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Zprávy z města

Vážení čtenáři,
měsíc únor je tady. Počasí nás zásobuje bílou peřinou a ledovým pokryvem a stále nám
dává jasně najevo, kdo je tady pánem.
V únorovém měsíci nás čekají dva pěkné
svátky. Masopust, který začíná po svátku Tří
králů, a jeho konec je závislý od datu Velikonoc.
Masopust samotný v historii představoval období hodování a nevázaného veselí, prapůvodně však oslavoval především konec zimy.
V současné době představuje spíše taneční
zábavy v maskách.
Dalším svátkem, který si v únoru tradičně připomínáme, je Den svátého Valentýna, který
připadá na 14. února. Sama nejsem přílišným
zastáncem této obchodní mašinérie, ale co je
a bylo vlastně podstatou tohoto svátku?
Je to především svátek lásky a oddanosti
mezi partnery – den, kdy druhého obdarováváme dárky, květinami nebo sladkostmi,
v některých zemích je tradicí koupit zámeček
s iniciály zamilovaných, a ten pověsit na veřejně přístupné místo. A i když si většina lidí
myslí, že je to svátek americký, ve skutečnosti má ryze evropské kořeny. Ty sahají až do
antické minulosti, kde tímto svátkem oslavovali bohyni Juno a boha Luperca, kteří byli
v pohanské mytologii považováni za ochránce rodiny. Tento antický svátek pak navázal
na legendu o knězi Valentýnovi, který se
vzepřel vládci Claudiu II. Ten zakázal svým
vojákům ženit se z obavy, že se jim nebude
chtít do války. Valentýn však nařízení nedbal
a mladé páry tajně oddával. Později byl však
dopaden, zatčen a 14. února 269 popraven.
Obnova tohoto svátku pak proběhla v USA,
a to na počátku 20. století. Dnes tento komerční svátek pomalu proniká i do našeho
českého prostředí, a to zejména pod tlakem
obchodníků, kteří z oslav svátku zamilovaných vydělávají nemalé peníze.
A co vás čeká v únorovém Zpravodaji? Určitě si nezapomeňte přečíst o blížících se poplatcích za odpady a psy. Podívat se můžete
na tabulku o tom, jak se městu vyplatilo třídit
odpad a dále na vás čeká spousta tipů, co
můžete v našem městě podniknout.
Přeji vám krásné zimní období bez nemocí,
starostí a bez úrazu.

Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová

Náklady v souvislosti s azylovým zařízením
Zveřejnění výše dotace ze státního rozpočtu a použití finančních částek
v roce 2018.
V souladu s usnesením vlády ČR o Zásadách pro poskytování příspěvku
obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území, zveřejňujeme výši dotace ze státního rozpočtu
a použití finančních částek v roce 2018.
Město Jaroměř obdrželo v uvedeném období od Ministerstva vnitra –
Správa uprchlických zařízení dotaci v celkové výši 16.790,00 Kč.
Dotace byla použita v tomto rozsahu:
• 3.330,00 Kč – na správu a údržbu sportovního plácku umístěného na
pozemku p. č. 492, katastrální území Josefov u Jaroměře (naproti
areálu bývalého ČSAD), ulice 5. května v Jaroměři – Josefově,
• 13.460,00 Kč – na opravu a údržbu veřejného osvětlení v části města Jaroměř – Josefov v ulicích Rudé armády, Rasošská, Vodárenská,
Okružní, Guldova, Zdeňka Němečka, 5. května, Polská, Lidická, Tyršova.
Jan Žíla, vedoucí odboru majetku města

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

6. 2.
11. - 15. 2., 25. 2. - 1. 3.
4. - 8. 2., 18. - 22. 2.

Rozšíření městského kamerového systému
V rámci akce pod názvem „Jaroměř, Městský kamerový dohlížecí systém III. etapa" bylo v roce 2018 na území města Jaroměře umístěno
14 nových kamerových bodů.
Město Jaroměř úspěšně obdrželo
100 % dotaci ze státního rozpočtu
v celkové výši 1.849.354,32 Kč. Dotace byla získána ze státního rozpočtu
v rámci programu Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019, kterou vyhlásilo
Ministerstvo vnitra České republiky.
Umístění jednotlivých kamerových bodů bylo navrženo ve spolupráci
Městské policie Jaroměř a Obvodního oddělení PČR Jaroměř tak, aby se
v co největší možné míře předcházelo možnému výskytu protiprávního
jednání, a tím se přispělo k většímu pocitu bezpečí občanů a návštěvníků města Jaroměř a jeho městských částí, stejně jako bezpečnosti osob
s cizí státní příslušností.
Ing. Bc. Daniela Madarászová, investiční referent odboru majetku města
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Up o zo r n ěn í o b č a n ů m n a b lížící s e s platnost m ístníc h poplatků
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území ČR přechodně po
dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravující azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně.
Sazba poplatku:
400 Kč fyzická osoba
400 Kč fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům
Poplatek je splatný jednorázově. POPLATEK ZA ROK 2019 JE
SPLATNÝ DO 30.06.2019.

Místní poplatek ze psů

Poplatek je splatný jednorázově. POPLATEK ZA ROK 2019
JE SPLATNÝ DO 30.06.2019.

Uvedené poplatky je možné uhradit v hotovosti v pokladně
Městského úřadu v Jaroměři, 1. patro, číslo dveří 114, nebo převodem na účet města Jaroměře, č. ú. 9005-820551/0100, a to
s uvedením variabilního symbolu (dále jen VS), který poplatník
zjistí na složence k úhradě poplatku, která mu bude doručena v
průběhu měsíce května až června 2019. VS je možné zjistit i na
odboru plánovacím a finančním Městského úřadu v Jaroměři,
1. patro, číslo dveří 111. VS je totožný jako v minulých letech, lze
tedy použít VS stejný, jako pro platbu za rok 2018. Každému poplatníkovi je přidělen jedinečný VS, nelze tedy provést úhradu
za více poplatníků pod jedním VS.
Místní poplatky jsou zavedeny platnými právními předpisy Obecně závazná vyhláška města Jaroměře č. 6/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
Obecně závazná vyhlášky města Jaroměře č. 7/2018 o místním
poplatku ze psů.
Výše uvedené vyhlášky města Jaroměře najdete na webových
stránkách města Jaroměře – www.jaromer-josefov.cz/mesto/
uredni-deska/ v sekci obecně závazné vyhlášky a nařízení.
Iveta Neumannová, vedoucí OPF

Soutěž Pam átku roku 201 8

Most Dr. Miroslava Tyrše byl přihlášen do soutěže o Památku
roku 2018.

Poplatek platí:
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
města Jaroměře.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíce.
Sazba poplatku:
• 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),
• 400 Kč za psa držitele v rodinném domě kromě případů
uvedených v písm. a) a za psa držitele s trvalým pobytem
v sídle ohlašovny,
• 1.000 Kč za psa držitele v bytovém domě kromě případů
uvedených v písm. a),
• 1.500 Kč za psa držitele, kterým je právnická osoba nebo
fyzická podnikající osoba,
• 100 Kč za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu.
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Tato cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci obnovy objektů, které mají významné památkové, architektonické nebo
urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru
prostředí. Soutěž má dvě kategorie: 1. kategorie: menší – to jsou
rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH a 2. kategorie, do které je
přihlášen i most Dr. Miroslava Tyrše, to jsou rekonstrukce nad
2 mil. Kč bez DPH. Pevně doufáme, že se v tak obrovské konkurenci náš most neztratí.
K celkové rekonstrukci Tyršova mostu došlo v minulém roce.
Stavební práce započaly v dubnu 2018 a byly dokončeny v listopadu téhož roku.
«LAT»
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"Door to door" neboli "Dům od domu"
Pro ty, kterým vadí anglický název "Door to door", můžeme klidně používat český výraz "Dům od domu".

V dnešním článku uvedu několik údajů za prvních 6 měsíců od
spuštění systému, jak jsem slíbil v minulém čísle. Čísla za prvních 6 měsíců jednoznačně dokazují smysl systému a je zřejmé, že s rostoucím počtem zapojených čísel popisných, roste
množství vytříděných komodit a markantně klesá množství
zbytkového komunálního odpadu. Na začátku jsem předpokládal naplněnost systém cca 600 čísel popisných. Byl jsem

však velmi překvapen, že zájem předčil veškerá má očekávaní.
K dnešnímu dni máme již cca 630 podepsaných smluv (tedy
čp.) a každým dnem chodí další zájemci. Velký dík všem, kteří
se zapojili, a kteří nad smyslem třídění komunálního odpadu
alespoň někdy zapřemýšlejí.
Ing. Petr Filipec

Uz a vřen á lá v ka má s v éh o projekt a n ta

Z důvodu havarijního stavu byla uzavřena lávka přes rameno
řeky Labe (Stará řeka) na pěší stezce do Hořenic.

hodnější varianta).
3. Nová lávka.
V současné době probíhá projektová příprava a s největší pravděpodobností dojde k realizaci opravy (tedy k řešení číslo 1)
v tomto roce (2019).
Jiří Pacovský, vedoucí oddělení investic a rozvoje

Oznámení o značení ulic v Jaroměři a Josefově.

Rada města Jaroměře schválila, dne 23. 1. 2019, smlouvu na
projektovou dokumentaci lávky přes rameno Labe.
Po konzultaci s odborníky připadaly v úvahu tato tři řešení:
1. Oprava spodní stavby, tzn. přemístění lávky, vybourání
stávajících betonových pilířů, které se bortí, zbudování
nových a umístění lávky zpět.
2. Posunutí lávky, tzn. zbudování nových pilířů cca. 1 m od
původních a přemístění lávky na ně (ekonomicky nejvý-

Tímto oznamujeme, že v roce 2019 bude zahájeno značení
všech ulic na základě Zákona č. 128/2000 Sb., O obcích. Celé
město Jaroměř bude značeno postupně po etapách v tomto
sledu: Růžovka a Hruštičky, střed města, Na Patkách, Zavadilka, Cihelny a Josefov. Předpokládané zahájení prací je ve
druhé polovině roku 2019.
Doufáme, že realizace této akce pomůže lepší orientaci ve
městě obyvatelům i návštěvníkům.
Bc. Kristýna Havel Rezková, referent OMM
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Základní škola Boženy Němcové
Tříkrálová sbírka na ZŠ B. Němcové.

sluchače vždy získali, a tak na zpáteční cestě byla pokladnička
pěkně těžká. V pátek 4. ledna dopoledne sbírku podpořili také
žáci a učitelé z „Velké Boženy“.
Po ukončení „naší“ dvoudenní sbírky bylo v pokladničkách
celkem 10 763 Kč. Jsem ráda, že zejména žáci opět pochopili
smysl této akce, a že nejsou lhostejní k osudu druhých. Děkuji
všem, kteří se do této sbírky zapojili, ať už to byli malí nebo
dospěláci.
H. Holečková

Vánoce v muzeu.

Jako každým rokem, tak i letos se naše škola zapojila do celostátní Tříkrálové sbírky. Ve čtvrtek 3. ledna navštívili v dopoledních hodinách naši Tři králové „Malou Boženku“. Přestože to
byl první den po vánočních prázdninách, děti na tuto tradiční
sbírku nezapomněly a díky tomu se králům do svěřené pokladničky penízky jen hrnuly. Odpoledne vyšli Tři králové s hudebním doprovodem za nevlídného počasí do jaroměřských ulic
a na náměstí, kde kromě obchodů navštívili také městský úřad
a kancelář pana starosty. Svým hudebním vystoupením si po-

I v tomto roce jsme s druháčky před Vánoci vyrazili do muzea.
Jako již tradičně pro nás pracovníci muzea měli nachystané velmi zajímavé dílničky, ve kterých jsme se naučili vyrábět vánoční
dekorace. Úkoly byly rozděleny do tří stanovišť, u kterých se
děti po skupinkách střídaly. Naučili jsme se zdobit perníčky, vyrábět korálkové ozdoby nejen na stromeček, a také jsme z ručně zdobeného papíru vyrobili nádherná přání pro naše blízké.
Všem zaměstnancům muzea za jejich trpělivost a vstřícnost
velmi děkujeme a již nyní se těšíme na jarní návštěvu.
Veronika Rapáčová

Z i ma v m a t eř sk é š kole

Paní Zima konečně otevřela brány svého království a naši
školku zasypal sníh.

Teplota pomalu klesala až k bodu mrazu a nadšené děti pobíhaly po zahradě školky a bedlivě zkoumaly stopy místních zvířátek, ale i stopy vlastní obuvi. Po ušlapaném sněhu na kopci
je to skvělá jízda. Děti se jako mravenci stále vracely do kopce
a na lopatkách sjížděly zase dolů. To bylo radosti a výskotu.
Školka se stala také místem pokusné laboratoře. V rámci rozšiřování poznatků jsme zkoumali různé vlastnosti sněhu, protože upřednostňujeme učení prožitkem, mohly děti pozorovat,
jak rychle vločka roztaje na rukavici a na teplé ruce, jak se sníh
promění na vodu, když ho položíme na topení. Naučily se, že
i na sníh lze malovat barvou.
V tomto období zimních radovánek nezapomínáme ani na zvířátka v okolí školky. Nasadili jsme si batůžky a naše kroky vedly
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na louku, kde jsme pro zajíce, srnky a ostatní zvěř ozdobili stromek tvrdým pečivem, ovocem a zeleninou a společně popřáli
obyvatelům louky dobrou chuť. Ani naše krmítko u školky nezůstalo prázdné. Přes zimu zde zůstávají především druhy ptáků, které se živí semeny nebo rostlinnou potravou. Odměnou
za nasypaná zrníčka můžeme pozorovat pestré palety ptačích
druhů, kteří se u nás objeví. Mezi nejčastější návštěvníky našeho krmítka patří různé druhy našich sýkor – sýkora koňadra se
sytě žlutým bříškem a černou hlavičkou nebo sýkora modřinka
s typickým modrým týlem, šedomodrým kabátkem a černým
páskem přes oči. Občas k nám zaletí kos nebo i drozd.
I v letošním školním roce si předškoláci z naší školky procvičují a otužují tělo při plaveckém výcviku v Městských lázních
v Hradci Králové. Z plaveckého kurzu jezdí se spokojeným
úsměvem na tváři a příjemně unavení. Vždyť si při takové hodině plavání užijí spoustu legrace!
A co nás čeká v únoru?
V Olešnici v Orlických horách se už chystají lyže pro děti z Berušek a Koťat, aby si vyzkoušely své lyžařské umění. Přivítají
je zde dva nerozluční kamarádi Soptík a Bucifálka, dále také
instruktoři z místní školičky, která je zaměřena na týdenní kurzy pro děti z mateřských škol. Doufáme, že lyžařské podmínky
budou ideální a děti si kurz užijí.
Únor zakončíme karnevalem, kdy se děti s pomocí rodičů namaskují a užijeme si den dovádění, veselosti, skotačení, rejdění, který vyvrcholí tradiční tombolou.
Krásné zimní dny přeje kolektiv MŠ Knappova
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Základní škola Na Ostrově
Bezpečný kyberprostor na „Ostrově“.

jak se správně na internetu pohybovat. Soutěže se v rámci Královéhradeckého kraje zúčastnilo přes 2 000 žáků a my měli radost, že právě z tak velkého počtu dětí byla vylosována žákyně
naší školy – Klaudie Lebovičová. Před Vánocemi se zúčastnila
slavnostního předávání cen z rukou pana hejtmana J. Štěpána
v Hradci Králové.
Děkujeme PM Jaroměř, PPP Náchod, Policii ČR, E – bezpečí,
městu Jaroměř a Královéhradeckému kraji za spolupráci. Věříme, že jedině prevence má smysl.
Mgr. Jana Horká

Děti z Ostrováčku opět zpívaly pro dobrou věc.
Tento školní rok se zaměřujeme v rámci prevence na rizika
spojená s kyberprostorem. Jedná se o virtuální svět tvořený
vzájemným propojením počítačových, informačních a komunikačních systémů. Toto prostředí umožňuje vytvářet, uchovávat, využívat a vzájemně si vyměňovat informace. O nebezpečí, které číhá na sociálních sítích, v onlinových hrách a sdílení
osobních údajů, mají děti pouze povrchní znalosti. Pro rodiče
je kyberprostor často neznámým prostředím.
Ve spolupráci s organizacemi v našem okolí informujeme žáky
i jejich rodiče. Prevenci jsme nejprve směřovali na rodiče v rámci besedy v jaroměřském divadle. Doporučuji zhlédnutí videa
na stránkách https://www.zsostrov.cz/skolni-rok/poradenstvi/
preventista-patologickych-jevu/.
Ve všech třídách probíhají preventivní besedy s externími odborníky na problematiku virtuálního světa. Pro žáky byl hodně
zajímavý i projekt Kraje pro bezpečný internet (KPBI), kde se
formou krátkých videí a e-learningových lekcí věnují kybernetické bezpečnosti. Využili jsme hodiny informatiky a žáci se na
webových stránkách KPBI zapojili do soutěžního kvízu. Hravou
formou se tak informovali o nebezpečí na internetu a o tom,

V sobotu 5. ledna 2019 se ve zcela zaplněném kostele sv. Jakuba konal benefiční Tříkrálový koncert na podporu Tříkrálové
sbírky, na kterém účinkovala obě oddělení Ostrováčku a sbor
Gymnázia Jaroslava Žáka v Jaroměři Kapa.
Velká část výtěžku tohoto koncertu byla věnována Domovu
sv. Josefa v Žirči, který je jediným sociálním zařízením v naší
republice, kde je poskytována péče nemocným s roztroušenou
sklerózou. Letošní dar bude použit na obnovu zařízení pokojů
pacientů a zvýšení standardů jejich bydlení.
V programu, kterým s grácií slovem provázela Iveta Hofmanová, se objevily nejen duchovní písně, ale také veselé dětské
zimní písničky, a hlavně lidové koledy v různých úpravách.
Chtěla bych poděkovat všem zpěváčkům i muzikantům za statečnost, s níž překonávali studenou zimní atmosféru kostela,
a podali nádherný umělecký výkon. Poděkování patří také
třem králům vítajícím příchozí (Natálce Koťátkové, Elišce Erbanové a Michalu Szabovi), kolegům zajišťujícím technické zázemí, a hlavně vám, posluchačům, kteří jste přišli a přispěli na
dobrou věc částkou 6 486 Kč.
Za realizační tým Pavla Pazderová (sbormistryně ZŠ Na Ostrově)

Sp o r t o v n í k o n ec roku
n a Z á kla d n í šk ole v Jos ef ov ě

Sportovní konec starého roku a kulturní začátek nového roku
na Základní škole v Josefově.
Závěr roku 2018 byl na josefovské škole tradičně ve sportovním duchu, takže se u nás těsně před vánočními svátky konal
turnaj chlapců 2. stupně ve florbale a turnaj dívek 2. stupně
ve vybíjené. Celkem soutěžilo sedm tříd, které se mezi sebou
utkaly. Jednotlivé zápasy probíhaly v duchu fair-play a myslím
si, že si je užili jak samotní sportovci a sportovkyně, tak i my
jako diváci.
Začátek nového roku jsme však přivítali v duchu kulturním. Ve
čtvrtek 10. ledna 2019 jsme jeli se žáky 8. a 9. tříd do Klicperova divadla na představení Anna Karenina. Jedná se o poměrně
„těžké“ téma, které však tvůrci zaktualizovali a velmi originálně přenesli na divadelní prkna. Velmi oceňuji herecké výkony
a snahu podnítit v divákovi chuť se nad některými otázkami

týkajících se především mezilidských vztahů zamyslet. Dětem
se představení líbilo a my se těšíme na další výjezd, který už
plánujeme.
Teď jsme však v období, kdy se ještě dopisují poslední rozhodující prověrky, probíhá zkoušení u žáků, kteří ještě „nebyli“,
a někteří se snaží na poslední chvíli zlepšit to, co se v 1. pololetí úplně tak nepodařilo. Tak snad dosáhnou dobrých výsledků
a na vysvědčení budou jen samé pěkné známky!
Mgr. Michaela Langová

Uzávěrka každého čísla Zpravodaje je vždy k 15. v daném měsíci. Respektujte prosím nastavení těchto pravidel.
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Předvánoční akce v DD, ZŠ speciální a Praktické škole
Ve čtvrtek 20. prosince naše škola uspořádala ve školní jídelně
u stromečku vánoční besídku. Byla věnována rodičům našich
žáků, sociálním pracovnicím, představitelům města Jaroměř,
sponzorům a přátelům školy.

Besídku moderovala paní učitelka Dana Kadlecová, která se tohoto úkolu velice dobře zhostila. Pan Kadlec vše natáčel na kameru
a vytvořil nádherné DVD.
Každá třída si připravila krátký program. Hosté viděli scénku z čertovského pekla, kterou si připravili žáci 1. a 2. třídy. Zimní písničky
zazpívala 3. a 5. třída, žáci z praktické školy společně se 4. třídou
si připravili vánoční písničky se scénkami, zazněly vánoční koledy
v podání školního sboru. Do programu byli vtaženi i hosté. Ti se
museli zpovídat Mikuláši ze svých hříchů.
Aby se vykoupili, společně zazpívali koledu „Půjdem spolu do
Betléma“. Pak je Mikuláš s odpuštěním propustil. Velice zajímavé
vystoupení s kytarou měl pan farář Radim Žárský. Na závěr jsme
si všichni zazpívali píseň od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře
„Vánoce, ach Vánoce“. Během celé produkce bylo podáváno občerstvení jako vánoční cukroví, které napekli žáci školy, káva, čaj
a ovoce. Poté se žáci setkali a popovídali si se svými sociálními
pracovnicemi.
A to nejlepší a nejočekávanější přišlo nakonec. Každý žák našel
pod stromečkem jeden velký balíček, který obsahoval spoustu
dárků. Tyto dárky žáci získali od žáků z různých škol v rámci akce

„DARUJ KRABICI“. Za zprostředkování této nadílky děkujeme
právě panu faráři Radimu Žárskému. Besídka se vydařila, děti byly
spokojené a nadšené z dárků a až do večera si vypravovaly, jaký
prožily úžasný den.
K předvánočním prosincovým akcím patřil i Den otevřených dveří
konaný 21. prosince. Chtěli jsme tentokrát představit širší veřejnosti činnost naší školy poněkud netradičně. Poslední předvánoční den se u nás samozřejmě neučilo. Návštěvníci, jejichž počet
nás opět mile překvapil, se tak mohli v každé třídě zúčastnit malé
vánoční besídky. Při čaji nebo kávě ochutnávali vánoční cukroví, které děti, pokud jim to jejich postižení dovolilo, samy upekly.
A ty, které to samy nezvládají, se na pečení podílely s pomocí pedagogů nebo asistentů v míře co možná nejvyšší.
A nezůstalo jen u občerstvení. Děti návštěvníkům předvedly práci
s novými netradičními pomůckami. S velkým ohlasem se setkalo přizvání hostů k různým soutěžím. Rádi bychom touto cestou
poděkovali hostům za milý přístup k našim dětem a zejména pak
manželům Kotkovým, kteří dětem přinesli vánoční nadílku v podobě tašky ovoce a sladkostí.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve čtvrtek 31. 1. 2019 od 10.00 do
15.00 hodin.
Nabízíme prohlídku budovy školy, třídy, odborné učebny, rodinné skupiny a můžete se aktivně zapojit do práce v dílničkách
s dětmi.
Rádi uvítáme budoucí prvňáčky, žáky praktické školy, rodiče
i širokou veřejnost. Budeme potěšeni, že se přijdete k nám s Vašimi dětmi podívat. Pokud Vám nevyhovuje daný termín, lze si
individuálně domluvit jiný termín, viz. kontakty níže:
KONTAKTY: Mgr. Taťána Kánská – ředitelka, tel. 491 421 784;
e-mail: reditelka@zsspecaddjaromer.cz. Tel. školy: 491 812 388,
603 363 092; www.zsspecaddjaromer.cz.
Mgr. Lenka Beránková a Mgr. Dana Kadlecová, Dětský domov, Základní
škola speciální a Praktická škola, Jaroměř

P r vní b a d a t elsk á kon f eren ce v Křiš ť álu
V letošním školním roce jsme pro naše žáky otevřeli netradiční
předmět, který jsme pojmenovali Badatelna.

Cílem tohoto předmětu je podpora badatelsky orientované výuky, která v sobě kombinuje základy vědecké práce spolu s praktic-
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kými dovednostmi, jako jsou práce s informacemi a jejich zdroji,
kritické myšlení, spolupráce v týmu a v neposlední řadě i rétorické
a prezentační dovednosti. Smyslem tohoto typu výuky je umožnit žákům, aby bádali v oblastech, které je zajímají a stali se tak
„odborníky“ na zvolenou problematiku. Abychom si ověřili, jak
hluboce děti pronikly do zvolených témat, uspořádali jsme pro ně
první badatelskou konferenci, kde týmy i jednotlivci prezentovali
své poznatky a následně čelili zvídavým otázkám publika. První
konference se vydařila a zakončili jsme ji slavností s následnou
pohybovou afterparty v tělocvičně. Nyní již děti s chutí pracují
na dalších projektech a těšíme se na únorové pokračování, kdy
budou mít šanci opět zaujmout spolužáky výsledky své badatelské práce a posunout se opět o krůček dál v poznávání okolního
světa.
Za ZŠ Křišťál Mgr. Pavel Palička, Ph.D.

2019

Školství

G ym n á zi u m J . Ž á ka
Ta k t o h le n ep rojd e

Rok 2018 byl spojen s oslavami významných momentů naší historie.
Jako třída oktáva jsme měli v úterý 18. prosince možnost si jedno
z těchto významných období připomenout. V podobě workshopu, který si pro nás připravily dvě pracovnice z organizace Post
Bellum, jsme se vžili do období normalizace. Workshop s názvem
TAK TOHLE NEPROJDE byl zaměřen především na problém cenzury a nesvobody projevu v období vlády komunistů. Poutavou
formou společenské hry, kde každý měl svou postavu, která
obsahovala určité společenské postavení, známosti, charakter
a minulost, jsme se ocitli v kruhu přátel, kteří chtějí vyjádřit svou
nespokojenost s režimem. Pokusí se ji vyjádřit v podobě samizdatového časopisu. Ovšem je mezi nimi někdo, kdo podlehne
nátlaku policie a začne hrát na obě strany. Vše končí u výslechu
StB…
V závěru workshopu jsme měli možnost zhodnotit celý průběh
i vyjádřit své pocity, které jsme měli při řešení jednotlivých situací. Především jsme ocenili to, že dokázal navodit prostředí
společnosti komunistického Československa. Jako studenti jsme

Tř í k r á l o v á n á v š t ěv a kos t ela

Ve středu 9. ledna 2019 jsme navštívili kostel Nanebevstoupení
Páně v Josefově, a tak ukončili vánoční období v naší škole.
Po přivítání s panem farářem Mgr. Petrem Boháčem se žáci třetích až sedmých ročníků základní školy tiše usadili do kostelních
lavic, aby se mohli mnohé dozvědět o tradici křesťanských Vánoc. Znova jsme si společně připomněli příběh narození malého
Ježíška, ale také příchod Tří králů do Betléma a vznik tříkrálové
tradice.
Také jsme vyslechli poutavý výklad o historii zdejšího kostela,
který byl doplněn odpověďmi na naše zvídavé otázky. Po rozhovoru s panem farářem jsme ještě měli možnost prohlédnout si
výzdobu tohoto krásného křesťanského chrámu – hlavní oltář,
vzácné obrazy, varhany a nádherný betlém s Ježíškem. Na závěr
jsme si za doprovodu kytary společně zazpívali koledy.
Pro některé žáky to byla vůbec první návštěva kostela, ale už teď
víme, že nebyla poslední. Panu faráři děkujeme za milé přijetí.
Mgr. Vladěna Nesrsta – PrŠ, ZŠ a MŠ Josefa Zemana, Náchod, Odloučené pracoviště Jaroměř-Josefov

Z á k l a d n í umělecká š kola F. A. Šporka

Finále projektu Čtenář na jevišti.
Soubor Popcorn se dostal do finále projektu Čtenář na jevišti
kampaně Rosteme s knihou, který pořádá Svět knihy. Odborná
porota posuzovala 61 zaslaných videí z připravovaných inscenací scénického čtení dětských souborů a skupin z celé republiky
a vybrala pět nejinspirativnějších, které organizátoři akce pozvali

toto období nezažili a slyšeli jsme o něm pouze z vyprávění. Právě i v tomto ohledu byl workshop přínosný. Pomocí něho jsme se
dozvěděli některé nové skutečnosti. Největším zážitkem určitě
pro většinu z nás byl závěrečný výslech, který v některých případech probíhal značně živě. Myslím, že nebylo nikoho, kdo by si
neuvědomil, jak moc patová a nesnadná situace to je, když vám
při výslechu sdělí: „Tak půjdeš sedět ty, nebo tvoji přátelé!“
Každému z nás přeběhl mráz po zádech, když si uvědomil, že
celá situace byla inspirována skutečným příběhem se skutečnými jmény. A ještě musíme brát v úvahu skutečnost, že vyšetřovatelé při výslechu používali i tvrdší metody než vyhrožování trestem odnětí svobody, a že zachránit si svoji kůži znamenalo třeba
i zradit člověka, kterého mám rád. V každém z nás to vyvolalo
otázku: A jak bych se zachoval já?
Workshop jsme si užili, odnesli jsme si nové poznatky z doby normalizace a určitě ho můžeme nižším ročníkům našeho gymnázia
doporučit.
Žáci oktávy

do pražského divadla Minor, kde 17. prosince proběhla finálová
přehlídka. Soubor Popcorn pracoval s knihou Překlep a Škraloup
autorů Tomáše Končinského a Barbory Klárové, kterou ilustroval
Daniel Špaček. Kniha v minulém roce získala Cenu Magnesia litera za knihu pro děti.
Jarka Holasová

Vánoční hvězdičky koncertu VČE Hradec Králové.
Ve středu 28. listopadu
2018 se konal v Adalbertinu Hradec Králové vánoční koncert orchestru VČE
Hradec Králové. V rámci
programu skládajícího se
z tradičního dechového
repertoáru a oblíbených
operetních a muzikálových árií, vystoupily
dvě malé zpěvačky ZUŠ
F. A. Šporka, Jaroměř ze
třídy paní učitelky Kristýny Brzkové. Eliška Lhotská a Rozárie Brzková
zazpívaly pod taktovkou
pana dirigenta Ing. Kotka
lidovou píseň Kolíne, Kolíne a koledy Tichá noc, Nesem vám noviny a Narodil se Kristus
pán. Svým dvojhlasem rozzářily atmosféru koncertu jako opravdové vánoční hvězdičky a sklidily oprávněný aplaus publika. Na
závěr koncertu zazněla Ukolébavka W. A. Mozarta, ve které se
k malým zpěvačkám připojili všichni zpěváci orchestru. Koncert
byl krásným předvánočním zážitkem pro všechny zúčastněné
a skvělou reprezentací ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř.
Kristýna Brzková
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Kdo stojí za Uměleckou kolonií Bastion IV?
V každém čísle Zpravodaje si můžete přečíst, co je u nás nového a co se pro vás chystá… Dnes bychom ale naopak rádi
připomněli, co je u nás starého a co jsme vlastně zač…

Když si otevřete naše webové stránky (www.bastion4josefov.
com), můžete narazit na takovou malou charakteristiku našeho spolku: „Umělecká kolonie Bastion IV je spolkem přátel výtvarného umění i jiných uměleckých oborů, který se zároveň
snaží působit výchovně v oblasti ochrany přírody a krajiny.
Bastion IV je oázou klidu a bezpečí v tolik uspěchaném světě.
Místem, které se obrací k hlubšímu smyslu všeho a hledá cesty, jak se pomocí umění přiblížit prazákladu bytí. Je vítaným
útočištěm pro nespoutané duše, které potřebují svůj prostor,
kde by se mohly volně realizovat. Bastion IV je živým svědectvím skutečnosti, že člověk i se svými sny a touhami může žít
v souladu s přírodou a jejími zákonitostmi.“ Těch nespoutaných duší, které Uměleckou kolonii založily, bylo původně jen
pár, ale s postupem času se naše řady rozrůstají a nejeden člen
tráví „na čtyřce“ velkou část ze svého volného času. Není divu.
Kdo z vás už někdy prošel fortnou Bastionu IV, vstoupil na jeho
nádvoří a nahlédl do ateliérů nebo galerií, zjistil, že se náhle
ocitl v kouzelném bezčasí, které spící fantazii probouzí k životu… Mezi ty, jejichž fantazie je bdělá prakticky neustále, patří
právě zakládající členové. Přijďte nás navštívit a nahlédněte do
našich fantazijních světů…
Svou galerii vám rád představí akademický sochař Petr Novák
z Jaroměře, jehož zkušené ruce už stvořily bezpočet statuí.
Motivem, který se v Petrově tvorbě velmi často opakuje, jsou
koně a ženy. S Petrem se můžete pravidelně potkávat také
na večerním kreslení (každé pondělí od 17:30), které odborně
vede. Figurální tvorba se (mimo jiné) často objevuje i v práci
Jana Paďoura mladšího, talentovaného řezbáře, který dokáže
vdechnout život snad každému kousku dřeva. Velká většina
jeho děl se nachází mimo zdi Bastionu IV, ale přesto i u nás můžete nějaké to „oživlé dřevo“ (zřídkakdy recitující) obdivovat.
Svou řezbářskou dílnu tu má i Jan Paďour starší, který trpělivě
tvoří josefovský betlém.
Uprostřed nádvoří stojí budova označená slovy Galerie Prachárna. Vstoupíte-li dovnitř, bude vám umožněno pokochat
se díly naší keramičky Markéty Škopkové, měditepce Vojtěcha
Jiráska a malířky a šperkařky Báry Smékalové. S Bárou se můžete pravidelně setkávat na bleších trzích, které pořádá (těšte
se na jaro). Své nezastupitelné místo má na dvoře Bastionu
IV i originální Divokolárna Aleše Černého, o níž byla řeč v lednovém čísle. Toužíte-li však po návratu do hravých dětských
let, měli byste při první příležitosti navštívit Muzeum hraček,
které s obrovským nadšením a úžasnou trpělivostí vytvořil
Josef Voborník. Mnohé z hraček si můžete dokonce vyzkoušet, a stát se tak zase na chvíli dítětem… A že muzeum snadno okouzlí i ty, kteří z dětských bot zatím nevyrostli, je úplně
jasné. Kromě Muzea hraček ale můžete v patře bastionských
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kasáren navštívit i textilní dílnu, kterou vede certifikovaná lektorka paličkované krajky (a skrznaskrz šikovná osoba) Terézia
Kalinayová. Svou dílnu má na čtyřce také Tomáš Mrkvica, tvůrce designového nábytku z vodovodních trubek, výsledky jeho
práce si můžete prohlédnout na webu www.ideaface.cz. Malíř
Josef Kleiner, který na čtyřce také sídlí, se mimo jiné podílí i na
chodu filmového klubu, díky němuž máte možnost každý poslední čtvrtek v měsíci zhlédnout pečlivě vybraný snímek. Svého ateliéru se brzy dočká i náš člen Gabriel Alex, s nímž jste se
mohli v loňském roce setkat na vernisáži jeho výstavy Obrazy
plné moře.
Součástí Umělecké kolonie je ale mnoho dalších členů. Někteří
z nich jsou také umělecky činní, jiní jsou „jen“ milovníky umění,
ale jeden každý má v našem spolku své nezastupitelné místo.
Rádi byste se seznámili s některým z umělců, nebo jen nahlédli
do prostor Bastionu IV a nasáli jedinečnou atmosféru? Ozvěte se na naši mailovou adresu bastioniv.josefov@gmail.com
nebo na telefonní čísla 720 519 801 či 608 545 198. Případně se
na vás budeme těšit na některé z mnoha kulturních akcí, které pro vás v letošním roce chystáme. Abyste zůstali v obraze
(a mohli se dostavit pod obraz(y)…), sledujte naše facebookové stránky.
Přejeme krásný (a možno-li bílý) únor.
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Karlová
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Spolky a organizace

Vče l a ři o pět k b ěžn é prá ci

Jaroměřský včelařský spolek na své výroční schůzi zhodnotil
loňské oslavy 150. výročí svého založení a připravil se na další rok své činnosti, který se již bude opět vyznačovat běžnou
péčí o včelstva, kterých je na území Jaroměřska celkem 1241.
Není třeba zdůrazňovat, že včely mají nedocenitelný význam
pro naši přírodu a udržitelnost životního prostředí. Proto je
potěšitelné, že zájem o včelařství v našem regionu neklesá,
a i v loňském roce spolek přivítal pár nových zájemců. Je dobré, že jde často o lidi v mladším a středním věku a také o ženy-včelařky, takže včelařství již není vyloženě doménou „starších
pánů s dýmkou“, i když věkový průměr včelařů je stále vysoký.
Trocha statistiky neuškodí, zde na Jaroměřsku je celkem
1241 včelstev u 105 včelařů, což je mírný nárůst proti předchozímu roku. 552 včelstev, tedy skoro polovinu, obhospodařují
včelaři do 15 včelstev a jde tedy převážně o zájmové chovy
tak jako jinde v naší republice. Medu nám loni včelky přinesly
dohromady 17 724 kg, což je méně než předloni, ale pokud si
vzpomenete na sucho a teplo loňského jara, pochopíte hlavní
příčinu. A např. vosku bylo pak vyprodukováno 703 kg. Je třeba říci, že nás loni nepostihla žádná pohroma v podobě včelích
škůdců a onemocnění, což přikládáme velké informovanosti
a disciplinovanosti našich včelařů v uplatňování preventivních
opatření dle pokynů veterinární správy.
Rádi bychom se ještě vrátili k loňským oslavám 150. výročí
a poděkovali všem jednotlivcům a institucím, které s jejich
úspěšným provedením pomohli jak osobně, tak třeba spon-

Se ni o ř i Č R , M ěO Ja roměř

Pozvánka.
Výbor spolku Senioři ČR, MěO Jaroměř zve své členy na schůzku, která se bude konat dne 19. 2. 2019 ve 13.00 hod. ve velké
zasedací místnosti Městského úřadu.

zorstvím. Jde zejména o Královéhradecký kraj, Město Jaroměř
a všechny obce Jaroměřska, které nás ostatně podporují trvale. Největším soukromým sponzorem byla společnost Kimberly-Clark s.r.o. a díky resortu K-Triumf Velichovky mohla být na
kongresové úrovni uspořádána série vzdělávacích přednášek,
jež navštívili včelaři z celého kraje. Městské muzeum v Jaroměři se postaralo o naprosto famózní zázemí výtvarné soutěže
pro děti a vyhlášením vítězů spojeným s divadelním představením. Kolektivu Městského kulturního střediska děkujeme
za pomoc s uspořádáním slavnostní schůze, a hlavně prvního
včelařského jarmarku v prostorách Pevnosti Josefov, ozvláštněného také loutkovými představeními jaroměřského souboru
LD Maminy. Nemůžeme zde vyjmenovávat všechny sponzory,
ostatně najdete je ve vydaném almanachu, ale všem děkujeme
a velmi si také vážíme všech členů, kteří s organizací ve svém
volném čase přišli pomoci.
Věříme, že trvalou připomínkou 150. výročí spolkového včelařství na Jaroměřsku bude zpestření výuky ve všech školách
a školkách Jaroměřska, jimž jsme věnovali zajímavé výukové
materiály pro přírodovědné předměty. A ještě trvalejší památkou pak bude lípa vysazená ve spolupráci s městem na sídlišti
Zavadilka. Věříme, že kdykoliv kolem ní projdete, bude to trvalou připomínkou významu včel pro náš život a podpory včelařství, kterou lze nejjednodušeji vyjádřit tak, že med si budete
kupovat u toho „svého“ včelaře z Jaroměřska. Děkujeme.
Ing. Václav Jirka

O c enění České jezdec ké federac e

Miroslav Fassati obdržel od České jezdecké federace Čestnou
cenu za celoživotní práci a přínos pro jezdecký sport.

V měsíci září, ve dnech 3. a 4. 9. 2019, je plánováno uskutečnění
zájezdu do Jeseníků – přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně,
zámek Velké Losiny, muzeum papíru, pivovar Hanušovice, hrad
Bouzov.
Přihlášení se na zájezd a vybírání zálohy na ubytování ve výši
700 Kč bude ve dnech - 20. 2. 2019 a 27. 2. 2019 v době od
17.00 do 17.30 hod. v DPS.

Při příležitosti slavnostního oceňovacího večera konaného v Nechanicích
Východočeským
oblastním výborem
České jezdecké federace obdržel Miroslav Fassati z JK
EQUICENTRUM
Čestnou cenu za celoživotní práci a přínos pro jezdecký
sport.
Společenský večer
se nesl v prvorepublikovém duchu,
neboť právě v této
době započala éra novodobého jezdeckého sportu.

Za výbor spolku Senioři ČR, MěO Jaroměř, Kolář Ivan

Gabriela Fassati

Program:
1. Schválení rámcového plánu činnosti na rok 2019.
2. Fotografická prezentace zájezdů z roku 2018.
3. Administrativní záležitosti (placení čl. známek na rok
2019, vydání průkazů novým členům, přihlášky za člena).
4. Různé.

Zájezd.
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30 let dramaťáku na Základní umělecké škole F. A. Šporka, Jaroměř
Zdařilá a překrásná obrazová publikace bilancuje 30 let úspěchů jaroměřského Dramaťáku Základní umělecké školy za
roky 1988-2018.
V říjnu 2018 vyšla skutečně překrásná a umělecky i profesionálně ztvárněná brožura „30 let Dramaťáku na Základní umělecké škole F. A. Šporka, Jaroměř“, jejíž iniciátorkou a hlavní
autorkou je Jarka Holasová, dlouholetá úspěšná vedoucí literárně dramatického oboru (LDO). Brožuru podélného formátu
A5 vydala v nákladu 500 výtisků o 32 stránkách ZUŠ F. A. Šporka. Podtitul této publikace na poslední straně zní „30 let Dramaťáku, výročenka vydaná u příležitosti oslavy třicetin literárně
dramatického oboru na ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř“.
Autorem velmi promyšleného i vtipného textu je Jarka Holasová, která napsala nápaditý a neotřely úvod Trocha nostalgie
a také i faktologického textu Trocha historie. Publikaci tvoří
především 60 barevných uměleckých a dokumentárních divadelních fotografií z archivu ZUŠ, jež názorně a přesvědčivě
ilustrují mnoho významných úspěchů. Literárně-dramatický
obor (dále LDO) byl založen na Lidové škole umění v Jaroměři
ve školním roce 1988/1989 za tehdejší ředitelky Jaroslavy Gaberové. Autorkou profesionální grafické úpravy v potemnělém
divadelním ladění s hrou světel a stínů je Klára Grygerková. Bohužel text je pak nezřetelný a obtížně čitelný. Brožuru vytiskla
tiskárna TISK AS s.r.o Jaroměř. Publikace je však neprodejná.
Získat ji mohou návštěvníci divadelních inscenací.
Studium LDO je nejen pro talentované žáky, které připravuje
pro studium herectví, loutkoherectví, režie, dramaturgie, scénografie, divadelní vědy, učitelství na vysokých školách, ale
i pro děti méně komunikativní a „zakřiknuté“. Tvořivou dramatickou činností rozvíjí lidské chování a jednání, pomáhá dětem
navazovat kontakt ve skupině, vzájemně spolupracovat, respektovat se a připravit se na povolání, která závisí na vysoké
míře empatie v sociální sféře, ve zdravotnictví nebo školství.

Žáci se seznamují teoreticky a zejména i prakticky s textem,
dramaturgií, scénografií, dramatizací i konkrétním herectvím.
Jaroměřské školství má štěstí na řadu vynikajících pedagogů,
a to platí i o uměleckém školství. Recenzovaný almanach dokumentuje dlouhodobé úspěchy jaroměřské ZUŠ, konkrétně
pak LDO, které bude prezentovat své bohaté úspěchy též na
výstavě v jaroměřském muzeu od 1. dubna 2019, kde bude ke
zhlédnutí asi 15 scénografií z úspěšných inscenací loutkařských.
V rámci výstavy se budou některé inscenace pro návštěvníky
hrát a zuška pro ně připravuje též tvůrčí dílny.
V naší krátké recenzi nelze uvádět zcela konkrétní mnohé
úspěchy a zdařilé inscenace. Lze jen konstatovat, že výsledné
inscenace jaroměřská LDO prezentuje na krajských divadelních
přehlídkách, ze kterých se dostávají do národních kol, jako je
Loutkářská Chrudim, Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Šrámkův Písek a také postupují na mezidruhovou přehlídku Jiráskův
Hronov. Zde všude jaroměřská zuška i jednotlivci získávají v celonárodní konkurenci skvělá ocenění a cenné divadelní vavříny.
Publikace zaznamenává mnoho významných úspěchů sólových recitátorů v uměleckém přednesu, loutkoherectví, ve
vydávání zdejšího školního periodika – Zuškoviny. Absolventi
jsou dobře připraveni i na vysokoškolské studium. Mezi úspěšné absolventy jaroměřské LDO a nyní studující na Katedře alternativního a loutkového divadla Divadelní akademie múzických umění v Praze patří Jakub Maksymov a Edita Valášková.
Zásluhu na těchto úspěších mají pedagogové, asi nejdéle působící vedoucí LDO Jarka Holasová, která se v úvodní stati upřímně vyznává: „Jsem učitel-pedagog-průvodce na cestě hledání
a nalézání, na cestě tvůrčí radosti i slz, úspěchu i neúspěchu...
věřte, cesta to není vůbec lehká a rovná, ale já stále doufám, že
někam vede.“
PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř úterý 15. ledna 2019

Mod el y a ut m í ří z Ja roměře
d o ce l éh o sv ět a
Přes 380 tisíc věrných modelů aut už z dílen Centra pracovní
rehabilitace v Jaroměři „vyjelo“ do celého světa.

Autíčka s prodejní cenou až 300 EUR vyrábějí lidé, kteří se
v chráněných dílnách učí znovu zapojit do pracovního procesu.
„Firmě Kaden z Nového Hrádku, která celou výrobu zastřešuje,
patří velký dík. Za těch 13 let spolupráce už nejde jen o profesní
vztahy, ale jsem v tom i srdcem,“ říká ředitel Centra pracovní
rehabilitace Michal Vejprava.
Zpočátku se jednalo o různé modely osobních aut Škoda, Volvo
a další. Postupem času se výroba začala soustředit na nákladní
auta o hmotnosti 0,5 až 1,5 kg v měřítku 1:50. Tento typ výroby
dnes už drtivě převládá. „Aktuálně vyrábíme především zmen-
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šeniny značek Tatra, Scania, Volvo, DAF a MAN. Výsledné repliky
skutečných vozidel patří ke sběratelským kouskům, jejichž cena
se pohybuje od 150 do 300 EUR a slouží k marketingovým účelům
zmíněných značek nebo míří do sběratelských edicí,“ říká majitel
společnosti Kaden Stanislav Petrovický.
V Centru pracovní rehabilitace v Jaroměři se nachází lakovna,
kde se kompletně lakuje 60 % dílů všech vyráběných autíček.
V dílnách nedaleko jaroměřského nádraží se ale také například
sestavují kolové nápravy ke kamionům. Pak zásilka putuje zpět
do Kadenu, kde se modely aut potisknou a finálně kompletují.
Za rok projde rukama zaměstnanců Centra pracovní rehabilitace 25 až 30 tisíc modelů aut. Kompletní výroba každého vozu
zabere v závislosti na náročnosti a typu komponent 2-4 týdny.
V současné době se vyrábí okolo 50 typů modelů. Na výrobě
některých náročnějších modelů aut se podílí až deset lidí a každý z nich má na starosti konkrétní operace: navlékání gum,
montáž kabiny, lakování, lepení různých typů etiket a spousta
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Mod ely a ut m í ří z Ja roměře
d o ce léh o sv ět a
dalších. Při práci musí zaměstnanci vzít součástky do rukou
i 8x. Některé modely přitom mají až 50 dílů. „Spolupráce začala před 13 lety v podstatě náhodou, když Centrum pracovní
rehabilitace začínalo. Za tu dobu jsme ale vyrobili nejen spoustu
autíček, ale především celá řada lidí se díky nim vrátila zpátky do
života,“ říká Michal Vejprava.
O Centru pracovní rehabilitace:
Společnost Centrum pracovní rehabilitace (CPR) vznikla v roce
2004 a její hlavní činností je podpora a zapracování osob se

zdravotním handicapem na vyhrazených chráněných pracovních místech. Působí především v Královéhradeckém kraji
a provozuje kolem 30 chráněných pracovních míst. CPR pracuje také na vytvoření propojeného systému spolupráce, jehož
záměrem je včasná a s odbornými partnery koordinovaná podpora osob se zdravotním postižením od stádia dlouhodobé
pracovní neschopnosti až k péči sociální či pedagogické rehabilitace.
M. Prostředníková, 775 642 240, media@cprhk.cz.

Vyš l a k n i h a o o s ud ech
p op r a v en ý c h a umučen ý ch s okolů

Kniha „Nebylo jim souzeno žít“ je autorek Heleny Rezkové
a Pavlíny Špatenkové.
Autorky chtějí vydáním knihy splatit po
více než 70 letech
dluh sokolským hrdinům, kteří již nebudou
odsouzeni
k zapomnění. V knize
popisují sokolský odboj a pohnuté osudy
160 sokolů a sokolek,
členů Sokolské župy
Podkrkonošské-Jiráskovy a částečně i Sokolské župy Orlické
(oblast Trutnovska,
Náchodska, Rychnovska, Královéhradecka
a částečně i Orlickoústecka) uvězněných
a popravených nebo
umučených během 2. sv. války. Impulsem pro sepsání knihy
byly události na Končinách u Červeného Kostelce, kde v roce
1942 rodina Burdychových ukrývala radistu Jiřího Potůčka,
posledního žijícího z výsadku Silver A. Hned po jeho vyzrazení
bylo popraveno v Pardubicích na Zámečku 17 členů sokolské
odbojové skupiny S 21 B, ale ani to nebyl počet konečný, sokolské životy vyhasínaly dál.
„Před rokem jsme začínaly bádat po osudech 20 popravených
sokolů v rodinách, archivech, kronikách… Úplnou náhodou se
nám dostal do ruky seznam ze sokolské kroniky v Krčíně a rázem jsme měly jmen popravených a umučených 120. Při dalším
intenzivním hledání jsme nakonec zmapovaly neuvěřitelných cca
160 příběhů, při nichž ještě dnes mrazí,“ říká spoluautorka knihy Pavlína Špatenková. Jak dodává Helena Rezková, autorky
si cení zejména toho, že se jim podařilo vyhledat a oslovit žijící
děti a příbuzné popravených. „Vážíme si toho, že nám otevřeli
své rodinné archivy, v nichž uchovávají fotografie, dopisy psané
před popravou… Dodnes vzpomínají na poslední chvíle se svými

rodiči, kteří položili za naši svobodu to nejcennější, svoje životy.
Mnozí z nich se i v pokročilém věku představení knihy osobně
zúčastnili.“
Kniha vychází u příležitosti 100. výročí vzniku Československé
republiky. Vydala ji spisovatelka a vydavatelka Helena Rezková
z Vlkova, která má na svém kontě již tři desítky knih, v nichž se
například ohlíží do minulosti obcí a ve třech publikacích do historie sokolských jednot v severovýchodních Čechách, protože
sama je již od roku 2012 starostkou Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy. Pavlína Špatenková, učitelka Základní školy ve
Dvoře Králové nad Labem, je pak vzdělavatelka župy.
Kniha s výstižným a symbolickým názvem „Nebylo jim souzeno
žít“ vyšla ve formátu A4 a má 280 barevných stran. Kvalitně ji
vytiskla na křídovém papíru Tiskárna V&H Print Josef Hlávko
s.r.o. Obsahuje velké množství fotografií a dokumentů, celkem
přes 630 vyobrazení. Mnohé dokumenty, svědectví i fotografie jsou otištěny vůbec poprvé.
Dílo má celkem sedm hlavních tematických oddílů. Jde o literaturu faktu a nonfikční – nevymyšlenou. Autorkám se podařilo
vyjádřit úctu obětem, popraveným, umučeným a vězněným
sokolům. Kniha obsahuje množství medailonků, biografií a životopisů osobností. Přínosem je co nejpodrobnější shromáždění vzpomínek, dokumentů i cenných fotografií ve spolupráci
s příbuznými. Autorkám se povedlo m. j. zachytit příběhy i osobnosti sokolů ze 42 sokolských jednot severovýchodních Čech.
Podařilo se jim přiblížit mnoho životních osudů statečných
a hrdinských lidí, včetně některých jmen zrádců. Obdivuhodné a pozoruhodné pak je, že poprvé vyšla unikátní historická
monografie věnovaná sokolskému odboji – hrdinům, obětem,
popraveným, umučeným a vězněným sokolům vlastencům. Je
založená na vzpomínkách i na nově objevených, vybádaných,
odkrytých a nalezených faktech a informacích, vůbec poprvé
zveřejněných v této knize. Síla knihy je i v jedinečných snímcích
postihujících sledovanou problematiku skutečně komplexně.
Souborná publikace je atraktivní svým obsahem, poutavostí
i původními fotografiemi a dokumenty.
Tuto hodnotnou, přínosnou a zdařilou knihu s pozoruhodnou
grafikou a vyobrazeními mohu vřele doporučit. Je k dostání
v knihkupectvích našeho regionu.
PhDr. Jiří Uhlíř
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Rok Aleny Smolíkové a jejich psích parťáků
V roce 2018 jsem měla tu čest reprezentovat Českou republiku na závodech v Rakousku, Anglii, Holandsku, Slovensku, Švýcarsku a USA. Zúčastnily jsme se třech mistrovství Evropy, dvou mistrovství světa a čtyřech mistrovství republiky.

Loňský rok byl pro nás jeden z nejúspěšnějších vůbec. Fenka
border kolie Jerry získala titul Vicemistr Evropy v Trickdog.
V dogfrisbee se stala Vicemistryní ČR. V dogdancingu potom
získala titul Vicemistr Evropy, Mistr ČR a Mistr ČR border kolií.
Na mistrovství světa pak díky Jerry získala Česká republika titul
Vicemistrů světa. Byl jí také udělen titul Šampion dogdancing.
Tento titul se uděluje psům, kteří složí všechny zkoušky z dogdancingu, kterých je celkem dvanáct. Kromě Jerry získala vloni
tento titul i moje fenka parson russell teriéra Chipsy, které trvalo získat tento titul deset let! V ČR se tímto titulem může pyšnit
jen dvacetčtyři psů, z čehož čtyři jsou moji.
Mladší fenka Kira v loňském roce získala dva tituly v dogdancingu, a to Mistr ČR a Vicemistr ČR border kolií. Na mistrovství ČR se soutěží ve dvou kategoriích – heelwork to music
a freestyle. Podařilo se nám tedy vyhrát obě dvě, jednu s Jerry
a druhou s Kirou. S Kirou jsem se také účastnila úplně prvního
závodu Hard Dog Race v ČR. Kdo zná extrémní překážkové závody typu Gladiator apod., může si představit stejný závod, jen
s vámi překonává překážky i pes. V kategorii žen jsme skončily
na 4. místě a celkově ze všech 576 závodníků jsme byly 11.
Největší a nejnáročnější akce nás potom čekala v říjnu. Mistrovství světa dogfrisbee v USA. Byla to pro nás již šestá účast
a pro Jerry zároveň poslední, vzhledem k jejímu věku. Bohužel,
tentokrát při nás štěstí nestálo, ale i tak jsme obsadily 25. místo
z 67 týmů.
Všechny tyto úspěchy přispěly k tomu, že jsem byla nominována v anketě Kynolog roku 2018, jejíž vyhlášení proběhne kon-
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cem února v Praze.
Loňský rok byl pro nás nejen extrémně úspěšný, ale zasáhla
nás bohužel i smutná událost, kdy nás na začátku října ve svých
16 letech navždy opustila fenka Keysi, kterou většina lidí znala
díky televizním talentovým soutěžím.
Nejen účast na soutěžích, ale také péče o psy a trénink, to vše
je velmi finančně a časově náročné. Tímto bych chtěla poděkovat za podporu Městu Jaroměř, firmě VAFO Praha (výrobce
krmiva Brit) a obci Dolany, za umožnění tréninku na jejich fotbalovém hřišti.
Ing. Alena Smolíková

Stříbrný Hradec.
Gabriela Fassati z TJ Sokol Josefov se v sobotu 12. 1. zúčastnila 1. letošního kola seriálu
INNOGY WINTER RUN v Hradci
Králové.
Na trati 8,6 km vybojovala stříbrnou medaili a tedy 2. místo
v kategorii.
TJ Sokol Josefov
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Sport

J e l i ch o v C up 20 18

V tradičním předvánočním termínu 14. – 16. 12. 2018 se uskutečnil v jaroměřské hale ASVAJ již 15. ročník turnaje Jelichov
Cup 2018.
Tohoto turnaje se v letošním ročníku zúčastnilo 22. kvalitních
týmů z celého kraje. Turnaj byl rozlosován do čtyř základních
skupin, kdy do finálového dne postoupily vždy jen 2 nejlepší
týmy z těchto skupin, které pak doplnily 2 nejlepší týmy ze třetích míst.
Do finálového dne se nakonec probojovalo 10 nejlepších týmů,
které byly rozděleny do dvou pětičlenných skupin. Z těchto finálových skupin postoupily do čtvrtfinále vždy 4 nejlepší týmy,
které si to následně rozdaly v „klasickém pavouku“.
Do finálového dne a čtvrtfinálového pavouku se díky stále se
zvyšující kvalitě turnaje nedostaly z kvalifikačních skupin a skupin finálového dne nakonec i další velmi kvalitní týmy, např.:
DRUNK TEAM (Stejskal, Veselka, Korba, Strasser…), RB Chlumec n. C. (Firbacher, Bareš, Stýblo…), MAMBO (Gall, Rohlíček,
Kollár…), AFK Suvejva (Hlava, Doubic, Vejprava…) a spousta
dalších týmů.
V prvním čtvrtfinále se utkal loňský vítěz turnaje „Balón do
šprajcu“ (Hrubý, Chromek, Menšl, Kraják O., Friedl…) s týmem
z Trutnova s názvem „CUBA LIBRE“ (Kejzlar, Čáp, Zezula, Holubec…), kde po zkušeném a „futsalovém“ výkonu nakonec
zvítězil obhájce loňského prvenství, a to v poměru 4:2.
Ve druhém čtvrtfinále se utkal domácí tým „FC Jelichov“ (Poděbradský, Podolník, Matějka, Tošovský…) a tým s názvem
„Vítěz tohoto zápasu“ (Kuchta, Mužík, Bartaloš, Drapák…).
Větší počáteční převahu a šance ke skórování měl tým FC Jelichov, ale své šance neproměnil. Poté se po brejku prosadil
jeho soupeř, Jelichov musel hru otevřít, a nakonec ještě třikrát
inkasoval a prohrál nakonec 0:4.
Třetí čtvrtfinále proti sobě svedlo jednoho z největších favoritů. Loňského finalistu, a to tým „TRIUMPHUS“ (Otmar, Šisler,
Janoušek, Klapka, Karal…) a tým „Atlético Chuligan Dobruška“ (Martinec, Vrabec, Čech, Jukl, Mach…). Toto utkání bylo
velmi vyrovnané, nakonec se však z postupu do semifinále ra-

doval zkušenější tým TRIUMPHUS v poměru 2:0.
Čtvrté čtvrtfinále bylo rovněž velmi vyrovnané a utkaly se
v něm týmy „Zdraví muže 3. tisíciletí“ (Krčál, Krejčík, Labík, Pražák…) tým „Golden Guns“ (Sixta, Kraják L., Mládek, Mačí…).
Utkání dospělo po vyrovnaném průběhu nakonec do penaltového rozstřelu, kde pevnější nervy měl nakonec tým „Zdraví
muže 3. tisíciletí“, který zvítězil na penalty 2:1.
V prvním semifinále se utkal tým „Balón do šprajcu“ a „Vítěz
tohoto zápasu“. Prvně jmenovaný tým vedl již 2:0, ale soupeř
nakonec vyrovnal a zvládl lépe i penaltový rozstřel, zvítězil nakonec 2:3 a postoupil tak do finále.
Ve druhém semifinále se utkal tým „TRIUMPHUS“ s týmem
„Zdraví muže 3. tisíciletí“. Favorit utkání zvládl a poměrem
4:2 zvítězil a postoupil tak po roce opět do finále.
V zápase poražených semifinalistů o bronz gól nepadl, a tak
musely rozhodnout penalty. Štěstí se v penaltovém rozstřelu
nakonec přiklonilo na stranu týmu „Zdraví muže 3. tisíciletí“,
který tak porazil loňského vítěze, a to tým „Balón do šprajcu“
1:0 a získal tak bronzové medaile.
Ve finále turnaje se tak utkal loňský finalista a již dvojnásobný
vítěz turnajem, tým „TRIUMPHUS“ s týmem „Vítěz tohoto zápasu“. V tomto utkání se střídaly šance na obou stranách, ale
lepším týmem byl nakonec asi největší favorit letošního ročníku, tým TRIUMPHUS, který si vítězstvím 4:1 připsal svůj další
triumf na tomto turnaji.
Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen Ondřej Kraják z týmu „Balón do šprajcu“. Nejlepším střelcem byl vyhlášen s 13 góly Filip
Klapka z týmu „TRIUMPHUS“ a nejlepším brankářem byl zvolen Daniel Bartaloš z týmu „Vítěz tohoto zápasu“. Cenu FAIR
PLAY pak získal tým s názvem „CUBA LIBRE“.
Velikou pochvalu za zvládnutý maratón 78 zápasů za víkend
pak zaslouží rozhodčí tohoto turnaje, kterými byli pp. Miroslav
Hron, Karel Medlík, Pavel Tokar a Tomáš Bouz.
Příští, tentokrát 16. ročník, se uskuteční v termínu
13 - 15. 12. 2019.
Jiří Lebedinský

J ar o měřsk á P R OST FAIN L IGA f irem 201 9

Slavnostní zahájení jaroměřské PROST FAIN LIGY firem 2019.
Ve čtvrtek 10. 1. 2019 se od 19:00 uskutečnilo
slavnostní zahájení 13. ročníku Jaroměřské
PROST FAIN LIGY firem 2019! I v letošním
ročníku jsme opět zvolili rozlosování v krásném a reprezentativním sále jaroměřského
divadla.
Moderování této prestižní akce se ujal tradičně moderátor p. Pavel Schröfel a nutno
říci, že se jednalo o velmi povedené zahájení.
Na této společenské akci nechyběla samozřejmě tradičně řada
významných osobností, mezi které patřil např. pan Josef Horá-

ček (starosta města Jaroměře), p. Václav Andrejs (předseda VV
KFS KHK), nebo bývalý starosta města Jaroměře p. Jiří Klepsa.
V průběhu večera došlo tradičně k prezentaci všech 16 zapojených společností (účastníků) proložené videem z loňského
ročníku. Známé osobnosti pak vylosovaly herní čísla pro zúčastněné firmy do předem připraveného herního klíče.
Po prezentaci firem a slavnostním rozlosování proběhl tradiční
slavnostní raut, na kterém se probírali veškeré další podrobnosti tohoto fotbalového projektu.
Veškeré další informace, nejen o tomto turnaji, naleznete na
www.fainsport.cz.
Jiří Lebedinský
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Z historie

ÚNOR

O os ud u R ud o lf a St á rka z Ja roměře

Osudný lyžařský výlet Ing. Rudolfa Stárka z Jaroměře roku
1935 v Krkonoších.

V Krkonoších, na trase mezi Voseckou a Labskou boudou, se
nachází malý pomníček, vlastně jen menší kovová destička,
která je připevněna dvěma nýty k žulovému kameni.
Turisté mohou kámen s destičkou snadno minout, neboť je
asi 5 metrů pod zeleně značenou turistickou cestou, necelých
80 metrů před Voseckou boudou. V červnu roku 2011 na existenci pamětní destičky upozornil dobrovolného strážce KRNAPu, p. Miloše Jakoubka, bývalý pracovník Správy KRNAP, Milan
Fikejs. O desce ani o osobě, která je na ní připomínána žádné
informace tehdy nebyly. A to i proto, že nápis na desce je informačně skoupý. Nese totiž jen jméno ve formě osobitého
podpisu a pak již jen data narození a úmrtí: „Ing. Rud. Stárek,
+23. II. 1885, † 1. II. 1935“.
Dobrovolný strážce KRNAP pan Jakoubek pokračoval na vlastní pěst v pátrání, přičemž mj. oslovil i harrachovského znalce
místní vlastivědy Petra Kadlečka. Ten prohledal kroniky měst
Harrachova a Rokytnice nad Jizerou, Horské služby, dokonce
i záznamy církevní, ale nikde neuspěl. Až v září roku 2017 se
mu za pomoci internetu a exkrnapáka Jana Vaňka z Vrchlabí
podařilo odhalit totožnost osoby z pomníčku od Vosecké boudy. Zjistili, že se jedná o Ing. Rudolfa Josefa Stárka, narozeného v Jaroměři. Proč a jak zemřel zatím pánové nezjistili. Když
se ale podařilo odkrýt totožnost Ing. Stárka, bylo již hledání
dalších podrobností přece jen snadnější. Informace o R. Stárkovi se jim podařilo objevit v publikaci Minulostí Jaroměře,
I. sv., z r. 1968. Rudolf Stárek studoval nejprve na královéhradecké reálce, po absolvování strojního oboru pražské české
techniky pracoval u firmy Siemens – Schucker, AEG ve Vídni.
Více jej však začala zajímat elektrotechnika, kterou studoval
soukromě a pak se jí věnoval celý život. Zasloužil se o elektrifikaci královéhradeckého regionu. Významně se podílel na
výstavbě elektrárny v Poříčí u Trutnova, projektoval většinu
primárních i sekundárních elektrorozvodných sítí v regionu na
ní napojených. Po první světové válce se stal ředitelem poříčské elektrárny, v roce 1925 spolu s Ing. Černým vybudoval akciovou společnost se státní účastí Východočeská elektrárna se
sídlem v Hradci Králové, jejímž vrchním ředitelem se stal. Mezi
zaměstnanci byl oblíbený především pro své velké sociální cítění. V Jaroměři po svém tchánovi A. Růžičkovi převzal a vedl
slévárnu. Po celý život bydlel v Jaroměři. Angažoval se v komunální politice, byl členem Československé národní demokracie
a Obecního zastupitelstva, pracoval v Ústřední matici školské,
v předsednictvu Elektrotechnického svazu československého, publikoval v odborném tisku. Napsal několik odborných
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prací, z nichž nejznámější je spis První desetiletí Východočeské elektrárny 1914 – 1924 (1925). Mnohé z výše uvedeného se
povedlo objevit v dobových novinových článcích, komentující
jeho náhlé úmrtí v pátek 1. února 1935. Lze z nich vyčíst, že zemřel nečekaně při lyžařském výletu, a to na mozkovou příhodu. Pohřbu, který se konal v úterý 5. února 1935, se zúčastnilo
velké množství občanů a zaměstnanců. Smuteční obřady byly
zahájeny o 10 hod. dopolední v domě smutku v Jaroměři, kde
promluvil přísedící zemského výboru J. Crha, starosta města
J. Pavel a J. Matoulek. Poté byly ostatky zemřelého převezeny
do Hradce Králové, kde se jménem úředníků se zesnulým rozloučil inženýr J. Hrubý, za dělnictvo předseda závodního výboru F. Kment. V Pardubicích, kam byli účastníci pohřbu dopraveni zvláštním vlakem, promluvil ředitel městských elektrických
podniků v Hradci Králové Ing. E. Nápravník a Dr. Studnička. Fotografie z pohřbu Rudolfa Stárka se nachází ve zdigitalizované
Kronice města Jaroměře 1922 – 1949.
Zdroje: Jiří Dvořák, Krkonoše - Jizerské hory, rok 2018, č. 1, str. 49 a dtto
rok 2018, č. 2, str. 5. PhDr. Jiří Uhlíř, Minulostí Jaroměře, rok 1968, I. sv.,
str. 262. PhDr. Jiří Uhlíř, Osobnosti Jaroměře, rok 2011, str. 150. Rozhledy,
rok 1935, č. 6, str. 2
Text upravil: Jindřich Polák,
Foto: Miloš Jakoubek

V Jarom ěři uc tili pam átku Jana P al acha

V podvečerních hodinách, dne 16. ledna 2019, jsme společně
uctili památku Jana Palacha, který se před 50 lety obětoval,
aby svým činem vyburcoval společnost z letargie po okupaci
naší země vojsky Varšavské smlouvy.
Tento pietní akt pořádalo
Město Jaroměř spolu s Národním památkovým ústavem. Před Základní školou
Na Ostrově, přímo u sochy
T. G. Masaryka, se sešlo na
čtyři desítky lidí, kteří pochodněmi a svíčkami uctili
jeho památku.
Jan Palach byl student historie a politické ekonomie,
který obětoval svůj život na
protest proti potlačování
svobod. Dne 16. ledna 1969
se v horní části Václavského
náměstí v Praze na protest
zapálil a sám se označil za pochodeň číslo jedna. Jeho čin následovali i další. Jan Plach byl s rozsáhlými popáleninami převezen
do nemocnice, kde po třech dnech zemřel.
«LAT»
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Kalendárium

13. únor
Titulatura středoevropské aristokracie
17.30 hod.
Městská knihovna
Pořádá: Městská knihovna Jaroměř

8. únor
Sokolský ples
20.00 hod.
Sál v Jezbinách
Pořádá: TJ Sokol Jezbiny
8. únor
Stará láska nerezaví
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořadatel: MKS

14. únor
Muzeum historické domácnosti v
Ziebicích
17.00 hod.
Městské muzeum
Pořádá: Městské muzeum v Jaroměři

9. únor
Až na věky
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořadatel: MKS

12. únor
Po čem muži touží – kinoklub
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořadatel: MKS
13. únor
Johann Sebastian Bach trochu
jinak
19.00 hod.
Městské divadlo – Malý sál
Pořadatel: MKS

21. únor
Jaroměř a secese
17.30 hod.
Městské muzeum
Pořádá: NPÚ ÚOP v Josefově a Městské muzeum v Jaroměři
22. únor
Povídání o pejskovi a kočičce
16.30 hod.
Městské divadlo – Učebna Suterén
Pořádá: LD Maminy Jaroměř
23. únor
Masopust v Josefově
Pevnost Josefov
Pořádá: MKS

24. únor
Kašpárek a květinová víla
13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
Pořádá: LS BOĎI Jaroměř
26. únor
Chata na prodej – kinoklub
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořadatel: MKS

16. únor
Sokolské šibřinky
20.00 hod.
Sokolovna Vlkov
Pořádá: TJ Sokol Vlkov

9. únor
7. sportovní ples
20.00 hod.
Guldova 41, Josefov
Pořádá: TJ Sokol Josefov

23. únor
XVII. Ročník divadelního plesu
20.00 hod.
Důstojnická beseda Josefov
Pořádá: MKS

27. únor
Klenoty barokní židovské hudby
19.00 hod.
Městské divadlo – Malý sál
Pořadatel: MKS
2. březen
Šibřinky
20.00 hod.
Důstojnický sál v Josefově
Pořádá: TJ Sokol Jaroměř
2. březen
Mezinárodní den žen
18.00 hod.
Sokolovna Jezbiny
Pořádá: ZO KSČM

Loutkářský soubor BOĎI Jaroměř, jeden z nejstarších souborů sídlící ve druhé nejstarší stálé
scéně loutkového divadla u nás, HLEDÁ NOVÉ ČLENY. Jestli v sobě máte touhu to zkusit, přijďte se
podívat, popovídat. Zkoušíme každý pátek od 18.00 hodin v Boučkově loutkovém divadle. Každý si
své místo najde. Potřebujeme jak vodiče, tak mluviče, ale i techniky atd. Nestyďte se a přijďte posílit
naše řady.
Telefon na principála Romana Bauera: 777 812 470, e-mail: bodi@bodi.cz, www.bodi.cz. Těšíme se
na Vás.

Stomatologická pohotovost – 08.00-10.00 hod.
09.02. a 10.02.
MUDr. Jaroslav Ožďan
B. Němcové 13, Česká Skalice, 491 452 789

02.02. a 03.02.
MUDr. Erika Uhlířová
Průmyslová 146, Jaroměř, 491 815 475
16.02. a 17.02.
MUDr. Karel Kalfus
Česká 50, Jaroměř
491 815 077

23.02. a 24.02.
MUDr. Lucie Strnadová
Z. Němečka 130, Josefov
491 812 495

02.03. a 03.03.
MUDr. Ivona Plšková
Komenského 554/a, Č. Skalice
491 451 300
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ÚNOR

Di ak o n i e Č C E – M ilíčův d ů m

Vánoční nadílka ve středisku Milíčův dům.
Někdo prožil Vánoce hojně, jiný
třeba skromněji, přesto společně
s nejbližšími v kruhu rodinném.
Pro děti ze sociálně slabých rodin
se hojnost i letos skrývala v maličkostech, a to díky lidem, kteří
přispěli svými dary do dobrovolné
veřejné sbírky „Krabice od bot“.
Tu každoročně vyhlašuje Diakonie ČCE v Praze a prostřednictvím
partnerského sboru v Semonicích
a Diakonie ČCE – středisku Milíčův
dům se dárky dostanou těm nejpotřebnějším.
Nejrůznější hračky a plyšáci tvořili větší část dárků, nechybělo ani oblečení, kosmetika pastelky
a další drobnosti. To vše si děti převzaly v rámci vánoční besíd-

ky, která se konala dne 18.12.2018 v obou pracovištích Jaroměři
a Josefově. S výrazem neskrývané radosti si děti za doprovodu
pracovníků mohly z nashromážděné sbírky vybrat zabalený dárek, který je nejvíce zaujal. Vánoční atmosféru dokresloval hrou
na kytaru semonický farář Radim Žárský, kterému bychom chtěli
ještě jednou poděkovat za pomoc.
Rovněž děkujeme společnosti Skanska a jejím zaměstnancům,
kteří skrze projekt „Strom splněných přání“ věnují dětem z našeho střediska vytoužené dárky. V rámci jednoho odpoledne si děti
namalují s pomocí pracovníků nějakou reálnou hmotnou věc,
obrázky poté putují v adventním čase do pražského sídla firmy
Skanska a je na vůli zaměstnanců, zda se nějakého z přání chopí
a rozhodnou se ho splnit. Dárečky jsou poté předány přímo do
rukou konkrétních dětí.
Protože je každoročně zájem veřejnosti o pomoc těm nejchudším veliký, věříme, že i v dalších letech rozzáří spoustu dětských
očí.
Karin Ferynová

Tř í k rá l o v á sb í rka v Ja roměři

Tříkrálová sbírka v Jaroměři a okolí opět pomáhala nejen nemocným v Domově sv. Josefa, ale i lidem v nouzi.

Všem, kdo podpořil v pořadí devatenáctou Tříkrálovou sbírku,
největší dobrovolnickou akci Charity ČR, patří velký dík! Stejně
jako všem těm dobrovolníkům, kteří opravdu nezištně věnují
svůj čas, energii a hlasivky na potřebné věci těm, kterým dnešní
společnost na růžích příliš neustlala. V Jaroměři a okolních obcích se sbíralo pro první a stále jediné zařízení pro lidi nemocné
roztroušenou mozkomíšní sklerózou, Domov sv. Josefa v Žirči.
Tam poputuje 65 % výtěžku sbírky, zbývající část je věnována každoročně na další projekty diecézní Charity a humanitární pomoc
a rozvojovou spolupráci Charit ČR. Domov sv. Josefa plánuje
prostředky získané z letošní sbírky věnovat na nákup vybavení
pokojů klientů, zejména postelí.
V roce loňském se celostátně díky štědrým dárcům vybrala rekordní částka 112 260 037 Kč. Výsledky letošní TKS můžete sledovat na https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/. Postřehy z koledování jsou, až na malé výjimky, každým rokem pozitivnější.
Lidé již na koledníky čekají, mají připravené i sladkosti pro děti,
poslechnou si novoroční přání a nechají si napsat nebo nalepit
požehnání na dveře. Setkání sousedů na chodbě paneláku při
zpěvu tří králů je cosi svátečního a stmelujícího, kdy sbírka samotná není prioritou.
Výtěžek letošní sbírky pro Domov byl skvělý – o cca 32 tis. vyšší
než loni a překročil částku 300 tis! V 69 zapečetěných pokladnič-
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kách koledníci přinesli 314.218 Kč, 4 eura, 14 zlotých, 40 grošů,
1 kuna a 100 lipa: V Jaroměři a Josefově se vybralo 181.793 Kč
+ 10 zlotých, 40 grošů a 3 eura. Z toho věřící v josefovském kostele přispěli částkou 7.899 Kč, v jaroměřském kostele 4.757 Kč,
ZŠ B. Němcové díky zejména p. uč. Holečkové přispěla částkou
10.763 Kč, ZŠ Na Ostrově a Gymnázium Jaroslava Žáka díky p. uč.
Pazderové (Tříkrálový koncert) přispěla částkou 6.486 Kč. V Semonicích se vybralo 9.180 Kč, ve Vlkově 4.390 Kč, ve Vestci a Zaloňově 8.259 Kč + 4 zloté, v Rasoškách 14.876 Kč + 50 lipa, na
Novém Plese 13.692 Kč, v Heřmanicích, Slotově, Brodu a Běluni
13.814 Kč, ve Velichovkách a v Hustířanech 23.632 Kč, v Jasenné
19.844 Kč + 1 kuna, v Žirči 7.287 Kč + 0,5 euro, v Rožnově a Neznášově 14.656 Kč + 0,5 euro, v Habřině 8.233 Kč a letos poprvé
v Chvalkovicích ve škole se vybralo 3.742 Kč.
Za tento výsledek jsme moc vděčni.
Děkujeme za vstřícnost všem obecním úřadům a zejména Městskému úřadu v Jaroměři za pomoc při sčítání výsledků. Také hodně pomohli jaroměřští skauti, kteří nám pronajali své prostory
a postarali se o zázemí a příjemnou obsluhu při občerstvení koledníků. Díky patří i Městské policii za bezpečí všech pokladniček
před sčítáním. Díky všem zúčastněným!
Za organizátory sbírky Jitka Holcová a Mgr. Marie Paclíková
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Pozvánka na vítání občánků
Vážení rodiče,

dne 11. května 2019
se uskuteční vítání nových občánků města Jaroměře, na které jste srdečně zváni.
Vítání se uskuteční v obřadní síni Městského úřadu v Jaroměři a proběhne v několika
skupinkách. Proto žádáme rodiče dětí, kteří budou mít zájem se této slavnostní události
zúčastnit, aby si domluvili hodinu buď osobně nebo na čísle tel. 491 847 242 – paní Jana
Gajdošová, nebo 491 847 241 – slečna Petra Wagenknechtová, odd. matriky, nejdéle do
7. května 2019.
Z tohoto setkání je pořizován videozáznam a fotografie.

Star o pl ešt í r y b á ři
a Na d a č n í f o n d Tes co

V loňském roce se naše organizace ČRS MO Starý Ples přihlásila do projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“, který vyhlašuje Nadační fond Tesco.

Oznámení o možnosti navštívit dentální hygienistku!
Zubní ordinace MDDr. Kalousková Veronika, Husova 931, Jaroměř, tel. 491 812 935.
Dovolujeme si oznámit, že od ledna 2019
v naší zubní ordinaci nově pracuje dentální hygienistka.
Zuzana Součková, DiS. je zde každý pátek
od 8,30 hod. do 16,30 hod. Objednávat se
můžete na telefonním čísle: 491 812 935.
Budeme se na vás těšit!
Jana Voltrová, sestřička v zubní ord. MDDr. Kalouskové

Náš projekt „Návrat původních ryb
do Metuje“ byl zaměřen na podporu mizících původních ryb z řeky
Metuje. Úbytek ryb je zapříčiněn
díky rybožravým predátorům, a to
zejména vydrám a kormoránům.
Díky hlasování zákazníků v Tesco
Jaroměř se nám podařil získat příspěvek v hodnotě 16 tisíc korun. Za
tuto částku byli na podzim roku 2018 nakoupeni líni obecní, ostroretky stěhovavé a podoustve říční. Ryby byly vysazeny na
řeku Metuji, a to soutoku s Labem až po silniční most u obce
Šestajovice.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří hlasovali
pro náš spolek a Nadačnímu fondu Tesco, kterým nám poskytl
finanční prostředky.

Životní jubileum v prosinci 2018 oslavili:
Vlasta Hovadová		
Antonie Krystová		
Zdeňka Hejcmanová		
Zbyšek Jánský			
Svatopluk Němeček		
Eva Vítová			
Božena Dernerová		
Vlasta Červenková		
Jana Lábusová		
Marie Josefi			
Věra Kočvarová		
Jarmila Marksová		
Věra Ulrychová		

89
94
90
88
85
87
88
89
89
96
89
88
88 (listopad)

Petr Otman, předseda MO Starý Ples
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Zdravotní péče je zabezpečena na dalších pět let
Rozsah zdravotní péče v Královéhradeckém kraji je pro pojištěnce VZP zabezpečen na dalších pět let.
Nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s. se dohodly s největší tuzemskou zdravotní pojišťovnou
na poskytování stávajícího rozsahu zdravotní péče v kraji do
dalších let. Uzavřely totiž se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) tzv. rámcovou dohodu, která na dalších pět let stanovuje počty lůžek, rozsah a spektrum poskytované zdravotní
péče. Jde tak o krok, který má stabilizovat krajské zdravotnictví v delším horizontu.
Na základě jednání managementu nemocnic se zástupci VZP
vznikla nově pětiletá rámcová dohoda, která na jednu stranu
zaručuje nemocnicím stávající skladbu léčebných oborů i počet
lůžek na jednotlivých odděleních, na druhou stranu zabezpečuje pojištěncům VZP dostatečný a regionálně dostupný rozsah poskytované zdravotní péče. „Jde o stabilizaci krajského
zdravotnictví v delším horizontu. VZP je totiž z pohledu úhrad
zdravotní péče náš nejvýznamnější partner,“ vysvětlil důvody
jednání Ing. Miroslav Procházka Ph. D., ředitel On Trutnov a.s.
a dnes již bývalý předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a. s.
Každá z nemocnic ZH KHK a.s. uzavřela s VZP ke konci roku

rámcovou smlouvu na další pětileté období, každý rok se ale
budou i nadále vyjednávat konkrétní podmínky financování
poskytovaného spektra výkonů, a to na základě úhradové vyhlášky. „Stejně tak budou nemocnice ZH KHK a. s. vyjednávat
jednoleté smlouvy i s dalšími pojišťovnami, ve kterých budou
aktualizovat seznam nasmlouvaných výkonů. S těmi ale zatím
žádná dlouhodobá rámcová smlouva uzavřena není,“ dodává
Miroslav Procházka.
„Jsem velmi rád, že jednání probíhala konstruktivně a dohodnuté závěry jsou pro jednotlivá zdravotnická zařízení a jejich další
budoucnost pozitivní. Deklarujeme tím fakt, že i nadále počítáme se stávajícím rozsahem zdravotnických služeb v regionu,“
říká Ing. Cabicar, náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví.
Nemocnice ZHKHK a. s. ošetří v ambulancích svých nemocnic
zhruba 637 tisíc pacientů ročně a za rok hospitalizují více než
51 tisíc případů. Pacienti pojištění u VZP z toho tvoří více jak
65 %. Celkový očekávaný výnos za poskytnutou zdravotní péči
u VZP v roce 2019 dosahuje téměř 1,9 miliardy Kč. Aktuálně
je v nemocnicích ZH KHK a.s. cca 1800 lůžek – 1380 akutních
a 420 lůžek následné péče.
Ing. Magdaléna Doležalová, PR manažerka
Tel: +420 607 023 982 E-mail: dolezalova@zhkhk.cz

G al e r i e v ý t v a rn éh o uměn í v N á ch od ě

Zámecká jízdárna. Přehled akcí na měsíc únor.

i plakátové tvorbě a různorodé propagační grafice.

Náchod, Smiřických 272, tel. 491 427 321, 491 423 245; www.
gvun.cz. Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin

Vrásky a trhliny, rýhy a pukliny.

Tkáň. Informelní tendence českého umění ve sbírkách Alšovy
jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou (26. 1. – 17. 3.).
Informelní umění, zkráceně informel, bylo hlavním evropským uměleckým směrem po druhé světové válce. Výstava
představí unikátní soubor informelních tendencí šedesátých
let 20. století v Československu.
Miroslav Vystrčil – Retrospektiva (sochy) (26. 1. – 17. 3.).
Sochař Miroslav Vystrčil (1924–2014) patří k silné generaci, která začala studovat hned po druhé světové válce.
Postupně u něj zcela převážily realizace pro veřejný prostor.
Soustředil se na specifický typ zakázek – na kašny a pítka.
Josef Pokorný. Výtvarné návrhy pro užité umění (26. 1. – 17. 3.).
Výstava připomene jednu ze zapomenutých osobností náchodského kulturního života, pedagoga a všestranného
umělce Josefa Pokorného, který se věnoval výtvarné výchově
i organizaci a vedení rukodělných a uměleckých dílen na místních chlapeckých školách. Jako odborný učitel na měšťanské
škole v Náchodě a později jako ředitel hlavní školy v Hronově
se společně se svými žáky věnoval nejen práci se dřevem, ale
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Vstupte do nitra vystavených obrazů. Individuální
tvorba umělců je závislá na osobním prožívání vlastní existence. Rezervovat program můžete e-mailem na adrese info@
gvun.cz nebo telefonicky: 491 427 321, 606 647 216. Více na
www.gvun.cz a facebook.com/galerienachod.
Sobotní výtvarná dílna.
Dílna s názvem Vrásky a trhliny, rýhy a pukliny se uskuteční v sobotu 9. února v prostorách galerie od 14 do 16 hodin.
S rodiči a dětmi se necháme inspirovat strukturální abstrakcí
a budeme vytvářet pomocí šroubků, hřebíků a různých vrutů
matrice, které následně otiskneme.
Určeno pro rodiče s dětmi od 5 let, mladší sourozenci jsou také
vítáni, podle svých možností a chuti se mohou dílny účastnit.
Doporučujeme pracovní oděv.
Hlaste se prosím nejpozději do čtvrtka 7. února na adrese:
info@gvun.cz, nebo telefonicky 491 427 321. Na setkání s Vámi
se těší Veronika Mesnerová.
Více informací na www.gvun.cz nebo facebook.com/galerienachod.
Marie Bílová
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Z a tr a d i c emi d o úpické Dřev ěn ky

Město Úpice leží v srdci kraje, který je malebnou Krakonošovou zahradou.

Tak ji ve své rané sbírce povídek pojmenovali bratři Čapkové.
Kousek od centra města, v ulici Žižkova čp. 92, nalezneme
Dřevěnku z 16. století. Jde o nejstarší dochovaný dům v Úpici
a zároveň národní kulturní památku, která byla loni po náročné
rekonstrukci zpřístupněna veřejnosti.
Navštívit ji můžeme i v únoru a připomenout si tak v čase
Hromnic, masopustu a karnevalů život prostých lidí na přelomu 19. a 20. století. S ním nás seznámí stálá expozice Dřevěnky s názvem Jak se žilo. Zároveň si můžeme prohlédnout také
krátkodobou výstavu Lidová architektura v Královéhradeckém

kraji. Poslouží nám jako inspirace pro další výlety.
Dřevěnka je provozována Městským muzeem a galerií J. W. Mezerové, která má svou hlavní expozici umístěnou ve staré radnici na náměstí T. G. Masaryka. Zde můžeme během února
navštívit výstavu Hledání zmizelé Úpice VII. se zaměřením na
padesátá léta minulého století. K vidění je zde také rozsáhlá
národopisná expozice, jež má svůj základ ve sbírce předmětů denní potřeby shromážděných z iniciativy MUDr. Antonína
Čapka (otce slavných bratrů). Hlavním tématem je práce v zemědělství a zpracování lnu.
Muzeum také ve svých prostorách prezentuje nejslavnější
osobnosti Úpice. Zmapován je tu sedmnáctiletý pobyt rodiny
Čapkových v Úpici se zaměřením na doktorskou i osvětovou
činnost dr. Antonína Čapka, dětství a mládí Heleny, Josefa
a Karla Čapkových i jejich další osudy. Část expozice je věnována Devateru pohádek a jejich vztahu k našemu kraji.
Ve staré radnici se také nachází galerie, která nabízí návštěvníkům možnost seznámit se s dílem úpické rodačky, akademické
malířky Julie Winterové Mezerové (1893–1980). Tvořila v ateliéru v Praze, při pobytech ve Francii, na cestách, ale především
v rodném kraji, kterému zůstala celý život věrná a malířsky jej
objevila pro okolní svět.
Muzeum i Dřevěnku můžeme navštívit od úterý do soboty
(9 12, 13–17 hod.) a v neděli (13–16 hod.). Více informací naleznete na www.mmgu.cz
Mgr. Jiří Švanda, šéfredaktor turistických novin KP

Akce na únor 2019 v Královských věnných městech

Dvůr Králové nad Labem
KONCERT: RADŮZA
13. 2. 2019
www.hankuv-dum.cz
DNY R. A. DVORSKÉHO, ONŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS
26. 2. 2019
www.hankuv-dum.cz
Hradec Králové
FESTIVAL CYKLOCESTOVÁNÍ
9. – 10. 2. 2019
www.cyklocestovani.cz
Chrudim
JAZZ VE VINÁRNĚ
19. 2. 2019

www.chrudimsobe.cz

www. cbmpolicka.cz

NOVÉ TV
24. 2. 2019
www.chrudimsobe.cz

Trutnov
JAZZINEC
únor–listopad 20189www.jazzinec.cz

Nový Bydžov
132. MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA
8. 2. 2019
www.gnb.cz

Vysoké Mýto

60. MATURITNÍ PLES SOŠ A VOŠ
22. 2. 2019
www.sosnb.cz
Polička
ŠÁRKA HROUZKOVÁ – VÝSTAVA
do 31. 3. 2019

ZRNÍ
16. 2. 2019
www.mklub.cz
GAIA MESIAH – EXCELLENT MISTAKE
TOUR 2019
22. 2. 2019
www.mklub.cz
Více informací na www.vennamesta.cz
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Kladské pomezí má nový web pro milovníky zimních sportů
S novým rokem se objevila konečně bohatá sněhová nadílka.
Pro všechny milovníky bílé stopy jsme přichystali úplně novou podobu zimní odnože webu Kladské pomezí, která potěší
praktickými informacemi i přívětivým uživatelským rozhráním na všech zařízeních.

Hned při první návštěvě zimního portálu na adrese http://ski.
kladskepomezi.cz je patrné, že došlo ke grafické proměně
a zpřehlednění. Úvodní strana sdělí nejdůležitější informaci –
kolik ze 40 běžeckých tratí je v současné chvíli sjízdných. Pod

Od r oku 1 9 6 1 z ah y n ulo n a h ra d ecký ch
s i l ni c í c h n ej mén ě lid í

Dopravní policie Královéhradeckého kraje zveřejnila statistiky za rok 2018. Ty přinesly jednu dobrou zprávu. Od roku
1961 zahynulo na krajských silnicích nejméně osob.
Rok 2018 si na královéhradeckých silnicích vyžádal celkem
18 obětí, což je za posledních téměř 60 let nejméně. Je to
o šest osob méně než loni, a navíc nejméně obětí ve srovnání
s ostatními kraji.
Nejhorším měsícem byl pak květen, kdy na silnicích zemřeli
tři lidé. Měsíce únor, srpen a listopad se obešly zcela bez smrtelných zranění. Z 18 usmrcených osob jich hned 7 zahynulo
v Trutnově.
Příčiny nejčastějších nehod kopírují celorepublikový stav. Celkem policie na území kraje prošetřovala 5074 dopravních nehod. Nejvíce se bouralo v Hradci Králové a Trutnově, naopak
nejméně v Rychnově nad Kněžnou.
Krajská policie se loni výrazně zaměřovala na osoby pod vlivem
návykových látek. