Oprava silnice

Městská policie

Fond rozvoje

Ekobazar

Umělecká kolonie

Letní tábor

Cyklistické muzeum

Jaroměřský kros

Winnwell cup

Lípa svobody

Uklízíme Jaroměř

Od spodničky k paraplíčku

Harrachovské sklárny

Životní prostředí
Foto: Lucie A. Tykalová

dne 25. 5. 2019 10:00 - 17:00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A DĚTSKÝ DEN
na letišti v jaroměři

PROGRAM
10:00 - 15:00

The Flying Bulls Aerobatics
Team a mnoho dalších

Ukázky leteckých modelářů
Soutěže pro děti
Prohlídka letadel a techniky

15:00 - 17:00

Letové ukázky

Večer vzlet balónu

Red Bull Air Race Pilot

Vstupné 100 Kč

PETR KOPFSTEIN

děti zdarma

S GRAPHICS
SIMONA DLOUHÁ

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.LKJA.CZ

2019

Vážení čtenáři,
je tu měsíc květen – měsíc spojený s lidovými
oslavami a výročími. Každému je známo, že je
považován za měsíc lásky, ale je také měsícem obětí komunismu a požární ochrany.
Lidové oslavy mají v českých zemích hluboké kořeny. Například májka – ozdobený kmen
stromu, který tvoří hlavní prvek jarních slavností. Strom bývá zbaven větví a kůry a na
jeho vrcholu se zavěšuje věnec zdobený stužkami. S postavením májky je spojen i zvyk
nočního hlídání před muži ze sousedních vesnic, kteří se snaží májku porazit. Pokud se jim
toto povede, je to pro vesnici velká ostuda.
Někdy se také staví malé májky před domy,
jako vyznání lásky dívce.
Další lidovou a velmi rozšířenou oslavou je pálení čarodějnic neboli filipojakubská noc, kterou slavíme z 30. dubna na 1. května. Původní
ochranný a náboženský význam této tradice
nahradila funkce zábavní a společenská. Zajímavé je, že ve staročeských pramenech není
o zvyku pálení ohňů žádná zmínka. Byl nejspíše převzat z německých zemí. Již v polovině
19. století byly tyto praktiky zakazovány, stejně tak nemohly probíhat během druhé světové války a potlačovány byly i komunistickým
režimem.
V tomto měsíci nás čekají i dva důležité svátky. Prvním z nich je Svátek práce, který slavíme 1. května. Není to jen den volna, je to především připomínka Haymarketského masakru
(USA), kdy přišlo o život několik protestantů
vlivem bombového útoku.
Dalším důležitým svátkem je Den vítězství,
kdy si připomínáme a oslavujeme konec
druhé světové války (8. května). Je to jeden
z nejdůležitějších momentů naší historie, který
by neměl být zapomenut. Ani v Jaroměři na
tento den nechceme zapomenout, proto vás
zveme, abyste s námi pietním aktem uctili,
dne 8. května 2019 v 10.00 hod. u sochy vedle divadla, památku obětí holokaustu a všech
hrdinů, kteří padli za druhé světové války.
A na co se můžete těšit v květnovém Zpravodaji? Určitě si přečtěte rozhovor se starostou
města, Josefem Horáčkem, o dopravní situaci, která nás v následujících měsících na silnicích čeká, dále doporučuji články o úžasných
sezonách našich sportovců a z kalendária si
dovoluji vás pozvat například na Noc kostelů, Muzejní noc ve Výtopně nebo na Jařinec
2019 – divadelní festival.
Závěrem vám přeji krásné prožití květnových
dnů a na počtenou v dalším čísle.

Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová
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O prava silnic e III/304 22
Šestajovic e – Starý Ples

Ve dnech od 6. 5. 2019 do 27. 5. 2019 bude prováděna oprava silnice III/304
22 ze Starého Plesu směrem na Šestajovice – celková obnova krytu. Celková
délka uzavřeného úseku bude 1985 m.
Silnice v této době bude úplně uzavřena a objízdná trasa bude vedena z Josefova přes Jasennou do Šestajovic a zpět.
Tato uzavírka bude mít vliv na linky IREDO 313 – licencí 660060 a 640140
a IREDO 316 – licence 640040. Analyzováno bylo využití všech spojů jedoucích přes zastávky Starý Ples prodejna, hasičská zbrojnice a točna.
Všechny spoje z Jaroměře budou vedeny do zastávky Jaroměř, Starý Ples,
odb. a odtud přes zastávky Jaroměř, Starý Ples, Kopeček a Jasenná, Balcárek.
Odpoledne bude po dobu uzavírky veden navíc školní spoj s odjezdem ze
zastávky Jaroměř, Na Obci (13.30) – poliklinika (13:32) – gymnázium (13:34)
– Svatopluka Čecha (13:36) – Josefov, Korunní Hradby (13:38) – Dělnický dům
(13:40) – Josefov, škola (13:43) – Josefov, sokolovna (13:46) – letiště (13:47)
– Starý Ples, odb. (13:49) – Starý Ples, prodejna (13:50) – Starý Ples, hasičská
zbrojnice (13:51)- Starý Ples, točna (13:53)- Jasenná, U Slezákových (14:02)
– U Dubnových (14:03) – Šestajovice (14:06), který odveze děti do Starého
Plesu až do centra místní části. Čas odjezdu je volen s ohledem na konec školního vyučování, ale i s ohledem na technologické možnosti zajištění spoje.
Odbor dopravy a silničního hospodářství

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

1. 5.
6. - 10. 5., 20. - 24. 5.
29. 4. - 3. 5., 13. - 17. 5., 27. - 31. 5.

Výzva starosty města
Vážení spoluobčané,
na podzim loňského roku projednal Výbor pro bezpečnost a pořádek a následně Zastupitelstvo města Jaroměře podnět občanů týkající se nadměrného hluku o nedělích a svátcích a s tím související přijetí tzv. „protihlukové“
vyhlášky. Na základě většinového názoru zastupitelů města bylo rozhodnuto
prozatím vyhlášku nepřijímat s tím, že její vydání není do budoucna vyloučeno.
Dovoluji si touto cestou apelovat na dodržování a respektování svátků a nedělí, jakožto dnů pracovního klidu. Pokuste se v tyto dny zdržet hlučných
činností (např. používání travních sekaček, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, různých brusek apod.).
Chtěl bych připomenout, že svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. Měli bychom jeden druhého respektovat, vždy se
snažit najít kompromis v našich činnostech, čímž můžeme výrazně ovlivnit
naše vzájemné (sousedské) vztahy.
I v případech, kdy město nemá schválenou a vydanou „protihlukovou“ vyhlášku, lze při porušování hlukových limitů či porušování doby nočního klidu
(22.00 až 06.00 hodin) uplatnit vůči tomu, kdo tak činí, ustanovení občanského zákoníku či zákona o přestupcích.
Jsem přesvědčen, že v Jaroměři žijí racionálně uvažující lidé, kteří nepotřebují, aby jejich každodenní bytí bylo svázáno předpisy či nařízeními, které lze
lehce nahradit základní mezilidskou slušností.
Josef Horáček, starosta města
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O dopravní situaci se starostou města Josefem Horáčkem
V následujících měsících nás čekají tři velké dopravní rekonstrukce. Na to, jak to v našem městě a na zdejších silnicích bude vypadat, jsem se zeptala Josefa Horáčka.
Co vše nás čeká v následujících měsících ohledně dopravní situace v Jaroměři?
Počátkem dubna byla zahájena rekonstrukce mostu
nad Libinama – silnice I/33, a ta by měla trvat do konce října 2019.
Souběžně s tím se 6. května bude předávat staveniště silnice I/37
– tedy celé Cihelny, a pokračující silnice do Heřmanic po křižovatku na Běluň. V úseku Na Cihelnách by měla být doprava vedena
obousměrně, zruší se odstavný pruh a bude se využívat jako jeden
z pruhů jízdních. V úseku od Jaroměře do Heřmanic se však bude
opravovat i podloží a tam bude doprava řízena kyvadlově. Celá
tato rekonstrukce bude řešena úsekově, tzn. bude prováděna
po částech, přesný harmonogram prací nám bude představen až
v době předání stavby, tedy 6. května.
Souběžně s tím by 24. července mělo dojít k uzavírce vlakové cesty na všechny směry – veškerá vlaková doprava tak bude
nahrazena dopravou autobusovou. Záměrně říkám „měla by“,
protože tato stavba již měla být dokončena, ale vlivem archeologických nálezů byla o rok posunuta. Konec této rekonstrukce,
společně s rekonstrukcí velkého přejezdu na Josefov, je naplánován na poslední měsíce roku 2019. To jsou stavby, které se vlivem
archeologických nálezů a jiných okolností spojily do jednoho termínu. Od srpna do konce října si ani já sám nedovedu představit,
jak bude doprava v Jaroměři vypadat.
S plánovanou rekonstrukcí silnice I/37 bude zhotoven i dlouho
očekávaný kruhový objezd u nemocnice?
Bohužel ne, kruhový objezd u nemocnice je samostatná

stavba, která je z rekonstrukce silnice I/37 vyjmuta. Kruhový objezd u nemocnice se bude realizovat až počátkem příštího roku.
Dalo se předejít tomu, aby se tyto stavby potkaly v jednom časovém období?
Všechny větší akce koordinuje dopravní rada, která zasedá každý rok na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, kde
jedná mimo jiné i o tom, zda bude či nebude docházet při těchto
akcích k hromadné kolizi. Jak už jsem předesílal, rekonstrukce vlakové cesty měla být dokončena již v minulém roce, takže vlivem
tohoto zpoždění došlo k přesunutí na tento rok. Odborníci na dopravu z krajského úřadu si jsou však jistí, že souběh těchto tří staveb nezpůsobí žádný kolaps. Zástupci samospráv nejsou na tato
jednání zváni a nemají tedy možnost se na koordinaci dopravních
staveb významněji podílet.
Mohlo město proti tomuto podniknout nějaké kroky?
Bohužel, proti tomuto nelze podniknout vůbec nic. Příprava těchto staveb je záležitostí několika let. Já jsem se samozřejmě pokoušel u Ředitelství silnic a dálnic zalobovat, zda by
nešlo alespoň rekonstrukci silnice I/37 na Heřmanice přesunout,
případně úplně zrušit, protože z mého laického pohledu je tato
silnice naprosto v pořádku a její rekonstrukce mi přijde zbytečná.
Byl jsem však odborníky ubezpečen v tom, že byla kontrolována
soudržnost povrchu, a ta je dle diagnostiky minimální – do roka
či dvou by došlo k totálnímu rozpadu silnice. Z těchto výsledků
vyplývá, že tato silnice rekonstrukci zkrátka potřebuje co nejdříve.
Více informací se dozvíte v dalších číslech Zpravodaje.
«LAT»

Mě s t sk á po l i c i e b ud e měřit ry ch los t
Přinášíme několik informací ohledně měření rychlosti naší městskou policií.
I když měření rychlosti v silniční dopravě není v žádném případě
prioritou obecní (městské) policie, bylo rozhodnuto zastupitelstvem města o tom, že MP Jaroměř bude vybavena mobilním měřičem rychlosti (radarem). Na základě tohoto rozhodnutí byl zakoupen mobilní laserový měřič rychlosti, kterým budou strážníci
měřit rychlost na předem vytipovaných lokalitách. Obecní (městskou) policii opravňuje k měření rychlosti ustanovení § 79a zákona
č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích.
Co to tedy pro vás jako občany znamená? Pokud budete dodržovat rychlostní limity stanovené buď obecnou nebo místní úpravou, tak pak vůbec nic. Horší situace pro vás nastane v okamžiku,
kdy tato pravidla porušíte a překročíte svým vozidlem stanovenou
rychlost. V případě, že vás strážníci „změří“ a překročíte stanovenou rychlost, bude také záležet na tom, o kolik tuto rychlost překročíte. Překročení rychlosti řeší ustanovení § 125c odst. 1, písm.
f, bod 2-4 zákona č. 361/2000 Sb., kde jsou stanoveny jednotlivé
výše překročení rychlosti. A důležitá informace: Kde budete moci
strážníky MP Jaroměř při měření rychlosti potkat? Dalo by se říct,
že téměř v celém městě. Konkrétní seznam lokalit po schválení
DI PČR Náchod je následující: Městská část Josefov, Městská část
Semonice, Městská část Jezbiny, Jaroměř (sídliště Zavadilka, ul.
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Jezbinská, ul. Nádražní, ul. Svatopluka Čecha, Máchova, Otakara
Španiela, Na Ptákách, Karla Lánského, Pionýrská, Slovenská, Na
Cihelnách, Velichovská, Ružová, Na Vršíc, silnice I/33 (E 67), ul. Hradecká, Husova, Na Valech, Palackého a Náchodská).
Předpokládaný termín zahájení měření rychlosti městskou policií
Jaroměř je měsíc květen 2019. Všichni strážníci MP Jaroměř byli
proškoleni odbornou firmou a jsou vlastníky certifikátu na obsluhu a používání laserového měřiče rychlosti. Dále je také měřič vybaven i neoslňujícím infračerveným přísvitem pro měření za zhoršených světelných podmínek či pro měření v noci.
V následujících týdnech by měli být strážníci také nově vybaveni
i mobilním platebním terminálem, díky kterému budou moci přestupci platit za své prohřešky na místě strážníkům pomocí platebních karet, a tudíž nebude nutné mít u sebe hotovost, nebo pak
platit pokutu složenkou, nebo osobně na městském úřadu.
Měření rychlosti není v našem městě rozhodně zamýšleno jako
„plnění městské kasy“, ale jako doplňková činnost městské policie a má za cíl zvýšení bezpečnosti obyvatel našeho města a účastníků silničního provozu.
Na závěr bychom rádi uvedli, že pokud budete jezdit podle pravidel silničního provozu a budete dodržovat stanovené rychlostní
limity, nemusíte mít z měření žádné obavy.
Vaše Městská policie Jaroměř
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Poskytnutí zápůjček z prostředků Fondu rozvoje oprav a nemovitostí
Termín výběrového řízení a podmínky pro příjem žádostí na poskytnutí zápůjček z prostředků Fondu rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře pro rok 2019/2.
Poskytování zápůjček se řídí Zásadami pro využívání Fondu rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře v platném znění
(dále jen Zásady).
1.
2.

Termín výběrového řízení pro příjem žádostí se vyhlašuje od
1. 5. 2019 do 20. 5. 2019.
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 čp. 16, Bc. Tereza Jansová, tel.:
491 847 235, zástup Eva Paulusová, tel.: 491 847 234, vedoucí
OPF Neumannová Iveta, tel.: 491 847 230.

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 zřízení
zástavního práva k jednotce,
• čestné prohlášení žadatele, že nemá vůči městu Jaroměř závazky po lhůtě splatnosti.

3.
4.

Návrh na rozdělení zápůjček z fondu pro rok 2019/2 bude OPF
předložen k projednání zastupitelstvu města nejpozději v měsíci červnu 2019.
Podmínky pro poskytování zápůjček:

• Předložené žádosti se posuzují z hlediska úplnosti dle Zásad, platných ke dni začátku termínu výběrového řízení, tj.
k 1. 5. 2019.
5.

Z fondu lze poskytnout zápůjčku dle níže uvedených podmínek:

Termín a podmínky schváleny ZM dne 17.04.2019, číslo usnesení
0078-02-2019-OPF-ZM.
Iveta Neumannová, vedoucí OPF
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Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř – výroční zpráva za rok 2018
I. Hospodářský výsledek

STOČNÉ		
CELKEM		

VÝNOSY
2018		
38,713 mil. Kč

2017
2016
36,588 34,524

2015
31,110

2014
30,682

2013
30,857

Výnosy roku 2018 o 2,125 mil. Kč překročily výnosy roku 2017. Na
překročení měly vliv jednak tržby z prodeje služeb (+1,614 mil. Kč),
jednak ostatní výnosy (+0,511 mil. Kč). V tržbách se částkou 1,506
mil. Kč promítla vyšší cena vody a vyšší spotřeba vody, v ostatních
výnosech se částkou 0,471 mil. Kč projevil odprodej staré vyřazené
pracovní techniky (traktor Landini, Peugeot Boxer).
NÁKLADY
2018		
37,204 mil. Kč

2017
34,183

2016
31,200

2015
29,256

2014
29,344

2013
33,625

(Pozn.: hodnoty 2015 až 2018 jsou včetně uhrazené DPPO; 2013 a 2014
daňová povinnost nevznikla.)
Náklady roku 2018 byly o 3,021 mil. Kč vyšší než náklady roku 2017.
Meziročně bylo směřováno více finančních prostředků (+2,280 mil.
Kč) do oprav, údržby a servisu strojů, zařízení, vozového parku,
pracovní techniky, do oprav kanalizačních stok v Josefově, dále do
služeb (+0,413 mil. Kč) jako např. likvidace kalů, rozbory pitné i odpadní vody, svoz odpadů, právní služby, revize zařízení apod., dále
do mezd (+0,286 mil. Kč) a odpisů (+0,197 mil. Kč).
HOSP. VÝSLEDEK
2018		
1,510 mil. Kč

2017
2,405

2016
3,324

2015
1,853

2014
1,338

2013
-2,768

(Pozn.: hodnoty 2015 až 2018 po zdanění)
V roce 2018 společnost opětovně hospodařila se ziskem. Probíhalo
další postupné investování do provozu společnosti a jejího rozvoje. Díky kladnému hospodaření společnost v průběhu celého roku
řádně financovala své provozní potřeby, ve splatnosti plnila veškeré finanční závazky, včetně pravidelné měsíční úhrady nájemného
městu. K 31.12.2018 společnost vykazovala na účtu nerozděleného
zisku minulých let částku 7,145 mil. Kč.

