející zastupitelstvo dalo příslib, že by finančně
podpořila MěVaK v následujících dvou letech částkou vždy sedmi
miliony korun. Pan Karpíšek, jednatel MěVaKu, se však domnívá,
že pokud bude úspěšný s žádostí o dotaci a samotná stavba se
podaří vysoutěžit za přijatelné náklady, mohla by být rekonstrukce zrealizována i zcela bez přispění města, což je ale samozřejmě
ideální varianta, nikoli jediná.
Jaké další vize a cíle si zastupitelstvo předsevzalo na další roky?
V každém roce chceme opravit minimálně jednu prašnou
ulici. Letos to je ulice Bulharská, v příštím roce budeme chtít zadat výměnu povrchu až tří komunikací. Dále chceme investovat
peníze do krajiny a začít realizovat opatření na zmírnění dopadu
klimatických změn – svádět dešťovou vodu do detenčních nádrží, obnovy rozoraných polních cest, tvorbu nových krajinných
prvků apod. Plánujeme i celou řadu dalších menších investičních
akcí, jako jsou chodníky, hřiště apod. Samozřejmě budeme také
významně investovat do oprav našeho majetku, a to jak bytového
fondu, tak i ostatních nemovitostí.
V tuto chvíli se tvoří nové programové období ITI. My jsme na výstavbu dopravního terminálu a na opravu hradeb využili prostředky právě z tohoto dotačního titulu. V tuto chvíli nám zůstávají otevřené dveře na další programové období, kdy máme v plánu dvě
investice. Rádi bychom se pokusili o dotaci na revitalizaci nám.
Československé armády v Jaroměři a revitalizaci bývalé vojenské
nemocnice v Josefově. V tuto chvíli je to jenom myšlenka, ale byl
bych rád, kdybychom byli schopni alespoň jednu z těchto dvou
akcí zrealizovat. Není to veřejný příslib, protože těch žádostí na ITI
bude celá řada. Programové období začíná v roce 2022 a v tomto
roce, pokud máme mít nějakou šanci, by měly být už hotové kompletní projektové dokumentace připravená k realizaci.
Jak jste vnímal dopravní omezení v našem městě během několika
minulých měsíců?
Přežil jsem – stejně asi jako všichni ostatní. Jinak to asi
definovat nejde. Jsem rád, že se rekonstrukce silnic provedly, protože byly potřeba, stejně jako obnova vlakové cesty. Co se mi však
nelíbilo, a doufám, že to Jaroměř již nepostihne, byla kolize takhle
významných rekonstrukcí v jednom časovém úseku. Troufám si
však říct, že doprava v Jaroměři bude i nadále kritická – dokud se
nedokončí dálnice a obchvat Jaroměře. Podle posledních informací od ŘSD předpokládaný termín dostavby dálnice, ale i obchvatu,
platí.
Poslední, trochu osobní, otázka je, zda máte čas věnovat se svým
koníčkům?
V minulém týdnu jsem odehrál představení v Polici nad
Metují, týden předtím zase v Červeném Kostelci a od listopadu začínáme zkoušet představení Vánoční čas. Takže ano, na to si ten
čas udělám. Já jsem to říkal už v době, kdy jsem do této funkce
nastupoval, že divadlo je moje životní láska a že se ho nedokážu
nikdy vzdát.
Děkuji za rozhovor.

«LAT»
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Upozornění občanům města
Od 1. ledna 2020 vstupují v platnost nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závaznou vyhláškou města Jaroměře č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
dochází ke změně:
• v prodloužení lhůty pro ohlášení změn na 30 dnů ode dne,
kdy změna nastala,
• poplatek platí fyzická osoba přihlášená v obci, nově zahrnuje všechny druhy pobytů podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky.
Sazba poplatku pro kalendářní rok 2020 je stanovena ve výši
400 Kč. Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do
30.06.2020. (VS 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).
Místní poplatek ze psů
Obecně závaznou vyhláškou města Jaroměře č. 3/2019 o místním poplatku ze psů, dochází ke změně v části osvobození od
placení poplatku následovně:
• v prodloužení lhůty pro ohlášení změn na 30 dnů ode dne,
kdy změna nastala,
• zaniká osvobození pro držitele psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu. Poplatková povinnost pro držitele
již ohlášených psů se řídí dosavadními právními předpisy,
není změna v sazbě poplatku, zánik osvobození se týká
poplatníků, kteří ohlásí svoji poplatkovou povinnost po

1. 1. 2020,
• osvobození se nově přiznává osobě nevidomé, osobě, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby
podle zákona upravujícího sociální služby, osobě, která je
držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, (dosud bylo osvobození
jen pro držitele průkazu ZTP/P a pro osoby nevidomé, bezmocné),
• osvobození se nově přiznává osobě provozující útulek pro
opuštěná zvířata,
• poplatek platí fyzická osoba přihlášená v obci, nově zahrnuje všechny druhy pobytů podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky.
Sazby poplatků za kalendářní rok 2020 jsou stanoveny takto:
a) 100 Kč za psa držitele 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 v rodinném domě, kromě případů uvedených v písm. a) a za psa držitele s trvalým pobytem v sídle
ohlašovny,
c) 1.000 Kč za psa držitele v bytovém domě kromě případů uvedených v písm. a),
d) 1.500 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 30.06.2020.
Nové vyhlášky města Jaroměře včetně příloh najdete na webových stránkách města (https://www.jaromerjosefov.cz/mesto/
urednideska/ - v sekci obecně závazné vyhlášky a nařízení).
Iveta Neumannová, Odbor plánovací a finanční

L a b u t ě j so u zp ět – ja k je krmit ?

S přicházející zimou se na hladinu řeky Labe v okolí centra Jaro- složité. Stačí myslet na to, že ptáci by měli jíst potravu, která
měře vrátily opět labutě velké.
je co nejbližší jejich běžnému jídelníčku ve volné přírodě. Mělo
Společnost jim dělají kachny divoké, které se zde usídlily už
na převážnou část roku. Lidé se oběma druhům snaží během
zimy přilepšit a s oblibou je přikrmují. Tento dobrý úmysl může
mít bohužel i negativní následky, na které bychom chtěli tímto článkem upozornit. Řeč je o krmení pečivem. Pečivo sice pro
tyto vodní ptáky představuje snadný zdroj energie, a dokonce
jim i velmi chutná, chybí v něm však důležité vitamíny, minerály
a stopové prvky. Zároveň se jím rychle nasytí a nemají pak potřebu konzumovat jejich přirozenou potravu, ze které tyto důležité
látky získávají – vodní rostliny apod. Zvláště u mladých ptáků
pak nedostatek živin v potravě způsobuje nesprávný vývin kostí
a kloubů a jejich následné deformace, které mohou vést až k neschopnosti létat. Přilepšit vodnímu ptactvu přitom není nikterak

by se proto jednat o základní potraviny, které nejsou člověkem
složitě upravené a přetvořené.
A čím tedy krmit, abychom jim neublížili:
ANO! Obiloviny (pšenice, oves, žito a další), hrách, cizrna, kukuřice – čerstvá i rozmražená (nemusí být vařená), salát, listová
zelenina, vařené brambory, odřezky nebo slupky ze zeleniny,
speciální granule pro vrubozobé ptáky.
NE! Pečivo, kořeněné, slané, sladké a mastné potraviny, zbytky
jídla, plesnivé zkažené potraviny.
Komise pro životní prostředí
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PROSINEC

Fond rozvoje a oprav nemovitostí – podmínky pro rok 2020/1
Termín výběrového řízení a podmínky pro příjem žádostí na
poskytnutí zápůjček z prostředků Fondu rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře pro rok 2020/1.
Poskytování zápůjček se řídí Zásadami pro využívání Fondu
rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře v platném znění (dále jen Zásady).
1.

Termín výběrového řízení pro příjem žádostí se vyhlašuje
od 1. 11. 2019 do 15. 1. 2020.
2. Žádosti občanů se přijímají na tiskopise vydaném MÚ Jaroměř, tiskopis je možno vyzvednout na odboru plánovacím
a finančním (dále jen OPF) č. dveří 113, 114 nebo je ke stažení na internetových stránkách města Jaroměře, www.
jaromer-josefov.cz. Žádosti přijímají pracovnice OPF, Jaroměř, nám. Československé armády 16, Bc. Tereza Jansová,
tel.: 491 847 235, zástup Eva Paulusová, tel.: 491 847 234,
vedoucí OPF Iveta Neumannová, tel.: 491 847 230.

zení zástavního práva k jednotce,
• čestné prohlášení žadatele, že nemá vůči městu Jaroměř
závazky po lhůtě splatnosti.
3. Návrh na rozdělení zápůjček z fondu pro rok 2020/1 bude
OPF předložen k projednání zastupitelstvu města nejpozději v měsíci dubnu 2020.
4. Podmínky pro poskytování zápůjček: Předložené žádosti
se posuzují z hlediska úplnosti dle Zásad, platných ke dni
začátku termínu výběrového řízení, tj. k 1. 11. 2019.
5. Z fondu lze poskytnout zápůjčku dle níže uvedených podmínek:

Žádost musí obsahovat:
• Jméno, příjmení, datum narození fyzické osoby nebo název právnické osoby, její IČO, označení osoby oprávněné
jednat za právnickou osobu, výpis z obchodního rejstříku,
• místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické
osoby,
• přesné označení stavby nebo jednotky, které jsou předmětem žádosti (adresa, číslo popisné, číslo bytu, číslo parcely, katastrální území apod.),
• účel, na který je zápůjčka požadována, při kumulaci titulů
popis jednotlivě rozepsat,
• doklad o vlastnictví,
• požadovaná částka zápůjčky,
• při zápůjčce nad 300.000,00 Kč znalecký posudek o ceně
zástavy ne starší 1 roku,
• u fyzických osob potvrzení jejich zaměstnavatelů o tom,
že jejich zdanitelné příjmy přesahují výši měsíčního zabavitelného minima o částku 4.000,00 Kč za každý titul zápůjčky, nebo pokud bude žadatelem OSVČ – kopii daňového
přiznání za minulý kalendářní rok, prokazující průměrný
měsíční příjem jako v předcházejícím bodě, u právnických
osob doložením daňového přiznání, výkazu zisku a ztrát,
rozvahy za předcházející kalendářní rok,
• vyjádření odboru výstavby MÚ Jaroměř (ohlášení, územní
souhlas, stavební povolení, aj.),
• doložení potvrzení o pojištění zastavované věci na živelní
pojistné události po celou dobu zápůjčky – bude provedena vinkulace pojistného, v případě, kdy je k ručení zástavou nutný i ručitelský závazek ručitele, údaje o ručitelích,
včetně potvrzení jejich zaměstnavatelů o tom, že jejich
zdanitelné příjmy přesahují výši měsíčního zabavitelného
minima o částku 4.000,00 Kč za každý titul půjčky, nebo
pokud bude ručitelem OSVČ, kopii daňového přiznání za
minulý kalendářní rok, prokazující průměrný měsíční příjem jako v předcházejícím bodě,
• společenství vlastníků předkládá usnesení shromáždění,
jakožto orgánu společenství vlastníků, o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy o zápůjčce a k uzavření smlouvy o zří-
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Iveta Neumannová, Odbor plánovací a finanční
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Zprávy z města

Kompostéry pro občany města Jaroměř
Druhá vlna přihlášek.
Stále je možné přihlásit se do tohoto projektu. Předběžná přihláška je ke stažení na stránkách města (https://www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/odbory-mu-1/odbor-zivotniho-prostredi/zadosti-a-formulare-1/).
Druhá várka kompostérů bude vydávána od ledna 2020, harmonogram vydávání kompostéru dostane při podpisu smlouvy.
Kompostérem získáte několik výhod:
• nahradí nevzhledné hromady bioodpadu na zahradách,
• odstranění zápachu, zájmu hlodavců atd.,

• zisk kvalitního přírodního hnojiva pro vlastní potřeby,
• urychlení procesu kompostování až o polovinu času.
Upozorňujeme občany, že se opakování tohoto projektu prozatím nepřipravuje. Jestliže tedy o pořízení kompostéru přemýšlíte nepropásněte tuto příležitost a podejte předběžnou přihlášku
na Město Jaroměř co nejdříve. Počet kompostéru je omezen.
Veškeré Vaše dotazy ke kompostérům směřujte na Mgr. Sylvu
Hučkovou (tel. č.: 491 847 156, email: huckova@jaromer-josefov.
cz).
Mgr. Sylva Hučková, Odobr životního prostředí

(zde odstřihněte)

Poučení o zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro účely výpůjčky kompostéru. Právním důvodem jejich zpracování je jejich nezbytnost pro splnění smlouvy a pro provedení
opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Po vypořádání závazků z uzavřené smlouvy budou Vaše osobní údaje uchovávány pro účely archivace dle platných předpisů. Město plánuje předat Vaše kontaktní údaje Technickým službám města Jaroměře za účelem předání kompostérů. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné,
avšak nezbytné pro uzavření smlouvy.
Město Jaroměř, správce Vašich osobních údajů, můžete kontaktovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů (tel.: 491 847 200, e-mail: poverenec@
jaromer-josefov.cz). Další informace o zpracování osobních údajů získáte na odboru životního prostředí nebo na internetových stránkách www.jaromer-josefov.cz
v sekci Ochrana osobních údajů v záložce Informace ke konkrétním případům.

Zákaz vstupu na lávku přes rameno Starého Labe za
Jutou.

Prosíme občany, aby z důvodu vlastní bezpečnosti respektovali
zákaz vstupu na lávku.
Eva Machová, oddělení správy majetku města,

Upozornění pro občany – omezený provoz úřadu!
V pondělí 30. prosince budou přepážky, kde probíhají hotovostní platby, otevřeny pouze do 16.00 hod.
V úterý 31. prosince bude Městský úřad Jaroměř (nám. Československé armády čp. 16, 18 a 3) uzavřen.

Provoz sběrného dvora o Vánocích.
Z důvodu špatného technického stavu lávky bylo nezbytné lávku
přes Staré Labe dočasně zcela uzavřít.
Oprava v současném stavu není možná a je nutná výměna celé
lávky, na které intenzivně pracujeme.

V týdnu od 23. 12. do 29. 12. 2019 bude zavřeno.
Dne 30. 12. 2019 bude otevřeno.
Technické služby města Jaroměře
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PROSINEC

Virtuální Univerzita třetího věku se v Jaroměři nastartovala
Jak už jsme informovali v září, v Jaroměři zahájilo činnost Konzultační středisko Virtuální Univerzity třetího věku.
Studium zaštiťuje Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity Praha a organizuje Konzultační středisko
v Jaroměři, které bylo zřízeno při Gymnáziu Jaroslava Žáka. 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 také prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých
důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat.
Aby tedy zájemci o studium z Jaroměře a blízkého okolí nemuseli nikam dojíždět, výuka nynějšího zimního semestru
19/20 probíhá jednou za čtrnáct dní v budově gymnázia. Podle
zájmu byly otevřeny dva kurzy: Dějiny oděvní kultury I (lekce ve
čtvrtek od 13.30 hodin) a České dějiny a jejich souvislosti I (ve
čtvrtek od 14.30 hodin). Každý kurz má 6 lekcí, posluchači se
tedy sejdou šestkrát za semestr. Po skončení virtuální přednášky společně vypracovávají elektronický vědomostní test, který
navazuje na probrané téma. Další test pak posluchači dělají
doma – po každé lekci dílčí test a pak ještě po skončení všech
přednášek na konci semestru závěrečný test. V tomto semestru má Konzultační středisko Jaroměř 10 posluchačů.

Přednášky si mohou posluchači pustit znovu i doma, v klidu,
u svého počítače. Po registraci přihlášky každý dostal osobní
přístupové heslo do elektronického systému VU3V, v němž si
jednak může zopakovat přednášku, ale především splnit test.
Bez složení testů není uzavřený semestr. Po absolvování šesti
lekcí se posluchači zúčastní promoce v sídle ČZU v Praze. Za semestr mohou posluchači absolvovat nejvýše dva kurzy současně (nejbližší promoce by tedy mohla být po roce a půl).
Zimní semestr 19/20 se uzavírá v prosinci 2019, do 30. 12. 2019 by
měli všichni posluchači mít v systému splněny všechny testy.
Jarní semestr bude zahajovat v únoru (první lekce proběhne
pravděpodobně 6. 2.) a skončí 3. 5. 2020. Na letní semestr se
uchazeči musejí závazně přihlásit do 29. 2. 2020 (tj. kromě vyplnění přihlášky uhradit studijní poplatek). Témata – kurzy si
budou volit účastníci po dohodě koncem listopadu. Předpokládáme, že budou stávající zájemci pokračovat v dějinách, ale
jsou i další možnosti. Všechny informace o Virtuální Univerzitě
třetího věku můžete nalézt na https://e-senior.czu.cz/ a aktuálně na stránkách gymnázia www.goajaro.cz.
Pokud by chtěl někdo nezávazně shlédnout přednášku, poslední dva termíny zimního semestru budou 28. 11. a 12. 12. 2019.
Mgr. Ladislava Malinová, tutor (malinova@goajaro.cz)

Ř í j e n a l i st o p a d n a jos ef ov s ké š kole

Říjen se na naší škole nesl v duchu nejrůznějších sportovních
utkání ve fotbale i florbale, kterých se naši chlapci účastnili
spolu s dalšími jaroměřskými školami v okrskových a okresních kolech.
Všem těmto žákům děkujeme za skvělou reprezentaci.
Dne 14. října naši školu navštívili lektoři s výukovým programem
Tonda Obal na cestách. Program absolvovaly všechny třídy
1. i 2. stupně a dozvěděly se, jak se v České republice nakládá
s komunálním odpadem, jak funguje sběrný dvůr, třídící linka,
skládka a spalovna. Výklad lektora doprovázela krátká videa
z prostředí dalšího zpracování odpadů a jejich skladování. Součástí byla i praktická část, při které si žáci opakovali/osvojovali
třídění odpadů do barevných kontejnerů a na konci měli možnost zhlédnout výrobky z recyklovaných materiálů.
16. října se nejmladší žáci vydali i přes nepřízeň počasí do jaroměřského divadla na představení Maková panenka. To bylo
tvořeno čtyřmi příběhy a dětem se moc líbilo.
Dne 23. října navštívily čtvrté ročníky dopravní hřiště v Náchodě. Připravený program se skládal z několika částí. Praktická
část spočívala v tom, že žáci si prošli dopravní hřiště, vysvětlili
si jednotlivé dopravní značky a křižovatky, aby posléze dokázali
bezpečně jezdit podle pravidel silničního provozu. V teoretické
části se v učebně pomocí krátkých videí učili o výbavě pro jízdní
kolo, o jeho bezpečném používání a o nejčastějších chybách při
pohybu po pozemních komunikacích. Pak už se jen prakticky
trénovalo na dopravním hřišti.
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Žáci 4. a 5. ročníků uzavřeli podzimní prázdniny poznáváním historického centra města Hradce Králové, při kterém si poslechli
i krátké vyprávění o historii české země. Následovalo divadelní
představení Čtyřlístek v Klicperově divadle. Hra režiséra Davida
Drábka trvala hodinu a půl i s přestávkou a děti v ní mohly vidět
obtloustlého Bobíka, vynalézavého Myšpulína, neposedného
Pinďu a o všechny se starající Fifinku. Po celou dobu nechyběl
humor a napětí.
Chladný listopad pokračoval ve sportovních kláních, kterých se
tentokrát účastnily i dívky, kterým taktéž děkujeme za skvělé
výkony.
Dne 16. listopadu se u nás konal Den otevřených dveří, při kterém měli všichni zájemci možnost vidět naši školu zevnitř. Otevřené byly jak třídy, tak i odborné učebny. Ve sborovně se pak
dalo nahlédnout do vystavených školních kronik. Celé sobotní
dopoledne panovala výtečná nálada a bylo moc milé vidět bývalé absolventy a pohovořit s nimi.
Mgr. Michaela Langová, Základní škola Josefov

ZUŠ F. A. Šporka
Informace pro rodiče: 23. - 31. 12. jsou vánoční prázdniny.
Přehled akcí naleznete na webových stránkách www.zus-jaromer.cz.
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Spolky a organizace

Umělecká kolonie Bastion IV a tradiční vánoční jarmark
Akcí pro veřejnost pořádáme během roku opravdu mnoho.
Ale ta největší – ta nás čeká teď v prosinci! Chcete-li vědět,
proč si na 14. den tohoto měsíce neplánovat nic jiného a s celou rodinou dorazit do Bastionu IV, čtěte dále.
Když jsme vánoční jarmark pořádali poprvé, velmi jsme se obávali, kolik návštěvníků si k nám najde cestu – přeci jen, tak velký organizační oříšek jsme se rozhodli rozlousknout poprvé…
Měli jsme strach, jestli jsme nepřestřelili… I díky vám jsme ale
slavili obrovský úspěch a nejinak tomu bylo i v dalším roce.
Proto si troufáme pustit se do onoho oříšku znovu a srdečně
vás zveme na VÁNOČNÍ JARMARK NA BASTIONU IV, který proběhne v sobotu 14. prosince od 9 do 16 hodin. Díky vstřícnosti
města a firmy (provádějící rekonstrukci opevnění) smíme pro
jarmark ještě využít i náš dvůr, čehož si velmi ceníme. Můžete
se těšit na desítky a desítky trhovců, které jsme vybírali s velkou pečlivostí – světelné meče a jiné plastové nesmysly rádi
přenecháme jiným pořadatelům. Své výrobky vám tu nabídnou
keramik, kovář, košíkář, řezbář nebo švadlena… Těšit se ale
můžete i na malování na sklíčka, přírodní kosmetiku, floristické
výrobky (které krásně ozdobí vaši sváteční tabuli), paličkované
drobnosti, foukané skleněné ozdoby nebo svíčky z včelího vosku… A protože k vánočnímu času neodmyslitelně patří perníčky, společnými silami – za vydatné pomoci dobrovolníků z široké veřejnosti – jsme jich pro vás napekli a nazdobili obrovské
množství. Ale stejně – raději přijďte včas, ať na vás zbude…
Jak už je naším zvykem, jarmark bude obohacen opravdu pestrým doprovodným programem. Zpřístupněny budou veškeré výstavní prostory. Ve výstavní síni budete mít příležitost
zhlédnout plošnou tvorbu Markéty Škopkové. Během celého
dne budete moci nahlédnout i do galerie Prachárna, kde svá
díla kromě Markéty vystavují také měditepec Vojtěch Jirásko
a malířka Bára Smékalová. A víte, jak vznikají dřevěné betlémové figurky? To budete moci zjistit v dílně Jana Paďoura star-

šího (jehož ručně vyřezávané ozdoby budou i letos přispívat
k vánoční atmosféře dvojitých kasáren). A budete-li mít chuť
se kochat ještě více, Petr Novák z Jaroměře vás vezme na komentovanou prohlídku své sochařské galerie a do gypsotéky
skrývající jeho drobnější plastiky. Malí i velcí si přijdou na své
v úžasném Muzeu hraček, které je pomyslnou třešničkou na
dortu našich prostor – za to patří dík Josefu Voborníkovi, který muzeum vybudoval a pečlivě se o něj stará. Nově vyrobené
dřevěné hračky je tu možné i zakoupit. Naše členka Terezka
Kalinayová vás ráda přivítá ve svém textilním ateliéru, kde si
budete moci vyzkoušet nejednu z tradičních textilních technik.
Co by ale byly Vánoce bez koled? Dopoledne nám zazpívá školní sbor Ostrováček, po obědě (který si můžete dát na čtyřce!)
nás vánočně naladí komorní pěvecké sdružení Cantus Jaroměř
a den příjemně uzavře flétnový orchestr Musica per legni ze
ZUŠ F. A. Šporka. Ale nejen hudbou živ je náš program! S dramatizací lidové poezie nás při vystoupení „Na Vánoce, dlouhý
noce“ seznámí soubor Hejno (literárně dramatického oboru
ZUŠ) a na venkovním pódiu se několikrát během dne budete
moci podívat na Legendu o Ježíškovi (v podání ochotnického
spolku Žofie ze Dvora Králové, kteří spolupracují s Půjčovnou
kostýmů Petry Hrdinové).
Zábavu pro návštěvníky chystá i Aleš Černý ve své Divokolárně.
Chcete-li se při této příležitosti zbavit starého bicyklu, klidně
ho na jarmark vezměte s sebou – Aleš se ho rád ujme a podaruje vás drobným bastionským suvenýrem. A třeba vás i povozí
na speciální pevnostní rikše…
Ještě dlouho bychom mohli vyprávět o všem, co návštěvníky
při našem jarmarku čeká, ale protože Zpravodaj není nafukovací, něco musí zůstat tajemstvím… Přijďte ho 14. prosince
odhalit…
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Karlová

P oz vá n ka

Pozvánka na Výroční členskou schůzi.
Ta se bude konat dne 28. 1. 2020 od 13.00 hod. v přízemí divadla.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení.
Beseda se starostou města panem Horáčkem Josefem.
Vyhodnocení činnosti za rok 2019.
Projednání návrhu plánu na rok 2020.
Návrh usnesení.
Různé.
Administrativní záležitosti (placení čl. příspěvků na rok
2020, vydání průkazů novým členům, přihlášky za člena).

PŘÁNÍ...
Výbor organizace Senioři ČR, MěO Jaroměř přeje všem seni-

orům klidné a spokojené prožití Vánoc, a hlavně dobré zdraví
a mnoho šťastných dnů v roce 2020.
Za výbor Seniorů ČR, MěO Jaroměř, Kolář Ivan

Sante – spolek zdravotně znevýhodněných občanů a jejich přátel v Jaroměři

přeje všem svým příznivcům spokojené
Vánoce, plné pohody a radosti a do nového roku 2020 zdraví, lásku a vše dobré.
Zveme vás na Vánoční trhy do Hrádku u Nechanic, kam pojedeme 7. 12. 2019. Více informací se dozvíte na telefonním
čísle 606 484 816 u paní předsedkyně Angeliky Rafaeli.
Vaše Sante
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Z činnosti Českého rybářského svazu
Zájmová organizace Český rybářský svaz, z.s. Místní organizace
v Jaroměři má v roce 2019 již 510 dospělých členů.
K tomuto počtu musím přidat i děti a mládež, kde ve třech rybářských kroužcích máme 47 dětí. Tento počet stále roste. U dětí
bych se rád pozastavil a zároveň se trochu pochlubil.
Činnost rybářských kroužků v Jaroměři pod perfektním vedením
vedoucích rybářských kroužků se dostává na vysokou úroveň
v rámci celé České republiky. Pokud bych se podíval trochu do
historie rybářských kroužků, tak od roku 1981 jsme se zúčastňovali každým rokem soutěže „Zlatá udice“ v krajském a následně územním kole. V této soutěži jsme se vždy umístili max. do
čtvrtého místa. Výsledky bývaly pěkné, ale ne výborné. Od roku
2018 se nám začalo více dařit. Nejprve jsme měli dorostenku
v krajské družstvu, která dosáhla druhého místa v Národním Kole
Zlaté udice. V květnu tohoto roku se jaroměřské družstvo ve složení Jan Špůr, Jonáš Richter, Marek Hašek, Jan Joneš, Jolana
Richterová a Filip Šesták, zúčastnilo Územního kola Zlaté udice
v Košťálově, kde po třech disciplínách v rybářských znalostech,
lovu ryb udicí – plavaná a rybolovné technice jsme se vyšplhali
až na suprové zlaté první místo. Toto v historii nikdy nebylo. Za
tento výsledek bych rád poděkoval hlavně vedoucím rybářských
kroužků Jindrovi Šandovi, Petru Svatoňovi, Kamilu Richterovi
a samozřejmě i Jardovi Škopovi. Z jaroměřského družstva byli vybráni dva závodníci Marek Hašek a Jan Joneš, kteří postoupili do
Národního kola ZU v Bílině, kde se družstvo umístilo na pěkném
čtvrtém místě. Jaroměřská organizace je též zapojena do vzdělávání jak dětské populace, tak i vedoucích rybářských kroužků,
kde je tato činnost ze 70 % podporována dotacemi z MŠMT. Pro
rok 2019–2020 jsme rybářské kroužky přihlásili také do akce
„První povolenka zdarma“, kde dětský rybář od osmi do patnácti let, který se prvně přihlásí do rybářského kroužku, má pro celý
rok povolenku k rybolovu zdarma.
Organizace vlastní v Jaroměři také Dolceký rybník, ve kterém
došlo v roce 2017 k úhynu ryb. Tato kauza byla po roce vyřešena

a organizace dostala náhradu za uhynulé ryby. Vzniklou škodu
uhradila pojišťovna a peníze, které nám byly zaslány, jsme začali
investovat do nákupu nových generačních ryb jako je kapr obecný, lín obecný, štika obecná a candát obecný. Tyto ryby byly vysazeny do Doleckého rybníka, kde jsme již v roce 2019 zaznamenali pěkné výsledky, především v nové rybí obsádce. Další peníze
v částce bezmála 100.000 Kč jsme zainvestovali do obnovení dna
rybníka, k likvidaci tzv. bio bahna. Tento způsob likvidace rozložených biologických látek se osvědčil a jíž v říjnu 2019 jsme zaznamenali velký úbytek biologického bahna ze dna rybníka a ze
sádek, které jsou pod Doleckým rybníkem. Poslední měření bude
provedeno při výlovu rybníka v měsíci dubnu 2020.
V květnu 2019 jsme uspořádali rybářské závody pro rybáře a pro
jaroměřskou veřejnost na slepém rameni „Trojice“, a to jak pro
dospělé, tak i pro mládež. Srpen 2019 patřil tradičně rybářským
závodům „Noční lov úhořů“ na řece Labi, kde nás opětovně
překvapily bohaté úlovky úhořů, kaprů a dalších druhů ryb. Zde
rybář sám dovedl nachytat na rybářský prut od 19:00 do 24:00
hod. celkem 24,5 kg ryb (cejnů velkého, plotice obecná, ostroretka stěhovavá a podoustev říční). Již tradičně na závěr rybářské
sezony nesměly chybět rybářské závody „O posvícenskou husu“
na řece Labi v Jaroměři. Veškeré závody, které jsme zde v Jaroměři pořádali, byly uskutečněny za velké finanční podpory Města
Jaroměř. Za tuto pomoc děkujeme.
Co nás ještě čeká do konce roku 2019? Opět jsme připraveni na
prodej vánočního kapra v Dolních Dolcích v Jaroměři 21.12.2019
a 22.12.2019 se s tejnými službami jako v minulých letech.
25.01.2020 opět pořádáme rybářský ples v KD Dolany. Autobusová doprava tam a zpět v ceně vstupného je opět zajištěna. Kuchaři mají připravené i rybí speciality.
Rybáři ČRS, z.s. MO v Jaroměři přejí, vám všem v novém roce
mnoho rodinných a pracovních úspěchů, mnoho krásných zážitků u našich řek a rybníků.
PETRŮV ZDAR, předseda MO ČRS Jaroměř, Červený Jaroslav

Mar i á šo v á so ut ěž
O po h á r st a r o st y měs t a Ja roměře

V sobotu 26. listopadu 2019 se v jaroměřské restauraci Růžovka
sešlo 31 hráčů (z toho dvě ženy), kteří zde bojovali v třetím kole
mariášové soutěže O pohár starosty města Jaroměře pro rok
2019.
Soutěže se účastnili nejen hráči z Jaroměře a jejího okolí, ale
přijeli si zahrát i hráči z Libereckého a Středočeského kraje. Po
pěti hodinách zajímavých a nekompromisních sehrávek ve velmi příjemném prostředí bylo rozhodnuto. Dařilo se jaroměřským
hráčům, kteří obsadili první čtyři místa. Zvítězil Josef Dušek, druhý byl Jiří Rudolf, třetí Milan Voborník a čtvrtý Jaroslav Borůvka.
Další pořadí: 5. Zdeněk Novotný (Vrchlabí), 6. Zdeněk Texl (Turnov), 7. Miroslav Pospíšil (Kuks), 8. Pavel Hušek (Liberec), 9. Jaroslav Bolf (Vrchlabí) a 10. Vladislav Kedzior (Velký Osek). Z domácích hráčů se v první dvacítce umístili na 13. místě Jaroslav
Martinec, 14.Viktor Vich, 15. Jiří Poslt, 17. Rudolf Ptáček a 20. La-
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dislav Otčenáš.
V celkovém pořadí zůstává v čele soutěže Pavel Hušek se ziskem
80 bodů, na druhé místo se posunul Jaroslav Borůvka se 77 body
a na třetí místo Josef Dušek se 73 body. Další pořadí: 4. Miroslav Pospíšil 72 b., 5. Zdeněk Texl 71 b., 6. Vladislav Kedzior 58 b.,
7. Viktor Vich 57 b., 8. Milan Voborník 56 b., 9. Richard Hajzler
56 b., 10. Jiří Poslt 55 b., 11. František Dvořák 52 b., 12. Jaroslav
Vágner 52 b., 13. Jiří Horáček 47 b., 14. Rudolf Kunta 45 b., 15. Bohumil Vašíček 42 b., 16. Jaroslav Martinec 40 b.
Pořadatelé soutěže děkují Městu Jaroměř, pekárně Choustníkovo Hradiště a restauraci Růžovka Jaroměř za podporu, všem hráčům za účast. Příští, vánoční kolo soutěže, se bude konat v sobotu 14. prosince 2019 opět v restauraci Růžovka. Všechny zájemce
a příznivce srdečně zveme. Přijďte si zahrát pohodový mariáš!
Spolek Trojka Jaroměř
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Kultura

Královéhradecko, Jaroměřsko a Smiřicko pro rok 2020
Podnikavá vydavatelka a spisovatelka Helena Rezková ve svém
nakladatelství Regiona ve Vlkově vydala v říjnu 2019 celkem
54 barevných historických pohlednic v tradičním stolním kalendáři.

pohlednice z obcí Benátky u Smiřic, Blešno, Březhrad, Černilov,
Černožice nad Labem, Dohalice, Dolní Přím, Habřina, Holohlavy,
Hořiněves, Jasenná, Kukleny, Lhota pod Libčany, Libřice, Malšovice, Plačice, Plotiště, Popovice, Praskačka, Račice, Rasošky,
Skalice, Stěžery, Světí, Vlkov, Všestary a Vysoká nad Labem.
Tedy z více jak třiceti lokalit regionu.
Autorka dbala, aby pohlednice byly nové, dosud v kalendářích
neotištěné, což je další plus této edice historických pohlednic.
O zdařilou grafiku se postaralo studio Gentiana Jilemnice. Cena
kalendáře je 99 Kč a může být hezkým dárkem pod vánoční stromek.
PhDr. Jiří UHLÍŘ, 11. listopadu 2019

Zdrojem jí byly soukromé sbírky Jaroslava Krále, Pavla Mrkvičky,
Josefa Binara, Davida Horáka, Jiřího Uhlíře a Jaromíra Veverky.
Kalendář rovněž nabízí nové dosud zde nezveřejněné barevné
historické pohlednice z let 1897/1898 až do 40. let 20. století.
Zachycují pohledy, pozdravy, exteriéry, památné budovy, například školy, hostince, hotely, továrny, sušárny, cukrovary, železniční zastávku, ale i události, například tábor ruských zajatců
a vojenský hřbitov v Josefově. Vedle pohlednic z měst regionu
– Hradce Králové, Jaroměře i Josefova a Smiřic, autorka zařadila

Stolní kalendář na rok 2020 sestavený z historických pohlednic Královéhradecka, Jaroměřska a Smiřicka je i v letošním
roce na pultech obchodů.
Vydavatelka ho sestavila ze sbírek pohlednic Jaroslava Krále,
Pavla Mrkvičky, Josefa Binara, Jiřího Uhlíře, Davida Horáka
a Jaromíra Veverky. Díky jim si můžete i po celý příští rok připomínat podobu míst našeho kraje před mnoha desítkami let.
Helena Rezková

Al m a n a c h j a ro m ěřs kéh o
Ž á k o v a g y m n á z ia

Jaroměřské Gymnázium Jaroslava Žáka, podobně jako řada totiž také dokládá odborně historickou úroveň členů pedagodalších, vzniklých v prvních letech Československé republiky, si gického sboru.
připomnělo 100 let své existence.
Prof. PhDr. Vladimír Wolf
K té příležitosti vydalo almanach (Almanach Gymnázia Jaroslava
Žáka Jaroměř, ke 100. výročí založení školy. Jaroměř 2019, stran
96, náklad neuveden).
Je to již v pořadí třetí almanach. Prvý vyšel v roce 1969 k padesátiletí školy, druhý v roce 1994 k jejím pětasedmdesátinám. Školní almanachy jsou metodologicky obtížné texty, vyžadují jasnou
představu a odborné zpracování. Pakliže to splňoval almanach
z roku 1969 a i z roku 1994, představuje almanach k 100. jubileu
určitou neujasněnost a redakční nezkušenost. Textová část na
mne působí dojmem, že jde jen o jakousi nekompletní zprávu
o etapě od let devadesátých 20. století. Některým příspěvkům
chybí název. Přínosný je přehled o písemnostech k počátku školy ve fondech SOA v Náchodě, autor však neuveden. Přínosný je
i Uhlířův bibliografický přehled za roky 1994 až 2019. Almanachu
chybí přehledná studie o 100 letech existence gymnázia. Obsahem i redakčním zpracováním mne tedy jako historika jaroměřský almanach neuspokojuje. Mohu snad jen pochválit kvalitní
tisk a papír.
Přípravě almanachu bylo třeba věnovat více redakční práce
a času, vyhledat nová témata a poohlédnout se jinde. Almanach

Spolek TROJKA a restaurace Růžovka v Jaroměři zve veřejnost na

SOUTĚŽ V TROJKOVÉM MARIÁŠI O pohár starosty města Jaroměře.
		 4. kolo
Kdy: 		

sobota, 14. prosinec 2019

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

10.30 – 10.50 hod.
11.00 – 12.00 hod.
12.10 – 13.10 hod.
13.15 – 13.35 hod.
13.40 – 14.40 hod.
14.50 – 15.50 hod.

Ukončení turnaje a vyhlášení výsledků v 16.00 hod. Více informací na telefonu 732 632 712, e-mail: josef.dusek44@seznam.
cz. Vítěz turnaje získá pohár.
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Kultura

PROSINEC

Město Jaroměř vydalo nástěnný kalendář JAROMĚŘ 2020
Odbor školství, kultury a tělovýchovy MÚ Jaroměř vydal začátkem listopadu 2019, nákladem 450 výtisků, pozoruhodný
velký nástěnný kalendář formátu A3 s titulem JAROMĚŘ 2020.
Historické fotky dodalo Městské muzeum Jaroměř. Současné fotky pořídil
Tomáš Vojtíšek. Jde
o zajímavou konfrontaci
stejných
míst z minulosti,
porovnávaných se
snímky současnými
fotoaparátem a viděním současného
fotografa Tomáše
Vojtíška. Kalendář
obsahuje
celkem
25 (z toho 13 plnobarevných) fotografií
především historicko-uměleckých památek a objektů starobylé Jaroměře i pevnostního Josefova. Snímky jsou pořízeny
vcelku ze stejných míst, což probouzí zájem současníků.
Tak je využit záběr historického Komenského mostu i snímek
současného s pohledem na náměstí ČSA v Jaroměři. Historický
snímek KINO Svět v současnosti zabírá restauraci Kino Svět na
Jakubském Předměstí. Záběr z věže empírového kostela v Josefově nabízí pohled na hlavní budovu velitelství z roku 1787.
Pro měsíc duben 2020 se naskýtá pohled na Komenského most
nad řekou Labe. Květen zabírá snímek hlavního jaroměřského
náměstí na černobílé fotce nejen s Braunovým Mariánským
sloupem, ale i s venkovským povozem taženým kravkami,
kdežto současná fotka ukazuje náměstí s osobními automobily. Současný ústup zeleně a stromoví oproti minulosti prozrazuje záběr kostela Nanebevstoupení Páně s kašnou v Josefově
pro měsíc červen.
Záběry pro měsíc červenec představují pohled na Husovu třídu v Jaroměři lemovanou bohatou zelení stromů a s bývalým
Wenkeovým obchodem, mimořádně hodnotnou budovou architekta Josefa Gočára z roku 1911. V srpnu si autoři zvolili záběry na areál okolí kolem parku budovy dnešního městského
divadla, tedy na bývalou secesní sokolovnu, postavenou architektem J. Podhajským v letech 1901-1903. I zde lze konstatovat úbytek veřejné zeleně. Zářijový záběr míří z náměstí ČSA
na Komenského most se školní budovou Na Ostrově vystavěnou v pseudorenesančním slohu v letech 1884-1885 a od roku
s novým Komenského mostem ověnčeným řadou ocenění moderní architektury. Měsíc říjen nás zavede do Havlíčkovy ulice
s pohledem na gotickou architekturu chrámu sv. Mikuláše se
zvonicí. Zajímavé jsou snímky Tyršova mostu přes Labe z roku
1932 s průhledem na náměstí v Jaroměři. Prosinec pak představuje černobílý záběr s koňskými povozy zaplňující prostranství
i současný barevný snímek zasněženého nádvoří nejrozsáhlejšího komplexu bývalých kasáren dělostřelců z roku 1785, která
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sloužila armádě do roku 1993, s věží josefovského empírového
kostela, postaveného v letech 1805-1810.
Celkově lze hodnotit tento nástěnný fotografický kalendář
pozitivně. Na snímcích srovnává situaci uměleckých a technických památek v našem městě. Záběry areálů a snímky pak
naznačují výrazný úbytek veřejné zeleně a stromoví v době
současné oproti době minulé, což je pro nás však zjištění velmi nepříznivé. Autorem myšlenky konfrontace snímků z doby
minulé a současné je referentka kultury paní magistra Markéta
Drahorádová z MÚ.
Proto bych měl jedinou kritickou připomínku, aby se autoři nebránili popiskům pod snímky, což je přínosné a užitečné zejména pro generaci mladých. Jinak bez popisků – bez podtitulek
by to byla promarněná šance.
Zájemci a sběratelé nástěnných kalendářů si mohou zakoupit kalendář v místním knihkupectví a v informačním centru
na náměstí v Jaroměři za 139 Kč. Jde o hodnotný dárek k Vánocům 2019.
PhDr. Jiří Uhlíř
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Sport

Fo tba l o v é z k la m á n í

Podzimní 1. A třída dospělých měla na programu poslední utkání
v neděli 17. 11. 2019. Celek FK Jaroměř obsadil nelichotivé 13. místo, což je pro příznivce tohoto klubu zklamáním.

V prvním utkání jsme byli hosty mužstva Nepolisy (mezi Chlumcem
a Novým Bydžovem). Hráči Jaroměře měli častěji míč na svých
kopačkách, ale před brankou byli neškodní. Domácí nováček soutěže rozhodl z rychlých protiútoků v závěrečných minutách obou
poločasů a vyhrál 2:0. Zklamání hráčů Jaroměře muselo být veliké
– zde se dalo určitě bodovat! V domácím prostředí s Náchodem
B měli hosté územní převahu a ujali se zaslouženě vedení. Po našem vyrovnávacím gólu se chvíli zdálo, že je v našich silách vývoj
utkání otočit. Závěrečné minuty však patřily hostujícímu celku,
který pět minut před koncem rozhodl o výsledku 1:2. V Roudnici
(nejedná se o Roudnici nad Labem, kde byl 15. 8. 1892 sehrán první fotbalový zápas v českých zemích) se nám nevydařil první poločas, kdy domácí využili dvou hrubých chyb k vedení. V druhé části
přidali hostitelé další gól a soustředili se na obranu. Prostorová
převaha hráčů Jaroměře k ničemu nevedla a výsledek 3:0 znamenal pro jaroměřské nedůstojné předposlední místo tabulky.
Ve 4. kole k nám přijel lídr 1. A. Třídy, který jako jediný neztratil po
třech kolech ani bod. Lokomotiva Hradec Králové však tentokrát
narazila na skvěle připravený celek, hrající s obrovskou touhou
po prvních bodech. Naše výhra 2:0 byla zcela zasloužená a mohla
být mnohem vyšší. V utkání došlo ke dvěma paradoxům: neproměnili jsme ani opakovanou penaltu a proti vedoucímu celku tabulky si vytvořili více gólových příležitostí, než v předešlých třech
kolech dohromady! V dalšímu utkání nás hostilo Velkého Poříčí,
které dosud získalo pouhý bod. Po skvělém výkonu v minulém
týdnu přišlo velké rozčarování. V začátku obou poločasů se nám
z převahy nepodařilo nic vytěžit, a tak domácí postupně přebírali
iniciativu. V závěru jsme zcela odpadli a nadšeně bojujícím hostitelům podlehli 3:0. V Týništi nad Orlicí byl sehrán zajímavý zápas
s oboustranným vysokým nasazením. Skvělý den měli oba brankáři, kteří měli největší zásluhu na výsledku 0:0. V nekonečném
penaltovém rozstřelu se nám podařilo získat těsně před setměním bod navíc. V domácím prostředí s předposledními Kunčicemi jsme potřebovali nutně získat tři body. První gól padl až po
přestávce a bohužel do naší sítě. V poslední čtvrthodině se nám
po velkém úsilí podařilo výsledek otočit a vyhrát 2:1. Vydřené vítězství znamená posun z ohrožených míst na 11. místo tabulky.
V Trutnově se v utkání s B-mužstvem jednalo o souboj sousedů
v tabulce. Místy až drtivá převaha našeho celku však tomu neodpovídala. Hraje se ale na góly, a protože soupeř dokázal trestat
školácké chyby, radoval se z výhry 3:2. Tak „zahozené“ body
neviděl pisatel těchto řádků už hodně dlouho! Na domácí utkání
s Českou Skalicí přišlo 425 platících diváků, kteří viděli zajímavý

fotbal. Jaroměř byla aktivnější, hosté před brankou pohotovější.
Rozhodující byly dva momenty: úvodní vlastní gól domácích a odvolaný pokutový kop proti hostům za stavu 1:2. Konečný výsledek
1:4 je pro domácí krutý, ale s obrovským nasazením hrající hosté
si výhru zasloužili.
V dalším domácím utkání s posledním Novým Městem nad Metují (došlo k výměně, dle rozpisu se mělo hrát u soupeře) jsme
předvedli skvělý výkon v první části. Dařilo se kombinovat, třikrát
rozvlnit síť hostující branky a vytvořit si další čtyři gólové příležitosti. V druhé části hráli více hosté, ale protože střelecky zklamali,
dokázali jsme z rychlých protiútoků zvýšit na konečných 5:0. Do
třetice přicestoval na naše hřiště Broumov. Po hrubé chybě následovala penalta, ze které se hosté nemýlili. Potom se nám podařilo
zatlačit soupeře do obrany, ale protože jsme se soustředili více na
diskuze s rozhodčím než na samotnou hru, odešli jsme poraženi
po výsledku 1:2.
V Solnici bylo důležité vyhrát. Domácí byli v tabulce za námi a případná porážka by nás posunula k sestupovým místům. Herně
se nám mimořádně dařilo a dá se říct, že do čeho jsme kopli, to
skončilo v brance. Na nečekaném výsledku 1:6 se podílel hattrickem Ondřej Častvaj. Ve 13. kole přijel do Jaroměře celek Lázní
Bělohrad, kterému i s menším počtem vyložených šancí stačila
k výhře 0:2 solidní obrana s vynikajícím brankářem. Jeden rozdíl
mezi mužstvy byl však evidentní. Zatímco soupeř se snažil rychle
využít každého přečíslení, náš celek se při takové možnosti otáčel a rozehrával k vlastní brance. Potom už se připravená obrana
dobývá obtížně.
V Třebechovicích to byl souboj, o kterém by se dalo říct: hosté
hráli – domácí vyhráli. K čemu je platná skutečnost, že soupeře
výrazně „přestřílíme“, když téměř všechny střelecké pokusy končí nad brankou? Držení míče se také pohybovalo okolo 70 % v náš
prospěch. Rozhodují však góly, a tak si zásluhou šikovných útočníků připisují výhru v poměru 2:1 domácí hráči. V posledním utkání
k nám přijela Sobotka, druhý celek tabulky. Již v 8. minutě bojoval
jaroměřský brankář s míčem tak dlouho, až oba nakonec skončili
v síti. Uklidněný soupeř dobře kombinoval a do přestávky přidal
další gól. Druhý poločas už hosté jen kontrolovali hru, proměnili
penaltu a odvezli si bez větších problémů tři body za výhru 0:3.
Na závěr statistika: 13. místo se ziskem 14 bodů (4-1-0-10) při skóre
21:28. V domácím prostředí zisk 9 bodů, skóre 12:14. Na cizím hřišti 5 bodů, skóre 9:14. První poločas 8:12, druhý 13:16. Střelci branek: Častvaj 5, Exnar Matěj a Petráček 3, Čenovský, Poděbradský,
Emlar a Exnar Miloš 2, Konrád a Michálek 1.
Co k podzimní části dodat? Není pochyb o tom, že po herní stránce patříme do středu tabulky. O výsledku však rozhodují góly!
Protože nemáme žádného nadprůměrného střelce, nedokážeme bodovat ve vyrovnaných utkáních. Zkušený Jiří Poděbradský
mužstvo posílil, ale takových posil by bylo zapotřebí nejméně na
třech místech sestavy. Brankáři byli oporou jen ve dvou, nebo
třech utkáních, a to je málo. Mužstvo s trenérem Milošem Exnarem čeká opět těžký úkol při jarních bojích o záchranu. Musíme
doufat, že se bude dařit více, protože sestoupit dvakrát za sebou
by bylo velkou ostudou. Příznivci jaroměřského fotbalu pevně
věří, že se v rozhodující části soutěže dočkají více radosti i tolik
potřebných bodů!
Miroslav Martinovský, v Jaroměři 18.11.2019
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Závodní sezóna Ondřeje Petišky – 1. část
Závodní sezóna 2019 je pro mě již minulostí. Zůstala hromada skvělých zážitků a fotografií, cenných zkušeností, odtrénovaných hodin, a v neposlední řadě i množství odjetých závodů. V tomto článku bych Vám rád popsal její první polovinu.

Letos jsem již během zimní přípravy absolvoval větší množství
tréninkových jednotek než v minulých letech. Kromě klasické
přípravy na triatlon (zejména plavání a posilovna) jsem velkou
pozornost věnoval i běžeckému lyžování. V únoru jsem se nominoval na Mistrovství světa v zimním triatlonu (běh – horské kolo
– běžky) do Italského střediska Asiago. Před odjezdem jsem však
chtěl nejdříve vyzkoušet, jak si na lyžích stojím oproti profesionálům. Skvělou příležitostí bylo Akademické MČR v Novém Městě
na Moravě, kde jsem navíc mohl reprezentovat svou školu. Milým překvapením pro mě bylo, že ani mezi nejlepšími akademiky
z celé ČR jsem se neztratil, a na trati 10 km volně jsem vybojoval
14. místo. Hned následující den po závodech jsem vyrazil do Itálie.
Přestože se závod konal ve vysoké nadmořské výšce, tratě nebyly nějak extra náročné. Po horším běhu jsem se díky dobrému
výkonu na kole dostal na 5. místo s vidinou, že pokud na běžkách
dokážu „prodat“, co jsem natrénoval, mohu pomýšlet i na medailové umístění. Ačkoli můj výkon nebyl úplně podle představ,
podařilo se mi předjet italského a britského závodníka, a dostat
se tak na konečnou 3. příčku v kategorii do 24 let.
Jarní přípravu jsem kvůli blížícím se státnicím musel poněkud
omezit, a účastnil jsem se spíše závodů „pro zábavu“. V rámci
vytrvalostní přípravy jsem hned po úspěšných státnicích společně s taťkou a bráchou absolvoval věhlasnou GR 20. Tuto dálkovou trasu napříč Korsikou v délce cca. 190 km s převýšením přes
11 000 m jsme zvládli za necelých 9 dní.
V průběhu roku jsem samozřejmě nemohl vynechat Český pohár
v terénním triatlonu. Po loňské trochu smolné triatlonové sezoně
byl pro mě letošní ročník poháru ve znamení třetích míst. Bronzovou medaili jsem si odvezl ze všech závodů, kterých jsem se
zúčastnil (Ostrov nad Ohří, Most, Hradec Králové a Opava). Tyto
výsledky mi vynesly taktéž 3. místo v celém poháru v kategorii
20-29 let.
Kromě těchto závodů jsem také nemohl chybět v historicky prvním družstvu mužů TJ Sokol atletika Jaroměř. I přesto, že nás na
závodech početně převyšovala většina týmů, bojovností a výbornými výkony jsme dokázali vybojovat krásné druhé místo v kraji.
Jednoznačným vrcholem sezóny každého triatlonisty v ČR, bylo
Mistrovství Evropy Xterra na domácí půdě v jihočeských Prachaticích. Závod splnil všechna očekávání. Ať už díky ohromné konkurenci nejen z Evropy, ale z celého světa, nebo díky náročným
tratím, které navíc déšť proměnil v pořádnou výzvu. Na místo
startu jsem dorazil s dvoudenním předstihem, abych si tratě sti-
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hl pořádně prohlédnout, což se zejména v běžecké části ukázalo
klíčové. Po průměrném plavání následovala stíhací jízda na kole,
ve které jsem se postupně propracovával dopředu, a vše završil
v běhu, který mě dostal na konečné 3. místo v kategorii 20-24 let.
Tímto umístěním jsem se kvalifikoval na jeden z nejprestižnějších
a nejhezčích závodů Světového poháru – do čínského Kunmingu.
Tento závod rozhodně stojí za delší vyprávění, kterým bych rád
navázal v příštím vydání Zpravodaje.
Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům, kteří mi umožnili zúčastnit se všech těchto závodů, především pak Městu Jaroměř,
firmě Pennybelts a týmu Cycology.
Ondřej Petiška

2019

Sport

Poslední Master roku v režii Košťálové a Drtila
Závěrečný Master sezóny hostila v sobotu 19. října Jaroměř – konkrétně Důstojnická beseda v Josefově.

Turnaje krajského významu hostí tyto prostory pravidelně od roku
2011 a vždy se jedná o hojně navštěvovaný podnik. Platilo to i tentokrát, kdy dorazilo přes 13 desítek šipkařů.
V tomto početném davu vyčnívali Eva Košťálová (Fekobe Pilníkov)
a Pavel Drtil (40+ Trutnov). Oběma se podařilo získat dabl, což
znamená vyhrát Master dvojic, a především pak ústřední soutěž
programu TOP Master jednotlivců. Drtil si mezi šestnáctkou aktuálně nejlepších hráčů kraje počínal poměrně jistě. Jako jediný neprohrál a potil se až v posledních dvou duelech, tedy v semifinále
a finále play-off, kde přehrál své soupeře shodně 4:3. To Košťálová vypotřebovala k triumfu mezi osmičkou nejlepších žen regionu
podstatně větší porci štěstí. Ze skupiny se protáhla i přes dvě porážky až z posledního postupového místa a v play-off absolvovala
všechny duely výsledkem 4:3. Tedy udolala každou svoji soupeřku
v poslední možné chvíli, v posledním možném legu.
Osobní maximum v TOPce si o stupínek vylepšila Monika Formanová (ŠK Medvědi Velký Třebešov). Před měsícem v Nové Vsi zaznamenala premiéru na stupních vítězek, když brala bronz. V sobotu prohrála až ve finále a skončila tak stříbrná. Přesně po roce
se na TOP bedně objevila třetí Pavlína Kosařová (Trutnov), ještě o
měsíc déle čekal na TOP medaili bronzový muž Antonín Davídek
(40+ Trutnov). Pro úplnost zbývá doplnit, že druhým mužem TOP
Masteru byl Josef Klika (ŠK Maséři Hradec Králové), jež je z jedenácti cennými kovy druhým nejúspěšnějším hráčem historie soutěže.
Lepší je pouze Alexander Mašek (40+ Trutnov), který v TOPce tentokrát chyběl. Své kvality ale na sto procent potvrdil v Nominačním Masteru, který ovládl a po krátké pauze si tím místo v TOPce
opět zajistil. Právě Nominační Master mužů nabídl nejvíce překvapení. Poprvé v kariéře si pro medaile došli druhý Marek Křapka
(ŠK Nola Vilémov) a třetí Robert Košťál (Fekobe Pilníkov). Svými
počiny si otevřeli dveře do příští TOPky stejně jako další hráči na
čtvrtém a pátých místech. Tam se mimo jiných objevilo nevídané
jméno Michal Kábrt. Hráč náchodského klubu Cukrárna startoval
v Masteru teprve po páté a nikdy se neprobil ani do první poloviny startovního pole. V Jaroměři měl ale evidentně svůj den, když
mezi sedmdesáti startujícími obsadil parádní pátou příčku.
To mezi ženami Nominační Master tak zajímavý nebyl. Snad pouze z pohledu měření jih vs. sever kraje. Medaile si totiž rozebraly dámy z jižního regionu – konkrétně zlato Magdaléna Mašková
(Úletáři Hradec Králové), stříbro Adéla Pachtová (U Huberta Hradec Králové) a bronz Dagmar Vamberská-Komora (Rychtáři Štít).
Všechny tři si vysloužily přímou vstupenku do příští TOPky.
Zapomenout nelze ani na mládež, protože i ta měla v jaroměř-

ském programu svoji rezervaci. V kategorii chlapců se radoval Petr
Hofman (Brzice), který obhájil prvenství z Masteru zářijového.
Výrazně početnější startovní pole dívek ovládla Nikol Janischová
(Šipkaři Damíkov), pro kterou to bylo vítězství premiérové. Oba
si tím upevnili postavení v Českém poháru Unie šipkových organizací.
Výsledky turnajů byly započteny do krajských žebříčků Mistrovství SVČ hlavní turnaje jednotlivců za dvojnásobnou porci bodů.
Na čelních pozicích se udála jediná změna, avšak velmi zásadní.
Libor Svoboda (Black Angels Trutnov) se díky páté příčce v TOP
Masteru, a v neposlední řadě také sobotní absenci svého soka,
posunul před dosavadního lídra absolutního mužského pořadí Petra Pecinu (Fekobe Pilníkov). Ten vévodil žebříčku nepřetržitě od
29. června, kdy vystřídal právě Svobodu. Aktuálně oba pány dělí
pouhých 100 bodů, což je jedna pozice v místním Open turnaji.
Pozici lídryně po víkendu udržela Monika Formanová (ŠK Medvědi
Velký Třebešov). Její náskok na druhou Evu Košťálovou (Fekobe
Pilníkov) se ale lehce ztenčil na aktuálních 600 bodů.
Druhé kolo absolvovaly v Jaroměři týmy ženské ligy Královéhradecka. V žacléřském derby dominovaly úřadující mistryně Fčely
z Baníku, které převálcovaly hráčky Baníku 10:1. Odveta za loňskou
semifinálovou porážku od Vichřic z Ještědu se dokonale povedla
královéhradeckým Dračicím, jež si tentokrát v klidu došly pro výhru 8:3. První letošní body si připsaly Šikulky Úpice a Bělečandy
Běleč. Radost vládla především v táboře Bělečand, které na bodový zápis v soutěži čekaly bez jednoho dne přesně rok.
Ondřej Vylíčil, UŠO Královéhradecko sever

Domácí zápasy hokejistů na zimním stadionu v Jaroměři.
www. hcjaromer.cz
Krajská liga můžu
4. 12., 18.00 hod.
8. 12., 18.00 hod.
18. 12., 17.00 hod.

HC Jaroměř – TJ Spartak N. Město
HC Jaroměř – TJ Sokol Semechnice
HC Jaroměř – HC Wikov Hronov

Liga juniorů, skupina o postup
6. 12., 19.30 hod.
			
20. 12., 19.30 hod.

HCM Jaroměř – SK Horácká Slavia
Třebíč
HCM Jaroměř – HC Náchod
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ELEKTRON – bigbeatová skupina z Josefova
Následující pojednání zasluhuje nejprve vysvětlující text, než se
k samotné skupině Elektron dostaneme. Mnoho z nás tuto dobu
sice prožilo, paměť je ale nepřesná, proto je třeba alespoň něco
málo zásadního si z té doby připomenout.

Beat (v Česku big beat) je hudební styl, který výrazně ovlivňoval
mladou generaci od poloviny 60. let do začátku 70. let 20. století. Bigbítové kapely měly obvykle složení: dvě elektrické kytary,
jedna baskytara a bicí. Beat vznikl v Anglii. Na rozdíl od rock and
rollových interpretů, které poslouchali jejich rodiče, nevystupovali
v nákladných kostýmech, ale v tom, v čem chodili do práce nebo
po ulici. Beat představuje jakýsi přechod mezi folk-rockem a pop
music proto bývá považován za „kytarový pop“. Prvním rádiem,
mimo anglické BBC, které začalo vysílat beatovou hudbu do Evropy, bylo v komunistickém Československu velmi oblíbené Radio
Luxemburg. Celosvětově symbolizuje big beat prvních 5 alb britských Beatles: Please Please Me (1963), With the Beatles (1963),
A Hard Day's Night (1964, Beatles for Sale (1964) a Help (1965),
obsahujících kromě typického bigbeatu též cover verze rock'n'rollů. Jejich následující alba, od Rubber Soul (1965) po Abbey Road
(1969) jsou již rocková. Odlišujícím rysem bigbeatových skupin
byly hudební nástroje: sólová a doprovodná elektrická kytara,
basová elektrická kytara a bicí. A důraz na skupinu místo jen na
zpěváka. Dospělí v té době přijímali beat velmi kriticky. Byl pro ně
symbolem rebelie a přinášel věci dosud nevídané. Dlouhé vlasy
u mužů, velmi hlasitý poslech hudby apod.
Za nejznámější světové skupiny lze v prvopočátcích beatu považovat The Beatles, The Rolling Stones, The Who, Kinks, The Mamas
and the Papas, Everly Brothers, The Animals, The Dave Clark Five,
The Hollies, Pretty Things, The Small Faces, The Swinging Blue Jeans, The Trogs a mnoho dalších. V Československu pak především
The Beatmen, Flamengo, Rebels, Komety, Katapult, Sputnici, The
Matadors, Olympic, George and Beatovens, The Cardinals a další.
V Česku zažila beatová hudba v 60. letech obrovský rozmach a popularitu. V letech 1967 a 1968 se konaly 2 československé beatové
festivaly. Po okupaci Československa v srpnu 1968 byla beatová
hudba vytlačena z oficiálních sdělovacích prostředků. Represe
vůči nezávislé hudbě se stupňovaly a vyvrcholily v roce 1977 soudním procesem s Plastic People of the Universe.
Původ pojmu bigbít chtěl Alan Freed zdůraznit, že skladba Rock
Around the Clock z roku 1953 je něco úplně nového, a že to má
především pořádný rytmus.
V Československu bylo slovo Bigbít, Big Beat, někdy familiárně bigboš, chápáno malinko odlišně, jednalo se o pojem pro mainstreamovou populární hudbu 60. let 20. století. Od 70. let byl tento
pojem někdy používán pro označení rocku či undergroundu. Skupinka kolem Pavla Kratochvíla, Toma Vašíčka, Zdeňka Leiše, Pavla
Sedláčka, Petra a Jirky Jandových a Pavla Chrastiny si tehdy mož-
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ná myslela, že oba termíny jsou synonyma. Podle Pavla Sedláčka
byla záměna záměrná, aby neprovokovali komunistickou státní
moc výrazem rock'n'roll, nazvali svou skupinu „Studijní skupina
big beatu“.
Vznik první bigbeatové skupiny v našem městě se váže k roku
1962. V tomto roce byla založena skupina Elektron, která působila
v Josefově a hrála v obsazení Jiří Černý – bicí, Václav Novotný -–
baskytara, Jiří Kašparovský – sólová kytara, Pavel Češok – doprovodná kytara a zpěv, Aleš Řízek – kytara, Vlastimil Havlíček – bicí,
Jiljí Pek – saxofon, Zdeněk Fejk – saxofon a Jan Trdlikát – piano.
Kapelníkem byl zkušený Jaroslav Praus, který tehdy byl zároveň
uměleckým vedoucím a aktivním hráčem orchestru Nonet. Jaroslav Praus měl v držení v té době veledůležitý dokument, a to bylo
potvrzení o zdárném absolvování kapelnických zkoušek. Domácí
scénou Elektronu byl josefovský posádkový dům armády PDA.
Skupinu zastřešil ZK ROH n. p. Lina, který zapůjčil dokonce i část
aparatury. Hrálo se převážně v neděli odpoledne na tzv. čajích od
15,30 do 19,30hod., občas i na některých večírcích. Pavel Češok
vzpomíná, že vůbec prvé vystoupení Elektronu se konalo mimo
Jaroměř v nedalekém Kuksu, ve zcela zaplněném sále místní restaurace, které se později říkalo U Prďoly. Nacvičených skladeb
jsme měli asi 9, vystačili jsme s nimi až do rána do tří hodin. Největším showmanem kapely byl saxofonista Zdeněk Fejk, na kterého
byla při vystoupeních upřena největší pozornost.
Vraťme se ale do Josefova do PDA. Kdo nezažil, neví. Sál nabitý
k prasknutí, pološero až tma, atmosféra na tehdejší dobu nevídaná. Bodové reflektory ozařující místa hudebníků na jevišti, celý sál
v očekávání prvních tónů. A pak to přišlo – dobře odehrané soudobé „vypalovačky“ se střídaly s „ploužáky“. Hlavním zdrojem
repertoáru byly písně skupin The Shadows, The Beatles, zpěváka
Elvise Presleyho a mnoha dalších. Vše bylo odposlechnuto z Radia
Luxembourg (vysílalo z Lucemburska). Většina zaznívala v angličtině, která byla rovněž odposlechnutá. Tehdejší módní oblečení
nelze vynechat – chlapci s kalhoty do zvonu, dederonovými košilemi a propínacími knoflíky v manžetách, s lehkými saky bez límců,
či svetry, s černými brýlemi Italkami a v černých botách na vysokém podpatku do špice po vzoru Beatles. Výkřikem módy pak byly
úzké kožené kravaty. Dívky v minisukních, halenkách, silonkách,
lodičkách a s vyčesanými drdoly. Kapela měla v repertoáru na
20-25 dobových šlágrů, a když byly přehrány dříve, než byl konec
zábavy, byly ty nejúspěšnější až do úplného konce zábavy opakovány. Malým tajemstvím hudebníků pak bylo, že pokud již bylo vše
odehráno a hrát již nebylo co, tak se hrály tzv. dvanáctky, skladby
na tři akordy, což byl ale vlastně vrchol improvizace s neopakovatelnými hudebními nápady.
Zásadní informace Pavlu Sondovi, člověku, kterému vděčíme za
sběr informací a vydání jedinečné publikace o historii východočeského rocku, poskytl josefovský muzikant, kontrabasista Václav
Novotný. Václav, který v té době hrál v orchestru Nonet uvedl, že
jej kytarista Pavel Češok v roce 1962 přemluvil, aby změnil kontrabas za baskytaru a začal hrát s Elektronem. Dohodli jsme se
rychle. Na vystoupení se sjíždělo obecenstvo z širokého okolí. Bohužel na všechny členy kapely, mimo Václava Novotného, čekala
vojna, a tak se Elektron v roce 1964 rozpadl.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Beat, info k 28. 10. 2019
Sonda, Pavel, Z historie východočeského rocku, 60. léta – příběhy beatových skupin, rok 2001.
Jindřich Polák a Pavel Češok – vlastní archívy
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Z historie

O historii vojenské nemocnice v Josefově – 4. díl
Nejistotu a nervozitu panující v prvních dnech okupace konstatuje retrospektivní zpráva náčelníka josefovské nemocnice, MUDr.
Zdeňka Sulana z r. 1970 s názvem „Analýza morálně politického
stavu od ledna 1968 do května 1968 ve VN Hradec Králové“.
„Protisovětské nálady zesílily hlavně v období předávání budovy
nemocnice sovětské armádě. Velení nemocnice spolu se stranickou
organizací se podařilo zabránit extrémním protisovětským projevům, a tak předání nemocnice proběhlo naprosto klidně.“ Dále lze
pokračovat citací, která trpce vystihuje pocity lékařského personálu, který věnoval mnoho let snaze o vytvoření a stálé modernizování
nemocničního zařízení po násilném přerušení jeho činnosti: „Dne
15. října 1968 zahájila znovu Vojenská nemocnice svou činnost po
předání budovy sovětské armádě na bazi fakultní nemocnice v Hradci Králové. Obtíže spojené s redislokací, těžké pracovní podmínky ve
vědomí pracovníků nemocnice odsouvaly probíhající politické události do pozadí. Vzniká hluboký pocit sociální a existenční nejistoty
a tlak na vedení nemocnice podniknout účinné kroky k objasnění
perspektiv Vojenské nemocnice. Složitost pracovních problémů, dojíždění do zaměstnání atd. u většiny zaměstnanců vyvolalo pasivitu
a tendenci k neangažovanosti.“
Celkově má zpráva jaksi „apologetický“, i když nikoliv nekritický
nádech, pramenící pravděpodobně ze snahy „kádrové“ ochrany
personálu. Bez hlubší znalosti tehdejších vojenských předpisů a motivace náčelníka pplk. MUDr. Sulana lze obtížně posuzovat uvedení
plných citací rozkazů kritických srpnových dnů r. 1968 (v nichž chybí

rozkaz k předání nemocnice Rusům, který byl učiněn pouze ústně).
Zpráva obsahuje i „výzvy příslušníků velitelství Středního vojenského okruhu“ z 22. 8., ve kterém tito vyjadřují „rozhořčení nad okupací naší vlasti“ a dále např. rozhořčení nad zadržením ústavních
činitelů v čele „se soudruhem Dubčekem“: „...V případě, že nebude
provedeno jejich okamžité propuštění, očekáváme soudruhu presidente Váš rozkaz k ochraně těchto představitelů prostředky ČSLA.“
Nemocnice byla nakonec „dočasně“ předána pod ruskou správu
k 15. 10. 1968. Jak nás dále informuje novinový text z 2. 10. 1968, byl
z tohoto důvodu „...Již ukončen příjem všech nemocných, včetně
ambulantních ošetření. Celý kolektiv odchází do Hradce Králové.“
Autor článku dále vystihuje frustraci civilního obyvatelstva celého
Jaroměřska nad pozbytím významného zdravotnického zařízení poskytujícího prvotřídní péči: „Tímto opatřením nastává velmi svízelná situace ve zdravotnické péči v Jaroměři a okolí, neboť vojenská
nemocnice značnou měrou pomáhala občanskému sektoru.“
Tento historický nástin věnovaný Vojenské nemocnici v Josefově
nemůže být zakončen výmluvněji a výstižněji, nežli odcitováním posledního odstavce výše uvedeného novinového článku: „Zbývá ještě
dodat, že občané vyslovují při všech příležitostech dík pracovníkům
vojenské nemocnice za jejich obětavou práci a současně projevují
naději, že se celý kolektiv pracovníků této nemocnice co nejdříve do
Jaroměře vrátí.“
Rudolf Havelka

Sa metová revoluc e v Jarom ěři

Materiál poskytl: Pavel Mertlík
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Kalendárium

3. prosinec
Modrá hvězda Vánoc 2019 –
Václav Marek & His Bluestar
– koncert
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
5. prosinec
Recitál Evy Henychové
17.00 hod.
Husův sbor
Pořádá: Husův sbor Jaroměř
6. prosinec
Kašpárek a princezna z jezera
– pohádka
16.30 hod.
Městské divadlo – Divadlo NaČerno
Pořádá: LD Maminy Jaroměř
7. prosinec
Adventní koncert
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: David Novotný
11. prosinec
Advent – přednáška
17.30 hod.
Hlavní budova knihovny
Pořádá: Městská knihovna Jaroměř
11. prosinec
Vánoční pohádka aneb o Vánocích a zakleté čepičářce
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

PROSINEC

12. prosinec
Jaroslav Samson Lenk – koncert
19.00 hod.
Penzion Expanze
Pořádá: Ivo Plecháč
13. prosinec
Vystoupení kapely Spektrum
a The Angels
20.00 hod.
Nároďák
Pořádá: Vratislav Čermák
13. prosinec
Vánoční koncert orchestru
Václava Hybše
18.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
14. prosinec
Vánoční jarmark na Bastionu
IV
9.00 – 16.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
15. prosinec
Vánoční trh tak trochu jinak
10.00 hod.
Prostory u Městského divadla
Pořádá: MKS
15. prosinec
Dobrou zprávu hlásej – vánoční koncert
18.00 hod.

Husův sbor
Pořádá: Husův sbor Jaroměř
15. prosinec
Vánoční čas – představení
17.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
19. prosinec
Vánoční koncert
18.00 hod.
Městské divadlo
Pořádá: ZUŠ
22. prosinec
O perníkové chaloupce – pohádka
13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
Pořádá: LS BOĎI Jaroměř
24. prosinec
Štědrý den v pevnosti Josefov
Pevnost Josefov
Pořádá: MKS
31. prosinec
Mrazík – pohádka
13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
Pořádá: LS BOĎI Jaroměř
31. prosinec
Silvestrovské střelby
14.00 hod.
Ravelin no. XIV
Pořádá: Ochránci památek pevnosti Josefov

Stomatologická pohotovost – 08.00-10.00 hod.
07.12. a 08.12.
MDDr. Šárka Šejvlová
Husova 931, Jaroměř
491 812 944
24.12., MUDr. Ludmila Chrásková
Dr. E. Beneše 191, Jaroměř; 491 812 160
26.12.
MUDr. Jaroslav Ožďan
B. Němcové 13, Česká Skalice
491 452 789
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14.12. a 15.12.
DDS. Abosaleh Ahmad Amin
Velký Třebešo 118
491 453 272

21.12. a 22.12.
MUDr. Petr Kalfus
Česká 50, Jaroměř
491 815 077

25.12., MUDr. Ivona Plšková
Komenského 554/a, Č. Skalice; 491 451 300
28.12. a 29.12.
MUDr. Ludmila Chrásková
Dr. E. Beneše 191, Jaroměř
491 812 160

01.01. 2020
MDDr. Veronika Kalousková
Husova 931, Jaroměř
491 812 935
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Církevní okénko a ostatní

Z Husova sboru...
Vážení spoluobčané,
tak už nám Advent klepe na dveře. Jeho počátek je ve 4. století a postupem času se ustálil na 4 adventní týdny. Advent je
časem příprav a očekávání. Jenže, kdo by dnes, tak jako kdysi,
brzy ráno vstával na roráty a ranní modlitby? Dnešní přípravy
spočívají v něčem úplně jiném. Poklidná rozjímání vystřídala
horečka neskutečných příprav a nákupního šílenství, půjček
a zadlužování (jak nám to média předkládají), běhání, shánění,
rozčilování. Ale také v předhánění se v nejhezčí výzdobě oken
a balkonů, a osvětlování stromků, plotů a domů nespočetnými světélky. Přes toto nakažlivé bláznění, stále kouzlo Vánoc
zůstává v nás. Není to jen naše čekání na to krásně a dojemně
tajemné, které přichází právě o Vánocích. Je to také dobývání
z Boží strany. Bůh chce přijít k nám. A Ježíš říká – hle, já stojím
u dveří a klepu. – A my čekáme každý Advent, kdy uslyšíme
to klepání, kdy to přijde. A proč čekáme, že to uslyšíme právě
o Vánocích? Protože přece o Vánocích se dějí zázraky! Protože
o Vánocích se narodil Spasitel. Protože o Vánocích jsou lidé jiní,

lepší, radostnější, nekřičí a nedupou, ale rozdávají se… Než to
ale všechno nastane, musí se lidé připravit.
Plamínek první svíčky na adventním věnci tedy oznamuje začátek čekání na Vánoce. A každou další neděli se zapaluje o jednu svíčku navíc. A když už hoří všechny čtyři, znamená to, že
Štědrý den je blízko. Těšíme se z toho, že Ježíš přišel na svět
a narodil se v Betlémě, aby Bůh i lidé si mohli být blízko. Těšíme
se také, že přijde i podruhé, na konci času, aby obnovil svět do
Boží krásy.
Trpělivým očekáváním v Adventu necháváme v sobě i ve světě dorůst všechno to krásné, co Bůh započal. A to, co v nás
hoří, je třeba udržovat, aby Vánoce nebyly pro nás jen velkým
prostřeným stolem a s posledním drobtem nebyla vyklepána
radost a láska. Vánoce, to i je ztichlý kostel s hořící svíčkou,
otevřenými dveřmi a očekáváním, protože Král jistojistě přijde…Požehnaný adventní čas vám přeje,
farářka Mgr. Alena Fabiánová

Jubilejní 20. Tříkrálová sbírka byla vyhlášená Charitou České
republiky na dny 1. – 14. ledna 2020, nejčastěji však koledníci vyjdou do ulic v sobotu 11. ledna, v kostelích pak v neděli
12. ledna. 8. ledna je můžete potkat na jaroměřském náměstí.

Dne 29. prosince 2019 si připomeneme narozeniny našeho drahého a milovaného syna Lukáška Karlovského
z Josefova, který by oslavil 30 let.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene milující rodina.

Loutkové divadlo Maminy Jaroměř
vás srdečně zve
v pátek 6. prosince 2019 v 16.30 hod.
Městské divadlo Jaroměř – Divadlo NaČerno

KAŠPÁREK A PRINCEZNA Z JEZERA
O tom, jak se Rusalka chtěla stát člověkem a jak se Kašpárek
stal málem starou škeblí.
Vstupné 25 Kč.
Doporučujeme pro diváky od 3 let.
Přejeme všem svým divákům krásné prožití vánočních svátků
a těšíme se na shledanou v roce 2020.
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Ocenění pro ptačí park a příjezd praturů
Josefovské louky vyhrály celonárodní hlasovací soutěž o nej- Do ohrady ke koním ano, k praturům ne!
lepší adaptační opatření na změnu klimatu Adapterra Awards.

Tisíce lidí, kteří pro tento projekt hlasovali, si velmi dobře uvědomují, že zadržování vody v krajině je klíčové pro naše životy
i přírodu. Ptačí park, kde se snoubí ochrana ohrožených druhů naší fauny, přírodovědné vzdělávání, šetrné zemědělství
a hlavně správné zacházení s vodou, je jedním z nejkomplexnějších ochranářských projektů v Česku. Vítězství v hlasovací
soutěži jen podtrhuje jeho význam. Česká společnost ornitologická děkuje všem hlasujícím podporovatelům!
Za Českou společnost ornitologickou převzal cenu správce
ptačího parku Břeněk Michálek od bývalého ministra životního
prostředí Ladislava Mika 4. 11. v Praze (foto: Archiv ČSO).

Dlouho avizovaný příjezd dalších kopytníků do ptačího parku
je na spadnutí. Transport praturů je naplánován na první půlku
prosince. Dvě jalovice dávno vyhubeného, ale Holanďany zpětně vykříženého, pratura pomohou přírodě parku svou silou
a nevybíravostí. Pro pratury je již připravená nová ohrada, která bude až do začátku jara oddělená od pastviny divokých koní.
Pozor! Ohrada s divokými koňmi je v místě za Podklasním mlýnem nově zpřístupněna pro návštěvníky parku. Při přechodu
luk mezi mosty na Staré a Nové Metuji využijte speciálních úzkých branek. Zpřístupněný úsek pastviny je území, kam koně
chodí minimálně, ale v případě, že se s nimi potkáte, prosíme,
nepřibližujte se, nepokoušejte se je krmit a držte psy na vodítku. Nescházejte z cesty a pokuste se z ohrady vyjít co nejdříve.
Koně nejsou agresivní, ale při blízkém setkání se mohou chovat nepředvídatelně. Ptačí park je v současnosti z velké části
zatopený vlivem nadměrného vypouštění vody z Rozkoše.
Od března do konce května po dobu řízeného zavlažování
a hnízdění ptáků budou vnitřní stezky uzavřeny. Celá ohrada
bude propojena v jednu a na pastvině budou dva pratuři a šestnáct koní pospolu. Prosíme, na jaře využívejte jen obvodové
stezky kolem celého ptačího parku. Děkujeme.
Česká společnost ornitologická, tel.: 734 226 037

Ván o č n í k ra b i c e od b ot 2 0 19

Dárky pro děti ze sociálně slabých rodin.
K Vánocům patří dárky. Pro naše děti i blízké. I v dnešní době
jsou kolem nás děti, na které nikdo s dárkem nemyslí. Ty si zejména o Vánocích zaslouží naši podporu a povzbuzení. Proto je
tu akce Krabice od bot.
Jak darovat krabici od bot?
Společně s dětmi vezměte krabici od bot. Vložte do ní dárky:
hračky, školní a výtvarné potřeby, oblečení apod. Krabici pěkně zabalte. Čitelně na ní napište, pro koho je určena, zda pro
chlapce či dívku a v jakém věku (0-17). Krabici doručte na sběrné místo ve svém okolí. Odtud budou dárky rozděleny potřebným.
Kde najdu sběrné místo?
Evangelický sbor v Jaroměři – Semonicích. Semonice 57, Jaroměř, semonice@evangnet.cz, tel. 604 149 841.
Seznam všech sběrných míst, včetně informace, kdy jsou otevřena, najdete na internetových stránkách: www.krabiceodbot.cz/sberna-mista/

Kdo se může do darování zapojit?
Jednotlivci, rodiny, školy, spolky, firmy, církevní sbory či farnosti i další komunity.
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Prosíme, abyste do vánočních krabic dávali pouze takové věci,
které nejsou opotřebované a udělali by radost i vám. Děkujeme.
Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům

Třetí říjnovou neděli se na louce v Jezbinách konala 1. JEZBINSKÁ DRAKIÁDA.
Jezbinští hasiči, společně s místním Sokolem, uspořádali
v neděli 20. října drakiádu na louce za sportovním areálem
v Jezbinách. Dobrý vítr a krásné slunečné počasí přilákalo
57 registrovaných draků a více jak 150 lidí. Takovou účast nikdo z pořadatelů nečekal. Pro každého draka a jeho dětského pilota byl odměnou buřt, který si mohli děti opéct na ohni.
Bylo zde nachystáno i několik soutěží, například o prvního
draka ve vzduchu či o draka nejvýše na obloze. Moc nás těší,
že si všichni z účastníků toto nedělní odpoledne užili společně s námi a již nyní plánujeme drakiádu i na rok 2020.
Adam Bečák, Hasiči Jezbiny
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Pozvánka na vítání občánků
Vážení rodiče, dne 8. února 2020
se uskuteční vítání nových občánků města Jaroměře, na které jste srdečně zváni.
Vítání se uskuteční v obřadní síni Městského úřadu v Jaroměři a proběhne v několika skupinkách. Proto žádáme rodiče dětí, kteří budou mít zájem se této slavnostní
události zúčastnit, aby si domluvili hodinu buď osobně na matrice nebo na čísle tel.
491 847 242 Jana Gajdošová nebo 491 847 241 Bc. Petra Wagenknechtová, nejdéle do
5. 2. 2020.
Z tohoto setkání je pořizován videozáznam a fotografie.
Těšíme se na setkání s Vámi.

P ř í bě h j ed n o h o d ět s kéh o h řiš t ě

S velkou radostí zdravíme své spoluobčany ze Semonic a na
vědomí dáváme, že se nám v naší obci podařilo rozšířit dětské hřiště, které bylo dne 30. října 2019 slavnostně předáno
dětem.
A asi Vás nepřekvapí, že ty se tohoto okamžiku opravdu nemohly dočkat. Tomuto dnu však předcházela spousta práce
a sluší se poděkovat všem, kteří ke zdárnému výsledku jakkoliv
přispěli. A že jich nebylo málo...
Když jsme v roce 2012 získali pro Semonice první čtyři herní prvky a položili tak základy novému dětskému hřišti, byl to velký
úspěch. Hrací prostor byl koncipován tak, aby zde našly zábavu
především děti malé. Jak děti odrůstaly a jejich celkový počet
v obci narůstal, přestalo být hřiště pro nové nároky dostačující.
Proto začal Osadní výbor Semonice usilovat o rozšíření dětského hřiště tak, aby vyhovovalo všem zájemcům.
V červnu letošního roku nás paní Ing. Černá z Odboru majetku města informovala o tom, že určité finanční prostředky by
město k tomuto účelu mohlo vyčlenit. Když jsme ale sepsali
seznam herních prvků, o které bychom měli zájem, přesahovala výsledná částka povážlivě možnosti stanového rozpočtu.
Certifikované prvky z akátového dřeva totiž nejsou levnou záležitostí. Ty, které jsme v Semonicích již od roku 2012 měly, se
ale osvědčily, proto jsme chtěli pokračovat ve stejném duchu.
Z toho důvodu jsme začali zvažovat, jak náklady snížit. Dodavatel herních prvků firmy TR Antoš z Turnova nám vyšla vstříc
a dodal tři návrhy rozpočtu. Ten, který nabízel realizaci dětského hřiště tzv. "na klíč", byl o více než 30 % dražší než varianta,
při které by si zákazník, v tomto případě my, udělal všechny
přípravné práce, zajistil dopadové plochy včetně materiálu
a byl schopen dodat dostatek pracovních sil, tedy dobrovolníků, kteří herní prvky pod dozorem jejich montážníka nainstalují. Nebylo o čem přemýšlet. Zvolili jsme variantu, která nabízela
úspory vyšší než sto tisíc korun.
Aby se dílo podařilo, bylo nezbytné zajistit řadu prací a zde
jsme měli velké štěstí, protože jsme narazili na mnoho ochotných jednotlivců i firem. Poděkovat tak musím nejenom členům Osadního výboru Semonice, Sdružení dobrovolných hasičů Semonice a řadovým místním občanům, kteří neváhali a do
prací, které ve svém součtu trvaly téměř tři dny, se nadšeně

zapojili. Velkou podporu nám prokázali Technické služby, jejichž paní ředitelka nám přislíbila poskytnutí části štěrku pro
dopadové plochy a beton pro instalaci herních prvků. Dále děkujeme panu Davidu Noskovi, předsedovi představenstva firmy PSN dopravní stavby, který nám zajistil navezení veškerého
certifikovaného kačírku ze štěrkovny. Děkujeme panu Milanu
Pavelkovi, který nám rozvozil desítku tun štěrku přímo po dětském hřišti, panu Mervartovi z firmy Agro Jaroměř, který zajistil odvoz vytěžené zeminy, a v neposlední řadě i těm, kteří pro
brigádníky a následně i pro návštěvníky slavnostního zahájení
provozu dětského hřiště připravili občerstvení.
Vážíme si podpory ze strany Města Jaroměř a poslední slova poděkování tak směřujeme k panu starostovi, panu Žílovi
a paní Černé z Odboru majetku města, radě a zastupitelstvu.
Děkujeme!
Osadní výbor Semonice

Životní jubileum v říjnu 2019 oslavili:
Emilie Fassati			
Anna Kožená			
Jiří Novotný			
Berta Havlová			
Rozália Vágaiová		
Zdeněk Sodomka		
Jindřich Kožíšek		
Vladimír Kadečka		
Věra Bruková			
Mária Paganíková		
Libuše Štekerová		
Věra Šťastná			
František Barabáš		
Miloslava Tomešová		
Božena Kuncová		

90
86
87
89
89
87
90
87
95
85
88
96
87
86
88 (září)

23

Tipy pro vás

PROSINEC

Ro ck o v ý sv á t ek v Ná roďá ku

Zveme všechny milovníky pravé rockové hudby do jaroměřského Nároďáku.
V pátek, dne 13. 12. 2019 od 20 hod., vystoupí královéhradecká kapela Spektrum a jaroměřská kapela The Angels.
Jsem rád, že budeme mít tu čest vystoupit na jedné akci s jednou z nejlepších rockových kapel, hradeckou skupinou Spektrum, kterou tvoří vynikající hudebníci Jiří Kubát – kytara, Miloš
Bílek – bicí a Miroslav Kadavý – baskytara. Všichni „Spektráci“ jsou skvěle instrumentálně i skladatelsky vybaveni. Tyto
atributy posunuly skupinu k úspěchům na různých rockových
přehlídkách, např. na Beat salonu, pražském Rock maratónu,
nebo pražském Rockfestu. Pořadatelé je rádi zvou na tyto rockové festivaly, kde úspěšně reprezentují náš kraj. Spektrum
hrají převážně vlastní skladby, ale i pár převzatých rockových
hitů. Se skupinou si opakovaně zahrál i legendární český kytarista Radim Hladík, nebo si s nimi zazpíval i Vladimír Mišík při
křtu jejich desky. Spektrum si zahráli na jednom pódiu dokonce
i s legendární britskou kapelou Uriah Heep.
The Angels zahrají v sestavě Vratislav Čermák – basová kytara,
zpěv, Leoš Sedláček – kytara, zpěv, Miloslav Bříza – klávesové
nástroje, Tomáš Hroch – bicí. Repertoár The Angels je přavzatý
a je převážně složen z rockových hitů 60. a 70. let minulého
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století a tvoří ho dobové skladby od Deep Purple, Uriah Heep,
The Kinks, Rolling Stones, Free, Blue Efect, The Dors, Guns N´
Roses a dalších velikánů té doby.
Jako první vystoupí od 20 hod. hradečtí Spektrum a po nich po
22.00 hod. The Angels. Akci podpořilo Město Jaroměř.
Vratislav Čermák

Pěvecký sbor JAROMÍR vás srdečně zve na své ADVENTNÍ
A VÁNOČNÍ KONCERTY.
22. prosince v 16 hodin, kostel sv. Jana Křtitele
Dvůr Králové nad Labem.
26. prosince v 15 hodin, kostel sv. Maří Magdalény
Heřmanice.
26. prosince v 17 hodin, kostel Nanebevstoupení Páně
Josefov.
Na koncertě zazní vánoční hudba od doby středověku po
současnost. Vstupné dobrovolné
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Městská knihovna Jaroměř
Milí čtenáři, dovolte nám malé ohlédnutí za měsícem listopadem.

6. 1. 2020. Dětské oddělení v Jaroměři bude zavřeno od 23. 12. do
3. 1.

6. 11. se konala beseda s názvem „Jantarová komnata“ Milana
Zacha Kučery. Této přednášky se zúčastnilo 55 lidí. 12. 11. se uskutečnil „Aktiv vesnických knihovníků“. Naše knihovna spravuje celkem 14 obecních knihoven, a tak setkání bylo velmi přínosné pro
metodické a praktické řešení problémů a předávání získaných
zkušeností. 27. 11. proběhla další plánovaná akce „Zločiny mezi
regály“ PhDr. Petra Maška. Je to až neuvěřitelné, ale i v prostředí
knihoven může být spáchán zločin. Oddělení pro mládež přivítalo
žáky ZŠ Na Ostrově. Probíhaly zde lekce „Informační gramotnosti“. Žáci jednotlivých ročníků si zopakovali lekce předchozích let
a pokračovali v tematické výuce pro daný ročník. V odpoledních
hodinách, v úterý a ve čtvrtek, probíhaly literární besedy pro žáky
ze školních družin ZŠ Na Ostrově a Boženy Němcové. Naše pobočka Na Zavadilce pokračovala v tematicky zaměřených besedách pro Mateřskou školu Na Zavadilce.

Městská knihovna v Jaroměři – hlavní budova, bude mít otevřeno takto:
23. 12. 8,00 – 11,00 hod.; 13,00 – 17,00 hod.
27.1 2. 8,00 – 13,00 hod.
30.12. a 31.12. ZAVŘENO
3. 1. 8,00 – 13,00 hod.

A co Vás čeká v měsíci prosinci?
11. 12. má pro Vás, Ludmila Konvalinková, připravenou přednášku na téma „Advent“. Jaké byly tradice českých Vánoc dříve? Tak
přijďte ve středu v 17,30 hodin na hlavní budovu.
Naše knihovna se zapojila do projektu „Strom splněných přání“
pro ZDVOP Les Království Dvůr Králové nad Labem. Sbírka bude
probíhat od 18. 11. - 13. 12. a dárky můžete nosit do naší Městské
knihovny v Jaroměři – kontaktní osoba: Marta Valešová. A co můžete přinést? V letošním roce Vás poprosíme o kosmetické a toaletní potřeby či psací potřeby pro děti.
Provozní doba v období vánočních svátků:
Pobočky Na Zavadilce a v Josefově budou zavřeny od 23. 12. do

A co připravujeme na leden?
Hned v prvním týdnu (2. - 10. 1.) na Vás čeká „Black Week“, to
znamená, že stávající čtenáři mohou v tomto týdnu vrátit knihy
bez případné finanční penalizace.
Milí čtenáři, před námi je nejkrásnější období v roce – Vánoce. Je
to měsíc plný očekávání, rozzářených dětských očí, setkání s rodinou, přáteli a kamarády. Ale i shonu, pečení, uklízení a přemýšlení, čím potěšit naše nejbližší. I v tento čas Vás rády uvidíme na
našich pobočkách. Přijďte načerpat inspiraci na dárky, výzdobu,
dobrou knížku nebo nákup „Dárkového poukazu“ na roční registraci pro Vaše blízké.
Přejeme Vám krásné ničím nerušené vánoční svátky, zdraví, lásku, spokojenost, veselou mysl a dobré přátelé v roce 2020.
Kolektiv knihovnic Městské knihovny Jaroměř

Jaroslav Samson Lenk

12. 12. 2019, čtvrtek od 19.00 hod.
Penzion Expanze. Vstupenky v prodeji v penzionu.

Be tl ém ské sv ět lo 2 0 19
Pokoj ve mně – pokoj s tebou.
Betlémské světlo k nám tradičně putuje z Vídně, kde bude převzato Brněnskými skauty 16. 12. Letos je to tedy již po třicáté, kdy
můžeme světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista Betlémě rozdávat, dělat jím radost a pomáhat. Tak se k nám přidejte
a buďte u toho také.
Chcete si odnést plamínek z Betlémského světla a zažít něco nového? Pokud ano, tak neváhejte a přijďte za námi!
Skautské středisko Jaroměř i letos rozdává Betlémské světlo,
a i Vám může svítit lucernička ve Vašem domě. Udělejte si volno
a přijďte nás navštívit v tento předvánoční čas!
Betlémské světlo si můžete vyzvednout ve dnech: 23. 12. od
12:00 do 17:00 hod. nebo 24. 12. od 9:00 do 12:00 hod. u nás v jaroměřské skautské klubovně nebo na Bastionu I, kde budeme dokonce o hodinu déle – do 13:00 hod.
Vezměte s sebou známé, přátele, děti nebo vyjděte sami. Nezapomeňte na lucerničku, obyčejnou petrolejku nebo obyčejnou
svíčku ve skleničce.
Betlémské světlo je totiž součástí tradiční vánoční sbírky na pomoc znevýhodněným dětem, pojďme společně šířit předvánoční

mír, klid a pohodu i mezi lidi, kteří to nemají tak jednoduché jako
my. Těšíme se na vás!
Za Skautské středisko Jaroměř, Jáchym Výšek (Mýval)

Veřejné bruslení PROSINEC.
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pondělí
Úterý

01.12.2019
07.12.2019
08.12.2019
14.12.2019
15.12.2019
21.12.2019
24.12.2019
25.12.2019
26.12.2019
30.12.2019
31.12.2019

14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 15:45 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16.00 hod.
12:30 – 14:00 hod.
14.00 – 16.00 hod.
20.00 – 22.00 hod. s DJ
17.15 – 19.00 hod.
12.30 – 14.00 hod.
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Z okolí

PROSINEC

Akce na hradech a zámcích v prosinci v Královéhradeckém kraji
2. – 6. 12.: státní zámek Hrádek u Nechanic.

Vánoce na zámku – pro objednané skupiny. Prohlídky
vánočně vyzdobených interiérů, seznámení s historií Vánoc, jejich zvyky a tradicemi. Rezervace vstupenek na telefonním čísle
495 441 244. (www.zamek-hradekunechanic.cz)

5. 12.: státní zámek Ratibořice.

Mikulášská obchůzka ve mlýně. V Rudrově mlýně v Babiččině údolí vás uvítá folklorní soubor Barunka z České Skalice.
(www.zamek-ratiborice.cz)

5. – 8. 12.: státní zámek Ratibořice.

Advent v Ratibořicích. Během prohlídky adventně a vánočně vyzdobených interiérů zámku vás přijme paní kněžna.
Zámečtí úředníci a služebnictvo vás seznámí s adventními a vánočními zvyky. (www.zamek-ratiborice.cz)

6. 12.: státní zámek Hrádek u Nechanic.

Vá-Noční prohlídky. Při světle lustrů, dobových lampiček i svící Vám v těch nejkrásnějších místnostech zámku prozradíme, jaké se dávaly na stromeček ozdoby, co se podávalo ke
štědrovečerní večeři a další věci, týkající se těchto nejmilovanějších svátků v roce. (www.zamek-hradekunechanic.cz)

7. 12.: státní zámek Hrádek u Nechanic.

Vánoční koncerty ve Zlatém sále. Účinkuje folková skupina Kantoři. Od 18 a 19:30 hodin. Vstupné: 200 Kč.

14. 12.: hospitál Kuks.

Česká mše vánoční. Tradiční vánoční koncert v kostele
Nejsvětější Trojice. Rezervace vstupenek e-mailem u paní Evy
Čepičkové (eva.cepickova@post.cz). Rezervované vstupenky
budou k vyzvednutí 30 minut před začátkem koncertu u vchodu
do kostela Nejsvětější Trojice. (www.hospital-kuks.cz)

14. 12.: státní zámek Ratibořice.

Adventní koncert. Účinkuje: Vysokoškolský umělecký
soubor Pardubice, dirigent: Tomáš Žídek. (www.zamek-ratiborice.cz)

Certifikovali jsme nové regionální výrobky.
Ke dvanácti regionálním výrobkům Kladského pomezí přibyla
užitková a dekorační keramika od Bohuslavy Winterové z Hronova a bylinné sirupy Martiny Hlouškové z Červeného Kostelce.
Ředitelka Markéta Venclová představila možnosti spolupráce
v podobě tiskové i elektronické propagace a zajištění označení regionálního produktu v podobě samolepek, známek, visaček a plachet.
Po oficiální části došlo také k setkání již stávajících certifikovaných výrobců. V nezávazném hovoru si účastníci předávali
zkušenosti a pochlubili se novinkami.

7. – 8. 12.: státní zámek Hrádek u Nechanic.

Kladské pomezí, o.p.s.

Vánoce na zámku. Ve vánočně vyzdobených interiérech se seznámíte s historií Vánoc, jejich zvyky a tradicemi.

Akce na prosinec 2019 v Královských věnných městech
Dvůr Králové nad Labem
VÁNOČNÍ ZOO
14. 12. - 1. 1. 2020
www.safaripark.cz
KRÁLOVÉDVORSKÉ VÁNOCE
13. 12. 2019
www.hankuv-dum.cz
Hradec Králové
VÁNOČNÍ TĚŠENÍ ANEB MALÝ ADVENT
7. 12. 2019
www.sramkuvstatek.cz
VÁNOČNÍ TRHY
14. - 22. 12. 2019
www.adalbertinum.cz
Chrudim
STŘÍBRNÁ NEDĚLE
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15. 12. 2019
www.chrudimskabeseda.cz

Centrum Bohuslava Martinů

VÁNOČNÍ TRHY
18. - 21. 12. 2019
www.chrudimskabeseda.cz

Trutnov
MALÉ ADVENTNÍ TRHY
19. - 21. 12. 2019
www.uffo.cz

Nový Bydžov
ADVENTNÍ JARMARK NA MASARYKOVĚ
NÁMĚSTÍ
14. 12. 2019
www.novybydzov.cz
PŮLNOČNÍ OHŇOSTROJ NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
31. 12. 2019
www.novybydzov.cz
Polička
VÁNOČNÍ A TRADIČNÍ POKRMY
5. - 26. 5. 2019

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
31. 12. 2019
www.uffo.cz
Vysoké Mýto
VÁNOČNÍ JARMARK V MUZEU
9. - 12. 12. 2019
www.muzeum-myto.cz
ZLATÝ KUJEBÁCKÝ JARMARK
15. 12. 2019
www.vysoke-myto.cz
Více informací na www.vennamesta.cz

2019
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Inzerce

•

Kurzy AJ. Nabízím individuální soukromé hodiny

PROSINEC

AJ v Jaroměři. 250/h – dospělí, 200/h – dítě. Mož-

Uzávěrka pro inzerci je k 15. v měsíci. Zpravodaj vychází k 1. v měsíci.

nost skupinového doučování pro děti (max. 4 oso-

Možnosti plošné inzerce:

by). V případě zájmu volejte 725 860 099.
•

Nutně SHÁNÍM menší byt v Jaroměři, platba v hotovosti. Volejte prosím na tel. 774 777 073.

•

Modul 2, 1/2
Velikost: 178 x 125,5 mm
86 x 256 mm
Cena: 2.370 Kč bez DPH

Koupím historické fotoaparáty, kapesní a náramkové hodinky, pohlednice, knihy, staré známky,
mince, bankovky, obrazy, sošky, housle, pivní lahve, odznaky, šavle, bodáky a jiné zajímavosti.
Poradenství i návštěva je vždy ZDARMA, plat-

Modul 3, 1/4
Velikost: 86,5 x 125,5 mm
178 x 59 mm
Cena: 1.185 Kč bez DPH

ba hotově. Volejte, piště SMS platí stále!!! Tel.

•

605 254 511.

Modul 4, 1/8

Mám zájem o koupi většího stavebního pozemku

Velikost: 86,5 x 60 mm
40 x 125,5 mm
Cena: 592,5 Kč bez DPH

v okolí 15 km. Možno i se starší nemovitostí k rekonstrukci. Tel. č. 703 890 073.
•

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

•

Půjčovna nářadí, stavebních strojů a zahradní
techniky – NOVĚ OTEVŘENO na Náchodské 118
v Jaroměři.

•

Hledám byt 2+1 v Jaroměři a okolí OV i DB. Zavolejte prosím na tel. 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.
•

Koupím chatu, chalupu nebo domek v Jaroměři
a okolí. Nabídněte na tel. 774 777 072.
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Obecné informace
Ceník a pravidla pro zaslání inzerce naleznete na
webových stránkách města Jaroměře. Pro více
informací nás kontaktujte na e-mail: zpravodaj@
jaromer-josefov.cz.

2019

Inzerce

Pravidla pro inzerenty
Obecné info: Zpravodaj vychází v nákladu 5 825 ks a je
zdarma. Zadaná inzerce je vždy černobílá.
Zadání inzerátu: Inzerát musí být zadán v elektronické podobě. Řádková inzerce by měla být ve formátu txt., odt.,
doc. či docx. Plošná inzerce by měla být ve formátu jpg.
či pdf. Za grafické zpracování se účtuje poplatek ve výši
20 % z celkové ceny inzerátu. Inzerent je povinen uvést své
fakturační údaje.
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Stavba roku 2019 stojí ve Velkém Poříčí u hasičů
Lezecký polygon pro činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou proměnil nominaci a získal od odborné poroty prestižní titul Stavba
roku 2019. Na první pohled výrazná červeno-šedá stavba ve Velkém Poříčí zaujala také veřejnost, když ve veřejném hlasování s náskokem zvítězila.
„Stavba jako taková využívá zvláštní konstrukční betonové prvky a je ojedinělou stavbou nejen v České republice, ale i v Evropě. Je to
unikátní prostor, který slouží pro výcvik profesionálních a dobrovolných hasičů, ale také policistů a záchranářů, kteří se zde mohou připravovat na ty nejnáročnější typy zásahů ve výšce a nad volnou hloubkou. Ocenění „Stavba roku 2019“ je odměnou pro všechny, kteří
se na projektu podíleli, od projektanta, kterým byla společnost ATELIER TSUNAMI z Náchoda, přes zhotovitele, kterým byla společnost
STYLBAU z Hradce Králové, až po samotné hasiče–lezce, kteří vnesli do projektu své vlastní nápady“ říká ředitel HZS Královéhradeckého
kraje brig. gen. František Mencl.
„Stavbu polygonu ve Velkém Poříčí jsme brali od počátku jako velkou výzvu. Projekt byl na první pohled ojedinělý, dokonce nad ním realizační tým zpočátku kroutil hlavou. Vše se ale podařilo a nyní mohu říct, že to byla skutečně stavba, která se staví jednou za život a všem
řemeslníkům, technikům a inženýrům za spolupráci moc děkujeme. Titul Stavba roku 2019 je pak pomyslnou třešničkou na dortu a vážíme si toho, že výsledek naší práce ocenila jak laická, tak i odborná veřejnost,“ říká Ing. Pavel Šrůtek, jednatel společnosti STYLBAU.
V rámci projektu byla vybudována hala pro výcvik záchrany ve výškách a nad volnou hloubkou. Nejsou to ale jen vnitřní prostory, kde
mohou lezci trénovat. Objekt jako celek je navržen tak, aby maximum vnitřních i vnějších ploch sloužilo pro výcvikové aktivity. Na
střeše může probíhat například simulace zásahů při silném větru nebo přívalech sněhu. Profil betonové stěny pak nabízí hned několik
typů hran, na kterých si mohou hasiči nacvičit různé varianty činností. Budova polygonu je svého druhu v celé Evropě unikátní.
„Již při zadání náplně, co by měl nový výcvikový polygon umět, nám bylo jasné, že je to výzva a nečeká nás lehký úkol. A nečekal! Jednalo
se v podstatě o vývoj nové typologie budovy včetně vývoje specifických prostor a jednotlivých komponent pro tréning záchranných činností. Jak jsme již mnohokrát citovali, úplně na začátku jsme jeli načerpat zkušenosti do Francie do malého městečka Crolles u Genoblu,
kde stojí jediná nám známá obdobná stavba v rámci Evropy. Jedná se však o privátní budovu pro testování horolezeckého náčiní, což
jen částečně postihlo problematiku našeho zadání pro tréning hasičských záchranných akcí. Co pro nás byla také nová zkušenost a stojí
za zmínění: kdy se klient, v tomto případě tým hasičů, stane součástí týmu architektů a společně vyvíjí budovu. Nyní již několik měsíců
s potěšením sledujeme provoz budovy a dostáváme zpětné kladné ohlasy proškolených hasičů, což nejen architekta zahřeje u srdce. Naše
obavy, jak bude tato specifická budova lidmi vnímána se tímto definitivně rozplynuly.“ Ing.arch. Ivo Balcar za tým ATELIERU TSUNAMI,
architektonické a projekční studio. Je vidět, že i v „mimopražském“ prostředí může vznikat kvalitní architektura.
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14.12.2019 v 17:00 hod.
Modlitebna CASD
Na Matysáku 737

Galavečer 2019
Město Jaroměř uspořádalo dne 16.11.2019 již čtvrtý ročník slavnostního Galavečeru, který byl věnován jako poděkování všem
občanům, spolkům a dobrovolníkům, kteří se aktivně zasluhují
o prospěšnou činnost v Jaroměři. Letos město rozdalo devatenáct ocenění v sedmi kategoriích.
Oceňovaní jsou vybíráni na základě nominací od občanů města,
které jsou zasílány městu na základě výzvy. Z nominací následně
vybere odborná komise občany či organizace, kteří jsou pak na
slavnostním večeru oceněni. Ocenění v roce 2019 získali:
Za celoživotní přínos v oblasti rozvoje dětí a mládeže:
• Svatopluk Němeček – od roku 1968 vedoucí oddílu Junáka
a klubu oldskautů pro celý Náchodský okres, ovlivnil několik
generací dětí.
• Jaroslav Škop – dlouhodobě působí ve funkci vedoucího Pionýrské skupiny Přátelství a je vedoucím rybářského kroužku,
pracoval se stovkami dětí.
Za záslužnou činnost v oblasti kultury:
• Jaroslava Bimanová – již 40 let působí v Divadelním souboru
Vrchlický a odehrála desítky významných rolí.
• Bc. Zdeněk Borecký DiS. – hudebník, který za své skladby nasbíral řadu významných ocenění, vystupuje ve známých orchestrech či muzikálech.
• Mgr. et. Bc. Vlastimil Kovář – ředitel ZUŠ F.A. Šporka Jaroměř,
sbormistr či varhaník, který je kulturně velmi činorodý.
• Věra Sílová – kronikářka města, autorka knihy Báje a pověsti
z Jaroměřska, ale také bývalá ředitelka knihovny.
Celoživotní přínos v oblasti kultury:
• Mgr. Hana Malá – bývala kantorka, sbormistryně sboru Skřivánek na ZŠ B. Němcové a instruktorka bruslení.
• PhDr. Jana Pavlovská – bývalá kantorka, sbormistryně sboru
Jaromír a Sedmihlásek na ZŠ v Josefově, je celý život kulturně
velmi aktivní.
Za záslužnou činnost v oblasti sportu:
• Lenka Halašová – více než 25 let vede úspěšnou skupinu scénického tance Flash Dance Company.
• Flash Dance Company – chlapci a jejich trenérky (Lenka Halašová a Jaruška Kubinová) – získali ocenění v národní soutěži
Zlatý oříšek za scénický tanec.
• Lukáš Horák – získal přední umístnění v atletice, konkrétně
v běhu a hodu oštěpem.
• Lukáš Kvapil – mistr ČR na 60 m s časem 7,20 s (oddílový re-

kord a v době konání MČR i nejlepší výkon v ČR žactva).
• Václav Štěpán – mistr ČR v MMA v kategorii kadet do 70 kg a je
vicemistr ČR v kickboxu ve váze do 71 kg.
• Mažoretky Carmen – mistryně světa (MiniFlag senior), 2. vicemistryně světa (klasik baton senior a pompom stage senior)
a 2. vicemistryně Evropy (pompom stage kadetky) z mistrovství světa v Kapském Městě.
• Florbal Jaroměř (TJ Sokol Jaroměř) – Muži A – získali mistrovský titul a postup do vyšší soutěže – 1. ligy mužů (v sezóně
2019/2020), kde hrají jako jediní z Královehradeckého kraje.
Za celoživotní přínos v oblasti sportu:
• Jan Černý – již přes 40 let organizuje oblíbenou akci Pochod
okolo Jaroměře.
Za přínos v oblasti rozvoje města:
• Kamil Mach – získal cenu od hejtmana Královéhradeckého
hejtmana Spokojený zákazník za jeho zmrzlinu a zrekonstruoval objekt Říční a sluneční lázně Na Úpě.
• Jaromír Štverák – bez dotačních titulů zrekonstruoval tři budovy v městské památkové rezervaci Josefov (Riegrovo náměstí 8, Masarykovo náměstí 2 a Guldova 52).
Za celoživotní přínos pro město a jeho obyvatelé:
• MUDr. Věra Houfová – lékařka chirurgie, která svou činnost
v Jaroměři vykonávala 42 let. Vyniká svým lidským přístupem
a empatií, proto se stala záhy velmi oblíbenou lékařkou.
Na Galavečeru jako hosté vystoupili Daniela Šinkorová, herečka,
zpěvačka a moderátorka, ale také dvojice Yoyoboys, mistři ČR,
mistři Evropy v kategorii Artistic Performance či držitelé českého
rekordu v triku Eli Hops. Dále na Galavečeru vystoupila Ing. Alena
Smolíková, která je 12x mistr ČR, 2x mistr Evropy a vicemistr světa,
a to se svou fenkou Foxy a dětská mažoretka, Bára Kazdová, jež
se se svým batonovým (hůlkovým) sólem stala mistryní ČR pro rok
2019.
Významnou roli měl také starosta města, Josef Horáček, který
všem oceněným předal ocenění, a to společně s místostarostou
Jiřím Kubinou, Danielou Šinkorovou, Yoyoboys a zastupitelkou
města Jarmilou Asadovou. Večerem provázel moderátor Oldřich
Tamáš.
Město Jaroměř děkuje všem oceňovaným i hostům za příjemný večer v galantním duchu. Poděkování taktéž patří lidem, kteří nám
zaslali své nominace.
Mgr. Markéta Drahorádová, Odbor školství, kultury a tělovýchovy
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