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Vážení čtenáři,
starý rok je pryč a my netrpělivě čekáme, co nového nám přinese rok nový s magickým číslem
2020.
Podvědomě hodnotíme to, co se nám v minulém
roce povedlo, čeho jsme dosáhli a kam směřujeme. Nevyhneme se myšlenkám na to, jak být
v novém roce lepší a produktivnější. V prvních
dnech nového roku si dáváme předsevzetí, že
konečně přestaneme s kouřením, budeme jíst
zdravěji, více se hýbat. Nutno podotknout, že
síla k dodržování předsevzetí opadá s návratem
do běžného života, a tak se těch zajetých kolejí
ne a ne zbavit.
Bilancování a úvahám se nevyhnu ani u samotného Zpravodaje. Již třetím rokem působím jako
šéfredaktorka Zpravodaje. Tato práce je velmi
náročná a málokdo si umí představit, co vše obnáší uvést Zpravodaj do chodu. Někdy je ta cesta opravdu strastiplná, ale na druhou stranu je to
práce různorodá, kreativní a obohatí vás o mnoho nových zkušeností. Naučí vás obrnit se, vidět věci s nadhledem, a to je pro život ohromně
důležité.
I když je stále co zlepšovat, musím za pozvednutou úroveň a čtenost Zpravodaje poděkovat svým externím přispěvatelům, organizacím
a spolkům, a v neposlední řadě i čtenářům.
První lednový den jsme neoslavili pouze Nový
rok, ale také státní svátek Den obnovy samostatného českého státu. Do roku 1992 existovala Česká a Slovenská Federativní Republika
– toto uspořádání platilo pouze do 31. prosince
1992, kdy fakticky zaniká Československo. Společný stát Čechů a Slováků existoval přes 74 let.
V pátek 1. ledna 1993 vzniky ve střední Evropě
dva nové samostatné státy – Česká republika
a Slovenská republika.
Dalším významným dnem jsou Tři králové, jejich příchod slavíme 6. ledna. Tři králové jsou
postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození – přinesly
mu myrhu, kadidlo a zlato. Tímto dnem vrcholí
a končí Vánoce. V českých zemích je tradicí, že
ulicemi křižují koledníci, vybírají peníze na dobročinné účely a křídou pak na dveře píší zkratku
K † M † B (latinsky Christus manisonem benedicat – Kristus ať požehná obydlí). Za poslední
křížek se píše letopočet, aby žehnal celý rok.
Do nového roku 2020 bych vám a vašim blízkým
chtěla popřát zdraví, štěstí, lásku a pohodu. Přeji
si, aby se vám obloukem vyhnuli negativní lidé,
kteří z vás vysávají energii a také si, možná ne
úplně skromně, přeji, aby se vám líbila i další čísla Zpravodaje. Na počtenou v únorovém čísle.

Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová

Cena vodného a stočného v roce 2020
Na základě podrobného hodnocení ekonomické situace společnosti
a jejích nutných provozních a investičních potřeb v následujících letech
schválila valná hromada společnosti v říjnu 2015 návrh na postupné každoroční navýšení ceny vodného o 1 Kč a stočného o 1 Kč v období 20162020.
Letos jsme tak dospěli do poslední etapy této „pětiletky“. Valná hromada
společnosti dne 11. 12. 2019 schválila cenu vodného a stočného, která bude
v roce 2020 následující.
Od 1. ledna 2020 činí cena vodného 22,61 Kč/m3 plus 15 % DPH (tj. celkem
26,00 Kč) a cena stočného 27,83 Kč/m3 plus 15 % DPH (tj. celkem 32,00 Kč).
Celková cena vody od 1. ledna 2020 činí 50,44 Kč/m3 plus 15 % DPH (tj. celkem 58,00 Kč).
Od 1. května 2020 bude cena vodného 22,61 Kč/m3 plus 10 % DPH (tj. celkem
24,87 Kč) a cena stočného 27,83 Kč/m3 plus 10 % DPH (tj. celkem 30,61 Kč).
Celková cena vody od 1. května 2020 bude 50,44 Kč/m3 plus 10 % DPH (tj.
celkem 55,48 Kč).
Snížení sazby DPH z 15 % na 10 % bude znamenat, že od 1. května 2020 celková cena vody včetně DPH klesne cca o 2,50 Kč/m3, tedy dokonce pod
úroveň ceny roku 2019. Cena vody v Jaroměři tak stále zůstává jednou
z nejnižších cen v rámci celé České republiky.

PLATBY HOTOVOSTÍ V POKLADNĚ SPOLEČNOSTI V ROCE 2020.
Na začátku roku si dovolujeme připomenout všem odběratelům, že z důvodu existence zákona o evidenci tržeb (EET) lze v pokladně společnosti
platit hotovostí faktury/složenky pouze za vodné-stočné. Případné ostatní platby, které nesouvisí přímo s úhradou vodného-stočného, je nutno
provádět bezhotovostně převodem ze svého účtu na účet společnosti,
vedený u Komerční banky (číslo účtu 43337551/0100, variabilní symbol =
číslo faktury) – tato možnost je nejrychlejší, nejpohodlnější a zdarma. Platit lze také na přepážkách České pošty.
Pokladna společnosti bude fungovat ve stejném provozním režimu jako
v loňském roce, tedy poslední pondělí a středu v měsíci, vždy od 8:00 do
12:00 a od 13:00 do 15:00 hodin. Aktuální informace o provozu pokladny
a případných výjimkách najdete na stránkách www.mevakjar.cz.
Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř

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

6. 1.
13. - 17. 1., 27. - 31. 1.
6. - 10. 1., 20. - 24. 1.

Nedoručování Zpravodaje
Pokud se stane, že se vám Zpravodaj do schránek nedostane, a to i opakovaně, kontaktuje prosím Českou distribuční k.s. na telefonním čísle
800 888 558. Tato linka je primárně zřízena pro reklamační účely.
Informovat nás můžete také na e-mailu zpravodaj@jaromer-josefov.cz,
nebo na telefonním čísle 491 847 162.
Bc. Lucie A. Tykalová, OŠKT

3

Zprávy z města

LEDEN

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

týká poplatníků, kteří ohlásí svoji poplatkovou povinnost
po 1. 1. 2020,
• osvobození se nově přiznává osobě nevidomé, osobě, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby
podle zákona upravujícího sociální služby, osobě, která je
držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, (dosud bylo osvobození jen pro držitele průkazu ZTP/P a pro osoby nevidomé,
bezmocné),
• osvobození se nově přiznává osobě provozující útulek pro
opuštěná zvířata,
• poplatek platí fyzická osoba přihlášená v obci, nově zahrnuje všechny druhy pobytů podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky.
Sazby poplatků za kalendářní rok 2020 jsou stanoveny takto:
a) 100 Kč za psa držitele v části města Semonice, Starý Ples,
Jezbiny, Dolní Dolce, v ulicích Brdce, Na Brdcích, Polcovský
dvůr, v části ul. Velichovská (dle přílohy č. 1 OZV), v části ulice
Náchodská (dle přílohy č. 2 a 3 OZV)
b) 400 Kč za psa držitele v rodinném domě, kromě případů uvedených v písm. a) a za psa držitele s trvalým pobytem v sídle
ohlašovny,
c) 1.000 Kč za psa držitele v bytovém domě kromě případů uvedených v písm. a),
d) 1.500 Kč za psa držitele, kterým je právnická osoba nebo fyzická podnikající osoba,
e) 100 Kč za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let.
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.06.2020.
Nové vyhlášky města Jaroměře včetně příloh najdete na webových stránkách města (https://www.jaromerjosefov.cz/mesto/
urednideska/ - v sekci obecně závazné vyhlášky a nařízení).
Iveta Neumannová, Odbor plánovací a finanční

Čí m krmi t p t a c t v o v zimě?

Mráz, sníh, námraza a někdy i ledový příkrov u nás zabijí každou zimu tisíce ptáčků, zpěvných i těch ostatních. Když jim
nachystáte krmení, mnohdy jim můžete zachránit život.
Občas ale mohou lidé tím, co jim nasypou, z neznalosti i uškodit. Třeba krystal soli na rohlíku je pro ptáčka velikosti čížka
smrtelnou dávkou! Také sladké jim škodí, v žádném případě nepodávejte zpěváčkům zbytky z kuchyně, vánoční cukroví, či jiné
lidské dobroty.
Čím tedy ptáčky krmit? Sýkorka modřinka, pěnkava obecná,
zvonek zelený, dlask tlustozobý, čížek lesní: Všichni tihle zpěvní
ptáčci mají společné chutě i jídelníček. Nejraději zobou olejnatá slunečnicová semena, ale zavděk vezmou i jinými – prosem,
mákem apod. Zavděčíme se jim i lojovým závěsem. Vrabec domácí: Ze všeho nejraději má pohanku, dokáže jí na posezení sezobat i desetinu své tělesné váhy. Pochutná si také na ovesných
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vločkách a slunečnicových semenech. Brhlík lesní: Kvůli ovesným vločkám a slunečnicovému semenu pravidelně sypanému
do krmítka přiletí i z velké dálky. Kos černý: I když se to nezdá,
dává přednost bobulím nebo jablku. Nejraději má jeřabiny a šípky, do krmítka zaletí i pro ovesné vločky. Jablko ozobe na větvích i na zemi. Hrdlička zahradní: Pochutná si i na ovesných vločkách, ale jako jeden z mála našich domácích ptáků má v oblibě
i hrách a kukuřici. Strakapoud velký: Mimo zimní období se živí
hlavně larvami parazitujícími na stromech. V zimě má rád lojový
závěs a semena slunečnic – vždy v krmítku.
Zdá se Vám to složité? Není. Nebude chybou, když budete krmit
slunečnicovými semeny, ovesnými vločkami a kosům nabídnete jablíčka. Pokud se rozhodnete i pro zavěšení lojové koule,
kupte velkou ve žluté síťce. Je pevnější a její obsah výtečný.
Komise pro životní prostředí
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Přeložka zásobního řadu DN 400 vodovodu Jaroměř
V souvislosti s výstavbou dálnice D 11 v úseku Smiřice – Jaroměř byla již delší dobu připravována přeložka litinového zásobního
vodovodního řadu DN 400 mm z vodojemu Zaloňov do rozvodné sítě v Jaroměři.

Původní trasa protínala těleso dálnice šikmo v poměrně velké
délce. Tento stav byl samozřejmě nepřijatelný jak z pohledu
provozovatele vodovodu, Městských vodovodů a kanalizací
Jaroměř, tak i investora budoucí dálnice. Bylo tedy přistoupeno k přípravě přeložky v délce 345,5 m, která byla realizována firmou PORR a.s. a jejími subdodavateli v měsících březnu
a dubnu letošního roku a následně byla uvedena do zkušebního provozu. Ten byl úspěšně ukončen 15. 7. 2019 a přeložka
byla předána do trvalého užívání. Přeložený vodovod je proveden z trub a tvarovek DN 400 z tvárné litiny s jištěnými spoji,
osazené armatury jsou od firmy Hawle. Nová trasa potrubí kříží
těleso dálnice v kolmém směru, potrubí je uloženo v ocelové
chráničce DN 600 o délce 85 m na kluzných objímkách. Před
i za chráničkou je osazeno šoupě DN 400, na východní straně
v zemi se zemní soupravou, na západní straně v armaturní šachtě. V nejvyšším místě je osazen vzdušník, v nejnižším místě
v další armaturní šachtě kalník DN 200. V rámci vodovodu Jaro-

měř se vzhledem k rozsahu stavby a s ní souvisejícími provozními zásahy jednalo o největší zásah do provozu vodovodu Jaroměř za poslední dekádu. Následně bylo zjištěno, že do kolizní
situace se stavbou přemostění ve Velichovské ulici se dostává
i vodovod LT 250. Přeložka byla realizována v září 2019. Potrubí je provedeno z tlakového potrubí PE 100 DN 250 s elektrotvarovkami. Délka přeložky je 65 m, část potrubí pod tělesem
dálničního mostu je uložena v ocelové chráničce DN 500 délky
52 m. Po skončení zkušebního provozu byla přeložka předána
do užívání. Stavba přeložek proběhla dle časového harmonogramu bez zjevných komplikací. Složitá byla pouze manipulace
na síti tak, aby byla zabezpečena dodávka pitné vody pro město Jaroměř bez omezení, a to se podařilo. Ale to by byla zase
jiná kapitola.
Ivan Hejna, vedoucí provozu VAK
Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř

L á vk a p řes r a m en o St a réh o L a b e
j e uz a v řen á

Zákaz vstupu na lávku přes rameno Starého Labe za Jutou.

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

Posunutí termínu dokončení výstavby dopravního terminálu v Jaroměři.

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

Město Jaroměř realizuje výstavbu dopravního terminálu,
jehož součástí budou autobusové zastávky, parkoviště pro
osobní automobily, parkovací dům pro jízdní kola, a to vše
včetně mobiliáře a doprovodné infrastruktury. Vzhledem ke
skutečnostem, které nastaly během vlastní realizace a s ohledem na klimatické podmínky, které nedovolují provádět některé stavební a montážní práce, bylo nutné přistoupit k posunutí termínu dokončení díla, a to nejpozději do 21. 5. 2020.
Ing. Jiří Mikulka, OMM
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Vzdělávací programy o duševním zdraví
Téma psychických problémů již není tabu. Alespoň ne na některých školách na Náchodsku, ve kterých se uskutečnil preventivní program zaměřený na vzdělávání studentů v oblasti duševního zdraví. Prevence duševních onemocnění je podle lektorů
programu nejdůležitější právě u dospívajících.

Pracovníci organizace Péče o duševní zdraví (PDZ) ze střediska
Náchod se aktivně zapojují do vzdělávání studentů na školách.
Důležitá je podle nich prevence. „Mladí dospělí jsou nejohroženější skupinou v prvních projevech duševní nemoci. Proto je důležité jim předávat informace o nemocech a možnostech léčby. Aby
zvládli případně včas rozpoznat první příznaky nemoci a věděli,
kde mohou najít pomoc. Nebo byli připraveni pomoci blízkému
člověku,“ říká sociální pracovnice PDZ Hana Hejzlarová.
První školou, kde preventivní program v letošním roce vedli, byla
Střední škola propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí.
Tématem bylo duševní onemocnění se zaměřením na sebepoškozování, poruchy příjmu potravy a duální diagnózy. Interaktiv-

ní formou seznámili studenty se základním dělením duševních
onemocnění, jejich projevy, možnými příčinami a léčbou. „Byli
jsme povzbuzeni zájmem studentů, a to nejen v době vyučování,
ale i na internátu školy v době volného času studentů. Bylo znát, že
je téma zajímá, někteří popisovali osobní zkušenost s psychickými
problémy, zkušenosti ze svého okolí, doptávali se na hranici mezi
běžným smutkem a depresí, kdy a kde vyhledat odborníka a tak
podobně,“ dodává vedoucí střediska PDZ Náchod Lucie Kudrnáčová, která vzdělávací program pro studenty vedla.
V listopadu se pracovníci zapojili do výuky na gymnáziu v Náchodě. Jednalo se o přednášku v rámci základů společenských věd
v oktávě na téma paranoidní schizofrenie. Lucie Kudrnáčová na
základě spotu o prožívání lidí se schizofrenií a na konkrétní kazuistice interaktivně představila problematiku tohoto onemocnění.
Přednášející opět zaujal zájem studentů, se kterým výklad sledovali a aktivně se doptávali. Jedna z posluchaček projevila zájem
o nabízenou stáž. V prosinci pak proběhla na gymnáziu ještě jedna přednáška pro třetí ročníky a další pokračování preventivního
programu je sjednáno i na rok 2020.
Bc. Michaela Venclová

Dě ts k ý d o m o v, Zá kla d n í š kola s peciální
a P r a kt i c k á škola , Ja roměř

Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř pořádal dne 31. října 2019 „Druhé sportovní setkání základních škol speciálních Královehradeckého kraje“.

Z reakcí dětí i dospělých bylo zřejmé, že se akce vydařila a splnila svůj účel, tedy dobře si zasportovat a užít spousty legrace.
Pevně věříme, že toto setkání nebylo poslední a v následujících
letech se stane setkáním tradičním. Velké poděkování patří Královehradeckému kraji, bez jehož finanční podpory bychom akci
realizovat nemohli.
Mgr. Zijad Asad

Žáci 4. B pomáhají potřebným.

Akce se konala v areálu ASVAJ v Jaroměři. Náplní tohoto setkání
byly netradiční sporty jako je HOLOMAJZNA, RINGO a SPECIÁLNÍ
KOPANÁ (s míčem ve tvaru hrušky). Toto setkání bylo věnováno dětem se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením. Akce se zúčastnilo celkem šest týmů ze škol našeho kraje
ZŠ a PrŠ Dvůr Králové nad Labem; MŠ, ZŠ a PrŠ, Trutnov; Speciální základní škola Augistna Bartoše Úpice; MŠ, ZŠ, Dobruška,
Opočenská 115 a domácí dva týmy DD, ZŠSp a PŠ, Jaroměř.
V celkovém pořadí se pořádající týmy z naší školy Jaroměř umístily na krásném druhém, respektive třetím místě, za zlatým týmem
školy v Dobrušky, který zvítězil famózní jízdou bez ztráty jediného bodu ze všech disciplín.
Každý z účastníků si odvezl medaili za účast a zároveň bylo rozděleno množství krásných týmových i individuálních ocenění.
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V pondělí 2. prosince 2019 od 15 do 17 hodin jste mohli na našem
jaroměřském náměstí potkat spoustu žáků ZŠ Boženy Němcové
v modrých buřinkách. Účastnili se totiž celostátní akce ABECEDA
PENĚZ o zvyšování finanční gramotnosti, kterou vyhlásila Česká
spořitelna. V září, když se do této akce přihlásili, museli nejdříve
založit firmu, vymyslet jméno, zvolit ředitele, účetního a také cíl,
kam budou vydělané peníze investovat. Žáci 4. B. všechny velmi
pozitivně překvapili. Rozhodli se, že polovina vydělaných peněz
půjde na opuštěná a nemocná zvířata zde v Jaroměři a druhou
polovinu peněz, že dají dětem z Dětského domova také zde v Jaroměři. Česká spořitelna jim za těchto podmínek půjčila finanční
obnos, pomocí kterého žáci „rozjeli“ svoji firmu ŠIKULOVÉ. Pak
už následovalo tvoření a vymýšlení výrobků, které by žáci co nejlépe prodali na Jarmarku 2. prosince. O tom, že bude Jarmark
úspěšný, jsme nepochybovali, ale že bude takto úspěšný, to jsme
opravdu nečekali. 12. prosince jsme přivítali žáky 4. B. pod vedením paní učitelky Mgr. Šponerové a paní vychovatelky Špačkové
u nás ve škole a obdrželi jsme neuvěřitelných 14.000 Kč. Za tento
obnos mnohokrát děkujeme.

2020
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Děti a planeta Země
Současný stav životního prostředí a probíhající klimatické
změny nás nutí nejen k zamyšlení, ale především k aktivní
ochraně světa kolem nás.

Klíčem k úspěchu je výchova a vzdělávání dětí již od nejútlejšího
věku. A právě proto je nedílnou součástí našeho školního vzdělávacího programu environmentální výchova, která prolíná celým školním rokem a je náplní každodenního programu v naší
školce.
V letošním školním roce jsme se kromě běžného třídění odpadu nově zúčastnili recyklačního programu „Recyklohraní, aneb
Ukliďme si svět“. Cílem projektu je prohloubit znalost dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost
se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Recyklohraní dále rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí
formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších
projektů. V rámci EVVO v naší školce také proběhl program ze
Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER se za-

Ván o č n í i n sp i ra ce
p r o j o sef o v sk é žá ky

Vánoce se blíží – někde už jsou přípravy v plném proudu.
Již nyní přemýšlíme, jak si letos ozdobit vánoční stromeček. Pokud by měl zářit, tak určitě ověšený blýskavými ozdobami. Exkurze do výrobního družstva Vánoční ozdoby – DUV ve Dvoře
Králové nad Labem nám 13. listopadu poodhalila tajemství výroby nejrůznějších ručně vyráběných skleněných ozdob. S velkým zájmem jsme sledovali složitý proces foukání suroviny,
stříbření, barvení, dekorování až po balení finálních výrobků.
Obdivovali jsme šikovné ruce dělnic, které bez pomoci strojů
dokážou vyrobit úžasné koule, špice nebo figurky z pravého
skla, a to některé ozdoby procházejí jejich rukama i vícekrát.
Po zhlédnutí celého výrobního procesu jsme se do práce pustili
i my. V kreativní výtvarné dílničce jsme si všichni zkusili namalovat svoji ozdobu a věřte, že to nebylo vůbec jednoduché. A každá vlastnoručně namalovaná ozdoba jistě přispěje k vytvoření
té pravé vánoční atmosféry.

měřením na třídění odpadu. Další zajímavou akcí byla „Zdravá
pětka“, což je celorepublikový vzdělávací program pro základní
i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti stravy. Pro děti byla zábavnou a interaktivní
formou připravena ukázka zdravých a nezdravých potravin
a součástí byla i ochutnávka jídla, které tělu prospívá. V městském muzeu pak navštívily děti velmi pěknou výstavu týkající se
myslivosti, „Adepte cechu Hubertova“, kde se dozvěděly mnoho informací o zvířatech žijících v lese. Neméně zajímavé bylo
pro děti setkání se včelou, a to na Gymnáziu Jaroslava Žáka
v Jaroměři. Tam byl totiž pro naše děti připraven velmi poutavý
program o životě, vývoji a významu včel.
Protože EVVO zasahuje do nejrůznějších oblastí lidských aktivit,
nejedná se pouze o plánované, jednorázové akce, ale i o spoustu každodenních činností. Chodíme na batůžkové výlety, při
nichž poznáváme přírodu, sušíme ovoce, staráme se o oblovky africké, krmíme v zimě ptáčky a každoročně se účastníme
Dne země úklidem okolí naší školky. S ochranou prostředí, ve
kterém žijeme, souvisí i celoroční témata. Pro letošní školní rok
jsme zvolili „Letem, světem“, což vybízí k tomu, abychom se
zabývali mnoha otázkami týkajícími se naší planety.
Děti jsou důležitým klíčem k ochraně přírody a zvířat, poněvadž
právě oni budou za pár let na prahu dospělosti a budou rozhodovat o ochraně životního prostředí nebo o jeho zničení. Doufáme a věříme, že pomocí nejrůznějších aktivit podpořených
prožitkem, docílíme u dětí zájmu o to, co se kolem nich děje
a že budou schopni zachovat naši krásnou planetu nejen pro
sebe, ale i pro další generace…
Kolektiv MŠ Lužická

Gymnázium J. Žáka v Jaroměři
Název výstavy: Příběhy z Mayukwayukwa.
Zajímavá, poutavá i mrazivá – taková jsou vyprávění Espoira,
Jimmyho, Mwisy, Francise a Rajaba, obyvatel uprchlické osady Mayukwayukwa v západní Zambii. Jejich osudy umožňují
nahlédnout do nedávné historie několika zemí subsaharské
Afriky, ale ukazují také každodennost zambijského života,
včetně výzev, kterým čelí jak nově příchozí v osadě Mayukwayukwa, tak místní Zambijci. S těmito příběhy se v lednu
v rámci vzdělávacího projektu seznámí žáci a studenti Gymnázia Jaroměř. Výstavu svými kresbami doprovodil ilustrátor Bohdan Dušek. Příběhy sesbírala autorka výstavy, která
v osadě Mayukwayukwa strávila 3,5 měsíce na stáži s Charitou ČR na konci roku 2015. Výstava je součástí vzdělávacího
projektu pro střední školy a širokou veřejnost. Více informací
o projektu na Facebooku: @pribehyzambie.

Na výstavu je zvána i veřejnost. Výstavu můžete navštívit od
13. 1. - 23. 1. 2020 od pondělí do čtvrtka mezi 13:00-16:00 hod.
v budově Gymnázia Jaroslava Žáka v Jaroměři.

S. Břeská, I. Krátká a N. Panenková; ZŠ Josefov
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Základní škola Na Ostrově
Vstup do nového roku a otvírání školních dveří.
Rok 2020 bude pro mnoho dětí – předškoláků, důležitým krokem
do života, čeká je nástup do první třídy.
Na tuto významnou životní změnu děti připravují jejich paní učitelky v mateřské školce a my z Ostrova jim také pomaloučku už otvíráme dveře – máme pro ně připravený program Dobrý start. Děti
tak už od září chodí odpoledne s rodiči k nám do školy a oťukávají
zvolna budoucí školní život. Všichni máme společný cíl – snadný
start dětí do příštích devíti let.
Co všechno děti během setkávání už zažily? Poznaly nejen školu,
ale i nové kamarády, osvojily si pravidla bezpečného chování při
cestě do školy, podívaly se do pohádkové školní družiny, naučily
se veselou básničku a prožily vánoční atmosféru na Ostrově.
A pokud k nám ještě někteří předškoláci na Dobrý start nezavítali,
nevadí, mohou klidně přijít i nyní. Na co se ještě mohou před samotným zápisem těšit? Na trochu matematiky, hravého psaní, seznámení se s angličtinou, poznávání zvířátek, cvičení v tělocvičně
a tvoření pro radost. V dubnu pak už hurá k zápisu do školy!
Šťastné vykročení budoucím školákům a jejich rodičům do roku
2020!
Mgr. R. Mistrová a Mgr. M. Tobišková, budoucí učitelky 1. tříd

Zpívání je naše radost.
Adventní čas je prý dobou klidu, rozjímání a příprav na Vánoce.
Teď v lednu už je zcela jisté, že my, muzikanti, jsme měli úplně jiný
advent než všichni ostatní. Zatímco z okolních domácností voněly
čisticí prostředky a vánoční cukroví, u nás se prach vířil rytmem
přeskupovaných partů a místo vanilkových rohlíčků jsme skládali
do řádku písničky.
Ještě jsme se nevzpamatovali z adventního vystoupení v Městském muzeu Jaroměř a už byl před námi koncert Modrá hvězda
Vánoc se skupinou BlueStar. Zvládnout naprosto odlišný repertoár než ten, který zpíváme na sborových akcích, navíc v duchu třicátých let, byl pro nás docela oříšek. No, jen si zkuste swingovat.
A navíc ve velmi rychlém tempu. Naštěstí nám vedoucí orchestru,

pan Václav Marek, poslal dopředu nahrávky.
Podvečerní zkouška těsně před samotným vystoupením proběhla
úplně hladce. Někteří jsme sice na jevišti zapomněli všechna slova,
ale to se do ostrého startu docvičilo.
První dvě skladby nás úplně uklidnily. Šlo nám to tak nějak samo.
Muzikanti se na nás usmívali, orchestr pěkně „šlapal“. Nechali
jsme se strhnout rytmem swingových skladeb a bylo po trémě.
I ta slova se vybavovala sama od sebe. Děkovačka byla naší jedinou odměnou, tedy když nepočítáme ten nádherný pocit uspokojení ze síly vlastního hlasu. Naše dušičky, ty byly jako v peří. Přišla
to s námi do zákulisí sdílet i paní učitelka Vlasta Nejedlá, která před
šesti lety stála před sborem při podobném koncertu. Moc jí za to
souznění děkujeme. A hned jsme ji lákali na další z našich koncertních dobrodružství.
Čekalo nás už příští víkend, jeli jsme totiž na svou první letošní
soutěž. Festival se jmenoval Vánoční akordy, konal se v Ostravě
a zúčastnilo se ho na dvacet sborů. Dřeli jsme soutěžní repertoár.
Někdo by řekl, že už to musíme umět, ale naše sbormistryně nebyla pořád spokojená. A když už to vypadalo, že je všechno OK, přišli
doprovázející muzikanti a zase to bylo natolik jiné, že jsme mohli
začít nacvičovat znovu.
Zpívání ale nebylo jedinou náplní našeho času, měli jsme i skvělý
doprovodný program – exkurzi do Dolních Vítkovic, interaktivní
výstavu hudebních nástrojů firmy Roland, a hlavně společně strávené dva večery. Paní učitelka Nejedlá s námi nakonec nejela, ale
zato jel náš pan učitel Milan Morávek, který nás doprovodil na kytaru, a pan Milan Smolík, který hrál na kontrabas.
Ano, muzika je naše veliká radost. A náš předvánoční čas byl tak
trochu šílený. Místo klidu a rozjímání, spěch a zahlcení hudbou. Živou, upřímnou a plnou energie. Máme jí na rozdávání a vy, diváci,
to víte. Děkujeme vám za to.
Jo – a ta prachovka a pečení cukroví se nakonec taky zvládly.
PS. V Ostravě byl náš pěvecký sbor v silné konkurenci oceněn
Bronzovým pásmem a získal cenu poroty za instrumentální doprovod.
Za pěvecký sbor Ostrováček ze ZŠ Na Ostrově,
Mgr. Pavla Pazderová, sbormistryně

Ú s p ě c h d ět í z Božen ky
Ve dnech 2. 12. a 4. 12. se uskutečnil Dětský vánoční jarmark
v rámci projektu České spořitelny „Abeceda peněz”.

Děti prodávaly své výrobky, které během tří měsíců se svými pedagogy připravovaly.
Jarmark měl veliký úspěch, utržená částka byla 56 421 Kč.
Část peněz děti využijí na výlet, část poputuje do Dětského domova, Základní školy speciální a Praktické školy v Jaroměři, Záchranné stanice pro handicapované živočichy v Jaroměři a pro Vanesku
z Chlumce nad Cidlinou, která trpí nemocí motýlích křídel.
Rády bychom poděkovaly všem, kteří náš projekt podpořili, a jménem zaměstnanců ZŠ B. Němcové popřály mnoho úspěchů v novém roce.
Třídní učitelky 4. ročníků na ZŠ B. Němcové
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Základní umělecká škola F. A. Šporka
Dramaťák na POSEDu ve Svitavách (POSED = POdzimní SEtkání
Divadelníků).

POSED je každoroční setkání divadelníků ze všech koutů naší republiky, kteří se sjedou v daný podzimní termín do divadla Trám
ve Svitavách, tentokrát to bylo 23. listopadu, se svými příspěvky do programu na zadané téma, a to letošní se přímo nabízelo:
„Svoboda?!“ Úkol je pro všechny stejný – inscenovat. Jak? Každý,
jak se mu zlíbí, podle svého vkusu, invence, nápadu, zkrátka po
svém a pak se sejdeme v divadle, kde si všichni navzájem a pozvanému publiku předvedeme výsledek své práce. Svobodně smýšlejících přátel se nás sešlo hodně. Soubor 120 dB přispěl svým
svobodomyslným zpracováním útlé knížky „Cikáda“ pod názvem
„Cik“, na dvou meotarech s looperem a dvěma herečkami. Soubor Convivium dovezl premiéru „Erben – 1862“, podle bajky K. J.
Erbena Král tchoř. Bylo to moc pěkné setkání.
Karolína Novotná

STONAVSKÁ BARBORKA.

ví příjemné dny předvánočního času strávené ve Stonavě (poblíž
Karviné) plné vokální a vokálně–instrumentální hudby (dueta až
okteta), rovněž profesionální organizaci s bohatým programem
a stonavskou pohostinnost. Tato soutěž dává příležitost nejen
zpěvákům, ale i skladatelům, kteří svoji tvorbu věnují vokální
a vokálně–instrumentální hudbě, a dává příležitost i výtvarníkům
vyjádřit svůj vztah k hudbě, zpěvu a kultuře pomocí výtvarných
prostředků. Ano, je to krásné prolnutí zpěváků, skladatelů a výtvarníků. Letos se konal již 13. ročník této velkolepé soutěže.
Naši školu letos reprezentovaly Terezka Čermáková a Rozárka
Brzková v kategorii ansámblů do 12 let (dueta). V této kategorii se
představilo 14 ansámblů. Děvčata byla ohodnocena druhým nejvyšším počtem bodů a získala nádherné 1. místo v této kategorii.
Poděkování patří i panu Filipu Petirovi, který děvčata doprovázel
na klavír.
Gratulujeme a budeme se těšit na další ročník této skvělé soutěže.
Brzková Kristýna (učitel zpěvu)

Finále Čtenář na jevišti – popáté.
Soutěž Čtenář na jevišti v rámci kampaně Rosteme s knihou organizuje Svět knihy a jde o scénické čtení. Letos se podařilo už
popáté pátému dramaťáckému souboru v řadě postoupit do
finálové přehlídky pěti nejlepších. 17. prosince pojede do Prahy
do Švandova divadla předvést svou inscenaci podle knihy Evy Papouškové „Kosprd a Telecí“ soubor Možná už…Celá soutěž probíhá v několika krocích: přihlásíte se, vyberete knihu, se kterou
budete pracovat, z práce natočíte video, a to pošlete. Porota si
všechny záznamy prohlédne a pět nejúspěšnějších vybere, letos
vybírala z 55 souborů. Na náš pracovní záznam se můžete podívat
na www.zus-jaromer.cz.

Když se řekne Stonavská barborka, ten, kdo ví oč jde, si předsta-

Jarka Holasová

Ro k 2 0 1 9 už j e m in u los t í
Také vám to tak uběhlo? Čas pádí velmi rychle. My učitelé vidíme
náhlé změny nejvíce v období, kdy se nám vrací do školy děti po
letních prázdninách.
Z roztomilých holčiček se stávají slečny, chlapci se nejednou vytáhli a někteří nás i přerostou. Ale do nejnižších tříd zase nastupují ti nejmenší, které čeká stejný vývoj. Je to takový koloběh. Ale
loni to bylo nějaké rychlejší, nebo se to zdá jenom mně?
Celé jaro jsme s dětmi jezdili do Náchoda na plavecký výcvik. Bylo
to devět týdnů, v nichž se, po velkém úsilí všech zúčastněných,
z neplavců stali milovníci vody. V červnu jsme zase ve velkém horku reprezentovali naši školu až na mistrovství republiky v cyklistice ve veslařském areálu v Račicích u Litoměřic. Na ty dva dny
se také nedá jen tak zapomenout. Ale to už je také dávno pryč.
Zážitků z uplynulého roku je opravdu mnoho. Zmiňuji jenom ty,
které se opravdu nezapomenutelně vryly do paměti.
Snad nejvíc mě potěšila skutečnost, že řada z těch, kteří už v červnu odešli, na společně strávená léta nezapomněla. Bývalí deváťá-

ci přicházejí na návštěvu a zajímají se o to, co je v „jejich škole“ na
Komenského ulici nového. Naposledy jsme se viděli, když u nás
řádil Mikuláš s čerty. Děcka, máme radost z toho, že se vám daří
i na učilištích, kde dnes studujete. Věřím, že vydržíte a budou
z vás úspěšní a spokojení mladí lidé. Budete tak dávat příklad
všem ostatním. Krásný a úspěšný nový rok 2020.
Mgr. Luděk Sychra, učitel PrŠ, ZŠ a MŠ Josefa Zemana Náchod,
pracoviště Josefov

Benefiční Tříkrálový koncert!
Sobota 11. ledna, 17.00 hodin, kostel sv. Jakuba v Jaroměři.
Pěvecký sbor ZŠ Na Ostrově – Ostrováček (obě oddělení) a pěvecký sbor Gymnázia J. Žáka Jaroměř – KaPa.
Přijďte podpořit dobrou věc!
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Nový rok v Umělecké kolonii Bastion IV? Nová spolupráce!
Nový rok bývá vnímán jako příležitost začít znovu, lépe… Ačkoliv jsme spokojení s tím, kolik života už se nám v koutku pevnostních zdí povedlo vykřesat (no jo, samochvála!), i pro nás
je vstup do nového roku ve znamení nových začátků. A nové
spolupráce!
Kvůli rozbíhající se rekonstrukci (a tedy nepřístupnému nádvoří)
jsme začali uvažovat, jak ještě více oživit vnitřní prostory, abyste
nezapomněli cestu k nám… A právě v tu dobu se náhodou (náhodou?) ozvali manželé Šimkovi z hudebního tělesa Dvajaja s návrhem pořádat na čtyřce zimní alternativu písničkářských večerů, které se v jarním a podzimním období těší takové oblibě na
jaroměřském náměstí. To se nedalo odmítnout! V sérii folkových
koncertů budou vždy vystupovat jednotlivci nebo písničkářská
dua s vlastní tvorbou. První z takových setkání nás čeká v sobotu 11. ledna v 19 hodin. Zahrají a zazpívají folkaři Standa Haláček
a Jiří Šámal. A abyste neseděli jen tak naprázdno, domluvil Pavel
Šimek i spolupráci s manželi Rudolfskými (Vinotéka sv. Mikuláše), kteří poslech zpříjemní svým vínem. A hlady také nebudeme, občerstvení zajistí pan Jakub Mertlík. Po koncertě můžete
ještě posedět a užít si rozhovory s vystupujícími, případně si při-

nést i vlastní nástroj a v příjemné společnosti si trochu zabrnkat
či fouknout… A co je důležité – vše proběhne ve vyhřáté hodovní síni v patře, zmrzlých nohou netřeba se bát. Přijdete?
Po celý leden je navíc možné zhlédnout Obrázky Markéty Škopkové – naši aktuální výstavu. Pokud vám utekla listopadová
vernisáž, využijte příležitosti a třeba právě před koncertem nakoukněte i do výstavní síně. Jestliže by vám více vyhovovalo jiné
datum, neváhejte se obrátit na telefonní číslo 720 519 801, rádi
vám vyjdeme vstříc.
Poslední čtvrtek v měsíci, tedy 30. ledna, se můžete opět těšit
na promítání v rámci našeho filmově-vzdělávacího klubu. Chcete-li být informováni o konkrétním vybraném snímku (několik
dní předem), kontaktujte nás na e-mailové adrese bastioniv.
josefov@gmail.com. Tamtéž se můžete obracet i v případě jakýchkoliv dotazů. Zvědavce máme rádi!
Přejeme vám, abyste do nového roku vkročili s otevřenýma očima – vnímajícíma krásu kolem nás. Ať už jde o umění člověka,
nebo přírody.
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Karlová

Sp o l ek Tr o j ka
O po h á r st a r o st y měs t a Ja roměře

Pohár starosty města Jaroměře v mariášové soutěži pro rok ště a restauraci Růžovka za podporu soutěže.
Spolek Trojka Jaroměř přeje všem hráčům a přátelům mariáše
2019 zůstává v Jaroměři.
V sobotu 14. prosince 2019 se v jaroměřské restauraci Růžovka
sešlo 33 hráčů, kteří se účastnili čtvrtého – posledního kola mariášové soutěže O pohár starosty města Jaroměře pro rok 2019.
Po celodenním soutěžení zvítězil Stanislav Nedomlel, který si
pro první místo přijel z Trutnova. Druhé místo obsadil Jaroslav
Vágner z Pecky, třetí byl Bohumil Vašíček z Jaroměře. Další pořadí: 4. – 5. Ladislav Tykal a Jiří Horáček (oba Dvůr Král. n. L.), 6. Lubomír Derner (Jaroměř), 7. Zdeněk Perlík (Žireč), 8. Jiří Poslt,
9. Paletář (oba Jaroměř), 10. Richard Hajzler (Hradec Králové).
Z jaroměřských hráčů se v první dvacítce umístili 12. Josef Dušek,13. Jaroslav Borůvka, 16. Bohumil Mochan a 19. Viktor Vich.
V celkovém pořadí třiapadesáti hráčů neudržel vedení v soutěži
Pavel Hušek z Liberce, byl předstižen dvěma jaroměřskými hráči. V součtu čtyř soutěžních kol zvítězil a pohár starosty města získal Jaroslav Borůvka – získal 98 bodů. Na druhém místě
se umístil Josef Dušek s 95 body, na třetím místě Pavel Hušek
s 88 body. Další pořadí: 4.Jaroslav Vágner – 85 b., 5. Miroslav Pospíšil (Kuks) – 84 b., 6. Jiří Poslt – 81 b., 7. Richard Hajzler – 80 b.,
8. Jiří Horáček – 76 b., 9. Zdeněk Texl (Turnov) – 75 b., 10. Vladislav Kedzior (Velký Osek) – 74 b., 11. Bohumil Vašíček – 73 b.,
12. Viktor Vich – 72 b., 13. Milan Voborník – 63 b., 14. František
Dvořák – 53 b., 15. Zdeněk Perlík, 16. Karel Dvořák (Šestajovice),
17. Lubomír Derner, 18. Rudolf Kunta (Běluň), 19. Ladislav Tykal,
20. Jaroslav Martinec (Jaroměř).
Vyhlašování výsledků a předávání cen pro účastníky podpořil
svojí účastí starosta Jaroměře p. Josef Horáček, který pohár pro
vítěze věnoval. Spolek Trojka Jaroměř děkuje všem hráčům za
účast v roce 2019, Městu Jaroměř, pekárně Choustníkovo Hradi-
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vše nejlepší, především hodně zdraví v roce 2020.

Spolek Trojka Jaroměř

Spolek TROJKA a restaurace Růžovka v Jaroměři zve veřejnost na

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

sobota, 25. ledna 2020

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

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

Ukončení turnaje a vyhlášení výsledků v 16.00 hod. Více informací na telefonu 732 632 712, e-mail: josef.dusek44@seznam.
cz. Vítěz turnaje získá pohár.
V roce 2020 se dále budou turnaje konat dne 14. března, 24. října a 12. prosince.
Těšíme se na Vaši účast. Jaroměřáci, podpořte tento turnaj
a přijďte si zahrát pohodový mariáš!

2020

Kultura

70 let Fotoklubu MKS Jaroměř – 2. díl
Fotoklub MKS Jaroměř byl založen před 70 lety v roce 1949 při hu Český ráj a nejlepší fotografie z něj představil v muzeu. Zátehdejším závodě TONUS, později Závody Antonína Zápotocké- roveň vystavil fotografie současných i několika bývalých členů
ho.
a některým z nich předal Čestná uznání.
Fotoklub
pravidelně
zúčastňuje i Ratibořického mapového okruhu, u jehož zrodu stál
Ing. Josef Podvalský,
který také vyhrál první
ročník v soutěži jednotlivců. I zde se výrazně
uplatňuje Luděk Klíž se
čtyřmi prvními místy,
jedním druhým a dvěma třetími. Úspěšně si
vedou i další členové
fotoklubu. Ing. Jana
Podvalská a Jan Broum
rovněž jednou vyhráli. Fotoklub pak vyhrál
3x za sebou v 38., 39. a
40.ročníku. Několikrát obsadil i druhé místo.
Největší a nejcennější dárek k 35. výročí fotoklubu v roce 1984 si
dali členové na V. Bienale výstavy amatérské fotografie „Chodovský džbán“, kterou tehdy obeslalo 42 fotoklubů z celé republiky a naše kolekce získala 1. cenu soutěže za výtvarně pojatou kolekci.
Fotografie členů fotoklubu se objevily několikráte v městském
muzeu a malé galerii v suterénu divadla, v prostorách Komerční
banky i nádraží a klubová kolekce byla vystavena i v Turnově.
V městském muzeu pak členové fotoklubu připravili výstavy Fomaklubu Liberec, Jiřího Bartoše z Hejnic, Miloše Vojíře z Hradce
Králové, Zdeňka Lína a Josefa Honzíka z Liberce.
V roce 1999 oslavil fotoklub 50 let od svého založení. Při té příležitosti byl právě pořadatelem výše zmíněného Mapového okru-

Ing. Josef Podvalský pak od městského zastupitelstva obdržel
Pamětní medaili města Jaroměře. Naposledy se členové fotoklubu představili v muzeu při příležitosti 65.výročí založení fotoklubu.
V posledních letech se pak někteří představovali pravidelně
v muzeu i na podzim v rámci výstav jaroměřských fotografů.
Prakticky všichni již přešli od klasické fotografie k fotografii digitální, která představuje nové možnosti, ale v některých ohledech se té klasické nevyrovná. Fotoklub se podílel i na vzniku
dvou kalendářů pro Městský úřad a dvou pohlednic pro místní
kostel sv. Mikuláše. Jeho členové přispívají do novin i časopisů
a spolupracují i s dalšími organizacemi. V poslední době se velice
úspěšně účastní různých soutěží a výstav Vladimír Oliva.
A ještě jedna zajímavost. Ing. Josef Podvalský jako jediný v republice včetně Slovenska vede a zpracovává Archiv mapových
okruhů, ve kterém soustřeďuje všechny dostupné materiály ze
všech mapových okruhů, které působí dnes, a i těch z minulosti,
které již svou činnost ukončily.
I v současné době se členové pravidelně scházejí 1x za 14 dní,
představují své fotografie a hodnotí fotografie z mapových
okruhů. A samozřejmě přivítají nové členy. Pravidelné schůzky
se konají vždy liché pondělí v 18.00 hodin v učebně v suterénu
divadla.
Fotoklub děkuje svému zřizovateli MKS za stálou pomoc při
jeho činnosti a stejně tak MÚ Jaroměř.
Text: Ing. Josef Podvalský, foto: L. Klíž, Černý potok

1. díl o Fotoklubu MKS Jaroměř jste si mohli přečíst v listopadovém čísle 2019. Tímto se členům Fotoklubu MKS Jaroměř
omlouváme, že byl 2. díl uveřejněn až v lednovém čísle roku
2020.

P r avi d eln é zko uš ky Ten Sin g u Ja roměř

Zveme vás na pravidelné zkoušky Ten Singu Jaroměř, které a vychovat z nich budoucí vedoucí.
probíhají v prostorách střediska Diakonie ČCE Milíčův dům Ten Sing je jedním z mnoha programů organizace YMCA. Fungujeme tedy na křesťanských základech (láska a úcta k bližnímu,
v Havlíčkově 14, každý čtvrtek od 17 do 19 hodin.
Ten Sing je hudební aktivita pro mladé lidi ve věku 12–19 let.
Zjednodušeně lze říci, že jde o netradiční pěvecký sbor doprovázený rockovou kapelou, který se schází po celý školní rok,
a věnuje se rozvoji jednotlivých členů prostřednictvím nácviku
společného koncertního programu. Zpěv ve sboru doprovází
práce v dílnách, kde mladí připravují tanec, drama, mini chór
atd. Jsme neprofesionální uskupení, nemáme žádné vstupní
talentové zkoušky, naopak se snažíme poskytnout prostor pro
seberealizaci a možnost vyzkoušet si, co koho láká. Ať už je to
hudba, tanec nebo divadlo.
Ten Sing je založen na principu mladí pro mladé, kdy se vedoucí
snaží postupně předávat zodpovědnost a dovednosti mladším

přátelství, tolerance), ale víra není pro členství nutná ani není
členům nijak nucena. Aktivity YMCA jsou otevřené pro všechny bez rozdílu vyznání, pohlaví, etnika nebo sociálního původu.
Důležité je pro nás naučit tensingáře toleranci i k těm, kteří se
od nich v jakémkoliv aspektu odlišují. Díky zázemí YMCA a principům, na kterých je Ten Sing založen, se snažíme tensingáře
vést ke zdravému sebevědomí, demokratickým hodnotám, odpovědnosti za sebe i druhé, solidaritě nebo kreativitě.
Další informace o Ten Singu najdete na www.tensing.cz a možnosti, jak nás kontaktovat jsou skrz mail tsjaromer@seznam.cz
nebo facebookové stránky Ten Sing Jaroměř. Budeme se na vás
těšit.
Ten Sing Jaroměř
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LEDEN

Božena Němcová inspirací pro umění (1842-2010)
„Kdybych měla volit – tedy bych si přála narodit se znovu as za
dvě stě let – anebo ještě později neboť nevím, bude-li do té doby
takový svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší.“ Božena Němcová
v listu ze dne 17.12.1851 MUDr. Janu Helceletovi.
V letošním roce 2020 si celý kulturní svět připomíná 200 let od narození této pozoruhodné osobnosti, jejíž krása, literární aktivity,
dramatický život i podnětné dílo okouzlovaly současníky již za jejího života. Podle historiků první báseň o ní byla sepsána v době,
kdy jí bylo asi 22 let, její půvab zvábil i malíře J. V. Hellicha, který ji romanticky zpodobil v roce 1845. Po její smrti ve 42 letech
(21. ledna 1862) a po zániku autorských práv spisovatelčiny rodiny
se umělci prakticky všech oborů trvale inspirovali uměleckým odkazem BN. Tato inspirace je už 178 let nepřetržitá. I to je doklad
životnosti, aktuálnosti i světovosti fenoménu Boženy Němcové.
Připomeňme si aspoň ve stručném přehledu několik zajímavých
fakt a informací o přijetí a inspiraci Boženy Němcové pro české
a světové umění i vědu, literaturu i kulturu vůbec. Využiji zde svého původního zdroje, a to originálního, mnou ztvárněného soupisu, seznamu, ohlasové bibliografie, na níž jsem pracoval od roku
1961 s přestávkami dodnes, tedy přes padesát let – „BOŽENA
NĚMCOVÁ INSPIRACÍ PRO UMĚNÍ V LETECH 1842-2020“. Dosud
podobný soupis se v naší literární vědě neuskutečnil, a teprve až
nyní by tuto unikátní, ojedinělou a originální knihu v mém autorství mělo vydat Nakladatelství BOR v Liberci za redakce profesorky Dr. Evy Koudelkové, Ph.D., během roku 2020.
Již v r. 1919 nově založený Klub českých turistů v České Skalici odkoupil pozůstalost Boženy Němcové od její dcery Dory, učitelky
v Jičíně. Tím byl položen základ ke zřízení prvního literárního muzea v ČSR, a to Muzea Boženy Němcové v České Skalici, slavnostně otevřené dne 24. května 1931 za ředitele školy a učitele Jana Krtičky. MBN se zcela specializovalo na kult, na uctívání spisovatelky
BN, na propagaci i poznávání jejího odkazu. Toto muzeum vydalo
i mé tři knihy o BN.
Všimněme si aspoň ve stručnosti, jen statisticky, jak se souhrnně
v číselném výčtu podíleli čeští, slovenští i zahraniční umělci na
vytváření uměleckých artefaktů, básní, básnických knih, novel,
povídek, románů i literatury faktu, na životopisných dramatech,
hudebních dílech, na filmech a televizních pořadech inspirovaných
osobností, životem a dílem BN od roku 1842 do roku 2020.
POEZIE – Božena Němcová inspirovala již za svého života mnohé
básníky, kteří v letech 1842 až 1855 o ni vytvořili 31 sbírek básní.
Oslavné napsal přítel V. B. Nebeský, který zasvěcoval Němcovou
do básnictví a intimně se s ní sblížil, což vyvolalo satirickou reakci
básníka J. P. Koubka Básníkova cesta do pekel, ohlas pražských
klepů. Můj seznam registruje celkem 514 básní.
PRÓZA – První próza se vztahem k BN pochází z roku 1865 a do
roku 2018 registruji celkem 238 próz, povídek, novel, románů, črt,
fejetonů i scénářů, a to nejen beletrii, ale od r. 1990 i literaturu
faktu a odbornou.
DRAMA/DIVADLO – Postava Boženy Němcové se v letech 19162017 objevuje ve 35 životopisných dramatech, operách i muzikálech, dále je námětem 5 literárně hudebních pásem a 11 literárně
dramatických pásem. Pokud jde o dramatizace a divadelní úpravy,
registruji v letech 1899 až 2018 celkem 337 dramatizací, divadelních adaptací, úprav a jevištních inscenací děl BN v jazyce českém,
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slovenském i ruském.
DISKOGRAFIE – můj soupis gramofonových desek a fonokart vykazuje celkem 49 zvukových nahrávek Babičky i pohádek BN z let
1932-1975.
FILM – filmografie děl BN vykazuje z let 1921 až do roku 2016 celkem 28 filmů, filmových adaptací děl BN. Existují již tři filmové
a televizní adaptace Babičky (1921, 1940, 1971). Jednou byla zfilmována Pohorská vesnice, Divá Bára, V zámku a v podzámčí atd. Filmařům především učarovaly vděčné a fabulací oplývající pohádky
a v poslední době i adaptace opírající se o korespondenci BN. BN
se stala postavou v celkem 13 životopisných filmech a televizních
inscenacích v letech 1925-2020.
DIZERTACE/DIPLOMOVÉ PRÁCE – moje bibliografie registruje zatím 118 záznamů akademických prací. Zajisté si můj soupis v kterémkoliv žánru nečiní nárok na úplnost. Dokonce televizní pořady
uvádím jen výběrově, i když podklady mám k dispozici z ČT.
IKONOGRAFIE (tzn. soupis vyobrazení, zobrazování, soupis portrétů BN, ilustrací v knižní tvorbě či v plastice, sochařství, a vůbec
ve výtvarném umění) – zatím ponecháváme stranou. Řádově jde
o několik set portrétů, o tisíce ilustrací děl BN atd. Ve své kartotéce však některé registruji.
PRO ZAJÍMAVOST: v letech 1855-2020 vydali Babičku knižně i jako
e-knihu ve více než 300 českých knižních vydáních. V době národního ohrožení za nacistické okupace, se dočkala celkem 30 vydání za jediný rok 1940 (tedy 2,5 vydání za 1 měsíc+), v r. 1935 českou Babičku vydali 11krát, v r. 1923 a 1932 desetkrát. V Trutnově
v r. 1947 vydali první těsnopisné vydání Babičky, jež vyšla i ve slepeckém písmu a v kolibřím vydání. První českou knihou vytištěnou
na rotačce byla Babička BN v knihtiskárně Ed. Beauforta v Praze
u nakladatele B. Kočího v r. 1906. Babičku BN v letech 1858-1983
přeložili do 26 cizích jazyků a byla vydána v 92 cizojazyčných edicích. Pozoruhodné překlady jsou do exkluzivních jazyků, jako je
arménština, čínština, esperanto a japonština, romština.
Největší muzejní sbírku knihy Boženy Němcové Babička měla
k roku 1996 právě knihovna MBN v České Skalici.
Po smrti se dostalo naší Boženě Němcové nejen národního, ale
i mezinárodního uznání V r. 1962 UNESCO zařadilo 100. výročí úmrtí BN mezi světová výročí a rok 1962 vyhlásilo za Rok Boženy Němcové. Podobně Česká Skalice prohlásila rok 2005 za Rok Babičky
BN, kdy uplynulo již 150 let od prvního sešitového vydání Babičky.
V červnu 2005 se v poněkud kontroverzní anketě České televize
Největší Čech umístila BN jako jediná žena Češka v první desítce na
celkovém 10. místě, jak rozhodli televizní diváci. V r. 2009 se v čtenářské anketě České televize Kniha mého srdce umístila Babička
BN na 2. místě hned za Jirotkovým Saturninem. Na její paměť pojmenovali planetku (3628) Bozenanemcova, objevenou českou
astronomkou Z. Vávrovou dne 25. listopadu 1979 na hvězdárně
Kleť. V letech 1992-1993 přišla z Kalifornie zpráva, že první českou
ženou, která dostala kráter o průměru 22.9 km na Venuši, je naše
paní Božena Němcová. A mohli bychom pokračovat. Z toho plyne,
že BN je významná osobnost nejen v měřítku celonárodním, ale i
mezinárodním. Ba chce se říci, přímo kosmickém.
PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř, 2. prosinec 2019 (redakčně zkráceno)
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Věnujme chvíli místním kulturním akcím
Podzimní dny minulého roku byly plné vzpomínání na události
před 30 lety.
Ve městech včetně Jaroměře jsme si připomínali, kam jsme za ta
léta došli. Čeho jsme politicky a společensky dosáhli a každý z nás
si mohl odpovědět na ne úplně vyřčenou otázku, kam směřujeme a čím ke správnému a nadějnému směřování můžeme sami
přispět.
Měli bychom si uvědomit, že nestačí chodit k volbám, ale každý
den o svobodě a demokracii, kterou jsme právě před 30 lety získali a za což jsem hlavně svým rodičům vděčný, přemýšlet a svými činy ji ovlivňovat a spoluvytvářet. Jedním z možných způsobů
může být naše spoluúčast při různých městských akcích. Se svými blízkými, přestože mohou mít odlišné názory, se bavit o politickém (lokálním a celostátním) dění. Při těch rozhovorech se
postupně vzájemně učit, hledat to, co máme společné a zkoušet
porozumět ostatním a zjišťovat, proč jim jejich názory dávají smysl a jak k nim dospěli.
Na lokální úrovni dávat najevo zájem o problémy našeho města
a že jich stále je. Nebojte se oslovovat zastupitele, klást jim otázky, sdílet s nimi své zkušenosti a dávat jim konstruktivní zpětnou
vazbu. Zpětnou vazbu také můžete dávat veřejně prospěšným
organizacím s vědomím, že si ceníte jejich práce. Pravidelně je finančně podporovat a zapojovat se do veřejně prospěšné činnosti
nebo finančně podporovat kulturní akce.
Není toho málo a každý den vnímám, že je pořád co zlepšovat.

A že je z čeho vybírat. Ačkoli se to možná nezdá, ve městě máme
několik kulturních organizací, jejichž členové se programově snaží vytvářet kulturní a společenské dění. Počínaje uměleckou školou nebo knihovnou, přes koncerty na náměstí, výstavy v muzeu
nebo umělecké kolonii na Bastionu IV, či různá divadelní představení všeho druhu a konče multižánrovými koncerty buď v nedávné době otevřenému Nároďáku, nebo stále fungujícímu Bastionu
no. 35. Však naše město navštívili Krucipüsk, Petra Janů, Mucha,
Xavier Baumaxa, Gaia Mesiah anebo Prago Union. Nemluvě o kapelách a DJs z alternativní scény metalové či elektronické hudby.
Ačkoli má každý z nás rozdílný hudební vkus, vážím si všech místních organizátorů snažících se pozvedávat místního kulturního
ducha, nemají to vůbec jednoduché, přestože mám občas pocit,
že se jaroměřský duch celoročně trochu ztrácí. Hledám totiž větší
zájem a ochotu přijít do hudebního klubu, strávit nějaký čas poslechem hudby, podporou umělce, dát se třeba s někým známým
či neznámým do řeči, prostě spolu mluvit.
Proto všem organizátorům a organizátorkám, kulturním nadšencům a pracovníkům přeji do nadcházejícího roku více návštěvníků
a zájemců o kulturní dění, věřím, že jich je ve městě dost. Udělejme si všichni na naše město mající bohatou kulturní historii více
času a buďme více ochotni do něj a jeho organizací a akcí investovat. Věřím, že to bude stát za to a těším se na jakékoli akci na
viděnou.
Petr Hrudka

(zde odstřihněte)
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Události prvních měsíců roku 1990
Poslední dny roku 1989 po volbě Václava Havla prezidentem republiky byly snad pro všechny občany časem klidu a oddechu.
S novým rokem 1990 se však veřejný život opět aktivizoval.

Již 4. ledna se výbor Občanského fóra v Jaroměři usnesl vyzvat radu městského národního výboru, aby odvolala z funkce
předsedy MěstNV Lubomíra Pospíšila. Tím OF předběhlo nejen
mnohá města, ale zaskočilo i politické partnery, s kterými dosud jednalo o dalším vývoji ve městě. Dne 9. ledna pak jaroměřské OF vyslovilo požadavek, aby z vedení Okresního národního
výboru v Náchodě odstoupili dva jeho místopředsedové. Dne
17. ledna se v kině uskutečnil další diskusní večer tentokrát zaměřený hlavně na životní prostředí a věcné problémy města.
Pak už se přiblížil 27. leden, velký den pro Jaroměřsko. Prezident Václav Havel se vypravil do Hradce Králové a Trutnova.
Zásluhou JUDr. Zdeňka Rudoleckého, který se pohyboval
v okruhu koordinačního centra OF v Praze, byla do prezidentova cestovního programu zařazena i Jaroměř. Jaroměřské OF
vzalo na sebe velkou odpovědnost a během jednoho týdne
připravilo vše potřebné pro důstojné přijetí prezidenta a jeho
doprovodu. Bylo rozhodnuto přivítat prezidenta nikoliv na
radnici, ale přímo na náměstí. Kdo mohl, pomáhal. Na obvyklém místě před velkou podsíní vyrostla tribuna a byly rozděleny jednotlivé pořadatelské úkoly. Okolo 16. hodiny se začalo
náměstí plnit lidmi, v nastávajícím čase zněly od mikrofonu
různé informace a byla vyhlášena sbírka na obnovu pomníku
TGM. O půl šesté dorazila na již potemnělé náměstí prezidentská kolona a Václav Havel stanul během několika okamžiků na
vyzdobené tribuně. Doprovázeli ho manželka paní Olga, Věra
Čáslavská, Jana Petrová, Ladislav Kantor, Petr Oslzlý, Joska
Skalník a další. Zcela zaplněné náměstí vyslechlo Havlovu zdravici a úvahu o budoucnosti malých českých měst. Poté se u mikrofonu vystřídali další řečníci. Lidé aplaudovali, byli nadšeni.
Po dvaceti minutách Václav Havel sestoupil na podsíň mezi lidi.
Každý se s ním chtěl pozdravit nebo mu předat malý dárek.
Prezident se ještě podepsal do pamětní knihy (dnes uložené
v městském muzeu) a jeho návštěva se blížila ke konci. Pořadatelsky bylo čím dál obtížnější udržet pro něj volný prostor,
vše ale dobře dopadlo. Asi deset tisíc návštěvníků se pomalu
rozcházelo domů s krásným zážitkem. Všichni, kdo se tenkrát
v amatérských podmínkách podíleli na organizaci prezidentovy návštěvy, zaslouží i po letech uznání.
Dne 1. února se v Národním domě sešlo plenární zasedání
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městského národního výboru. V průběhu ledna odstoupil
ze své funkce jeho předseda a další poslanci. Na programu
jednání tudíž byla volba pěti nových poslanců (fakticky šlo
o takzvanou aklamaci na základě souhlasu politických stran)
a volba předsedy MěstNV. Zaplněný sál byl svědkem mého slibu převzít tuto odpovědnou funkci. Odcházející předseda mi
předal vedení úřadu velmi korektním způsobem. Následně byl
RNDr. Jan Černý zvolen místopředsedou Okresního národního
výboru v Náchodě.
Aktivita občanů neochabovala ani v dalších týdnech. V Josefově manifestovalo 500 lidí za odchod sovětské posádky, dále
zde došlo ke spontánnímu přejmenování náměstí Vítězného
února na Masarykovo náměstí a v jaroměřském kině proběhla
beseda k územnímu plánu města. Jedním z hlavních témat byla
dálnice, přítomní se vyjadřovali k její plánované trase a možné
etapizaci výstavby, aby byla Jaroměř co nejdříve zbavena dopravní zátěže (sic!). Po třiceti letech, kdy se konečně stavba
dálnice přiblížila k Jaroměři, to je docela úsměvné. Pomalu se
také rozbíhala volební kampaň. Čekaly nás první svobodné parlamentní volby a politická profilace zákonitě ukončila dosavadní „revoluční“ jednotu. Volby 8. a 9. června v Jaroměři vyhrálo
Občanské fórum, když dostalo přes 50 % hlasů. Josef Tomsa byl
za Křesťanskou demokratickou unii zvolen do Sněmovny lidu
Federálního shromáždění.
Pavel Mertlík

Komorní pěvecký sbor
Gymnázia Jaroslava Žáka v Jaroměři „KaPa“
přijme nové členy, dívky i chlapce, se zájmem o sborový
zpěv.
Požadavky: věk 13–18 let, chuť zpívat, obětavost a smysl pro
kolektiv, veselá mysl. Všechno ostatní vás naučíme.
Zájemci, hlaste se na kontaktní adrese pavla.pazderova@
post.cz.
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Z velkého souboru textů bývalého jaroměřského kronikáře
Jana Vacka Jaroměřského tentokrát vybírám ten, kde je popisována historie obce Dolany. Text byl vypracován pro vysílání
dnes již neexistujícího rozhlasu po drátě, které se uskutečnilo
v březnu 1959.

Doba založení obce Dolany je dosud stále neznámá. Písemnou
zprávu, kdy byla ves založena, nám historie bohužel nezanechala. Jak je ale možno soudit podle nejbližšího města Jaroměře a tím i vzniku šosovních vesnic, stalo se tak pravděpodobně
ve 12. století. Šosovní vesnice vznikaly při zakládání královských
hradů. Takovým byl též hrad v Jaroměři, ještě před založením
města. Potřebné pozemky byly dány jejich původnímu obyvatelstvu od krále. Platy a služby, k nimž byli zavázáni, sloužily
potřebám královských purkrabí na výchovu úřednictva a branné čeledi. Takový poměr měly dvory k hradu, jež ležely v jeho
okolí. V našem případě to byly dvory, či statky patřící k hradu
v Jaroměři, z kterých se postupem času vyvinuly šosovní vesnice – Dolany, Čáslavky a Hořenice. V roce 1550 bylo takových
dvorů či statků v Dolanech celkem patnáct. Byla zde také krčma
a škola. V pozdějších letech se z tohoto shluku dvorů vyvinuly
nynější Dolany. Jak přibývalo obyvatelstva, mýtily se lesy a rozšiřovaly pozemky. Dvory a statky byly postupně rozdělovány.
Dle dochovaných zpráv drželi dvory či statky v první polovině
16. století následující majitelé: Kalivoda, Ondrovský, Prokůpek,
Užík, Hošek, Kulhavec, Dobšovský, Vávra, Petránek, Vít, Petr,
Biskup, Strýček a Bouček.
Obytná stavení v té době stála jinak než dnes, obec měla zcela
jinou podobu. Jak vzpomínají pamětníci, původně obec stávala na jejím dnešním dolním konci. Osadníci zakládali svá obydlí
v místech, kde byl dostatek vody. Dle pověsti býval v obci také
mlýn. Stával prý na pozemku, kde je dnes čp. 32. Voda k němu
přitékala z lesů od nedaleké Sebuče. Při kopání příkopů se našly
otesané dubové trámy, které připomínaly mlýnský žlab. Nynější státní silnice, která vede středem obce, byla kdysi stezkou
Kladsko–Polskou. Zbytky této stezky jsou částečně zachovány u sousední obce Čáslavky, místní jí tam říkají „stará cesta“.
Z této hlavní stezky vedla ještě kdysi stezka směrem k Sebuči,
a dále hlubokým úvozem směrem na Trutnov. V roce 1555 řádil v obci mor, dle dochovaných zpráv zemřelo přes padesát
osob. Ve třicetileté válce (1618-1648) trpěla obec přítomností
císařských vojsk. Nejhůře byla pleněna v posledním jejím roce,
statky pustly a mnohý z nich byl bez hospodáře. Ještě tři léta po

míru nebylo v obci pořádku, navíc začal nový útisk. Jaroměřský
magistrát začal ukládat šosovním obcím nová břemena. Za války sedmileté (1756-1763) byly Dolany opět postiženy, když zde
bylo opět ubytováno císařské vojsko. Za tzv. Bramborové války
se dne 8. července 1778 strhla u Dolan šarvátka s pruskou jízdou.
Nepřítel spotřeboval úrodu a vynutil si na místním obyvatelstvu i peníze jako výpalné. V napoleonských válkách táhl v roce
1813 se svým vojskem přes Dolany ruský car Alexandr I. a jeho
bratr Konstantin. Vojsko čítalo 130 000 mužů. O tři roky později
obcí prošlo 15 000 mužů ruského vojska vedených generálem
Voronzovem. Ani za války v roce 1866 tomu nebylo jinak. V obci
byl zřízen lazaret a v zahradě domu čp. 14 hlavní stan 4. armádního sboru podmaršálka Festetiče. Lidé před nepřítelem
poschovávali svůj nejcennější majetek. Dne 28. července 1866
krátce před 11 hod. dopolední začali lidé z obce utíkat a trvalo
několik dní, než se všichni vrátili do svých domovů. Obec našli
vydrancovanou, všude samá spoušť. Jedním z významných rodáků byl Josef Myslimír Ludvík, spisovatel, archeolog a buditel
českého národa. Narodil se 22. dubna 1796 a zemřel v Náchodě
1. ledna 1856. Je to známá postava z Jiráskovy kroniky „U nás“,
současník Regnera-Havlovického. Na jeho rodném domě byla
v roce 1896 odhalena pamětní deska.
Pozn. JP: V roce 1960 se obec Dolany stala střediskovou obcí
a začala vykonávat správu pro Čáslavky, Svinišťany, Krabčice
a Sebuč. Obec leží v n. m. výšce 274 m, výměra k.ú. je 604 ha.
Nachází se vzdušnou čarou 4 km severně od Jaroměře. Pověřeným úřadem pro obec je město Jaroměř.
Zdroj – Vacek, Jan, Jaroměřský, Kniha č. 2, vysíláno v RD dne 9. března 1959; http://www.dolany-na.cz/index.php?right=historie_dolany&lan=cs; https://cs.wikipedia.org/wiki/Dolany_(okres_N%C3%A1chod).
Text upravil a foto pořídil: Jindřich Polák

Odezva na články o vojenské nemocnici v Josefově!
Do redakce k nám napsal pan Mlčák: „Dobrý den, jsem pravidelným
čtenářem Zpravodaje. Po přečtení
článků 'O historii vojenské nemocnice
v Josefově', jsem se rozhodl o malou
informaci. I já jsem několikrát využil
ošetření v tomto vojenském zařízením. V současné době jsem dostal
nášivku, foto k tomuto textu přikládám. Od roku 1960, kdy jsem bydlel v Josefově, jsem o tomto
nevěděl, navštěvoval jsem 9. třídu ZDŠ a měl jsem jiné zájmy.
Když jsem se ptal v současné době svých vrstevníků a spolužáků
ZDŠ, nikdo mi neřekl, kdo takovou nášivku nosil nebo používal.
Až ve třetím díle o vojenské nemocnici je uvedeno, cituji: 'Na
kulturním využití pacientů a zlepšení jejich psychického stavu
se ostatně podílel i nemocniční smíšený pěvecký sbor Makarovci.' Domnívám se, že i tato informace bude k těmto článkům
vhodnou připomínkou.“ Děkujeme.
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Hokejisté Jaroměře zatím válí
V základní části Krajské ligy hokejistů je odehrána více než polovina zápasů. Jaroměř si zatím vede dobře, drží se v popředí tabulky.

Musela se přitom v této sezoně vypořádat s odchodem řady opor.
„Jsme stále v první čtyřce, z tohoto pohledu spokojeni jsme. Osobně
jsem rád, že si konec kariéry rozmysleli Martin Koblížek s Tomášem
Vejmanem, služebně nejstarší srdcaři týmu. Jejich zkušenosti jsou
potřebné a alespoň trochu zvedli věkový průměr týmu,“ oceňuje
předseda HC Jaroměř David Křepinský. Po odstoupení Sokola Semechnice mají všechny týmy jisté play off, otázkou je, z jaké pozice do něj Jaroměř půjde. „Je lepší mít výhodu domácího prostředí

v prvních a posléze rozhodujících pátých či sedmých zápasech, takže by bylo dobré být co nejvýše. S čím jsem ale velice spokojený, je
samotný přístup hráčů, a to nejenom k tréninkům a zápasům, ale
i jejich zájmem o samotné dění v našem hokejovém spolku,“ pochvaluje si šéf klubu. V Jaroměři se zatím daří omlazování kádru
nadějnými juniory z bratrského mládežnického klubu HCM Jaroměř. „Áčko“ nemusí hráče shánět jinde, přetahovat se s jinými
zájemci a nesmyslně hokejisty přeplácet. „Všem trenérům i funkcionářům v jaroměřské mládeži patří obrovské poděkování. Jejich
zápal a nezištné sebeobětování se hokeji zasévá dobré ovoce, které
poté naše „áčko“ sklízí. Pádným důkazem je to, že nám všichni předsedové ostatních týmů v kraji naši mládež a zapracovávání mladých
hráčů do mužů závidí, a to nepřeháním. Jsem si jist, že toto vnímání
naší mládeže má i krajský přesah,“ nešetří chválou předseda a bývalý hráč HC Jaroměř David Křepinský, který hokejku do kouta ještě úplně neodložil. „Když jsem jako hokejista končil, říkal jsem si,
kolik budu mít volného času, když nebudu čtyřikrát v týdnu na ledě.
A jako každý si teď říkám, jak jsem to mohl všechno stíhat? Hokej ale
úplně opustit nejde, takže se jdu párkrát v měsíci sklouznout. Veškerý čas si však žádají děti, jejich záliby a kroužky,“ uzavírá s úsměvem
David Křepinský. Podrobnější informace, statistiky nebo rozpis zápasů hokejistů Jaroměře najdete na facebooku nebo na stránkách
klubu www.hcjaromer.cz.
Petr Záliš

Re p ub l i k o v é f i n á le ISF WSC
ve s t ol n í m t en is e
Hlavním pořadatelem turnaje byla Střední škola řemeslná v Jaroměři, které po sportovní stránce jako spolupořadatel pomáhal
oddíl stolního tenisu TJ Jiskra Jaroměř.
Celý turnaj zastřešovala AŠSK Praha. Velkou motivací byla možnost při vítězství postoupit na Mistrovství světa středních škol,
které se bude konat v Číně na podzim 2020. Přestože toto republikové finále ve stolním tenise středních a základních škol ročníku 2002-2005 zasáhla řada omluvenek kvalifikovaných škol, byly
tyto hrací dny naplněny množstvím kvalitních i bojovných zápasů. Všechna utkání se nesla v duchu fair-play. Turnaj byl zahájen
9. 12. v 11 hodin slavnostním nástupem zúčastněných škol. Po hymně AŠSK bylo představeno čestné předsednictvo turnaje: paní ředitelka Střední školy řemeslné Mgr. Jitka Kočišová, pan místostarosta města Jaroměře Jiří Kubina a garant za stolní tenis AŠSK pan
Mgr. Josef Kovaříček. Následovala hymna České republiky.
V úvodním dnu probíhala úporná sportovní klání družstev chlapců
a dívek. Pořadatelé vytvořili pro hráče v maximální míře příjemné
hrací podmínky. Turnaj s přehledem řídila hlavní rozhodčí paní Jakubcová, kterou doplňovali ještě další tři rozhodčí. Ve večerních
hodinách se odehrála finálová utkání chlapců a dívek.
Druhého dne se odehrály zápasy jednotlivců, ve kterých potvrdili
svou roli favorité. Turnaj ukončil slavnostní nástup zúčastněných
družstev s vyhlášením výsledků. Krásné poháry a medaile pro soutěž družstev věnovala AŠSK a pro soutěž jednotlivců město Jaroměř. Následují oceněná družstva a jednotlivci.
Družstva – dívky:
1. místo: Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou; 2. místo: Gym-

16

názium, OA a JŠ Hodonín; 3. místo: SPŠ Grafická Praha 1.
Družstva – chlapci:
1. místo: Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Ostrava; 2. místo: Gymnázium Havlíčkův Brod; 3. místo: Gymnázium
Dobruška.
Jednotlivci – dívky:
1. místo: Plachá Liliana – SPŠ Grafická Praha 1; 2. místo: Janáčková
Lucie – Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou; 3. místo: Kladňáková Hana – Gymnázium,OA a JŠ Hodonín; 3. místo: Herzánová
Denisa – Gymnázium, OA a JŠ Hodonín.
Jednotlivci – chlapci:
1. místo: Tomáš Martinko – Sportovní gymnázium Ostrava; 2. místo: Skála Radek – Gymnázium Havlíčkuv Brod; 3. místo: Štálzer
Adam – Sportovní gymnázium Ostrava; 3. místo – Morávek Radim
– Sportovní gymnázium Ostrava.
Ceny předávali místostarosta města Jaroměře pan Jiří Kubina,
zástupce ředitelky Střední školy řemeslné pan Ing. Ondřej Štajgl
a garant AŠSK za stolní tenis pan Mgr. Josef Kovaříček.
Poděkování patří Městu Jaroměř za finanční podporu, dále AŠSK
za přidělení turnaje naší škole a zároveň i za podporu finanční, oddílu stolního tenisu TJ Jiskra Jaroměř za zabezpečení turnaje po
sportovní stránce a samozřejmě Střední škole řemeslné v Jaroměři za poskytnutá zázemí.
Mgr. Jitka Kočišová

2020

Sport

Z á vo d n í sez ó n a On d řeje P et iš ky
2 . čás t

V minulém vydání Zpravodaje jsem popsal první polovinu své
sezony, nyní bych tedy rád doplnil ještě několik zajímavých závodů a umístění, které se do předchozího článku nevešly.
Prvním z nich bylo Akademické MČR v překážkových
bězích v rámci Gladiator race
v Hradci Králové. Závodů tohoto typu jsem se již v minulosti účastnil, ale ještě nikdy
jsem se na ně cíleně nepřipravoval. Letos jsem však
chtěl dokázat, že tyto závody
nejsou jen o hodinách strávených s těžkými váhami v posilovně, ale spíše o všestranné
fyzické zdatnosti. Tento cíl se
mi podařilo splnit nad očekávání, když jsem zvítězil nejen
mezi akademiky, ale i v celkovém pořadí. Druhým „extrémním“ závodem byl Red
Bull 400 – běžecký závod na 400 metrů do skokanského můstku.
Vzhledem k tomu, že jsem takovýto závod běžel poprvé, nedokázal jsem si správně rozvrhnout síly, a i přes vítězství v kvalifikaci jsem se ve finále protrápil a spadl na smolné 4. místo.
Triatlonové závody jsem společně s Vladimírem Křivským, Adamem a Štěpánem Holomouckými prokládal také závody Českého Poháru v týmových bězích. Zde jsme díky vítězstvím ve Zlíně
a v Praze 5, 2. místu z Plzně a 3. místu z Prahy 4 obsadili celkovou druhou pozici za týmem Kalokagathia Aliance, který sdružuje profesionální sportovce z celé ČR (mohli jsme tak změřit síly
např. s olympijským vítězem Davidem Svobodou, nejúspěšnějším českým paralympionikem Jirkou Ježkem nebo s několikanásobným Mistrem ČR na 1500 m a stříbrným medailistou z Letní

světové Univerziády 2019 Honzou Frišem).
Díky výsledu z Prachatic jsem pak dostal možnost ještě jednou
reprezentovat Českou republiku na Světovém poháru Xterry,
tentokrát v daleké Číně. Závod se konal v čínském Kunmingu,
ležící v jihozápadní Číně ve výšce 2000 m. n. m., na okraji jezera
Tian-čch´ (Černého draka). Závod tradičně začal plaveckou částí.
Přes prázdniny jsem toho moc nenaplaval, což společně s nadmořskou výškou a nachlazením vyústilo v to, že jsem se spíše
topil, než abych plaval. Naštěstí se ukázalo, že asijští závodníci
na tom byli dokonce ještě hůř než já. Z vody jsem vylézal s velkou
ztrátou na čelo, ale věřil jsem, že vedoucí závodníky bych mohl
dojet ještě v prvním okruhu. To se však k mé nelibosti ne a ne
podařit. Trať byla kopcovitá a poměrně technická, navíc se ještě
ucpala pomalejšími závodníky. V druhém okruhu jsem se konečně rozdýchal, dostal se do tempa a následně i do čela. I přesto,
že jsem při předjíždění jedné čínské závodnice vyjel z trati, jsem
si svůj náskok udržel i do posledního depa. Běžecká trať byla náročná, především kvůli velkému vedru a nadmořské výšce. Bojoval jsem tak hlavně sám se sebou. Ve druhém okruhu běžecké
části jsem se dozvěděl, že jsem se na kole dostal do vedení nejen v mé kategorii, ale i na první místo ve všech kategoriích Age
Group. Pak už jen zbývalo pohlídat si vedení, a běh s vlajkou do
cíle si patřičně užít.
Umístění v závodě hodnotím velmi pozitivně, i když samotný výkon nebyl podle mých představ. Podařilo se mi získat dost možná nejlepší výsledek mého života, kterým jsem se navíc kvalifikoval na Mistrovství světa na Havaji 2020. To, zda se mi příští rok
podaří splnit si můj závodnický sen a odcestovat na Havaj, bude
hodně záležet na mé momentální formě, a především na tom,
zda se mi podaří sehnat dostatek finančních prostředků.
Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům, kteří mi umožnili zúčastnit se všech těchto závodů, především pak Městu Jaroměř,
firmě Pennybelts a týmu Cycology.
Ondřej Petiška

J a r o m ěř sk á P R OST FAIN L IGA f irem 2020

FAINSPORT – Jiří Lebedinský si Vás dovoluje srdečně pozvat
na 14. ročník tradiční halové ligy firem s názvem „Jaroměřská
PROST FAIN LIGA firem 2020“.
Tyto halové fotbalové turnaje firem se uskuteční
v jaroměřské hale „ASVAJ“. Termíny 14. ročníku Jaroměřské PROST FAIN LIGY firem 2020 jsou:
1. kolo: 11. 1. 2020 (sobota, vždy od 8:00 – 18:00)
2. kolo: 19. 1. 2020 (neděle, vždy od 8:00 – 18:00)
3. kolo: 25. 1. 2020 (sobota, vždy od 8:00 – 18:00)
4. kolo: 9. 2. 2020 (neděle, vždy od 8:00 – 18:00)
5. kolo: 29. 2. 2020 (sobota, vždy od 8:00 – 18:00) – finále
Této halové fotbalové ligy firem se účastní na 18 firemních týmů,
za které hraje řada závodních fotbalistů, ale i amatérů. V letošním ročníku dojde i k otevření „seniorské“ FAIN LIGY firem, a to
skupiny hráčů nad 40. let.

V případě zájmu o přihlášení Vašeho firemního týmu do této
ligy firem neváhejte kontaktovat organizátora akce na e-mailu:
JiriLebedinsky@centrum.cz. Více informací pak naleznete na:
www.fainsport.cz
Jiří Lebedinský

Domácí zápasy hokejistů na zimním stadionu v Jaroměři.
www.hcjaromer.cz
Krajská liga mužů
12. 1., 17.00 hod.		
2. 2., 17.00 hod.		

HC Jaroměř – Stadion Nový Bydžov
HC Jaroměř – HC Náchod

Liga juniorů, skupina o postup
19. 1., 19.30 hod.		
HCM Jaroměř – HC Krkonoše
25. 1., 18.00 hod.
HCM Jaroměř – TJ Lanškroun
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Ostatní

LEDEN

Poděkování naší paní zubařce

Óda pro paní doktorku Uhlířovou

Dobrý den,

Další prosím, mile nás vítá sestřička,
její tvář se usmívá a svítí jako světluška.
Paní doktorka náš chrup pilně spravuje,
ale nikdy zbytečně zoubek nevytahuje.
I ona radost má, když ho zachrání
a tváří v tvář se k nám naklání.
Starostlivá je a pečlivá – své povolání miluje
,,bude to dobré", vždy nám slibuje.

chtěla bych touto cestou poděkovat za příkladnou péči naší
paní doktorce Uhlířové Erice.
„Jen poděkovat – to je málo
Proto mě toto přání napsat – za to stálo.“
Za všechny pacienty Zdenka Tomková, Jaroměř

P od ěk o v á n í z a da r s polečn os t i
Te s co S t o r es, Č R , a . s .

Jménem Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům, bychom chtěli
poděkovat zástupcům společnosti Tesco Stores, ČR, a. s., kteří
nám věnovali krabice s oblečením.

V rámci projektu „Sociální
šatník“ byly jednotlivé oděvy předány rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Věříme,
že i malá pomoc vykouzlí
velký úsměv. Společně doufáme, že potěšíme mnoho
lidských srdcí, budeme si
navzájem prospěšní a budeme se těšit na další spolupráci.
Karin Ferynová
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Pravdivá jsou její slova, vždy a znova.
ZUBAŘŮ je málo, mi to víme,
a proto tímto přáním jí jistě odměníme.
Je příkladem citu, laskavosti a hlavně lidskosti.
Ta se dneska těžko shání,
a tak paní doktorko, brzy na shledání.
Za naše spravené zoubky moc děkujem
stálé zdraví a úsměv ve vaší tváři vám vinšujem.

2020

Ostatní

Nabitý prosinec v Jaroměři
Předvánoční čas v Jaroměři měl mnoho podob a každý občan Jaroměře, ale i návštěvníci z okolí, si mohli vybrat z bohatého programu. Celý prosinec byl doslova nabitý adventními akcemi.

První, kdo vás 30. 11. naladil do vánoční atmosféry, byla akce Advent v muzeu, kde jste se mohli těšit na vánoční koncerty a dílny.
Velké poděkování za krásně naladěnou atmosféru patří MŠ Lužické a Knappova, ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Na Ostrově a Dětskému
domovu, ZŠ speciální a Praktické škole v Jaroměři.
Ještě tentýž večer jste mohli navštívit Slavností rozsvícení vánočního domu, kde na vás kromě jiného čekalo i divadelní představení
o prasátkách.
První adventní neděli jste se na jaroměřském náměstí mohli zúčastnit Slavnostního rozsvícení vánočního stromu, kde na vás
čekal bohatý kulturní program a občerstvení. Kromě vystoupení
žáků základních škol jste mohli shlédnout vystoupení kapely Čokoli nebo vánočně laděné vystoupení Ondřeje Rumla. Na této akci
jste také mohli v Ježíškově kanceláři napsat Ježíškovi, nebo splnit
ve stánku IC kvíz o Jaroměři pro chytré hlavičky. Děti potěšili andě-

lé na chůdách nebo taneční UV vystoupení.
V sobotu 14. 12. jsme mohli zavítat na největší adventní trh v okolí
Vánoční jarmark na Bastionu IV, kde nechyběl kulturní program,
ale ani šikovní řemeslníci, živý betlém nebo tvořivé dílničky pro
děti.
Třetí adventní neděli jsme mohli nasát vánoční atmosféru na
Vánočním trhu tak trochu jinak. Tam nechyběl prodej vánočních stromků, kaprů a výjimečné divadelní představení souboru
DS Vrchlický Vánoční čas.
Dne 24. prosince proběhl Štědrý den v pevnosti Josefov a 31. prosince již tradiční Silvestrovské střelby.
Tak vidíte sami, že i poměrně malé městečko může být bohaté
svým kulturním duchem a programem.
L. A. Tykalová, OŠKT
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Církevní okénko

LEDEN

Z H us o v a sb o r u

Vážení spoluobčané,
dětská, ale i naše srdíčka plná očekávání, už rozbalila poslední
dárečky. Z kapra zbyly jenom kosti a na slavnostní tabuli ještě
nějaké cukroví a nedojedené chlebíčky. Tajemství vánoční noci
vydalo svědectví o narození malého děťátka, a i andělé na nebi
s pastýři u svých oveček už zavřeli oči a šli spát. Všechno utichlo a jen měsíc s hvězdami se ještě tiše radují. Z dáli sem tam
doznívají rolničky vánočních koled a všude se rozprostírá jen
klid a mír.
Je však opravdu klid a mír? Jen co dozněla idylka svátků, svět
se vrací zase do svých zajetých kolejí. Lidé vytahují dávné spory
jakoby před pár dny se ani neobjímali. Opět nic nového pod
sluncem.
Kdysi, velmi dávno, bylo svaté město Jeruzalém zničeno,
chrám zbořen a lidé odvlečeni. Velmi litovali svých skutků. Tehdy vystoupil prorok Jeremiáš. Těšil jejich bolest a ukazoval na
nový začátek. Tak jako před tím varoval před zlobou Boží, tak
nyní přinášel útěchu a novou naději. Tehdy Hospodin zaslíbil
nové město, nový chrám. Dokonce slíbil, že pošle Mesiáše,
Spasitele, a to všechno se už naplnilo. Dnešní doba se od té
tehdejší příliš neliší. Možná je jiná technika, jiný život, ale lidé
jsou stále stejní. Milují i nenávidí. Tentýž Hospodin je však stále

tady a chce i dnes s námi činit nové věci. Touží po tom, aby každý z nás tu nebyl jen na „okrasu“, ale aby přinášel užitek všem.
Je tady nový rok. Vlastně se nic tak nezmění.
Bude se psát jen jiný letopočet. Přesto do toho nového roku
zkusme se nechat Bohem tvarovat, třebaže to často bude
bolet. Podobně jako nádoba v hrnčířových rukou podstupuje
mnoho bolestivých procesů, než může být dána na odiv všem.
Tak i my odevzdáni Bohu, můžeme přinášet druhým mnoho radostí a zároveň, tak i mnoho od nich získat.
Pohleďme tedy do nového roku 2020 s novou nadějí, že jsme
tu potřební nejen pro své blízké, ale i pro našeho Boha. Přijměme jeho plné požehnání a novou naději.
Požehnaný nový rok 2020 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.

Bohoslužby
Ř í msk o kat o lic ká c ír k e v – Jar o mě ř
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
		

08.00 hod. (kaple děkanství)
17.00 hod.
08.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod. (kostel sv. Mikuláše)
(dle rozpisu na vývěsce)
08.30 hod. (kostel sv. Mikuláše)
10.15 hod. (Velichovky)

Více informací na www.jaromer.farnost.cz.

Cí rk ev ad v e n t is t ů se d mé ho d n e

Ří m s k ok a t ol i c k á c í rk ev – J os ef ov
neděle
		
		
středa
pátek

08.00 hod. (Jasenná, kostel)
09.00 hod. (Josefov, kostel –
během mše dětská školka)
17.00 hod. (fara Duškova 77)
17.00 hod. (fara Duškova 77)

Každou 2. neděli v měsíci se koná dětská rytmická mše. První
pátek v měsíci je adorace a požehnání. První neděli v měsíci
se koná na Starém Plese v kapli sv. Huberta mše (v letních
měsících od 14. hod.).
Kontakt 731 402 211, mail farnost.josefov@gmail.cz, web
www.farnostjosefov.cz

Bohoslužby se konají každou sobotu Na Karlově:
09.30 - 11.00 hod.
11.15 - 12.15 hod.

Studium Bible
Bohoslužba

C í rk ev č e s ko s lo v e nsk á h usitsk á Jar o mě ř
pondělí
úterý
		
neděle

14.30 hod. DD Černožice
9–15 hod. úřední den
15 hod. biblická hodina
10.00 hod. (modlitebna)

Informace na www.husitijaromer.estranky.cz, mail husbor777@
email.cz,
tf. na farářku Mgr. A. Fabiánovou 737 847 864.
20
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Čes k obra t rs k á c í rk ev ev a n gel i c k á
pondělí
		
středa
		
pátek
neděle
		
		

14.00 hod. (posezení nad biblí
v Černožicích)
18.15 hod. (biblická hodina –
sudý týden)
17.00 hod. (Biblický kroužek)
09.00 hod. (Semonice)
11.00 hod. (2. a 4. neděle Jř)
škola pro děti v Semonicích

Jednou za měsíc ve čtvrtek od 19.00 hod. se konají Modlitby
se zpěvy z Taizé.
Kontakt na faráře R. Žárského – 491 110 175, 604 149 841. Více
informací na www.semonice.evangnet.cz.
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Kalendárium

1. – 31. leden
Markéta Škopková – výstava
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
10. leden
Ples Gladiator Race
20.00 hod.
Sál Důstojnice besedy v Josefově
Pořádá: Sportvisio
11. leden
Písničkářský večer na Bastionu IV
19.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Dvajaja a Umělecká kolonie
Bastion IV
11. leden
Koncert k Tříkrálové sbírce
17.00 hod.
Kostel sv. Jakuba
Pořádá: Domov sv. Josefa
15. leden
Scény z manželského života – divadelní
představení
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
15. leden
Třídní koncert žáků Stanislava Hájka
18.00 hod.
Koncertní sál školy
Pořádá: ZUŠ
17. leden
Aňuška a Marfuška – loutkové představení
16.30 hod.
Městské divadlo – Divadlo NaČerno
Pořádá: LD Maminy Jaroměř
17. leden
Příjezd praturů
Ptačí park Josefovské louky
Pořádá: Josefovské louky

Pořádá: Penzion Expanze
18. leden
30. Josefovský ples
20.00 hod.
Důstojnická beseda v Josefově
Pořádá: Klub přátel Josefova
18. leden
AC/DC Czech revival, Toxic People, Hanka
666 – koncert
20.00 hod.
Nároďák
Pořádá: Nároďák
19. leden
Začarovaný les
13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
Pořádá: LS BOĎI Jaroměř
19. leden
Normální debil
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
20. leden
Třídní koncert žáků Stanislava Hájka
19.15 hod.
Koncertní sál školy
Pořádá: ZUŠ
21. leden
Nabarvené ptáče – kinoklub
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
21. leden
Třídní koncert žáků Jany Přibylové
18.00 hod.
Koncertní sál školy
Pořádá: ZUŠ
22. leden
Třídní koncert žáků Martina Brunnera
17.30 hod.
Koncertní sál školy
Pořádá: ZUŠ

18. leden
Ondra Kozák – koncert
19.00 hod.
Penzion Expanze

23. leden
Pololetní smyčcový koncert

17.00 hod.
Koncertní sál školy
Pořádá: ZUŠ
23. leden
Neznámé osudy popravených sokolů
17.30 hod.
Městské divadlo – Malý sál
Pořádá: NPÚ a Městské muzeum v Jaroměři
24. leden
Novoroční koncert Brass Orchestra
18.00 hod.
Městské divadlo
Pořádá: ZUŠ
25. leden
Rybářský ples
20.00 hod.
KD v Dolanech
Pořádá: Český rybářský svaz
25. leden
Retro Disco DJ Roman Obst
21.00 hod.
Nároďák
Pořádá: Nároďák
27. leden
Třídní koncert žáků Kristýny Brzkové
17.30 hod.
Koncertní sál školy
Pořádá: ZUŠ
26. leden
Tajný život mazlíčků 2 – kinoklub
15.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
29. leden
Zapomenutá řemesla – přednáška
17.30 hod.
Městská knihovna
Pořádá: Městská knihovna Jaroměř
29. a 30. leden
Múzování – Kytarový betlém Matyáše
Brauna
Gymnázium Jaroměř
Pořádá: ZUŠ

Stomatologická pohotovost – 08.00-10.00 hod.
04.01. a 05.01.
MUDr. Miluše Jiřištová
Z. Němečka 130, Josefov
491 813 485

11.01. a 12.01.
MUDr. Martina Bucharová
Husovo nám. 36, Česká Skalice
491 452 447
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Kladské pomezí se připravuje na běžkařskou sezónu
Aktuální stav téměř 300 km upravovaných běžeckých tratí
může každý milovník zimních sportů sledovat na specializovaném webu.
Na běžky je v Kladském pomezí možné
vyrazit celkem v devíti oblastech. Nejoblíbenější jsou ty nejvýš
položené
(Jestřebí
a Javoří hory), oblíbené jsou také Machov,
Adršpach a Police.
Pro ty, kteří preferují
méně frekventované
trasy, je vhodné okolí
Teplicka,
Broumovských stěn, Hronova
a Náchoda.
Tipy na výlety naleznou běžkaři v zimních
novinách Kladského
pomezí, které jsou k dostání zdarma v informačních centrech.
Trasy vedou česko-polským pohraničím (Machov) a Odolovem
k Pasekám a Jestřebí boudě.
Vše podstatné k zimním zážitkům v regionu se nachází na specializovaném zimním webu. Právě zde můžou běžkaři sledovat
aktuální stav úpravy běžeckých tratí a prohlédnout si záběry
z webkamer. Díky GPS systému a spolupráci se serverem Bilestopy.cz si návštěvník vše zobrazí v reálném čase také v interaktivní mapě. Běžkařský web se nachází na adrese https://
ski.kladskepomezi.cz.

než 40 měst, obcí a soukromých subjektů. Kladské pomezí je
taktéž oficiální název turistické oblasti v severovýchodních
Čechách při hranici s Polskem, která zaujímá rozlohu bývalého
okresu Náchod.
Mgr. Jiří Švanda, šéfredaktor turistických novin KP

Kladské pomezí je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je šetrný rozvoj cestovního ruchu. Jejím zakladatelem je
Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více

Akce na leden 2020 v Královských věnných městech

Dvůr Králové nad Labem
VÝSTAVA RETROHRÁTKY
do 31. 1. 2020
www.muzeumdk.cz
TORBEN BETTS: VINCENC – DIVADLO
14. 1. 2020
www.hankuv-dum.cz
Hradec Králové
NEKOMENTOVANÉ PROHLÍDKY KOSTELA
SV. MIKULÁŠE
25. 1. 2020
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www.kostelsvatehomikulase.cz
Chrudim
JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU
12. 1. 2020
Regionální muzeum v Chrudimi
Mělník
EVA URBANOVÁ – DRUHÁ TVÁŘ
15. 1. 2020
www.mekuc.cz
VZPOMÍNKOVÁ AKCE POCTA JANU PALACHOVI

16. 1. 2020
www.melnik.info
Polička
VÁNOCE A TRADIČNÍ POKRMY
do 12. 1. 2020
Centrum B. Martinů
Vysoké Mýto
ROMAN LOMTADZE/DRUM EMPIRE
16. 1. 2020
www.mklub.cz
Více informací na www.vennamesta.cz
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Náchodská nemocnice v novém
Oblastní nemocnice Náchod se dočkala magnetické rezonan- Náchodská nemocnice zahájila provoz nově zrekonstruované
ce.
chirurgické JIP.

Těžká nákladní technika, včetně jeřábu, dopravila v úterý
10. 12. do náchodské nemocnice pětitunový diagnostický přístroj magnetické rezonance. Následovat budou týdny instalace
a stavebních prací. Prvního vyšetření se pacienti dočkají na přelomu ledna a února příštího roku.
„Pořízení a instalace přístroje magnetické rezonance do náchodské nemocnice je významným přínosem pro pacienty v její spádové oblasti, protože umožní zkrácení čekací doby na vyšetření, které patří v současné době mezi nejvyspělejší zobrazovací techniky.
Současná přístrojová kapacita magnetické rezonance v Královéhradeckém kraji je již nedostačující.“ Okomentoval významnou
investici Královéhradeckého kraje primář radiodiagnostického
oddělení Oblastní nemocnice Náchod MUDr. Marek Strnad.
Královéhradecký kraj poskytl na nový přístroj, včetně potřebných stavebních prací, dotaci 46 milionů korun. Dotace je určena zároveň na sedmiletý pozáruční servis ve výši téměř osmi
a půl milionu korun. Za přístroj a stavební úpravy zaplatí nemocnice dodavateli Siemens Healthineers 31 415 000 korun.
Nevyčerpané finanční prostředky nemocnice vrátí Královéhradeckému kraji.
„Po zakoupení nového přístroje do Oblastní nemocnice Trutnov,
na jaře tohoto roku, je to letos již druhá magnetická rezonance
pro pacienty Královéhradeckého kraje. Jsem rád, že tuto moderní
diagnostiku bude moci za několik týdnů, po instalaci přístroje, nabízet i největší krajská nemocnice.“ dodal Aleš Cabicar, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast zdravotnictví.
Magnetická rezonance umožňuje vyšetření celého těla, zejména nervové soustavy, měkkých tkání pohybové soustavy, břicha a pánve. Obrazové rozlišení především měkkých tkání je vynikající, a proto dnes magnetická rezonance patří u některých
onemocnění přímo k základním lékařským vyšetřením. Oproti
rentgenovým vyšetřením, včetně výpočetní tomografie (CT),
je její výhodou nepřítomnost rentgenového záření, naopak ale
pro mnoho diagnóz zůstává vyšetřením základním a lépe vypovídajícím právě počítačová tomografie. Obě metody se vzájemně velmi dobře doplňují. Nevýhodou je zejména delší čas potřebný k vyšetření, který se obvykle pohybuje od 25-45 minut
a nemožnost vyšetřit některé pacienty – například s implantovaným kardiostimulátorem.

Po dvouměsíční rekonstrukci má Oblastní nemocnice Náchod
na svém chirurgickém oddělení nové pracoviště oborové jednotky intenzivní péče. Propojením standartního a pooperačního pokoje vznikla větší místnost s kapacitou čtyř lůžek. Navýšením o dvě lůžka disponuje náchodská chirurgie aktuálně celkem
šesti lůžky pro pacienty potřebující intenzivní péči.
„Navýšení kapacity jednotky intenzivní péče nám umožní provádět větší počet složitějších výkonů a zároveň ulehčí standartnímu
oddělení.“ Zhodnotil dlouho očekávanou rekonstrukci primář
chirurgického oddělení MUDr. Jaroslav Vokůrka.
Přestavba dvou místností v jednu a potřebné úpravy včetně
nových rozvodů elektroinstalace, nového osvětlení, rozvodů
medicinálních plynů a instalace nástěnné a stropní rampy stála
1 650 000 Kč a byla financována z fondu rozvoje a reprodukce
Královéhradeckého kraje.
„Přestože aktuálně realizujeme velké investice, nezapomínáme
ani na tyto menší. Snažíme se tím zpříjemnit prostředí pro pacienty, ale v době personální krize v českém zdravotnictví zároveň
i efektivně využívat sloužící zdravotnický personál.“ řekl náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Aleš Cabicar.
„Jsem ráda, že dva a půl roku úsilí má dnes zcela jasný výsledek.
Přestavba chirurgické JIP navýší výkonnost i průchodnost oddělení, a to v neposlední řadě pomůže nemocnici také ekonomicky.“
Dodala ředitelka nemocnice Ing. Ivana Urešová.
V Oblastní nemocnici Náchod zároveň pokračuje výstavba dvou
nových multioborových pavilonů. Po dokončení vnějších stavebních prací pokračuje projekt uvnitř budováním vnitřního vybavení a energetických sítí. Tyto novostavby jsou největší současnou investicí Královéhradeckého kraje v celkové hodnotě
1 miliarda 300 milionů korun a bude dokončena v příštím roce.
Lucie Chytilová, PR manažerka
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Příjemně upocený čas venku
Udržovat prostor, který máme ve své správě, není nic jednoduchého. Proto jsme velmi rádi, když nám někdo občas vypomůže.

dělala bych to opravdu velmi dlouho, a že jsem moc ráda, že
nám přišli pomoci. Při odchodu mi tato mladá dáma poděkovala za „příjemně upocený čas venku“ a že prý ráda přijde kdykoliv znovu. A tak si říkám, že takovéto brigády mají víc pozitivních dopadů než jen uklizený prostor.
Chtěla bych tímto poděkovat nejen vedení Základní školy Josefov za hezkou spolupráci, ale hlavně 84 žákům, kteří k nám
přišli hrabat listí. Jednalo se o třídy 3. A, 3. B, 4. A, 5. B a 7. B.
Odměnou, kterou si zasloužili, bude návštěva podzemních
chodeb.
Za tým Bastionu I a podzemí, Zuzana Stádníková

Ve dnech 19. - 20. listopadu nám přišli s hrabáním listí na pomoc
žáci ze Základní školy v Josefově. Svého úkolu se zhostili s vervou, byť někteří s hrabáním listí měli do této chvíle pramalé
zkušenosti. Jedna z žaček se mě zeptala, kolik let už to listí hrabu? Přemýšlela jsem, co na tuto úsměvnou otázku odpovědět.
Nakonec jsem jí řekla, že kdybych to celé musela hrabat sama,

Mi k ulá šsk á b es íd ka
v Se m o n i c í c h

První adventní neděli proběhla v Semonicích tradiční Mikulášská besídka.

li. Vážíme si toho, protože jinak bychom nemohli připravovat
program pro veřejnost v celé jeho šíři. Děkujeme tak Městu Jaroměř a semonickým firmám Pospatrans, AZ Autoline a Vzduchotechnika Čech.
Přejeme všem svým spoluobčanům šťastné vykročení do nového roku a budeme se těšit na viděnou opět v Semonicích.
Lucie Kubálková

Návštěva Milíč ova dom u

Pro příchozí děti byl připraven program již od tří hodin, kdy se
mohly zapojit do činnosti výtvarné dílny a vyrobit si originální
ozdoby na vánoční stromeček. Následovala loutková pohádka
v podání LD Maminy. A potom již dorazil napjatě očekávaný
Mikuláš se svým doprovodem. I letos s sebou přivedl čerta, což
znamená, že všechna předsevzetí z loňského roku se zřejmě
naplnit nepodařilo :-(. Naštěstí se nám opět podařilo usmlouvat odklad případného pobytu v pekle pro největší "hříšníky",
takže mají opět rok na zjednání nápravy. Posledním bodem
programu pak bylo slavnostní rozsvícení vánočního stromu
u hasičské zbrojnice.
Děkujeme všem, kteří nám v naší činnosti v tomto roce pomoh-
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Ve středu 4. prosince Diakonie ČCE Milíčův dům pro nás přichystala, v rámci dne otevřených dveří, vánoční posezení.
Po vřelém přivítání rozdaly pracovnice našim dětem připravené perníčky, které si děti samy podle své fantazie ozdobily. Následovala návštěva evangelického faráře pana Žárského, který
zazpíval několik vánočních koled. Svým vystoupením strhl ke
zpěvu všechny přítomné. Po celou dobu návštěvy panovala
příjemná a vřelá atmosféra. Při odchodu děti dostaly balónky
a čokoládovou figurku.
Tímto bychom chtěli poděkovat za pozvání a pěkně připravený
program pro naše děti.
Kolektiv učitelek DD, ZŠSp a PŠ, Jaroměř
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Pozvánka na vítání občánků
Vážení rodiče, dne 8. února 2020
se uskuteční vítání nových občánků města Jaroměře, na které jste srdečně zváni.
Vítání se uskuteční v obřadní síni Městského úřadu v Jaroměři a proběhne v několika skupinkách. Proto žádáme rodiče dětí, kteří budou mít zájem se této slavnostní
události zúčastnit, aby si domluvili hodinu buď osobně na matrice nebo na čísle
tel. 491 847 242 Jana Gajdošová nebo 491 847 241 Bc. Petra Wagenknechtová,
nejdéle do 5. 2. 2020.
Z tohoto setkání je pořizován videozáznam a fotografie.
Těšíme se na setkání s Vámi.

K z a m y šl en í

Skončil rok 2019, který byl pro mnohé z nás velmi těžký – děly
se osudové věci, hodně lidí opustilo tento svět, objevilo se
spousta komplikací a ohrožení života. Posledními prosincovými dny se rozpouštěly staré formy života, což mohlo být
značně nepříjemné.
Dvě osudové dvacítky roku 2020 nám však umožní začít tvořit
svoji vlastní budoucnost, pokud přestaneme lpět na tom, co
je podle našeho mínění podstatné a neměnné. Můžeme využít
zkušenosti z minulosti, učit se z krizí, které jsme prožili, přehodnotit své priority, a přijmout odpovědnost sami za sebe.
Máme dvě možnosti – buď můžeme naříkat a zlobit se anebo
brát vše, co se nám děje jako výzvu, jak lépe zvládnout svůj
život a tím lépe porozumět sobě i druhým.
Z astrologického pohledu nastává velmi významné transformační období již 9. - 13. 1. 2020, kdy se čtyři velmi silné planety
nacházejí v tzv. konjunkci, jsou seřazeny vedle sebe. Dalo by
se říci, že každému bude „naloženo“ podle jeho zásluh a činů
z minulosti. Ale vše, co se děje je ku prospěchu vývoje člověka,
nejvíce rosteme v těžkých chvílích, a i v těžké situaci je možné najít světlo a víru, že všechno zvládneme. Bůh nám totiž
vždy „naloží“ jen tolik, kolik jsme schopni unést. Pokud se nám
v kritické situace podaří se zklidnit, obrátit pozornost do sebe
a pak teprve jednat, máme vyhráno a můžeme „nahoru“ požádat o pomoc.
Převážná část tohoto nového roku bude také o tom, jak dokážeme být sami sebou, jak si uhájit vlastní svobodu, aniž by to
bylo na úkor svobody druhého, jak sami sebe dokážeme ocenit
a tvořit svůj vlastní osud. Neměli bychom se již „živit“ energií
druhých lidí (hádky a boj o moc), což je příčinou většiny konfliktů, jak v rodinách, mezilidských vztazích na pracovišti, tak
i mezi státy. Není jednodušší, smysluplnější a krásnější energii
dávat, než usilovat za každou cenu o vlastní pravdu? Dialog,
porozumění a vcítění se do druhých, nás naplní větším pocitem
štěstí než naše vlastní výhra. Slované mají k produchovněnému způsobu života nejblíže z národů a mohou v budoucnu pomáhat ostatním národům, které žijí více konzumním životem.

Postupně bychom tedy měli změnit svůj přístup k matce Zemi,
k prostředí kolem nás, zkultivovat své chování k druhým lidem
a zvířatům.
V příštích pěti letech zřejmě nastane hodně změn v naší ekonomice, protože současný neustálý růst již nebude únosný. Místo
toho bychom se měli naučit využívat toho, co již máme, zastavit se ve „chtění“, neboť naplnění přes materiálno nedosáhneme. Klidný a vyrovnaný život nepodléhá tak často citovým
výkyvům a krizím. Rovnováhu udržíme lépe, když jsme pokorní, nečekáme příliš mnoho od ostatních a od života a nejsme
příliš úzkostliví vůči maličkostem. Také respekt k sobě, k lidem
kolem nás a respekt mezi národy, nám umožní život v míru,
bez násilí a válek.
Zdá se Vám to všechno nemožné? Pojďme začít každý sám
u sebe, pojďme žít svůj pozitivní a láskyplný život. A pokud budeme schopni žít v míru sami se sebou – budeme schopni žít
v míru i s lidmi kolem nás. A v tomto roce 2020 k tomu máme
jedinečnou příležitost.
Gabriela Hůlková

Životní jubileum v listopadu 2019 oslavili:
Siberová Marie			

85 let

Veselková Marie		

91 let

Trnčíková Eduarda		

86 let

Hrycík Ladislav			

87 let

Kacafírková Dagmar		

89 let

Janatová Miroslava		

97 let
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Městská knihovna Jaroměř
Milí čtenáři, dovolte nám malé ohlédnutí za měsícem prosincem.

11. 12. se konala přednáška „Advent v historii“ p. Ludmily Konvalinkové. Paní Konvalinková nás zavedla do dávných dob, přiblížila nám zvyky našich praprababiček a prozradila, že tradice zdobení stromku, jak ji známe dnes, pochází z německých
měst. První zmínka je z roku 1570. V Česku vánoční stromek
nemá dlouhou tradici. Poprvé jej nazdobil pro své přátele
v roce 1812 ředitel pražského Stavovského divadla Jan Karel

Liebich na svém libeňském zámečku Šilboch. Nový zvyk se začal prosazovat pozvolna, a to až ve 40. letech 19. století. Od té
doby patří ozdobený vánoční strom neodmyslitelně k vánočním tradicím.
V měsíci prosinci se naše knihovna zapojila do projektu „Strom
splněných přání“ pro ZDVOP Les Království Dvůr Králové nad
Labem. V letošním roce jsme Vás poprosili o kosmetické a toaletní potřeby a psací potřeby pro děti. Všem dárcům srdečně
děkujeme.
A co Vás čeká v měsíci lednu?
2. 1. - 10. 1. na vás čeká „Black Week“, to znamená, že stávající
čtenáři mohou v tomto týdnu vrátit knihy bez případné finanční penalizace.
29. 1. má pro Vás Ludmila Konvalinková připravenou další poutavou přednášku na téma „Zapomenutá řemesla“. Existovala
řemesla, která dnes již nikdo nezná. Chcete se dozvědět víc?
Přijďte ve středu v 17,30 hodin na hlavní budovu, budeme se
na vás těšit.
Vážení čtenáři, rády bychom vám poděkovaly za vaši přízeň.
Budeme se i tento rok snažit pro vás připravit zajímavé besedy,
setkání a samozřejmě mnoho dalších nových knih.
S přáním všeho dobrého v roce 2020,
kolektiv knihovnic Městské knihovny Jaroměř

Veřejné bruslení LEDEN.
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

01.01.2020
02.01.2020
03.01.2020
04.01.2020
05.01.2020
11.01.2020
12.01.2020
18.01.2020
19.01.2020
25.01.2020
26.01.2020

15:00 – 17:00 hod.
10:00 – 12:00 hod.
10:00 – 12:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 15:45 hod.
14:00 – 16.00 hod.
14:00 – 15:45 hod.
14:00 – 16.00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16.00 hod.
14:00 – 16:00 hod.

Koncert – Ondra Kozák

18. 1. 2020, 19:00 hod., Penzion Expanze
Ondra Kozák je multiinstrumentalista, člen několika kapel, skladatel, hudební lektor a autor publikací. V rámci
sólového vystoupení však především kytarista a zpěvák
hrající písně blízké jeho srdci. Americká folková klasika
namíchaná s energickým bluegrassem, sentimentální
country a autorskou invencí.
Vstupenky 100 Kč v Penzionu Expanze.
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Zvířata nejsou klauni aneb Za Jaroměř bez smutných cirkusů
Zájemci, ale především občanky a občané města Jaroměře, se
mohou od srpnových dnů podepsat pod elektronickou petici
Zvířata nejsou klauni aneb Za Jaroměř bez smutných cirkusů
žádající zákaz hostování cirkusů s drezurou divokých druhů
zvířat na pozemcích města Jaroměře a jeho okolí.
Již podepsaní občané vyzývají město Jaroměř, aby se připojilo
k jiným kulturním městům, jako je Zábřeh či Znojmo, a městům
napříč Evropou, která nepronajímají žádné veřejné pozemky
jako stanoviště pro cirkusy s divokými druhy zvířat. Třeba na
sousedním Slovensku podle nové vyhlášky nesmějí v cirkusech
od listopadu vystupovat vybrané druhy zvířat.
„Zvířata jsou permanentně stresována neustálými transporty
z místa na místo. V cirkusech žijí v nevyhovujících malých kotcích. Mnohé odbornice a odborníci upozorňují, že cirkusy ze své
podstaty nemohou volně žijícím druhům zvířat zajistit podmínky
pro kvalitní život. Po zvířatech jsou navíc vyžadovány zcela nepřirozené úkony,“ obsahuje odůvodnění.
Cirkusy bývají vnímány jako místa, kde se děti mohou setkat
s různými druhy zvířat, které by zřejmě jinak nikdy neviděly.
Ukazují však dětem zvířata v naprosto nepřirozených podmínkách a s nepřirozeným chováním, které je vyvoláno strachem
z trestu. Děti zde získávají nezdravé návyky a zkreslené informace, které u nich nevyvolávají skutečný respekt ke zvířatům
a přírodě. Naopak zvířata vnímají spíše jako přihlouplá stvoření, která jsou manipulovatelná pomocí biče nebo tyče v ruce.
Zvířata by neměla být v našem městě ani nikde jinde využívána
jako atrakce a nástroj podnikání, kvůli kterému žijí v trvalém

stresu a bolesti.
Občané věří, že doba 21. století poskytuje lidstvu nespočet
druhů zábavy. Žádají uvolnění prostoru etické a kultivované
zábavě a zvířecí cirkusy nahradit například pouličním divadlem
či cirkusy akrobatickými.
Petici může podepsat každý, kdo s textem souzní, na webové
stránce https://e-petice.cz/cirkusyjaromer, kde naleznete veškeré informace o tom, komu bude petice následně předána
a pokyny, jak se pod petici podepsat. V záložce „Podpisy“ je
také možnost uložit si podpisový arch ve formátu PDF, jenž si
lze vytisknout a dále šířit v tištěné podobě po různých komunitních místech v Jaroměři a okolí.
Petr Hrudka, Zelení Jaroměř

SDH Jaroměř podporuje projekt RECYKLUJTE S HASIČI.
Odvezeme vaši nepotřebnou či nefunkční elektrotechniku např. pračku, lednici,
mrazák, televizi, rádio, aj... Dále vybíráme i autobaterie. Nemusíte nikam jezdit,
přijedeme až k vám, stačí zavolat tel:
733 170 509.
Vašátko Karel

Každý dobrý skutek pomůže nemocným a potřebným.
Jubilejní 20. Tříkrálová sbírka byla vyhlášená Charitou České republiky na dny 1. – 14. ledna 2020, nejčastěji však koledníci vyjdou do ulic v sobotu 11. ledna, v kostelích pak v neděli 12. ledna.
Ve středu 8. ledna je můžete potkat na jaroměřském náměstí.
Výtěžek z nového ročníku sbírky věnujeme v Domově sv. Josefa na projekt výměny oken na budově sv. Josefa.
Součástí letošního ročníku Tříkrálové sbírky bude opět koncert
v podání sborů Ostrováček a Kapa v kostele sv. Jakuba v Jaroměři, který pořádá Základní škola Na Ostrově a Gymnázium Jaroslava Žáka. Vánoční koledy si přijďte poslechnout v sobotu
11. 1. 2020 v 17 hodin. Srdečně zveme!
Děkujeme také všem, kdo se do sbírky obětavě zapojují.
Za organizátory sbírky, Jitka Holcová a Mgr. Marie Paclíková
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Zábavně-naučné okénko

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

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

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

Spojte čísla vzestupně od čísla 1:

LEDEN

2020

•

Inzerce

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

•

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

Uzávěrka pro inzerci je k 15. v měsíci. Zpravodaj vychází k 1. v měsíci.
Možnosti plošné inzerce:

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

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

•

605 254 511.

Modul 3, 1/4

Koupím chatu, chalupu nebo domek v Jaroměři

Velikost: 86,5 x 125,5 mm
178 x 59 mm
Cena: 1.185 Kč bez DPH

a okolí. Nabídněte na tel. 774 777 072.
•

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

•

Mladá rodina chce KOUPIT větší byt nebo dům

Modul 4, 1/8
Velikost: 86,5 x 60 mm
40 x 125,5 mm
Cena: 592,5 Kč bez DPH

v Jaroměři i blízkém okolí. Nabídky prosím na tel.
č. 775 777 073.
• Čištění koberců a čalounění pro domácnosti
i firmy. Kompletní úklidový servis. Kvalitně za
rozumnou cenu a s dopravou zdarma. Telefon:
603 701 992.
•

HLEDÁM byt 2+1 v Jaroměři a okolí OV i DB. Za-

Obecné informace
Ceník a pravidla pro zaslání inzerce naleznete na
webových stránkách města Jaroměře. Pro více
informací nás kontaktujte na e-mail: zpravodaj@
jaromer-josefov.cz.

volejte prosím na tel. 776 566 630.
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LEDEN

Rozsvícení vánočního stromu v Jaroměři
První adventní neděli proběhlo na náměstí v Jaroměři Rozsvícení vánočního stromu, kde nechyběl bohatý
program, ale ani vánoční občerstvení.

Město Jaroměř chce poděkovat za spolupráci Městskému kulturnímu středisku, pracovníkům Technických služeb
města Jaroměř a Skupině ČEZ za finanční podporu.
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