II. Prověrka účetnictví
Přestože společnost jako tzv. malá účetní jednotka dle zákona
o účetnictví nepodléhá povinnému auditu účetnictví, dobrovolně
se k němu hlásí. Vedení společnosti považuje průběžnou prověrku
účetnictví a daní během roku, a závěrečnou prověrku roční účetní závěrky a vyjádření auditora, za důležitý prvek transparentního
hospodaření městem vlastněné společnosti.
Otevřenost a transparentnost směrem k veřejnosti, k zakladateli
(město Jaroměř), k valné hromadě, k dozorčí radě, považujeme za
velmi důležitou. Proto se společnost k účetní a daňové prověrce
sama hlásí, každý rok ji absolvuje a zpráva o prověrce účetní závěrky je pravidelnou přílohou roční účetní závěrky. Ze zprávy auditora
o prověrce účetní závěrky za rok 2018 vyplývá, že účetnictví společnosti je v souladu s českými účetními předpisy, účetní závěrka
poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů,
výnosů a výsledku hospodaření.

III. Základní údaje
• cena vody 2018:
VODNÉ		

6

bez DPH		
20,87		

vč. DPH
24,- Kč/m3

26,09		
46,96		

30,- Kč/m3
54,- Kč/m3

Cena vody v roce 2018 byla o 2 Kč/m3 vyšší než v roce 2017. Jeden
litr pitné vody v Jaroměři stál 5 haléřů.
•
•
•
•
•

počet obyvatel zásobovaných vodou:		
délka vodovodní sítě (bez přípojek):		
počet vodovodních přípojek:			
počet vodoměrů:				
počet obyvatel trvale bydlících v domech
napojených na kanalizaci: 			
• délka kanalizační sítě (bez přípojek):		
• počet kanalizačních přípojek:			
• počet zdrojů podzemní vody:
• počet úpraven vody:		
• počet vodojemů:		

15.203
100 km
3.200
3.674
12.424
50 km
1.862

6 (kapacita 2,690 mil. m3/rok)
3
5 (kapacita 2.060 m3)

• hodnota pron. infrastrukturního majetku: 418.312 tis. Kč
• nájemné zaplacené (2018) za prona. majetek: 6.000 tis. Kč

IV. Fakturace vody, kvalita vody
Fakturace vody odběratelům (fakturováno):
VODNÉ		
STOČNÉ		
SRÁŽK. VODA
CELKEM		

700,1 tis. m3
628,8 tis. m3
227,0 tis. m3
1.555,9 tis. m3

14.513,5 tis. Kč (bez DPH)
15.020,7 tis. Kč
5.917,2 tis. Kč
35.451,4 tis. Kč

Spotřeba vody v roce 2018 o 29 tis. m3 překročila spotřebu roku
2017, především díky vyšší spotřebě vody od června do září (vysoké teploty, velké sucho). Z celkového fakturovaného množství
vody připadlo 500 tis. m3 na domácnosti (71,5 %), zbylých 200 tis.
m3 na ostatní spotřebu (28,5 %), tzn. průmysl, obchod, služby, školství, zdravotnictví apod. Spotřeba domácností meziročně vzrostla
o 18 tis. m3, ostatní spotřeba o 11 tis. m3.
Průměrná spotřeba vody jedné domácnosti:
2018		
90,2 l/os/den

2017
86,8

2016
86,5

2015
85,5

2014
84,6

2013
84,2

Průměrná spotřeba vody jedné domácnosti v Jaroměři v roce 2018
byla nejvyšší za posledních několik let, kopíruje tak vývoj celostátní
spotřeby. Průměrná spotřeba vody domácností v ČR byla dle ČSÚ
na minimu v roce 2013 (87,1 litru), nyní je na úrovni cca 90 litrů; jen
pro srovnání – ještě na začátku 90. let byla téměř dvojnásobná
(1990: 173,5 litru/osobu/den).
Rozbory a kvalita pitné vody:
V souladu s příslušnou legislativou provádí odborně způsobilá akreditovaná laboratoř pravidelné rozbory vody. Je prováděna jednak
pravidelná provozní kontrola jakosti všech zdrojů pitné vody, jednak pravidelná kontrola jakosti pitné vody ve vodovodní síti. Při ní
se zjišťuje dodržení limitních hodnot všech ukazatelů stanovených
orgánem ochrany veřejného zdraví, kontrolují se mikrobiologické,
fyzikální a chemické ukazatele.
Při kontrole jakosti pitné vody jsou rozbory prováděny střídavě na
různých místech celé vodovodní sítě, u konečných odběratelů, tzv.
na kohoutku. V roce 2018 bylo provedeno téměř 130 rozborů vody.
Prováděné rozbory pitné vody dokládají, že zdejší podzemní zdroje
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Zprávy z města

Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř – výroční zpráva za rok 2018
vody dávají velmi kvalitní vodu, byť velmi tvrdou a železitou. Pitná
voda, která je vodovodem distribuována konečným odběratelům,
splňuje veškeré zákonem stanovené hygienické a mikrobiologické
limity.
PH pitné vody a její tvrdost:
• pH pitné vody se pohybuje v rozmezí 7,1–7,5 (normované rozmezí je 6,5–9,5);
• tvrdost vody na pětistupňové škále (<0,5 až >3,76 mmol/l) se
pohybuje v rozmezí 3,3–4,7 mmol/l (tvrdá až velmi tvrdá voda).

V. Přípojky, vodoměry, poruchy, opravy a údržba
Přípojky, vodoměry: V roce 2018 bylo vybudováno 17 nových vodovodních přípojek (7 Jaroměř, 10 okolní obce) a 2 kanalizační přípojky (Jaroměř). Bylo osazeno 18 nových vodoměrů. Na vodovodní síti
bylo koncem roku 2018 celkem 3.674 vodoměrů. Náklady na údržbu
a opravy vodoměrů činily 103 tis. Kč.
Poruchy na síti, opravy, údržba: Bylo řešeno 18 poruch na vodovodní síti a 4 poruchy na kanalizační síti. Na vodovodní síti šlo většinou o běžné typy poruch, jako zlomy či praskliny litinového potrubí
nebo prasklé potrubí vodovodní přípojky. Výjimkou byla např. havárie u Tyršova mostu, kde došlo k proražení páteřního řadu DN200
při provádění protlakových prací cizí firmou. Náklady na opravy
a údržbu byly o 2,280 mil. Kč vyšší než v roce 2017, jejich celková
výše činila 5.119 tis. Kč (z toho: vodovod 976 tis. Kč; kanalizace
2.538 tis. Kč; ČOV 1.439 tis. Kč; ostatní 166 tis. Kč). Během celého
roku byla, kromě výše zmíněných oprav poruch a montáží přípojek,
prováděna běžná provozní údržba vodovodní sítě, úpraven vody,
dále opravy drobných závad u odběratelů, výměny cejchovních vodoměrů, součinnost technických pracovníků při přípravě a realizaci
investičních akcí, vytyčování podzemních vedení apod.
V průběhu celého roku 2018 probíhalo systematické čištění kanalizace města čistícím vozem Kaiser-Man. Bylo vyčištěno dalších
5,38 km kanalizace, ze které bylo vytěženo 135,7 tun materiálu. Od
uvedení čistícího vozu do provozu v září 2016 bylo vyčištěno celkem
15,6 km jaroměřské kanalizace (31 % z celkových 50 km), ze které
bylo vytěženo již celkem 317 tun materiálu.

VI. Čistírna odpadních vod
Množství čištěných a vypouštěných vod:
• kapacita ČOV:			
2.190 tis. m3/rok
• množství čištěných vod 2018: 1.277 tis. m3
Vyčištěná voda byla v souladu s příslušnými zákonnými povoleními
vypuštěna zpět do recipientu (řeka Labe).
Hodnota EO:
• projektovaná kapacita ČOV:
35.000 EO
• využití ČOV v roce 2018:
8.291 EO
Počet EO (ekvivalentních obyvatel) je souhrnný ukazatel, charakterizující velikost čistírny. Dosažená hodnota v roce 2018 byla vyšší
než v předchozích letech, ale ve srovnání s kapacitou bylo využití
ČOV stále nízké.
Dodržování limitů vypouštěných vod: V průběhu celého roku
2018 vykazovala ČOV velmi dobrý a stabilní čistící efekt ve všech
sledovaných parametrech. Z pohledu zákona o poplatcích za vypouštění odpadních vod byly vypouštěné vyčištěné vody ve všech
hodnotách podlimitní a nepodléhaly zpoplatnění.
Příprava rekonstrukce a modernizace ČOV: Stávající čistírna byla

navržena jako mechanicko-biologická. Projektová dokumentace
ČOV pro stavební povolení byla zpracována v roce 1993, projektantem strojní části realizační dokumentace a generálním dodavatelem technologického vystrojení byla firma ECOFLUID s.r.o. Bratislava. Čistírna byla zkolaudována a uvedena do provozu v roce 1996.
Účinnost čištění je velmi vysoká, bez výkyvů, všechny ukazatele
vypouštěných vod jsou s rezervou plněny. ČOV se však začala blížit k hranici své plánované životnosti (25 let), proto začala v roce
2018 příprava její rekonstrukce a modernizace. V dubnu 2018 zastupitelstvo města Jaroměře schválilo záměr provést realizaci kompletní rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř. V květnu rada
uložila jednateli společnosti zajistit naplnění uvedeného záměru.
Proběhlo výběrové řízení na projektového manažera celé akce,
v červnu rada schválila jeho vítěze (DABONA s.r.o. Rychnov nad
Kněžnou) a po podpisu smlouvy převzal kompletní organizaci akce
projektový manažer. Následně proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace a zajištění související inženýrské
činnosti, v srpnu rada města schválila jeho vítěze (EKOEKO s.r.o.
České Budějovice) a po podpisu smlouvy zahájila projekční kancelář
práce na zpracování kompletní projektové dokumentace.

VII. Pohledávky, dlužníci
a) pohledávky ve lhůtě splatnosti: 4.454 tis. Kč – běžné pohledávky ve 14denní splatnosti.
b) pohledávky do 90 dnů po lhůtě splatnosti: 564 tis. Kč – pohledávky, u nichž jsou odběratelé ve skluzu s placením; řešeno
upomínkami, telefonáty, osobním jednáním, přerušením dodávky
vody apod.
c) pohledávky od 3 do 12 měsíců po lhůtě splatnosti: 293 tis. Kč
– pohledávky v řešení právníka, tzn. jsou buď v soudním projednávání, nebo je na ně vydán platební rozkaz, exekuce, či existuje jiná
forma právního zajištění.
d) pohledávky nad 12 měsíců po lhůtě splatnosti: 427 tis. Kč – pohledávky v řešení právníka, viz výše.
Pohledávky k 31.12.2018 činily celkem 5.738 tis. Kč. Běžné pohledávky ve 14denní splatnosti byly na konci roku o 910 tis. Kč vyšší,
což mělo dvě příčiny – vyšší cenu vody a odklad části plateb prosincových faktur/složenek za vodu až po Novém roce. Naproti tomu
pohledávky nad 90 dnů po splatnosti klesly o 457 tis. Kč (-40 %).
Celkově pohledávky meziročně stouply o 459 tis. Kč (+8,7 %) a jejich
konečný stav byl druhý nejnižší za posledních několik let.

VIII. Závěr – shrnutí
Společnost Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř v roce
2018
• řádně a včas plnila všechny povinnosti provozovatele v oblasti
dodávky pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, stejně
jako v oblasti oprav a údržby pronajatého infrastrukturního
majetku,
• pátým rokem v řadě docílila kladného hospodářského výsledku,
• bez problémů financovala své provozní potřeby a řádně plnila veškeré finanční závazky, včetně pravidelné měsíční úhrady
nájemného na účet města Jaroměře,
• vedla účetnictví způsobem, který věrně zobrazuje veškeré skutečnosti a jeho prověrka proběhla výhrad.
V Jaroměři dne 16. 4. 2019, Ing. Jan Karpíšek, jednatel společnosti
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Školství

KVĚTEN

Jak se učí na ZŠ v Kunraticích aneb výjezd pedagogů z Jaroměře
V rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
na Jaroměřsku tzv. MAPu se 23členná skupina učitelů a vedení
škol z Jaroměře a okolí vydalo načerpat inspiraci do Základní
školy v Kunraticích.

A proč právě do této školy? Je to velká veřejná škola v pražské
části Kunratice s dlouholetou tradicí, která je zmiňována v souvislosti s kvalitním, inovativním způsobem vzdělávání. Vzdělává se zde 7 % dětí cizinců, kteří často přicházejí do výuky bez
znalosti českého jazyka. V Kunraticích pilotují nejnovější přístupy k výuce, učitelé společně s vedením hledají způsoby, jak na
početné škole vzdělávat nově a efektivně. Škola je zapojena do
mnoha projektů. Dle slov pana ředitele Víta Berana školu nejvíce ovlivnil projekt Pomáháme školám k úspěchu, ve kterém
jsou zapojení od roku 2010. Učitelé díky tomuto projektu získali
možnost využít podporu externích, poté i interních, mentorů
z řad zkušených kolegů, učit v tandemu, více sdílet své nápady
a zkušenosti, využívat pedagogického konzultanta, pracovat
s ověřenými metodami a pomůckami, a hlavně společně tvořit
vizi dobré školy – školy, kam každý rád chodí a kde se všichni
učí. Ve škole působí také učitelé, kteří jsou zároveň lektory Kritického myšlení, dílen čtení a tvůrčího psaní nebo Hejného matematiky. Mezi nimi je i vítězka nultého ročníku Global Teacher
Prize Jana Kopecká.
Na návštěvu této základní školy jsme se velmi těšili. Po příjezdu
na nás čekalo přivítání od paní zástupkyně paní Olgy Králové
a pana ředitele. Po krátkém úvodu o historii a současném stavu
a vizi školy nás čekala návštěva dvou vyučovacích hodin. Učitelé z prvního a druhého stupně nás přátelsky přivítali ve svých
třídách. Vybrat jsme si mohli ze široké nabídky hodin, jak na
prvním, tak druhém stupni. Po dvou hodinách hospitací, kde

jsme sledovali použití metod aktivního učení, práci se třídou,
skupinovou práci, střídání metod a dynamiku třídy, jsme se
znovu sešli ve sborovně. Pan ředitel nás provedl školou a odpověděl na četné dotazy. Mnoho změn, díky kterým škola patří
k často vyhledávaným, vzešlo z potřeb dětí a samotných učitelů. Například na prvním stupni se rozhodli učitelé učit podle
vzdělávacího programu Začít spolu, kde je výuka více individualizovaná. Jiní se rozhodli jeden den v týdnu učit venku, v přírodě. Šesté třídy pilotují způsob výuky, kdy jeden den v týdnu
učí stejní učitelé celý den jen v šestých třídách, a tak mohou
variabilně přizpůsobovat den potřebám učitelů, spojovat třídy
a hodiny do bloků a pracovat na dlouhodobějších projektech
nebo vyrážet na celodenní exkurze v rámci výuky. Žáci mají
možnost trávit ve škole celý den a věnovat se svým zájmům.
Konec dne byl určen pro setkání s učiteli, kteří nás pozvali do
hodin. Mohli jsme ocenit jejich práci s dětmi, doptat se na zdroje materiálů, vyfotit si přípravy na hodiny, ověřit si informace
z výuky, zeptat se na další pokračování tématu a tak podobně.
A co jsme nakoupili a odvezli si zpět do svých škol? Různé metody aktivního učení – například volné psaní, práce s chybou,
metoda CLIL, dílny psaní, společné sdílení výsledků, otevřené
otázky kladené dětmi, skupinové práce, jak vypadají centra aktivit, různé způsoby práce s textem nebo tipy na rozdělování
do skupin a mnoho dalších. Učitelé, děti, pan ředitel, paní zástupkyně i celkově velmi přátelské klima školy na nás udělali
velký dojem. Spousta toho, co jsme si odvezli z návštěvy školy
jsme mohli hned využít ve svých školách a hodinách. Děkujeme
všem, kteří se na přípravě semináře podíleli.
Je jasné, že návštěva učitelů z Jaroměřska není v ZŠ Kunratice
poslední. V případě zájmu o projekt MAPII sledujte FB stránky:
Rozvoj vzdělávání na Jaroměřsku nebo stránky Místní akční
skupiny Mezi Úpou a Metují www.masmum.cz.
Článek vznikl v rámci projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II – ORP Jaroměř CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008602.
Mgr. Marie Snopková, učitelka ZŠ Jaroměř – Josefov

Ne j e n za H a r ry m Pot t erem za v ít a li
ž áci j a r o m ěř sk ý ch š kol

První dubnový týden se skupina dětí z Ostrova a Josefova vypravila na dlouhou cestu na Britské ostrovy.
Kapacitu velkého patrového autobusu společnosti Hejnal
Turismo doplnilo ještě 20 účastníků ze Základní školy Chyšky
nedaleko Milevska. V této sestavě jsme absolvovali už několik
úspěšných akcí, takže se nebylo čeho bát.
Program zájezdu byl velmi pestrý. Protože se jednalo o exkurzi, v autobuse žáci obdrželi desky s pracovními listy, které vyplňovali podle poutavého výkladu průvodkyně Zuzky. Po dlouhé
cestě po souši i po vodě stanuli všichni tváří v tvář monumentům, o kterých se doteď jen učili nebo o nich vůbec netušili.
V Londýně si prohlédli všechny důležité památky a poznali
i přírodovědné muzeum, ve kterém i zapřisáhlí muzejní nepřátelé uznali, že to bylo „super“. V jihoanglickém letovisku Bri-
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ghton jsme pak poznali orientální královský palác a molo plné
atrakcí. Odvážnější z nás i zažili mořskou vodu na vlastní kůži.
Vrcholem zájezdu byla návštěva filmových studií Warner Bros,
rodiště filmů o Harrym Potterovi, která byla pro většinu z nás
nejlepším zážitkem. Po celou cestu hráli Ostrováci i svoji vlastní
dobrodružnou hru, ve které sbírali po Anglii důkazní fotografie
jejich, především jazykových, dovedností. Nejlepší tým nakonec získal přes dvacet selfíček s Angličany přímo na ulici a ukázal, že nechodil do školy zbytečně.
Děkujeme všem dětem ze všech škol za účast, jejich pedagogickému doprovodu za trpělivost, vedení škol za podporu při
realizaci této výpravy, a už teď se těšíme do jakého koutu Anglie zavítáme příště!
Marek Petráček za ZŠ Na Ostrově a Kateřina Šimková za ZŠ Josefov
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Páťáci vyrazili z "Ostrova" do Prahy za poznáním
Druhé dubnové ráno jsme se sešli před školou nezvykle brzo.
Vyhlíželi jsme autobus, kterým jsme se vydali do Prahy za poznáním.

dy. Pohled na památky "zespoda" byl neopakovatelný a hodinovou plavbu jsme si opravdu užili.
Navštívili jsme také Muzeum Karla Zemana, jehož zařízení je interaktivní a na vše se dalo sáhnout, ovšem s výjimkou originálních kostýmů z filmu, na ty jsme se mohli jen zblízka podívat.
Tuto prohlídku jsme zakončili hledáním pokladu. Truhla byla
zamčená zámkem na číselný kód a děti musely při plnění úkolů
samy vypátrat číselnou kombinaci, aby se k pokladu dostaly.
Procházkou po Kampě jsme došli k autobusu a plni zážitků
a dojmů jsme vyrazili k Jaroměři. Exkurze se vydařila i díky nádhernému počasí a děti měly rozhodně doma o čem vyprávět.
Mgr. Věra Štěpová a Mgr. Jana Šimková

Školní akademie ZŠ Na Ostrově
je po roce opět tady!!!

Naše prohlídka Prahy s průvodcem začala u secesního Obecního domu a gotické Prašné brány. Pak jsme došli okolo kubistického domu U Černé Matky Boží na Staroměstské náměstí. Samozřejmě jsme si nemohli nechat ujít prohlídku orloje.
Královskou cestou jsme pak pokračovali ke Karlovu mostu
a u sochy Jana Nepomuckého měl každý svoje tajné přání. Na
každém zastavení během prohlídky historického centra Prahy
jsme se dozvěděli od paní průvodkyně mnoho zajímavého.
Z Karlova mostu jsme odbočili na Kampu a přes Čertovku došli
k přístavu, kde jsme se nalodili na velkou loď Bohemia Rhapso-

16. květen 2019
Městské divadlo Jaroměř od 17.00 hodin.
Cena vstupenky 30 Kč.
Lístky lze zakoupit v kanceláři školy nebo v pokladně
divadla před představením.
Přijďte s námi strávit příjemné chvíle! Uvidíte, jak jsou
Ostrováci šikovní.

E k o b a za r

V aule Gymnázia Jaroslava Žáka v Jaroměři se dne 6. dubna
2019 konal první dobročinný Ekobazar.

ostatním mohou ještě posloužit.
Akci zorganizovali žáci ZŠ Křišťál ve spolupráci se studenty
gymnázia. V rámci podpory Ekobazaru probrali doma nepotřebné věci, které nabídli k prodeji, výměně nebo darování.
V aule gymnázia připravili občerstvení a dětský koutek. Návštěvníci přicházeli už od desáté hodiny, nejvíce lidí však dorazilo po obědě. Prodejců se sešlo 7, platících návštěvníků 42.
Celkový výtěžek 7 770 Kč jsme ve čtvrtek 11. 4. předali zástupci
ČSOP JARO Jaroměř panu Čípovi. Zbytek věcí zanechaných na
Ekobazaru putoval do Diakonie ČCE v Jaroměři, kde budou předány nemajetným lidem.
Děkujeme všem maminkám, tatínkům, studentům za skvělé
buchty a dezerty. Dále prodejcům a návštěvníkům, bez kterých
bychom nezískali takto velkou částku.
Díky našemu projektu mnoho věcí našlo nového majitele a byla
podpořena stanice pro záchranu živočichů, kterých v přírodě
stále ubývá.
Děkujeme tedy všem, kteří přišli, a těšíme se (snad) i příští rok!

Hlavní myšlenkou této akce bylo omezit plýtvání zdroji naší
planety. Nabídnout věci, které už člověk sám nepotřebuje, ale

Za ZŠ Křišťál a Gymnázium J. Žáka: Ema Kolovrátníková, Veronika
Hojgrová, Adam Havrda
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Základní škola Boženy Němcové
Sportovní úspěchy na Boženě.
O účast na sportovních soutěžích nemají žáci naší školy
nouzi. Tento školní rok byl
velmi úspěšný, v několika
okresních soutěžích se podařilo našim družstvům vyhrát
a postoupit do krajských kol.
První postup do krajského
kola si vybojovaly dívky ve
florbale, když ve velké konkurenci vyhrály okresní kolo
v Polici nad Metují. V krajském kole se jim také dařilo,
umístily se na 3. místě. Vítězi
okresních kol v basketbalu
se stali také starší chlapci
a mladší dívky, a zajistili si tak postup do krajského kola v Jičíně,
kde ve velké konkurenci obsadili bramborovou příčku. Ani žáci
prvního stupně se nenechali zahanbit a v přehazované se probojovali do krajského finále, kde se umístili na krásném 3. místě.
Naše škola je členem Asociace školních sportovních klubů a pořádá řadu soutěží – jak okrskových kol, tak především okresních
kol ve florbalu, basketbalu, přehazované nebo kopané, a to pro
žáky 1. i 2. stupně. Velký úspěch měli naši žáci i ve skoku vysokém
na soutěži Jaroměřský klokan, kterou již mnoho let pořádáme.
Tradičně pořádáme i školní mezitřídní turnaje – Vánoční basketbalový turnaj a Velikonoční florbalový turnaj, na konci školního
roku je samozřejmostí sportovní den, kde poměří své síly nejen
jednotlivci, ale i třídy v kopané a přehazované.
Sport na Boženě máme rádi, snažíme se v něm žáky podporovat,
proto se účastníme mnoha soutěží, i když ne vždy se zadaří. Důležité je si zahrát, pobavit se, mít hezký pocit z fair play hry a výhra

je jen příjemný bonus k sportovně strávenému dni. Na závěr bychom chtěli touto cestou moc poděkovat všem žákům, kteří reprezentovali či vypomáhali na sportovních soutěžích. Děkujeme
a přejeme hodně sportovních úspěchů a zážitků!
Mgr. Věra Stránská

Tandemová výuka.
V letošním roce probíhá na naší škole výzva Šablony II z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, zaměřující se na zvýšení kvality a efektivity vzdělávání. Jednou z možností, jak tuto
výzvu využít, je tandemová výuka, kde jsou ve vyučovacích hodinách přítomni dva vyučující.
Jeden takový blok „tandemů“ proběhl v sedmých ročnících. Šlo
o propojení několika výukových předmětů. Děti se nejprve rozdělily do skupin a pak už začala jejich pouť po jednotlivých stanovištích, kterých bylo celkově osm. Na každém plnily netradiční
úlohy z matematiky a českého jazyka. Za úspěšné vyřešení úkolů
žáci dostávali písmena dvou barev, z nichž měli složit jména dvou
známých českých osobností. Čím více splněných úkolů na stanovištích, tím více písmen jako nápověda. „Uhodnutá“ Božena Němcová nebyla takovým oříškem, ale jméno architekta, designéra
a zakladatele studia Future Systems v Londýně Jana Kaplického
již tak lehké nebylo. Proto při vyhodnocování skupinové práce
mohli žáci zhlédnout prezentaci, kde se s tímto autorem lépe seznámili, a hlavně mohli obdivovat jeho netradiční návrhy staveb.
Nakonec došlo k provázání učiva i s předměty výtvarná a občanská výchova, kdy jsme si na závěr zopakovali historické umělecké
styly, na které si žáci v předchozích hodinách chystali prezentace
na interaktivní tabuli. Celá tandemová výuka probíhala v příjemné
atmosféře a byla zajímavým zpestřením klasické výuky.
Mgr. Dagmar Balcarová

V í te j j a r o !
Zimní období bylo dlouhé, ale dnes už je konečně za námi. Děti
se na jaro opravdu těšily. S mrazivými měsíci jsme se definitivně
rozloučili v polovině dubna vhozením Morény, bohyně zimního
slunovratu, do řeky Metuje a po vodě jsme za ní ještě poslali malou kytičku.

Před blížícími se velikonočními svátky jsme pozvali do naší školy
rodiče a ukázali jim, jak pracujeme v dílničkách. Ve vyzdobených
třídách jsme se naučili uplést velikonoční pomlázky z vrbového
proutí a ozdobit je barevnými pentličkami. Společně s našimi uči-
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teli jsme si zazpívali veselé jarní lidové písničky, povídali si o tom,
jak vznikla křesťanská tradice Velikonoc a jaké jsou její symboly.
Nejšikovnější žáci dokázali vytvořit krásné dekorační předměty
zhotovené z ozdobených a obarvených vajíček, papíru a špejlí
anebo připravit a upéct ve školní kuchyni mnohé dobroty. Dalo
nám to spoustu práce, ale výsledek stál za to. Radost a rozzářené
dětské oči to jen potvrdily.
Vždy v jarním období je třeba udělat také něco pro naši tělesnou schránku, která je po zimě méně pružná. Zejména chlapci
a děvčata z vyšších ročníků se poctivě připravovali na oblastní
sportovní klání mezi speciálními školami. Proto jsme se mohli zúčastnit Krkonošského přeboru ve vybíjené v Trutnově a tradičního fotbalového turnaje v České Skalici. Přiznávám, že fotbal nám
jde mnohem lépe než vybíjená. Naše smíšené fotbalové družstvo
porazilo téměř všechny soupeře a umístilo se ve veliké konkurenci na krásném druhém místě. Blahopřejeme k tomuto úspěchu
všem, kteří nás takto skvěle reprezentovali a těšíme se na další
sportovní výzvy.
Mgr. Luděk Sychra, PrŠ, ZŠ a MŠ Josefa Zemana Náchod, prac. Josefov
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Mate ř sk á ško l a Za v a d ilka

„Nic není tak nakažlivé, jako nadšení.“ — Edward George Lytton
Nic není tak nakažlivé,
jako dětské nadšení, to
zaujetí, byť sebemenší
maličkostí, hrající veselou melodii v mysli a srdci dlouhý čas. A nic není
tak dojemného, jako
krásná slova s láskou
a přesvědčením, které
děti přednášejí maminkám. Právě o tom jsme
se s našimi malými předškoláky přesvědčili na
vítání prvních jaroměřských občánků roku 2019. Toho se naši nadaní předškoláci dobrovolně zúčastnili již v lednu a započali tak novou tradici místních
školek. Jako první 12. ledna v prostorách jaroměřské radnice radostnými zpěvy a milými básničkami přivítali nové občánky v našem krásném městě a novopečeným rodičům, krom chvil dojetí,
názorně předvedli, na co se v budoucnosti se svými ratolestmi
mohou těšit. Tuto, jistě nejen pro nás, významnou událost připomínáme, jako vzpomínku na ony chvíle našim drahým rodičům,
kdy život jejich dítek byl na úplném počátku a společné roky radostí i starostí teprve hudbou budoucnosti. Proč? Protože květen

je měsícem oslav lásky. Čekají nás oslavy Dne matek, Dne rodiny,
a proto zde oněm nejbližším za děti i za sebe s láskou děkujeme.
Než se však květen naplní, připomeňme si i dřívější oslavy s jarem
spojené, oslavy místa a elementu náš život podmiňující. Zemi, na
které žijeme, vodě, z které jsme tvořeni. Ano, i tyto významné
dny se ve školce slaví. Jak? No přeci po svém, hrou. Proč? Protože environmentální výchova je významnou a nezbytnou složkou současné předškolní výchovy. Kupříkladu pro právě zmíněný
22. březen čili Den vody, jsme zvolili formu projektového dne pro
celou školku „Den s kapkou vody“. Rozvíjeli jsme smyslové vnímání poslechem různých zvuků vody, zkoumali jsme vlastnosti,
seznamovali se s koloběhem vody, jejím užitkem, nezbytností
k životu na Zemi. Rozmýšleli jsme nad vlivem člověka, na její kvalitu pomocí různých didaktických her a ukázek, tvořili jsme, tančili, hráli, až nám celý den od malých kapek přes peřeje zábavy
odplynul do dalekých oceánů. V takových dnech si více než jindy
spolu s dětmi uvědomujeme, jak významný je vliv člověka na přírodu kolem nás, na prostředí, ve kterém žijeme, a ještě dlouho žít
chceme. A jak důležité je matce přírodě pomáhat. Jistě, nezbytnost péče o životní prostředí je věc jedna, ale pro život nás lidí je
nezbytná i péče o prostředí sociální, společenské, aby náš život
i dalších generací byl radostným a spokojeným. Proto ve jménu
měsíce máje, mějme se rádi, a jak my ve školce říkáme, buďme si
dobrými kamarády.
Kolektiv MŠ Zavadilka

Z UŠ F. A . Šp or ka
Slavíčci hraběte Šporka v Nové Pace.

Rozárie Brzková a Eliška Lhotská získaly 1. místo v kategorii B1
(dua, tria 1.-5. třída).
Všem dětem gratuluji k úspěchu, panu řediteli Vlastimilu Kovářovi
děkuji za citlivý klavírní doprovod zpěváků, a všem nám přeji hodně dalších pěveckých zážitků.
Kristýna Brzková (učitelka zpěvu)

Přijměte pozvání na Jařinec – nejen divadelní festival.

Pěvecký čtyřlístek ve složení Nikola Křivková, Eliška Lhotská, Rozárie Brzková a Víťa Pilař se účastnili 24. ročníku vyhlášené pěvecké soutěže Novopacký slavíček, který se letos konal 3. dubna
2019 v gymnáziu v Nové Pace.
Účast byla hojná a v jednotlivých kategoriích soutěžilo i 50 zpěváků. Pěvecká úroveň v posledních letech neuvěřitelně stoupá a jak
již zmínili sami porotci, všichni soutěžící jsou skvěle připraveni
a jejich výkony mají vysokou pěveckou, ale i projevovou úroveň.
O to víc nás těší, že naši zpěváčci zde vynikli a domů jsme si odvezli tři 1. místa a jedno 2. místo.
Nikolka Křivková získala zlaté pásmo v kategorii A2 (děti 1.-2. třída), Rozárie Brzková získala 2. místo v kategorii A3 (děti 3.-5. třída), Vít Pilař získal 1. místo v kategorii A4 (děti 6.-7. třída) a duo

Nový svěží jarní festival, který chce být alternativou pro jaroměřské diváky a troufá si doplnit kulturní program města o alternativní počiny amatérských i profesionálních souborů, vypukne v pátek 10. května na náměstí ČSA v Jaroměři májovým PROLOGEM
v 16 hodin. Pokračovat bude v sobotu 1. ZPĚVEM – pohádkou
„Ubrousku, prostři se!“, v 10 hodin v Divadle NaČerno (nový prostor v Městském divadle v Jaroměři), další ZPĚVY a INTERMEZZA
se odehrají od 14 hodin v Josefově v Bastionu IV, umělecké kolonii, kde vás až do nočních hodin čekají divadelní počiny z dílny
literárně dramatického oboru ZUŠ a koncert hudební skupiny VY,
a kde se také v neděli 1. ročník festivalu ukončí EPILOGEM – pohádkou „O šmolíčkovi“ v 11 hodin. Jařinec ve spolupráci s Uměleckou kolonií Bastion IV, za podpory Města Jaroměř, organizuje Kolegium hraběte Šporka při ZUŠ F. A. Šporka. Přijďte strávit májový
víkend múzicky! Pohádky, dílny pro děti a občerstvení zajištěny!
Podrobný program na plakátech!
Jarka Holasová a přípravný výbor festivalu
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Květen ve zdech Bastionu IV
Ve zdech Bastionu IV je dobře! Našim umělcům, zdejším zvířatům, návštěvníkům…
A protože tohle vědí i malíři z Ostravské univerzity, už podruhé k nám zavítají na tvůrčí soustředění. Po týdnu stráveném
v josefovské pevnosti uspořádají vernisáž děl zde vzniklých.
Chcete-li se podívat, jak inspirativním místem Josefov dokáže
být, sledujte náš facebook, kde bude datum vernisáže včas
upřesněno.
Výtvarné obory však nejsou jediným odvětvím umění, jehož
jsme milovníky. Velmi blízké je nám také divadlo! Není tedy
divu, že jsme se sblížili i s Kolegiem hraběte Šporka, sdružením
při jaroměřské ZUŠ, které si pro širokou veřejnost připravilo
neotřelý divadelní festival, nesoucí název Jařinec 2019. Je nám
ctí, že bude probíhat právě na Bastionu IV. Těšit se můžete na
amatérské i profesionální soubory, jež pro vás chystají experimentální inscenace. A kdy to vypukne? 11. května ve 14 hodin,
ale program je tak nabitý, že si diváci přijdou na své ještě i dopoledne následujícího dne. Podrobnosti najdete ve facebookové události.
Pokud jste se v dubnu nemohli zúčastnit vernisáže výstavy
Rozjaření (poskládané z děl našich členů), máme pro vás dobrou zprávu – výstava potrvá téměř do konce května, takže
máte možnost přijít se podívat, co pod našima rukama vzniklo. Jde o vskutku různorodou podívanou, ve výstavní síni totiž
na oči návštěvníků čekají sochy, obrazy, fotografie i básně…
Nahlédnout můžete po předchozí domluvě na telefonním čísle
720 519 801.
Od středy 29. května už však budou naši výstavní síň zdobit
jiná díla. Toho dne v 18 hodin přijďte na vernisáž výstavy Lokální apokalypsa. Svou tvorbu – obrazy a fotografie – zde představí Alexandr a Janetta Klemensovi. Jako vždy půjde o milé

setkání na příjemném místě.
Nečekejte na abstinenční příznaky, přijďte si pro pravidelnou
dávku krásy…
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Karlová

Na západ! 1945

Kolona přijede i do Jaroměře. Plánovaný příjezd na nám. Československé armády je 7. 5. 2019 v 15.00 hod., a poté se uskuteční přejezd k josefovskému kostelu, a to okolo 17.00 hod.
Tomáš Kunsta

L e tn í spo rt o v n í h ry
seniorů 2019

Letní sportovní hry se budou konat 13. 6. 2019 v Borohrádku.
Individuální soutěžní disciplíny:
• běh na 200 m, discgolf, házení kroužků, hod míčem na
basketbalový koš,
• hod rybářským prutem na dálku a přesnost, jízda zručnosti na koloběžkách,
• pétanque, ruské kuželky, stolní tenis, střelba na florbalovou branku,
• střelba ze vzduchovky, šipky.
Kolektivní disciplíny:
•
•
•
•
•
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přehazovaná ženy (tříčlenná družstva)
přehazovaná muži (tříčlenná družstva)
přehazovaná smíšených družstev (dvě ženy, jeden muž)
flaškovaná (čtyřčlenná smíšená družstva, max. dva muži)
nohejbal (tříčlenná družstva muži)

Každý přihlášený účastník při registraci obdrží: 1. startovní číslo, 2. poukázku na občerstvení (minerální vodu 1,5 l, obloženou
bagetu a koláček), 3. poukázku na oběd, kávu a čaj.
Každý sportovec bude automaticky, podle data narození, zařazen do jedné z věkových kategorií: SP. kategorie 55 až 60 let,
I. kategorie 61 až 70 let, II. kategorie 71 až 80 let, III. kategorie
nad 80 let.
Do příslušné věkové kategorie je sportovec zařazen podle
věku dosaženého dne 14. června 2019. Startovné je 50 Kč.
Doprava do Borohrádku bude zajištěna autobusem z Hradce
Králové nebo z Jaroměře (bude upřesněno).
Přihlášky zasílejte na e-mail kolar.ivan@tiscali.cz, případně telefonicky na tel.: 732 474 035.
Přihlášky zašlete co nejdříve, nejpozději do 5. 5. 2019. Podrobnější údaje jsou uvedeny na web stránkách: kdjaromer.wbs.cz
Za výbor S ČR, Kolář Iva
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Spolky a organizace

Mar i á šo v á so ut ěž o poh á r
s ta r ost y m ěst a Ja roměře

V sobotu 6. dubna 2019 se uskutečnilo v jaroměřské restauraci Růžovka druhé kolo mariášové soutěže O pohár starosty
města.
Mariášového klání se zúčastnilo 23 příznivců této krásné hry
nejen z Jaroměře, ale i z jejího okolí. Po pěti hodinách soutěžení bylo rozhodnuto.
Pro první místo si přijel Vladislav Kedzior z Velkého Oseka. Druhé místo obsadil František Dvořák z Jaroměře, třetí místo Jiří
Horáček ze Dvora Králové n. L. Další pořadí: 4. Jaroslav Vágner
(Pecka), 5. Jiří Poslt, 6. Jaroslav Borůvka (oba Jaroměř), 7. Pavel Hušek (Vamberk), 8. Richard Hajzler (Hradec Králové),
9. Rudolf Kunta (Běluň), 10. Miroslav Pospíšil (Kuks), 11. Jaroslav Martinec, 12. Josef Dušek, 13. Bohumil Vašíček, 14. Milan
Voborník, 15. Lubomír Derner (všichni Jaroměř).
Výsledky druhého kola soutěže se do celkového pořadí promítly následovně: V čele soutěže je Pavel Hušek se ziskem
56 bodů, dále 2. František Dvořák 50 b., 3. Richard Hajzler
50 b., 4. Jaroslav Borůvka 49 b., 5. Jiří Horáček 47 b., 6. Miroslav Pospíšil 47 b., 7. Zdeněk Texl 45 b., 8. Rudolf Kunta 45 b.,
9. Jaroslav Vágner 44 b., 10. Josef Dušek 40 b., 11.Viktor Vich
39 b., 12. Jiří Poslt 38 b. Další hráči z Jaroměře: 15. Bohumil Vašíček 32 b., 17. Milan Voborník 27 b., 21. Jaroslav Martinec 21 b.,
23. Miroslav Barcík 19 b., 24. Lubomír Derner 18 b.
Pořadatelé soutěže děkují za podporu MÚ Jaroměř, pekárně

Choustníkovo Hradiště, firmě Mitas a restauraci Růžovka. hráčům za účast a korektní mariášové zápolení.
Příští, třetí, kolo soutěže O pohár starosty města Jaroměře
se uskuteční v sobotu 26.října 2019 opět v restauraci Růžovka
v Jaroměři. Všichni mariášníci, příznivci a zájemci o tuto hru jste
srdečně zváni. Těšíme se na Vás!
Za spolek Trojka Jaroměř Josef Dušek

Dva v í ken d y, č t y řikrá t n a b ed n ě!

I jezdci v zájmu dobré kondice musí běhat, a tak se účastníme
i běžeckých akcí.

Během dvou víkendů se Gabriela Fassati zúčastnila tří naprosto
rozdílných běžeckých akcí, ze kterých si přivezla 4 medailová
umístění.
30. 3. v Hradci Králové v masovém závodě na 10 km – Křížová
desítka – obsadila v kategorii 2. místo. 31. 3. také v HK v závodě Gladiátor Race RUN to bylo opět 2. místo. Společně se
účastnil tohoto závodu také Miroslav Fassati a Tereza Bártlová.
7. 4. v Jaroměři na Jaroměřském krosu, pořádaném TJ Sokol,
3. místo v kategorii a 2. místo přebor ČOS. V tomto závodě
i naše další účastnice Karolína Repíková obsadila v přeboru
ČOS 3. místo.
G. Fassati, Equicentrum
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Kultura

KVĚTEN

Už jste byli v cyklistickém muzeu v Žirči?
Jízdní kolo. Většina z nás jej zcela jistě má. A kdo jej nemá a nikdy
na něm ještě nejel, nechť si zajede do nedaleké Žirče.

jsou ale rovněž zajímavé exponáty, dále hry a videa. Objekt obsahuje bezbariérové WC a provizorní Informační centrum. Cyklistické muzeum, které se nachází necelé čtyři kilometry od barokního
Hospitalu Kuks, navíc tematicky navazuje na Labskou cyklostezku, jejíž trasa prochází areálem v Žirči. Dokážete se udržet alespoň
2 minuty na trenažéru vysokého kola?, budete mít odvahu půjčit
si rikšu a vyjet s ní na projížďku po přilehlém parku? Přijeďte, jste
vítáni.
Zdroj: Propagační materiály Muzea cyklistiky v Žirči, výběr z rozhovoru z videozáznamu s majitelem muzea Ing. Jiřím Uhlířem.
Foto – Jindřich Polák

Prohlídkou zdejšího cyklistického muzea třeba najde inspiraci
a kolo si nakonec přeci jenom pořídí. Muzeum je umístěno v sýpce
sv. Kryštofa, který je patronem všech cestujících. Slavnostně bylo
otevřeno v sobotu 10. června 2017.
Muzeum se nachází ve třech podlažích v budově bývalé sýpky,
nacházející se v západním cípu bývalého zámeckého parku, dnes
areálu Domova sv. Josefa, který provozuje Oblastní charita Červený Kostelec. Sýpka, která za vlády Marie Terezie sloužila jako sklad
obilí, začala jako mnoho jiných objektů u nás v toku času postupně
chátrat. Před demolicí ji naštěstí v roce 2011 zakoupením a následnou postupnou rekonstrukcí zachránila již zmíněná Oblastní charita Červený Kostelec, která ji připojila k baroknímu areálu Žireč.
Našlo se i její vhodné využití. V interiérech bývalé sýpky je dnes
možné shlédnout ucelenou expozici vývoje a historie cyklistiky.
Veškeré zde vystavené exponáty zapůjčil sběratel Ing. Jiří Uhlíř
z obce Hostovlice v okrese Kutná Hora. Uhlířova rozsáhlá sbírka
nabízí ke zhlédnutí nejstarší velocipedy, bicykly z první republiky,
dětské tricykly, odrážedla, vzácné modely z válečné éry, závodní kola z 20. století i slavné bicykly, které byly k vidění v mnoha
historických filmech. Součástí jsou navíc i rozmanité doplňky, jako
náhradní součástky, trofeje, dobové fotografie a tiskoviny. V nabídce je také video-projekce dokumentárních filmů s cyklistickou
tematikou, společenské hry pro celou rodinu, trenažér vysokého
kola, nebo k zapůjčení zábavná rikša. Tato výjimečná sbírka nabízí
navíc k vidění i historická vozítka (viz foto), používaná pro přepravu handicapovaných. Tím tak nepřímo navazuje na nemocné
roztroušenou sklerózou, jež se léčí ve zdejším areálu sv. Josefa,
sv. Kláry a sv. Damiána. Je to v současné době jediné lůžkové zařízení v České republice pro nemocné s touto diagnózou. Z video-rozhovoru s Ing. Uhlířem vyjímám: „Přiznám se, že jsem v životě
neměl nové kolo. V 5 letech jsem dostal otlučeného dívčího Pionýra,
ve 12 letech pak ojetou Esku. Doma mám v současné době fond kol,
které půjčuji do reklam a filmů. Celkem jich vlastním okolo 1.000 ks.
V Žirči jsou vystaveny ty nejkvalitnější exempláře, co mám. V přízemí
muzea jsou k vidění kola, která jsem nikde jinde nevystavoval, měl
jsem je doma jako domácí stříbro. Je zde např. kolo, které bylo na
olympiádě v Rusku roku 1982, na kterém jezdil reprezentant Robert
Štěrba. Je tady rovněž vystaven jeden z prvních prototypů populárního Favorita z roku 1951. Jízdní kolo se pro mne stává zvláštním
a unikátním tím, pokud za sebou má nějaký zajímavý příběh, nebo
jej třeba vlastnil zajímavý majitel. Tato expozice vznikla na počest
200 let od vynalezení tohoto dnes nejrozšířenějšího dopravního prostředku.“
Z důvodu památkové ochrany nebylo možné v objektu vybudovat
výtah. Vozíčkáři tak mohou nahlédnout jen do přízemí muzea, kde
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Loutkářský soubor BOĎI Jaroměř HLEDÁ NOVÉ ČLENY. Zkou-

šíme každý pátek od 18.00 hodin v
Boučkově loutkovém divadle. Každý
si své místo najde. Potřebujeme jak
vodiče, tak mluviče, ale i techniky
atd. Nestyďte se a přijďte posílit naše řady.
Telefon na principála Romana Bauera: 777 812 470, e-mail:
bodi@bodi.cz, www.bodi.cz. Těšíme se na Vás.

2019

Kultura

P ř i p o mí n ky j ub ilujících os ob n os t í
1. čás t
Jubilea osobností Jaroměře a Josefova v roce 2019.
Jindřich Balzar (1879-1947), josefovský rodák, byl světoznámý artista, kouzelník-manipulátor s kartami a koulemi.
JUDr. Jaroslav Borkovec (1906-1949) byl jako právník aktivním
organizátorem odboje proti nacismu a komunismu, jak hlásá od
června 2006 pamětní deska na náměstí ČSA na domě čp. 17.
Uplynulo již 335 let od narození slavného barokního sochaře
a řezbáře Matyáše Bernarda Brauna (1684-1738), který měl za
manželku Jaroměřanku a v Jaroměři zanechal dvě sochařská díla,
a to náhrobek své tchyně Anny Miseliusové a Mariánský sloup.
V roce 2005 byla na náměstí ČSA v Jaroměři odhalena jeho bronzová busta od akad. sochaře Vladimíra Preclíka.
Letos si připomínáme životní jubilea dvou místních továrníků,
a to Antonína Čerycha (1829-1902), majitele cukrovaru, přádelny
a tkalcovny v Josefově, a dále Josefa Etricha (1829-1901), mlynáře
a zakladatele jutařského průmyslu v českých zemích. V r. 1882 založil první českou přádelnu, niťárnu a mechanickou tkalcovnu juty
a přádelnu lnu v Jaroměři.
Před 130 lety se narodil v Josefově Arnošt Heidrich (1889-1968),
významný exilový diplomat, právník, redaktor rozhlasu Hlas Ameriky. Spisovateli M. Ivanovovi (1929-1999), jehož dvojí životní jubileum si jako zakladatele literatury faktu v Československu letos
připomínáme, se podařilo v r. 1996 získat od Heidrichovy neteře
část jeho literární pozůstalosti pro jaroměřské muzeum.
Před 95 lety se v Jaroměři narodil Aleš Chalupa (1924-1993), PhDr.,
CSc., významný český historik, archivář a spisovatel oceněný jako
první Čech tzv. Rýnským tolarem.
Před 50 lety zesnul uznávaný botanik, amatérský herec, dramatik
a režisér, středoškolský profesor Alfréd Kobrle (1905-1969).
Před pěti lety zesnul slavný jaroměřský rodák, profesor mezinárodního práva, prof. JUDr. Vladimír Kopal, DrSc. (1928-2014), který
se od roku 1960 pravidelně zúčastňoval mezinárodních astronau-

tických kongresů v různých zemích světa a zasedání orgánů Organizace spojených národů (OSN) v New Yorku, Ženevě a Vídni. Zabýval se výzkumem a využíváním zejména kosmického prostoru,
moří a oceánů a mezinárodními vztahy.
Dvojí jubileum si připomínáme u odborného učitele, knihovníka
a publicisty Josefa E. Marvána (1889-1959).
Jaroměřští absolventi gymnázia a pedagogické školy pro učitelky
mateřských škol vzpomenou na svého profesora kreslení, modelování, na akademického malíře Karla Meisnera (1904-1979).
Již 90 let uplynulo od narození lesního inženýra, středoškolského profesora a lesního rady města Jaroměře Ing. Václava Němce
(1929-2013), čestného občana Jaroměře a Rychnovka-Zvole.
125 let uplynulo od narození josefovského rodáka, exilového diplomata, dramatika, překladatele a spisovatele Zdeňka Němečka
(1894-1957).
Již 100 let si připomeneme od narození zpěváka a smutečního řečníka Václava Pálky (1919-2000) a od narození uměleckého a dokumentárního fotografa Vratislava Šustila (1919-2007).
Vzpomínáme 90. výročí úmrtí obchodníka, továrníka, novináře,
cestopisce a dramatika Jana Patrného (1877-1929), jaroměřského
rodáka. Jeho nejslavnější divadelní hrou je nenáročná veselohra
Muži nestárnou (1926).
Také si připomínáme 90. výročí od úmrtí MUDr. Vojtěcha Paula
(1865-1929), významného regionálního historika a muzejníka, publicisty, který po 18 let pracoval ve funkci náměstka starosty města
Jaroměře.
Mezinárodního ohlasu dosáhlo sochařské dílo profesora Vladimíra Preclíka (1929-2008), akademického sochaře, který se uplatnil
i jako řezbář, malíř, spisovatel i vysokoškolský pedagog. Od tří měsíců po svém narození a přestěhování rodičů z Hradce Králové již
prožíval své dětství a mládí v Josefově.
PhDr. Jiří Uhlíř

Už j s ou t u z a se
I letošní jaro je opět ve znamení různých soutěží a přehlídek.
V pondělí 19. března se účastnila celostátního kola v Karlových
Varech výborná zpěvačka Rozárie Brzková (paní učitelka Kristýna
Brzková), 20. března jsme v Kuksu na krajském kole soutěže základních uměleckých škol v komorní hře zobcových fléten tleskali
souboru Musica per legni za krásné druhé místo (vyučující Martina Zemková), následující den v krajském kole získal klarinetový
kvartet s jedinečným názvem: „Moje kočky bez kocoura, ale za to
s Anežkou“ úžasné první místo s postupem do celostátního kola,
dále Zvláštní cenu za výjimečný interpretační výkon získala Anežka Brouková (basklarinet) a ještě jednu Zvláštní cenu pro soubor
za provedení skladby Paula Harvey. Za pedagogické vedení si
cenu odnesl i pan učitel Stanislav Hájek. A dechové nástroje na
výbornou do třetice. Tentokrát ve hře na žesťové nástroje získalo
duo Petr Stránský (trubka, pan učitel Pavel Herzog) a Jiří Matyska (pozoun pan učitel Václav Kárník ze ZUŠ Trutnov) v krajském
kole první cenu s postupem do ústředního kola! Všem soutěžícím
gratuluji a děkuji za parádní reprezentaci naší ZUŠky. A všem postupujícím držme palce!
Soutěžní a přehlídková smršť pokračuje. Dramaťáku začala základ-

ní kola přehlídek. Wolkrův Prostějov – umělecký přednes – z krajského kola do národního postoupili: Karolína Novotná, Alžběta
Skořepová, Kateřina Prášilová (reprezentuje Kolegium hraběte
Šporka). Čestná uznání získali: Jan Kosejk, Veronika Brožková.
Dětská scéna – sóloví recitátoři – do krajského kola postoupili: Sebastian Lebedinský, Magdaléna Novotná, Amálie Týfová, Pavlína
Tichá.
Čestná uznání: Vendula Povalilová, Agáta Matesová, Viktorie Ulrychová, Eliška Novotná.
Audimafor – krajské kolo přehlídky studentského a experimentujícího divadla a divadla poezie. Čestné uznání souboru Desgirafes
za energické herectví v inscenaci „Na zdraví!“, Čestné uznání souboru Děvčátko, a slečny za scénografické a prostorové řešení inscenace „Modrovous“ (za Kolegium hraběte Šporka). Oba soubory dostaly doporučení do národního kola Mladé scény v Ústí nad
Orlicí.
To je velká paráda. Všem zúčastněným gratuluji a ze srdce děkuji,
taktéž Jarce Holasové za výborné vedení. A všem postupujícím:
„zlomte vaz“!
Vlastimil Kovář, Základní umělecká škola F. A. Šporka
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Sport

KVĚTEN

Hokejisté Jaroměře mají za sebou povedenou sezonu
V Krajské lize mužů vyhráli základní část, ve čtvrtfinále vyřadili Hronov a semifinálovou sérii s favorizovanou Novou Pakou
ztratili až v dramatické pěti-zápasové bitvě.

V boji o bronz pak Jaroměřáci podlehli Náchodu 3:4 v prodloužení. „V základní části se nám dařilo nad očekávání. Čtvrtfinále
s Hronovem bylo výsledkově jednoznačné, na ledě to ale tak jednoduché nebylo. V semifinále už byla Nová Paka lepší a postup
si zasloužila,“ ocenil výkony novopackého vítěze celé soutěže
zkušený jaroměřský útočník Jiří Hamáček.
Výkonů borců se lvem na hrudi si všiml i velký fanoušek jaroměřského hokeje, starosta města Josef Horáček: „Sezonu po-

važuji za úspěšnou. Náš tým se na rozdíl od soupeřů neposiloval
hráči z vyšších soutěží, kluci tomu dali všechno. Jsem také rád, že
v závěru sezony výrazně stoupla návštěvnost.“
Třeba semifinálové boje s Novou Pakou sledovalo kromě lidí
s permanentkami také šest stovek platících diváků! Početná skupina fanoušků doprovázela tým i na stadiony soupeřů.
„Odehranou sezonu hodnotím pozitivně. Chtěli jsme ještě výš,
lákalo nás finále, ale v rámci našich možností je konečné čtvrté
místo asi maximum. Odehráli jsme to se svými hráči, zapracováváme nadějné juniory, v tomto směru jsem spokojený,“ připojil
svůj pohled na věc trenér jaroměřských hokejistů Marek Mach.
Kádr HC Jaroměř dozná změn, produktivní útočník Aleš Hlavnička míří za prací do ciziny. Někteří starší hráči zvažují ukončení aktivní činnosti. Patří mezi ně dlouholetá opora týmu Jiří
Hamáček. „Je to těžké, nechci už teď říkat konečné rozhodnutí.
Uvidíme, co přinese čas. Určitě se chci dále věnovat trénování
dětí. Mládež tady funguje, kategorie jsou naplněné, vedení i trenéři se o to starají výborně. Čím víc dětí bude sportovat, ať už
tady na hokeji nebo jinde, tím lépe,“ uzavírá Jiří Hamáček.
Více informací o jaroměřském hokeji najdete na stránkách
www.hcjaromer.cz, na webu mládežnického oddílu www.hcmjaromer.cz nebo na klubovém facebooku.
Petr Záliš

Sto l n í t en i s o sob ě d á v á v ěd ět
n e j e n o m v K rá l ov éh ra d eckém kra ji

Na počátku měsíce března se uskutečnilo v Teplicích Mistrovství České republiky jednotlivců ve stolním tenise dospělých.

Přes spletité regionální a krajské nominační turnaje se na Mistrovství České republiky nominovali v hráči TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2, a to v té době ještě 16letý David Čenovský, 15letý Jakub
Valeš hostující z TJ Tatran Hostinné, a Karel Šmídt. Všichni tři
jmenovaní svými výkony velice dobře reprezentovali nejen náš
oddíl, ale i naše město Jaroměř, byť se do závěrečných sobotních a nedělních bojů neprobojovali.
Dalších významných úspěchů se hráčům a hráčkám oddílu
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podařilo v kategorii nejmladšího žactva družstev, kde na přeborech Královéhradeckého kraje, dne 14. 4. 2019, se umístilo
družstvo chlapců ve složení Martin Stein, Patrik Joneš a Jan Novotný na druhém místě za TJ Tatran Hostinné. Druhé družstvo
B v této kategorii skončilo na 6. místě (hráči ročníků 2010 až
2012). V mladších žákyních naše družstvo, ve složení Tereza
Cejnarová a Ema Jedličková, skončili na 3. místě. Družstvo B se
umístilo na 4. místě. Pro náš oddíl je to velmi cenné a povzbuzující umístění mládeže, neboť v kategorii chlapců za sebou nechalo družstvo ze sportovního centra mládeže stolního tenisu
z TJ Sokol Hradec Králové 2.
Další vrcholy stolního tenisu mládeže nás ještě čekají jak v družstvech, tak i v jednotlivcích (Krajské přebory družstev a Mistrovství České republiky). O postup na tyto prestižní akce má
šanci bojovat ještě nejméně 8 mládežnických hráčů a hráček.
Dovolte, abychom Vás všechny příznivce sportu, a hlavně stolního tenisu, pozvali touto formou na Mistrovství České republiky jednotlivců mladšího žactva ve stolním tenise, jehož pořadatelstvím byl pověřen náš oddíl a uskuteční se ve dnech 11. až
12. května v hale ASVAJ v Jaroměři.
O dalších aktivitách a úspěšné činnosti oddílu si můžete informovat na https://www.pinecjosefov.cz/.
Za TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2, Josef Vítek
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Jaroměřský kros 2019
Terénní běžecký závod Jaroměřský kros 2019 vyhráli David Novák a Dagmar Kynčlová.

V neděli 7. dubna 2019 se v Jaroměři-Josefově vydařil již 9. ročník
jednoho z největších a nejkrásnějších krosových závodů v České republice. Celkem 450 závodníků si užilo za slunného počasí
členitou a jedinečnou trať tvořenou z vysokých hradeb a tunelů
pevnosti Josefov.
Výjimečné prostředí a skvělá organizace láká stále nové závodníky i ze vzdálenějších koutů. Nejpočetnější byla letos kategorie
mladších žákyň, ve které zvítězila Aneta Benešová z Kolína neuvěřitelným časem 5:06 na 1370 m dlouhé náročné trati, a stala se
tak zároveň přebornicí České obce Sokolské. Vítězkou v kategorii žen se stala Dagmar Kynčlová z Nového Města n. Metují. „Líbí
se mi, jak je trať variabilní, mám to tady moc ráda”, odůvodnila
na stupních vítězů svoji účast v závodě. V seznamu závodnic nechybělo ani jméno legendární olympioničky Blanky Paulů, která
vyhrála svoji kategorii a celkově mezi všemi ženami doběhla na
krásném šestém místě. „Jsem tady teprve po druhé, protože jsem
o tak hezkém závodě dříve nevěděla. Je to ale jeden z nejhezčích
závodů vůbec – profilem tratí i organizačně. Určitě příští rok přijeďte také!”, vyzvala další běžecké nadšence.
Velkého překvapení se dočkal rozběh, ve kterém již tradičně startovaly tělesně a mentálně postižené děti z místní speciální školy.

Předběžci museli kapitulovat před nejrychlejším ze závodníků,
který je nečekaně předehnal ještě před polovinou tratě a do cíle
dobíhal za mohutného aplausu a skandování diváků.
Závod měl i svoji malou sportovní tragédii, která se odehrála
v kategorii nejmladších žáků: jeden ze závodníků hned na startu
upadl a přišel o botu. Za pomoci jednoho z organizátorů však
opět do závodu vyběhl a do cíle šťastně dorazil – a nebyl poslední! Od pořadatelů pak obdržel zvláštní cenu.
Skvělá organizace závodu je zásluha Jiřího Poura, který od počátku závod řídí a kterému pomáhá tým více než 20 lidí z TJ Sokol
Jaroměř. „Moc rád bych poděkoval našemu týmu, kam patří naši
závodníci a jejich rodiče, trenéři jako Ondřej Porubek, Hanka Hřivnová, Roman Kopecký, Iva Dvořáková, Petr Vavřín nebo Bára Šubrtová. I díky nim to byl velmi povedený devátý ročník bez zranění,”
zhodnocuje a přidává plány do budoucna: „Na příští, jubilejní,
desátý ročník už nyní chystáme řadu změn a novinek. Zveme významné sportovní hosty, připravíme nové tratě zejména v kategorii Hobby a Hobby se psem. Celkově bychom zde v areálu pevnosti
Josefov příští rok rádi přivítali minimálně 800 závodníků. Výhodou
tohoto místa je totiž takřka neomezená kapacita a krásný přehled
o celé trati i pro diváky.“
Mgr. Jiří Pour

Město Jaroměř přijme do plaveckého areálu Jaroměř

PLAVČÍKA
•
•
•
•
•

kurz plavčíka podmínkou
věk 18+
období červen – srpen
dohoda o provedení práce
práce v 12hodinových turnusech

V případě zájmu o další informace kontaktujte vedoucího oddělení ASVAJ p. Martínka. Tel. 734 319 013.

H CM J a ro m ěř

V neděli 24. března byl odehrán turnaj hokejových přípravek
pro ročník 2010, který hráli na polovinu hřiště ve 4 hráčích a ročníku 2011, který hrál ve třetině ve 3 hráčích.
Postupně se utkali s domácím Náchodem, Třebechovicemi a Kobrou Praha. Na turnaji nenašli výsledkově přemožitele a všechna
utkání se jim podařilo vyhrát. Protože výsledky nejsou všechno,
tak je hokejisté doplnili i vynikajícími výkony. Kluci využili svůj talent, který celý rok poctivě trénovali a odehráli výborná utkání.
Turnaj si užili. Pro ročník 2011 to byl poslední turnaj před hokejovými prázdninami. Klukům z ročníku 2010 přejeme hodně štěstí
v turnaji v Bohumíně a všem klukům děkujeme za vzornou reprezentaci města Jaroměř.
Ondřej Fajfr, HCM Jaroměř
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Florbalisté postupují do 1. ligy
Druhou sezonu po sobě jsme vyhráli základní část Národní ligy
– západ, tentokrát s krásným náskokem 13 bodů.

Pak přišly nástrahy zrádného Play-off, v jehož čtvrtfinále nás čekali pražští Wizards, a ti nás zaskočili hned v prvním utkání, které se odehrálo v Jaroměři. Druhý den jsme si ale spravili náladu
a do Prahy se jelo za vyrovnaného stavu. Po první tamní výhře
jsme měli i možnost mečbolu, ten jsme ale bohužel nevyužili,
a tak jsme museli před skvělými 287 fanoušky rozhodnout až
doma (série 3:6; 11:6; 4:3; 5:7; 11:7)!
Následovala repríza semifinále z minulé sezony proti Traverze Mukařov, jehož vývoj série kopírovala. Po vedení z domácího prostředí 2:0 na zápasy to bylo po pražských výjezdech
2:2 a rozhodovalo se znovu v Jaroměři. V uplynulém ročníku to
pro nás byla konečná, tentokrát jsme však Mukařov zlomili bez
inkasované branky a slavili postup do finále (série 7:3; 7:5; 7:8;
3:4; 4:0)!
V tom nás čekal v pořadí druhý celek základní části ASK Orka Čelákovice a hned dal najevo, že opět nepůjde o jednoduchou sérii, když v prvním jaroměřském utkání těsně vyhrál. Druhý den
jsme však zlepšili defenzivu a srovnali sérii na 1:1. Třetí zápas
byl ukázkovou přestřelkou, ve které jsme sice téměř celý zápas
vedli, ale soupeř se rozhodně nevzdával. Zápas jsme získali ve
svůj prospěch až 30 vteřin před koncem, mečbol byl znovu na
světě a tentokrát jsme s ním chtěli naložit lépe. Do čtvrtého
utkání vstoupili lépe domácí hráči Čelákovic, ale dokázali jsme
to do konce třetiny dotáhnout a následně odskočit o dvě bran-

ky. Ovšem ani tentokrát se nám ofenzivní choutky Orky nepodařilo zastavit, na začátku třetí třetiny bylo srovnáno a začalo
se od znovu. Na obou stranách se střídaly šance a zásahy gólmanů, naštěstí pro nás jsme jednu z nich, na kterou již soupeř
nedokázal odpovědět, proměnili a stali se mistry Národní ligy
(série 8:9; 8:4; 10:9; 5:4)!
S titulem jsme si tím, krom poháru, vysloužili i postup do 1. ligy
čili druhé nejvyšší celostátní soutěže! Náš finálový soupeř musí
o postup hrát v baráži. V příští sezoně tedy budeme hrát nejvýše z celého Královéhradeckého kraje a po superligových Pardubicích nejvýše z východních Čech. Je to skvělá práce celého
týmu, který se svojí ofenzivní hrou probojoval na stupně nejvyšší. Zároveň je úžasné, že jsme to dokázali s většinou kádru
jaroměřských odchovanců!
Velký podíl na tom mají ale i naši výborní fanoušci, kteří nás po
celou sezonu podporovali, a v Play-off vytvořili suverénně nejvyšší domácí návštěvnost, když jich v průměru přicházelo 214!
Ale i na venkovní výjezdy s námi cestovali buď společným autobusem, nebo vlastními prostředky v hojném počtu. Tímto tedy
chceme všem fanouškům poděkovat a už se těšíme na sezonu
další, PRVOLIGOVOU!
A co na to po rozhodujícím zápase řekl náš trenér Martin Klapka?
„Chtěl bych poděkovat celému týmu, který završil skvělou sezonu
bojovným výkonem proti dobře hrajícím Čelákovicím. Děkuji soupeři za vyrovnanou sérii a přeji jim hodně štěstí do baráže. Také
bych chtěl poděkovat skvělým fanouškům, kteří nás celou sezonu
hnali kupředu.“
Teď nás tedy čekají noví soupeři, nové výzvy, nové zkušenosti
a doufáme, že i v hledišti nové tváře. A nových hráčů není zejména v mládežnických (dívčích i chlapeckých) kategoriích taky
nikdy dost, takže neváhejte a přidejte se k nám.
Za oddíl florbalu TJ Sokol Jaroměř,
Karel Hašek a Martin Klapka

P r o s t F a i n L i g a f irem 2 0 19
V sobotu 6. 4. 2019 se uskutečnil, již tradičně v důstojnické
besedě PDA v Josefově, slavnostní galavečer 13. ročníku Jaroměřské PROST FAIN LIGY firem 2019.
Na tento slavnostní galavečer zavítalo
na 200 hostů z řad osobností, majitelů
a manažerů firem, v neposlední řadě
pak hráčů všech týmů této ligy firem.
Bez diskuze nejvýznamnějším hostem
byl p. Ladislav Vízek, který je držitelem zlaté olympijské medaile z roku
1980 a bronzové medaile z ME 1980,
účastníkem MS 1982 a je členem Klubu
ligových kanonýrů (115 branek). Ten
pobavil přítomné hosty hlavně svým
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vyprávěním o své účasti ve známé taneční soutěži „STAR DANCE“. Tradičními váženými hosty byl pak například starosta města Jaroměře p. Josef Horáček, nebo předseda Okresního fotbalového svazu p. Petr Vítek.
V průběhu večera došlo k předání cen všem týmům a nejlepším jednotlivcům této halové ligy firem. Celý večer se pak nesl
v duchu módy Black&White a tímto večerem provedla přítomné hosty moderátorská dvojice Hanka Poskočilová a Pavel
Schröfel.
Po předání cen všem týmům a slavnostním rautu došlo na kulturní vystoupení „SAXOFRANCIS“, které bylo opravdovým vrcholem večera. Poté pak již následovala „after party“ v podání
DJ Ferbase.
Jiří Lebedinský
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Winnwell cup 2019 – memoriál Josefa Veselého
Od čtvrtka 28. 3. do neděle 31. 3. se v Jaroměři konal tradiční, již aby během slavnostního vyhlášení ocenil nejlepšího hráče, bran18. ročník, mezinárodního hokejového turnaje pro mladé hoke- káře, talenta turnaje, nejlepšího střelce a vítěze kanadského bojisty – WINNWELL CUP 2019 – memoriál Josefa Veselého.
dování.

Turnaj se koná za podpory města Jaroměře a tradičně se ho
účastní 10 týmů – 9 z Česka a 1 z Německa. „Turnaj má v hokejovém světě super jméno. Není problém ho naplnit, naopak rok co
rok musíme odmítat týmy, které se kapacitně nevejdou. To nás na
jednu stranu mrzí, na druhou je to pro nás pocta. Radost nám dělá
německý tým Jungadler Mannheim, který je v Německu branný
jako top akademie a našeho turnaje se účastní 4 roky po sobě“,
řekl k účastníkům ředitel turnaje Tomáš Veselý.
První týmy dorazily do Jaroměře již ve středu večer. Ve čtvrtek
proběhlo oficiální zahájení, kterého se zúčastnil i starosta města
Jaroměře p. Josef Horáček. Páteční den zakončili dovednostní
soutěže – SABE Skills competitions, kdy během takřka 2 hodin
soupeří mladíci v individuálních, ale i týmových disciplínách.
Sobotní den patřil tradičně dohráváním základních skupin a rozehráním play-off. Domácí HCM Jaroměř narazila po vítězství
ve své skupině v semifinále na Jungadler Mannheim, kterému
podlehla těsně 2:3 a čekal na ní boj o bronzovou medaili proti
týmu VHK Vsetín, který nestačil na Mountfield Hradec Králové,
obhájce titulu z loňského ročníku. Finálový souboj čekal po roce
znovu na mladíky z Hradce Králové, a to proti týmu Mannheimu.
„Turnaj je každoročně vyrovnaný a musím říct, že některé zápasy
mají opravdu vysokou kvalitu. Trenéři si pochvalují konfrontaci
s jinými týmy. Často slýcháme, že během sezóny nemají konkurenci a pak přijedou k nám, kde najednou musí kluci hrát na 120 % a ani
to často na úspěch nestačí. To je to, co dá těm klukům nejvíc, proto to děláme.“ (TV)
Během turnaje sledoval organizační výbor i individuální výkony,

Již tradičně je součástí turnaje charitativní akce pro Dětský domov a základní školu speciální v Jaroměři. Pomocí dobrovolného vstupného, darů od týmů, soutěží hod pukem, nebo prodejem oficiálních hracích puků se podařilo dát dohromady částku
přesahující 16 000 korun. „Je to neskutečné, rok co rok se nám
daří vybrat více a více. Peníze putují dětem, které neměly takové
štěstí, aby mohly sportovat. Jsem rád, že si to uvědomují jak rodiče a návštěvníci, kteří se do toho zapojí, tak i hráči. Smekám klobouk před hráči Vsetína, kteří před svým semifinálovým zápasem
vzali děti přímo k sobě do kabiny“, doplnil Veselý.
Výprava Vsetína si z Jaroměře odvezla i cenu Josefa Veselého.
„Důvodem bylo především to, jak se celá výprava v Jaroměři chovala. Přijeli si turnaj užít. Rodiče fandili, měli bubny, transparenty.
Fandili dokonce i když nehrál jejich tým. Kluci se zachovali jako
frajeři, když nabídli dětem z dětského domova exkurzi do kabiny.
Při zahájení vypadla na stadionu wifi, nebylo možné přehrát hymnu, a tak prostě vsetínský kotel jednoduše začal zpívat, přidali se
všichni, celý zimák zpíval hymnu, to bylo neskutečné.“ Zdůvodnil
výběr ředitel turnaje.
KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE:
1. Mountfield H. Králové
2. Jungadler Mannheim
3. HCM Jaroměř
4. VHK Vsetín
5. SC Kolín
6. East Bohemia
7. HC Orli Znojmo
8. HC Příbram
9. HC Letci Letňany
10. HC Slavoj Zbraslav

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ:
NEJLEPŠÍ HRÁČ TURNAJE –
Jakub Frolo (VHK Vsetín)
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ TURNAJE –
Kristián Ševců (East Bohemia)
TALENT TURNAJE –
David Bedlek (HCM Jaroměř)
NEJLEPŠÍ STŘELEC –
Adam Novotný (Montfield HK)
VÍTĚZ KANADSKÉHO BODOVÁNÍ –
Max Prachař (Montfield HK)

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří umožnili, abychom pokračovali v taťkovi a naší rodinné tradici. Ať jsou to lidi z klubu nebo
z města, sponzoři Hejduk sport a SABE sportovní poháry, nebo
všichni, kteří se turnaje zúčastnili. Hlavně je to ale rodina. Nechci
jmenovat, protože bych určitě zapomněl, ale dva lidi vyjmenovat
musím, a to je mamka s přítelkyní, které mi pomohly asi nejvíce.“
Tomáš Veselý – ředitel turnaje

So utěž n í sez o n a ma žoret ek C a rmen 201 9

Tak nám po dlouhé době příprav konečně začala nová soutěžní ší choreografií, která se tento den představila, bylo vystoupesezóna 2019.
ní kadetek – Carmen 3, tentokrát s Pom-pomy. Jejich skladba
Dne 23. 3. 2019 jsme se zúčastnily pro nás první soutěže „Josefovský klíč“. Jednalo se o nepostupovou soutěž, kde jsme
poprvé představily nové choreografie pro tento soutěžní rok.
Jako první se představily naše nejmenší dívky – Carmenky. Jejich skladba se jmenovala „RAKEŤÁK“ a tančily s hůlkou. K naší
velké radosti ve veliké konkurenci obsadily krásné 3. místo. Dal-

se jmenovala „FOTBALISTI“. Také tady nám to zacinkalo. Jako
malé holčičky také obsadily krásné 3. místo. Touto soutěží jsme
odstartovaly novou sezónu. Víme, že máme rezervy a že máme
co zlepšovat.
Mažoretky CARMEN při DDM Klíč Jaroměř
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S té v ý ro č í L í p y s v ob od y v Jos ef ov ě
Narozeniny se slaví nejen v rodinách, svá výročí mají firmy, spolky, stavby ale také stromy.

V sobotu 13. dubna měla sté „narozeniny“ josefovská Lípa svobody. V roce 1919 ji na počest vzniku Československé republiky zasadili občané Josefova a byla to slavnost, jak se tehdejší dobu patřilo
– s koncertem vojenské hudby a za účasti armády, školní mládeže
a spolků. Mladá lipka se ujala a přežila do dnešních dnů v plné síle
a kráse. Také parčík u pravoslavné kaple sv. Jiljí, v jehož středu se

lípa nachází, je stále pěkným místem Josefova, byť by potřeboval
částečnou rekonstrukci. Klub přátel Josefova uspořádal za vydatné pomoci 30 dětí z pionýrského oddílu Za vodou jarní úklid jeho
centrální části. Technické služby města ihned odvezly pohrabanou
starou trávu a listí a následně prořezaly okolní stromy a instalovaly tři nové lavičky. Paní Eva Shejbalová obnovila zašlý nápis na
kameni před lípou oslavenkyní. Pak už se jen čekalo, jaké bude
v sobotu 13. dubna počasí. Bohužel špatné jako v neděli přesně
před sto lety, a tak vzpomínkové setkání u Lípy svobody pořádané Klubem přátel Josefova bylo spíše komorní. K slavnostnějšímu
vyznění mu chyběla větší účast josefovského občanstva. Přítomní
se ovšem mohli potěšit hedvábným šátkem, který si před sto lety
odnášeli účastníci slavnosti domů na památku. Na závěr stojí za
připomenutí, že ze stromů svobody vysazených v roce 1919 přežily
ještě další dva – jeden v Jaroměři u křižovatky Na Špici a druhý na
nádvoří bývalé vojenské nemocnice. Přejme si, aby stejnou vitalitu
prokázaly také lípy vysazené během loňských oslav jubilea republiky.
Pavel Mertlík

K r átc e seka n é t rá v n íky
o dpa řuj í c en n o u v od u
Komise pro životní prostředí města Jaroměře se zabývá i takovými tématy jako je boj se suchem a ubývající druhová rozmanitost ve městě. Jaké jsou příčiny, následky a jakými opatřeními se
dá současná situace zmírnit? O tom se na požádání rozepsal pan
Michálek z České společnosti ornitologické.
Optimisticky začít tento článek asi nejde. Nedostatek vody hubí
ruku v ruce s kůrovcem naše lesy, se suchem se potýká zemědělství a města jsou vyprahlá a přehřátá. Pojďme dohonit mnohaletý
skluz a připravujme se na to, že bude hůř. Začněme s tím nejjednodušším a nejlevnějším. Neholme naše městské trávníky do podoby
golfových hřišť! Takové plochy jsou totiž velmi výkonnými výparníky. Ztrácíme tu vláhu, zem se přehřívá, vysychá a praská. Hmyz,
který je potravou pro ptáky, ještěrky nebo třeba ježky, z celé Evropy mizí závratnou rychlostí, což dokazují třeba výzkumy v Německu. Ty potvrzují, že za poslední desítky let zmizelo 75 % veškerého
hmyzu! Viníkem je především průmyslově pojaté zemědělství, ale
ani ve městech nemají živáčci, kteří s námi sdílejí krajinu odjakživa,
na růžích ustláno. V největších západoevropských městech, jako
je třeba Londýn nebo Brusel, si to uvědomili už před několika lety.
Trávníky v parcích i na sídlištích mívají jasně označené nesekané
plošky. Někde je nazývají motýlími záhony, jinde květinovými zahrádkami. V podstatě jsou to „jen kousky trávy“, které se nechají
vykvést a část se pokosí v průběhu léta, další části se sekají max.
jednou za dva roky. V porostu jsou totiž živočichové i v zimě, např.
kukly motýlů. Při sekání těchto ploch je třeba zajistit, aby poblíž
byla jiná nesečená ploška. Motýli a brouci pak mají šanci přeletět
a jejich život může pokračovat. Zároveň je nutné tyto travnaté
mozaikové plochy mezi sebou v průběhu let prohazovat. Takový
květinový kousek ztrácí nesrovnatelně méně vody než krátce střižený trávník. Navíc je rozmanité kvítí obletované včelami a motýly
pastvou pro oko. Kdo se bojí, že ho tu něco ukousne, nemusí do
této „minidžungle“ vcházet, dá se obdivovat i z jejího kraje.
Ochranáři varují před změnami klimatu a krajiny už desítky let. To
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dlouhé období jsme se mohli připravovat, ale síla setrvačnosti je
obrovská. Přizpůsobivost k různým změnám je vlastnost, která
náš druh udržela na Zemi nevídaně dlouho. Poslouchejme náš instinkt a přizpůsobme se. Začněme teď.
Břeněk Michálek & Komise pro životní prostředí

Koncert Big Bandů v divadle.
The Georgia College Jazz Band (Milledgeville, USA, kapelník C.
Towner) a Big Band hraběte Šporka (Jaroměř, CZ, kapelník M.
Brunner)

Městské divadlo Jaroměř 24. května 2019 v 18 hodin, vstupné
dobrovolné.
OPRAVA textu v dubnovém Zpravodaji.
Prosím čtenáře dubnového Zpravodaje Jaroměře 2019, aby si
laskavě opravili moje přehlédnuté chyby v článku "Jaroměřská
významná jubilea v roce 2019". Mělo být správně vytištěno, že
od první historické zmínky o klášterní škole a kostelním zpěvu
uplynulo již 645 let. Od založení kláštera augustiniánů kanovníků v Jaroměři již 670 roků.
Profesor akademický sochař Vladimír Preclík se narodil před
90 lety, dne 23. května 1929, v Hradci Králové. Omlouvám se
též za přehlédnutí nesprávného využití čárek v interpunkci
mezi jednotlivými slovy textu. Prosím čtenáře Zpravodaje Jaroměře za prominutí mých přehlédnutí, což mne pochopitelně
mrzí. Příště budu pozornější.
Jiří Uhlíř, Jaroměř, 31. 3. 2019
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Kalendárium

4. květen
Slavnostní přestřižení liány Josefovské džungle a otevření stezky
6.00 hod.
U rybníka na Starém Plese
Pořádá: ČSO
4. květen
Rybářské závody
6.00 hod.
Slepé rameno Trojice
Pořádá: MO ČRS Jaroměř
4. květen
Nostalgický vlak – zahájení sezony
Výtopna Jaroměř
Pořádá: Železniční muzeum Výtopna
Jaroměř
7. květen
Léto s gentlemanem – kinoklub
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
8. květen
Pietní akt u příležitosti Dne vítězství
10.00 hod.
Socha u divadla
Pořádá: Město Jaroměř
11. a 12. květen
Jařinec 2019 – divadelní festival
14.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Kolegium hraběte Šporka
14. květen
Koncert smíšených sborů
19.00 hod.
Husův sbor CČSH

Pořádá: MKS
16. květen
Harrachovské sklo
17.30 hod.
Wenkeův dům
Pořádá: NPÚ ÚOP Josefov a Městské
muzeum v Jaroměři
17. květen
Muzejní noc ve Výtopně Jaroměř
18.00 hod.
Výtopna Jaroměř
Pořádá: Železniční muzeum Výtopna
Jaroměř
17. květen
Setkání se skupinou The Angels
20.00 hod.
U Zubra
Pořádá: Vratislav Čermák
18. květen
Odhalení sochy sv. Barbory
15.00 hod.
Masarykovo náměstí v Josefově
Pořádá: Ochránci památek pevnosti
Josefov
19. květen
Bezhlavý rytíř
13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
Pořádá: LS BOĎI Jaroměř
24. květen
Noc kostelů
18.00 hod.
www.nockostelu.cz
25. květen
Pohádkový les

14.00 hod.
Josefov u padacího mostu
Pořádá: DDM Klíč
25. květen
Den otevřených dveří a dětský den
10.00 hod.
Letiště v Jaroměři
Pořádá: Aeroklub Jaroměř
25. květen
Josefovský pohár
9.30 hod.
Ravelin No. XIV
Pořádá: SDH Josefov
27. květen
Prodejní trhy
8.00 hod.
nám. Československé armády
Pořádá: Václav Chaloupka
29. květen
Lokální apokalypsa – vernisáž výstavy A. a J. Klemensových
18.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
2. červen
Dětský den
14.00 hod.
Park u knihovny
Pořádá: DDM Klíč, Baskeťáci, PTO
Maxim a další
3. – 9. červen
Divadelní slavnosti
Městské divadlo Jaroměř
Pořádá: MKS

15. červen 2019 od 10.00 – 20.00 hod.

100 let od založení jaroměřského gymnázia...
Zveme všechny absolventy, občany města a přátele školy na oslavu stých narozenin gymnázia v Jaroměři.
Připraven je pestrý program v budově školy i v přilehlém školním parku. Využijte jedinečnou možnost setkat se s bývalými spolužáky a profesory. Celodenní oslavy zahájí v 10.00 hod. hejtman Královéhradeckého kraje a náš absolvent – PhDr. Jiří Štěpán,
Ph.D.

Stomatologická pohotovost – 08.00-10.00 hod.
04.05. a 05.05.
MUDr. Erika Uhlířová
Průmyslová 146, Jaroměř
491 815 475

11.05. a 12.05.
MUDr. Karel Kalfus
Česká 50, Jaroměř
491 815 077

25.05. a 26.05.
MUDr. Ivona Plšková
Komenského 554/a, Česká Skalice
491 451 300

08.08.
MUDr. Jaroslav Ožďan
B. Němcové 13, Česká Skalice
491 452 789

18.05. a 19.05.
MUDr. Lucie Strnadová
Z. Němečka 130, Josefov
491 812 495

01.06. a 02.06.
MUDr. Olga Záplatová
Husovo nám. 36, Česká Skalice
491 452 447
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Akce na hradech a zámcích – květen 2019
1. a 8. 5. – státní zámek Náchod.
Prohlídky reprezentačních pokojů Piccolominiů se sníženým vstupným pro všechny návštěvníky. Od 9 do 16 hodin.
(www.zamek-nachod.cz)

na zámku, prohlídky svatebních prostor v doprovodu konzultantky. (www.zamek-hradekunechanic.cz)

24. 5. – hospitál Kuks.

Soirée u vévodkyně za svitu svící. Nevšední večerní prohlídky zámku, který bude osvětlen pouze světlem svíček. Během procházky zámeckými interiéry se dovíte mnohé
o tom, jak probíhal večer na zámku, zjistíte, jak a čím se svítilo
a čeká Vás i jedno milé překvapení. (www.zamek-ratiborice.cz)

Noc kostelů. Kostel Nejsvětější Trojice v hospitálu
Kuks bude přístupný v rámci zvláštní komentované prohlídky
kombinované s koncertem chrámového sboru. Netradiční prohlídka kostela vedená Mgr. Horákem začíná v 18:00. Během
prohlídky budou výjimečně k vidění i kněžská roucha, monstrance, věčná světla a relikviář s ostatkem sv. Jana z Boha –
zakladatelem řádu milosrdných bratří. (www.hospital-kuks.cz)

4. 5. – státní zámek Náchod.

25. 5. – státní zámek Hrádek u Nechanic.

3. – 5. 5. – státní zámek Ratibořice.

Mše svatá. V zámecké kapli Nanebevzetí Panny Marie.
Od 16 hodin. Vstup zdarma. (www.zamek-nachod.cz)

Hrádkem křížem krážem. Speciální komentované prohlídky s nahlédnutím do běžně nepřístupných prostor zámku.
(www.zamek-hradekunechanic.cz)

5. 5. – státní zámek Náchod.
Prohlídka kaple od 13 hodin. (www.zamek-nachod.cz)

8. 5. – státní zámek Opočno.
Dětská míle. Běžecké závody pro děti i rodiče v zámeckém parku. (www.zamek-opocno.cz)

8. – 12. 5. – státní zámek Hrádek u Nechanic.
Květiny z časů královny Viktorie – květinová výstava.
Druhý ročník květinové výstavy v rámci základního okruhu.
(www.zamek-hradekunechanic.cz)

19. 5. – státní zámek Hrádek u Nechanic.
Svatební den. Prezentační den pro zájemce o svatbu

Akce na květen 2019 v Královských věnných městech
Dvůr Králové nad Labem
TÝDEN DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ
8. 5. - 11. 5. 2019
www.pivo-tambor.cz
5. ROČNÍK CHARITATIVNÍHO POCHODU
ŽIVOT SRDCEM 2019
25. 5. 2019
www.zivotsrdcem.cz
Hradec Králové
HELICOPTERSHOW
17. - 18. 5. 2019
www. dsa.cz
Chrudim
ATHÉNY VÝCHODNÍCH ČECH
25. 4. - 5. 5. 2019
www.chrudimsobe.cz
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BIG BAND A MICHAL MALÁTNÝ
30. 5. 2019
www.chrudimsobe.cz
Mělník
PRŮVOD SV. MARTINA
9. 11. 2018
www.melnik.cz
Nový Bydžov
POCHOD NA HRÁDEK
4. 5. 2019
www.novybydzov.cz

5. - 26. 5. 2019
www.tyluvdum.cz
POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ
24. - 25. 5. 2019
www.rockoupani.cz
Trutnov
CIRK-UFF – MEZINÁRODNÍ FESTIVAL NOVÉHO CIRKUSU
30. 5. - 2. 6. 2019
www.cirkuff.cz

NOTA BENE
11. 5. 2019
www.novybydzov.cz

Vysoké Mýto
ČERMÁKOVO VYSOKÉ MÝTO - 27. ROČNÍK, MÁJOVÝ KUJEBÁCKÝ JARMARK
25. 5. 2019
www.vysoke-myto.cz

Polička
MARTINŮ FEST

Více informací na www.vennamesta.cz
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Kostel Panny Marie v Broumově
Nejznámější broumovskou památkou je bezesporu benediktinský klášter v historickém centru města.

Necelý kilometr od něj se ovšem nachází památka vzácnější –
nejstarší dřevěný kostel v České republice, který zároveň patří mezi nejstarší svého druhu v Evropě. Z náměstí se k němu
vydáme po zelené turistické značce. Po cestě potkáme kostel
sv. Václava rekonstruovaný Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem a kostel sv. Ducha.
Po dalších tři sta metrech se ocitneme v cíli naší cesty. Přímo

před sebou spatříme hřbitovní kostel Panny Marie. Podle pověsti byl založen již roku 1177. První písemná zmínka v roce
1383 ho označuje za “starý farní kostel”. V době husitských válek byl vážně poničen a po jejich konci obnoven do současné
podoby. Později přibyla zvonice a nový oltář. Kolem kostela
vede ochoz s malbami na dřevěných deskách a interiér je taktéž barevně vyzdoben. Vevnitř se zahledíme na strop i stěny,
kde spatříme obrazy světců a nejstarší výtvarné znázornění
Broumova.
Pokud nás návštěva tohoto místa inspiruje k poznávání dalších
církevních památek, můžeme zavítat na jeden z koncertů ojedinělého festivalu Za poklady Broumovska. Každé vystoupení
se totiž odehrává vždy v jednom z kostelů patřícím do broumovské skupiny z dílny Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových.
Výtěžek z festivalu pomáhá financovat opravu těchto vzácných památek, které bývají běžně nepřístupné. Letos se mezi
vystupujícími objeví například zpěvačka Dasha a operní pěvkyně Eva Urbanová. Podrobný program je k dispozici na www.
zapoklady.cz.
Mgr. Jiří Švanda

Vych á zí l et n í t uris t ické n ov in y
K l ad skéh o p o mezí

Hlavním tématem jsou vojenské památky zapojené do prázdninového Festivalu zážitků. Novinkou je rubrika Krajina příběhů, která zve i na méně známá místa formou poutavého
vyprávění.
Léto v Kladském pomezí se
dá strávit různými způsoby.
Proto jsou součástí novin nejen tipy na aktivní dovolenou,
ale také inspirace kudy se vydat za poznáním, jaké výstavy
a akce neminout a kde se posléze občerstvit.
Rozhovor s Janou Nešněrovou, ředitelkou Městského
muzea a galerie J. W. Mezerové v Úpici, přiblíží rekonstrukci a znovuotevření Dřevěnky.
Tento nejstarší úpický dům
(NKP) s etnografickou expozicí získal cenu za Dřevěnou

stavbu roku 2019.
Dále v novinách zve město Náchod na vojenské akce i Jiráskovu turistickou chatu. Do Nového Města nad Metují se můžou
turisté vydat za nově otevřenou zámeckou alejí i létajícími stroji Leonarda da Vinci. Významná trať Jaroměř – Česká Skalice –
Malé Svatoňovice slaví 160 let a 1. 6. 2019 se z Výtopny Jaroměř
po ní rozjede parním vlak a vy můžete sedět v něm.
Festivalu zážitků, největší události letošního léta v Kladském

pomezí, je věnována dvojstrana, která seznámí nejen s kompletním programem, ale i možnostmi, jak získat odměnu či být
součástí mimořádného zážitku. Nechybí ani cestovatelská hra
Toulavý baťoh a novinky z projektu Čapek.
Noviny budou k dostání od konce dubna 2019 v informačních
centrech regionu Kladského pomezí a v elektronické formě na
www.kladskepomezi.cz.
Mgr. Jiří Švanda

!!! POZVÁNKA NA BENEFIČNÍ KONCERT !!!
Domov sv. Josefa, jediné lůžkové zařízení pro nemocné
roztroušenou sklerózou, srdečně zve na benefiční koncert. Uskuteční se v podkrovním sále Domu sv. Damiána v
Žirči u Dvora Králové n. Labem ve čtvrtek 23. května 2019
v 18,00 hodin.
Na koncertě zahraje Orchestr Slávy Vorlové z Náchoda.
Program koncertu:
Jan Křtitel Vaňhal: Symfonie C-dur
Frédéric Chopin: Klavírní koncert č. 2 f-moll, sólistka Olena
Ivaněnko
Výtěžek z koncertu bude použit na nová okna. Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme!
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Uk l í zí m e J a ro m ěř

Již čtvrtým rokem s partou přátel a známých podnikáme na jaře
(od loňska už i na podzim) úklid vytipovaných přírodních lokalit
v okolí Jaroměře.

Letos jsme od odpadků zbavili porost v pomyslném trojúhelníku
ulic Na Ptákách, Ruská a u železničního mostu přes řeku Labe...

A že bylo co sbírat. I po těch čtyřech letech se většina z nás nestačila divit, co jsou lidé schopni v době sběrných dvorů, kontejnerů a odpadkových košů na každém rohu, zcela lhostejně odhodit do přírody.
Po úctyhodném nasazení všech zúčastněných byl výsledek vidět
hned na první pohled a doufáme, že v tomto stavu vydrží co nejdéle. Mnozí z Vás si asi řeknou, proč to sbírat, když tam lidé odpadky za chvíli nahází znova. Možná nahází, ale možná také ne.
To by nemělo být odůvodnění, proč o své okolí nepečovat. Ano,
na jednu stránku je to řešení následku a ne příčiny, ale nechat
naše okolí napospas jedincům, kterým je úplně jedno, co kde odhodí, bychom neměli. Jak by to tu za chvíli vypadalo.
Pořád je nás doufám většina těch, kteří se chtějí projít přírodou,
aniž by míjeli hromady igelitových pytlíků, obalů, PET lahví a plechovek. Přitom nemusíme chodit ani do přírody, stačí občas uklidit před domem nebo u sebe v ulici. Zkusme udělat naše okolí
hezčí a nečekejme, že to za nás udělá někdo jiný, ten někdo jiný
může udělat naše okolí klidně i horší. Tímto děkuji všem zúčastněným, kteří sdílí podobnou myšlenku, není jim lhostejné prostředí, ve kterém žijí a vedou k tomu i své děti.
Stanislav Šnábl

P od p o ř t e 1 5 . kv ět n a
2 3 . r oč n í k K v ět in ov éh o d en

Také v tomto roce se uskuteční, jako součást mezinárodní kampaně proti rakovině za zlepšení léčby a výzkumu nádorových
onemocnění, ve středu dne 15. května, již 23. ročník celonárodní
veřejné sbírky Květinový den s označením Český den proti rakovině 2019.
Akce je zaměřena na výchovu ke zdravému způsobu života v rodině a na prevenci před rizikovými faktory, spolupodílejícími se
na nádorových onemocněních. Účelem sbírky je preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím informací v letácích
a za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj
proti rakovině, na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života
onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických pracovišť. Tradičním symbolem
sbírky je žlutý květ měsíčku lékařského, barva stužky u kytiček
bude letos meruňková. Kvítek bude opět nabízen za minimální
příspěvek 20 Kč.
Hlavním tématem sbírky a letáků bude tentokrát prevence nádorového onemocnění plic. Patříme k pěti „nejprokouřenějším“ zemím Evropy! V posledních letech mírně ubývá kuřáků mužů, zato
roste počet kouřících žen, mladistvých a experimentujících dětí.
Se zdravím hazarduje asi třetina mužů a čtvrtina žen. A důsledky?
Každé dvě hodiny si u nás rakovina plic vyžádá lidský život. Přitom 80–90 % pacientů s tímto onemocněním jsou kuřáci! V zájmu
snížení rizika nádorů by se měl každý snažit již od mládí osvojit
si způsob života, kterým by co nejvíce zvyšoval svou výkonnost
a odolnost proti chorobám. Jde především o nekuřáctví, pravidelnou fyzickou aktivitu, duševní pohodu a zdravou výživu.
V našem regionu se Květinovému dni dlouhodobě věnuje Liga
proti rakovině Náchod, která již více než 20 let působí v oblasti
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prevence a podpory nemocných. V tomto roce došlo ke změně
její adresy, nově sídlí v Pražské ulici 1759 (areál Hamra). Díky její
spolupráci s 15 středními školami a skauty v mnoha městech a obcích Náchodska, Broumovska, Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska jsme oblastí, kde lidem není zdraví lhostejné
a kde má Květinový den každoroční širokou podporu veřejnosti.
V celostátní statistice se v loňském roce mezi 57 organizacemi
umístila náchodská LPR na vynikajícím 5. místě jak v počtu prodaných kytiček, tak i v celkovém výtěžku Květinového dne!
Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem, pomozte
prosím 15. května i vy!
MUDr. Vladimír Müller, Liga proti rakovině Náchod

První občánky roku 2019 přivítala na Městském úřadě v Jaroměři zastupitelka Jarmila Asadová.

Písničkami a básničkami nové občánky potěšily děti z MŠ Na
Zavadilce.
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Společenská kronika

Jaro v Semonicích
Jaro v Semonicích předznamenávají vždy dvě akce pro veřejnost, a to Beseda s cestovatelem a Velikonoce v Semonicích.

Letošní beseda, která přilákala více než čtyři desítky posluchačů, se konala poslední březnovou neděli a díky dvěma mladým
cestovatelům jsme se dozvěděli mnoho o Islandu, jeho geografii, fauně, flóře a v neposlední řadě i o Islanďanech samotných.
Pavlína Havlová a Ondřej Pospíšil strávili na tomto ostrově pět
měsíců a stali se nám na cca dvě hodiny milými průvodci, kteří
svým výkladem dokázali všechny přítomné zaujmout.
Druhá dubnová sobota byla dnem velikonočních tradic, které
jsme si v Semonicích připomínali. Na evangelické faře se sešli

malí i velcí a beze zbytku využili pestrý program, který pro ně
členové Osadního výboru s podporou Města Jaroměř připravili.
Ve výtvarné dílně Hanky Adamcové tvořili zájemci nádherné velikonoční dekorace za použití z velké části přírodních materiálů,
pod dozorem pana Dubického vznikaly krásné pomlázky, v cibulových slupkách barvená vajíčka dostávala díky rozpuštěnému
vosku úplně nový kabátek a samozřejmě nechyběly ani perníčky,
které jsme zdobili cukrovou hmotou. A protože při tolika činnostech musí jednomu vyhládnout, chodili jsme si doplňovat energii ke stolu plnému velikonočních dobrot, především mazanců.
I když ze všech stran slyšíme, že tradice naše domovy opouští,
věřím, že jsme touto akcí přispěli u řady místních občanů k jejich
oživení.
V závěru dovolte, abychom Vás pozvali do Semonic opět v květnu, kdy se v sobotu 25. 5. 2019 bude konat Dětský den. Odpoledne plné her a soutěží, které zpestří loutková pohádka, začíná u
hasičské zbrojnice v 15:00. Těšíme se na viděnou!
Za Osadní výbor Semonice, Lucie Kubálková

Děkuji neznámým lidem, kteří mně pomohli a zavolali sanitku
při mém úrazu 22. března 2019 na chodníku u bazénu.
Černá

P r o j ek t služ b y sociá ln í prev en ce
v K r á lo v eh r a d eckém kra ji IV

Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům Jaroměř. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – SAS Alternativa.

Projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb
(zejména služeb sociální prevence) dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a jejich dostupnost
osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje.
Hlavní cíle služby směřovaly k rozvoji rodičovských kompetencí
a poskytování podnětného výchovného prostředí pro děti. Tyto
cíle byly naplňovány prostřednictvím aktivizačních a výchovně
vzdělávacích činností, sociálně terapeutických činností, pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím. Došlo k posilování spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí, k prohlubování spolupráce s místními školami a dalšími návaznými sociálními či jinými službami, které mohou být nápomocné při řešení klientovy
situace. Služba byla poskytována terénní a ambulantní formou.
V období od 01. 01. 2016 do 30. 06. 2019 bylo poskytnuto 9721 služeb pro 362 klientů.

Životní jubileum v březnu 2019 oslavili:
Juglová Zdeňka		
Pábl Josef			
Domáňová Oldřiška		
Petrnoušková Markéta		
Moserová Edeltrud		
Doseděl František		
Beštová Olga			
Vágnerová Blanka		
Plachá Eva			
Uhlířová Zdeňka		
Čílová Věra			
Hudíková Irena			
Peterová Růžena		
Hlavička Michal			
Kubinová Sylva			
Červená Alena			
Kučová Jarmila			
Votrubcová Jaroslava		

85 let
95 let
92 let
86 let
87 let
85 let
95 let
89 let
85 let
85 let
89 let
89 let
93 let
96 let
90 let
89 let
92let
87 let

Bc. Monika Musilová
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KVĚTEN

Od spodničky k paraplíčku

„Muž potřebuje ženu tak chytrou, aby ocenila, jak je moudrý,
a tak hloupou, aby jí nebylo zatěžko to říkat.“

„Příroda tomu chtěla, aby ženy byly našimi otrokyněmi... ony jsou
naším vlastnictvím, ne my jejich. Patří nám, stejně jako stromy plodící ovoce patří sadaři. Co je to za šílenou myšlenku požadovat rovnoprávnost pro ženy. Ženy nejsou nic jiného, než stroje na výrobu
dětí.“ Napoleon Bonaparte, francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769-1821.
Primárním tématem výstavy „Od spodničky k paraplíčku“ je
ŽENA. A to navíc předně žena 18. a 19. století. Výchozím cílem komorní expozice bylo především představit ženský oděv a jeho va-

Se tk á n í se sk upin ou Th e An g els

rianty. Tím se ale otevřelo velmi široké téma, protože oděv souvisí
se společenským postavením. A jak snad napovídá i úvodní citát,
s názory, kterým žena čelila, to nebylo úplně jednoduché. A tak
máme možnost nahlédnout „pod pokličku“ nejen naškrobených
krinolín, ale i tabuizovaných otázek ženské hygieny, kosmetiky
a lékařské péče. Celek, díky kterému si budete moci prohlédnout
např. kroje z blízkých lokalit, pak bude „okořeněn“ experimentálním videem, kdy i vy v květnu uvidíte, jaké je to v současné době
vyzkoušet si obléct historický oděv. Umíme to ještě? Víme, co je
zámeček šněrovačky? V neposlední řadě se výstava lehce dotkne
i ožehavé a populární otázky, jak to bylo s těmi „markytánkami“
a otcovstvím neznámých vojínů…
Srdečně tedy zveme na vernisáž výstavy, jež je malým okénkem
do rozjitřené historie dívek a žen. Vernisáž se uskuteční 25. 5. 2019
v 10:00 na Bastionu I a podzemí. Přichystáno bude nejen úvodní
slovo odborníků, ale i malé překvapení.
Výstava bude volně přístupná v rámci otevírací doby Turistického
areálu Bastion I a podzemí a potrvá do 30. 9. 2019.
Více informací na www.pevnostjosefov.cz a https://www.facebook.com/events/2262673243984472/. Těšíme se na Vás.
Tým Bastionu I a podzemí

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JOSEFOV
Při příležitosti 105 let od založení sboru.

Zveme hudebníky všech věkových skupin na tradiční akci s názvem „Setkání hudebních generací“, která se uskuteční v pátek
dne 17. 5. 2019 od 20 hodin v restauraci U Zubra (U Bílých) v Jaroměři.
Akce je setkáním aktivních a dříve hrajících hudebníků a jejich
příznivců, na které vystoupí skupina The Angels s rockovými hity
z 60. až 90. let minulého století. The Angels zahrají v sestavě Vratislav Čermák – basová kytara, zpěv, Leoš Sedláček – kytara, zpěv,
Tomáš Hroch – bicí, Miloslav Bříza – klávesové nástroje.
Akci podpořilo Město Jaroměř. Účastníci neplatí žádné vstupné.
Vratislav Čermák

Včelařství JAMA – Ing. Jaromír Mareček, si
vás dovoluje pozvat u příležitosti Světového
dne včel na svou včelnici v Jaroměři – Josefově, Vodárenská ul. (za ZŠ Josefov) dne 18.
– 19. 5. 2019, od 09.00 do 12. 00 hod. Začátek
plnění programu vždy v celou hodinu.
Program:
1. Pracovní pomůcky včelaře.
2. Život včely v úlu.
3. Vědomostní soutěž pro děti.
4. Ochutnávka medu.
Pokud by byl zájem ze strany některé ZŠ či MŠ je možné po dohodě provést exkurzi dne 17. 5. 2019, od 09.00 do 12.00 hod. Kontakt: jamare@cbox.cz, tel. 605 806 096.
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JOSEFOVSKÝ POHÁR,
která se koná dne 25. května 2019 v prostoru RAVELIN No. XIV.
Soutěž proběhne v kategorii mužů, žen a dětí.
PROGRAM:
1. Prezentace soutěžících
2. Zahájení soutěže		
3. Soutěž družstev
4. Vyhlášení výsledků
5. Ukončení soutěže

9:30 - 10 :00 hod.
10: 00 hod.

Požární útok dle pokynů pořadatelů. Útok – hadice B 3x - C 4x.
Ústroj – jednotná, pevná obuv, přilba.
Stroj na základně bude nastartován, zdroj vody nad úrovni terénu. Startovné – 100kč. Občerstvení zajištěno po celou dobu soutěže i po soutěži. Přihlášky zasílejte na adresu velitele soutěže.
Účast družstva z Polska.
Kontakt: Jaroslav Faltus, Okružní 244/12 Josefov 55102, faltus.
jaroslav@tiscali.cz, tel: 732 151 572.
Na shledanou se těší SDH JOSEFOV.
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Tipy pro vás

Mě s t sk á k n i h o v n a a kt u á ln ě

Dovolte nám malé ohlédnutí za dubnem.
Tento měsíc byl v knihovně opravdu perný, podařilo se nám
zkontrolovat a aktualizovat fond na oddělení pro dospělé a na
pobočce Josefov. Vyřadili jsme spoustu knih, které nebyly nikdy
zapůjčené. Provedli jsme i revizi upomínek. U čtenářů, kteří tu
nebyli několik let a měli nevrácené knihy jsme byli nuceni knihy
bez náhrady vyřadit a odepsat a pro nás důležité knihy objednat
znovu, pokud byly ještě dostupné. Tyto dvě akce čítaly stovky
knih, které bylo potřeba nejen fyzicky vyřadit, ale vyřadit i z naší
databáze, což zaměstnancům zabralo poměrně dlouhou dobu.
V dubnu nás navštívil RNDr. Jiří Sladký se svojí besedou o netradičním pohledu na Írán. Na besedu dorazilo krásných 37 posluchačů, kteří si odnesli cenné informace pro své budoucí dobrodružné cesty.
Zaměstnankyně starající se o obecní knihovny, kterých naše
knihovna spravuje čtrnáct, ladila databázi čítající neuvěřitelných
32 tisíc svazků. Tato činnost byla potřebná pro blížící se revize
fondu na vesnických knihovnách, se kterými jsme opět započali
a v měsíci květnu budeme pokračovat.
Proběhlo tradiční vyhodnocení výtvarné soutěže pro děti z družin základních škol Na Ostrově a Boženy Němcové. Sešlo se nám

88 více či méně podařených obrázků, které jsme měli za úkol vyhodnotit a ty nejlepší z nich ocenit drobnými dárky.
A co tedy chystáme na květen? Již zmíněné revize vesnických
knihoven. Dětské oddělení má na programu besedu s družinami
základních škol. Pobočka Zavadilka chystá besedy pro mateřskou školu Na Zavadilce. Pobočka Josefov podruhé uvítá prvňáčky ze základní školy Josefov. A hlavní akce na dospělém oddělení
je tradiční cestovatelská beseda s Lenkou a Václavem Špillarovými na téma Havajské ostrovy, která se bude konat 22. 5. 2019 od
17:30 na hlavní budově. Přijďte se dozvědět něco nového a netradičního o exotické zemi jakou Havaj je. Velmi se těšíme na vaši
návštěvu. Závěr měsíce bude patřit ukončení literární soutěže,
které se jistě zúčastní nemalý počet soutěžících ze základních
škol. Našim úkolem pak bude všechny práce přečíst a vybrat,
které v červnu oceníme.
Pokud chcete sledovat aktuální dění v knihovně, sledujte nás
na našich webových stránkách www.knihovnajaromer.cz, facebookovém účtu www.facebook.com/knihovnajaromer anebo se
prostě u nás zastavte pro dobrou knihu.
Vaše knihovna

H a r r a c h o v ské sklá rn y
Novosvětská sklárna v Harrachově prošla za éry Jana hraběte
Harracha (1828–1909) dvěma zásadními rekonstrukcemi a svou
produkcí se zařadila na světovou špičku. Na světových výstavách
získala celkem 14 zlatých medailí a prvních míst, což je úspěch
zcela ojedinělý. Podíváme se tedy na to, v čem tento vzestup
spočíval a jaké zboží sklárna produkovala.
Přednáší Jan Luštinec.
Eva Macková, NPÚ ÚOP Josefov

Jsem manažerkou projektu Eurobabička z.s., proto si vás dovoluji pozvat na celostátní soutěž Dáma roku 2019.
Od roku 2006 naše společnost pořádá v České republice soutěže hlavně pro ženy 50+. Tyto soutěže jsou výborným prostředkem pro ty, které se chtějí prezentovat široké veřejnosti.
Proto bychom rádi pozvali tyto ženy do soutěže Eurobabička s
Dámou roku 2019. Pokud ovládáte alespoň základy na počítači, jste šarmantní a vystoupit před veřejností pro vás není problém, tak je to šité na míru pro vás.
Prostor pro seberealizaci s využitím vlastního smyslu pro humor, šarmu a elegance.
Pohodová atmosféra přispívající k navázání nových přátelství.
To ale nesmíte zapomenout, že uzávěrka přihlášek je do
30. května 2019!!!
Přihlášky a další informace na www.eurobabicka.cz.
Vladimíra Tauchmanová
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Církevní a inzerce

KVĚTEN

Z H us o v a sb o r u

Vážení spoluobčané,
znáte jistě to známé rčení – Boží mlýny melou pomalu a jistě.
Samozřejmě. Nevím, jak vám, ale mně to rčení pomáhá docela
hodně. Zvláště tehdy, když prožiji nějakou nespravedlnost, kdy
se nemohu bránit, když na něčem usilovně pracuji, ale odměnu získá někdo jiný. Pak to samozřejmě tuze bolí, zvlášť když
člověk se snaží sám být spravedlivý k ostatním. Co dělat? Nu,
nezbývá než si říkat, že na každého jednou dojde a před Boží
spravedlností se nikdo neskryje. Že každý dojde své odplaty,
že to, co člověk rozsévá, to také bude sklízet. Často se však
zdá, že mnohé skutky některým lidem beztrestně procházejí
zas a znova, nekonečně. Bible ale hovoří s určitostí o konečném soudu, kdy všechno dojde spravedlivé odplaty. A nemusíme chodit tak daleko. Stačí si vzpomenout na Jidáše Iškariotského. Přesně toho, který zradil Ježíše. I jeho osud dohnal až
k oprátce. Apoštol Pavel říká – všichni přece musíme stanout
před Kristovým soudem, aby každý z nás dostal odplatu za to,
co v těle vykonal, ať už to bylo dobré anebo zlé. Bůh nedělá vyúčtování každý měsíc. Má pro všechno svůj čas. A je mnohem
trpělivější než my. A tak nezbývá než se těšit slovy, že nakonec
každý své odměny dojde. Že nic nezůstává zapomenuto, ačkoliv se tak napohled zdá. Lidé mají často krátkou paměť, a špat-
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né skutky, zlá a nenávistná slova jakoby zapadají a rozplynou
se kdesi v prostoru. Ale Bůh ví o každém našem jednání, o každém slově. Ne nadarmo Písmo říká, že ví o každém vlasu, který
nám spadne z hlavy. Tak je to i s našimi skutky. My zapomínáme, ale Bůh si pamatuje. A v příhodný čas přichází s účtováním.
A tak se dostane na každého. Každé slovo, špatné nebo dobré,
každý zlý či dobrý pohled, každá myšlenka, každý skutek vyjde
napovrch a člověk za ně bude odměněn. Proto važme svá slova i své skutky, abychom se v blízké či vzdálené době nemuseli
hanbit, ale naopak těšit. Protože stále platí, že ty Boží mlýny
jednou domelou a přijde řada i na nás.
Krásné jarní dny plné sluníčka nám všem přeje farářka,
Mgr. Alena Fabiánová

Nabízíme možnost uložit si urnu svého drahého zesnulého
v našem kolumbáriu, za poplatek 100,00 Kč ročně. Dohodu je
možné uzavřít v úřední den, tj. úterý, příp. po tel. dohodě s farářkou Mgr. A. Fabiánovou – 737 847 864.
Pondělí – 14.00 hod. DD Černožice. Úterý – 9–15 hod. úřední
den + v 15 hod. biblická hodina. Neděle – 10.00 hod. (modlitebna).
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• Autobazar KNB v Jaroměři přijme brigádníka/ci
na občasnou výpomoc. Volejte tel.: 603 471 048.
• Prodám dámské trekingové kolo-výhodně. Tel.
739 612 990.

tovosti. Volejte prosím na tel. 774 777 073.
•

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

•

Koupím byt nebo dům ve vaší lokalitě. Platba v hotovosti. Tel. 603 504 008.

•

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

•

Jiřinky z Hruštiček. Nabízíme sadbu: salát,
kedlubny, papriky, rajčata, okurky, cukety,
dýně, bylinky, květina na záhon. NOVĚ pelargonie – převislé i vzpřímené. Prodej od 20.
dubna. Zahrada v Hruštičkách (na trase cyklostezky směr Kuks), 725 425 801, 725 425 790, www.
jirinkyzhrusticek.webnode.cz.

•

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, platba hotově. Volejte, piště SMS platí stále!!! Tel.
605 254 511.

•

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

•

Nutně SHÁNÍM menší byt v Jaroměři, platba v ho-

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

Možnosti plošné a řádkové inzerce naleznete na webových stránkách města Jaroměře, nebo si o pravidla a ceník inzerce
můžete napsat na e-mail: redaktor@jaromer-josefov.cz.

Pravidla pro inzerenty
Uzávěrka pro inzerci je vždy k 15. v měsíci. Zpravodaj vychází
k 1. v měsíci.
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 lze zadat ve formátu txt., odt., doc. či
docx. Plošná inzerce by měla být ve formátu jpg. či pdf.
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KVĚTEN

Mìstské kulturní støedisko Jaromìø Vás zve v rámci
130 let DS Vrchlický Jaromìø
a 200 let ochotnického divadla v Jaromìøi na

DIVADELNÍ SLAVNOSTI
3. èervna 2019 v 19.00 h - Velký sál divadla - DS Vrchlický Jaromìø
Peklo v hotelu Westminster
4. èervna 2019 v 19.00 h - Divadlo NaÈerno*

ZUŠ F. A. Šporka, Jaromìø - soubor Convivium

"Všech pìt mých" Podle H. Ch. Andersena "Malý a velký kalouš"
5. èervna 2019 v 17.00 h - Velký sál divadla - DS Vrchlický Jaromìø
Princové jsou na draka
6. èervna 2019 v 19.00 h - Velký sál divadla - Studio The Blooma
Loupežníci na Chlumu aneb stateèná Bibiána
7. èervna 2019 v 17.00 h - Divadlo NaÈerno*
Kocour v botách - LD Maminy Jaromìø
Zajíc a èarodìjnice - DLS Blechy Jaromìø
9. èervna 2019 ve 14.00 h - Bouèkovo loutkové divadlo - BOÏI Jaromìø
Kašpárek a kvìtinová víla
22. srpna 2019 v 19.00 h - Velký sál divadla - DS Vrchlický Jaromìø
Lakomec a další svìtci

7.–8. záøí 2019 od 13–18 h - Den otevøených dveøí

Prohlídka divadla vèetnì míst, kam se bìžnì nepodíváte

SYMBOLICKÉ VSTUPNÉ JAKO DÁREK PRO VÁS: 20,- Kè (dìti) ; 40,- Kè (dospìlí)
- platí pro pøedstavení v èervnovém týdnu (na loutkové pohádky jednotná cena 20,- Kè)
Prodej vstupenek pøed každým pøedstavením na místì (pokladna divadla)
*Divadlo NaÈerno - v prostorách restaurace, vstup hlavním vchodem

SOBOTA 8. ÈERVNA 2019

ANEB MALÁ JAROMÌØSKÁ SLAVNOST
Sady T. G. Masaryka Jaromìø

14.30 hod. - BOÏI JAROMÌØ Kašpárek a chytrá princezna

Loutkovou pohádku nejen pro dìti zahraje BOÏI Jaromìø

15.00–16.30 hod. - VOSA JEDE

Zábavný a soutìžní poøad pro dìti pøipravila agentura VOSA z Trutnova

17.00–18.00 hod. - ÈOKOLI

Pìtièlenná kapela, pøevážnì folkového charakteru, která pochází z Jaromìøe

18.30–19.45 hod. - MODRÝ CIMBÁL

Zpìvák a cimbalista Roman Veverka pøedstavuje svùj elektrifikovaný cimbál jako osobitì
hraný a snímaný nástroj v široké plejádì písní od lidových pøes historické až pobalady
a hity populární hudby

20.00–21.00 hod. - MICHAEL FORET & ForetGump

Zazní písnì ze zpìvákova vlastního repertoáru spoleènì s jeho doprovodnou kapelou

21.30–22.30 hod. - OLGA LOUNOVÁ & Band

Zazní písnì ze zpìvaèèina vlastního repertoáru spoleènì s její doprovodnou kapelou

BOHATÉ OBÈERSTVENÍ PO CELÝ DEN ZAJIŠTÌNO! VSTUP ZDARMA!

Na vaši návštìvu se tìší zamìstnanci MKS Jaromìø.

DDM Klíč Jaroměř - Josefov Vás zve na kouzelný

POHÁDKOVÝ LES.
V sobotu 25. května 2019, od 14.00 hod. do 17.00 hod.
Startujeme v Josefově u padacího mostu (bývalý vstup do podzemních chodeb v dolíku).
Startovné: děti 30 Kč, dospělí 10 Kč.
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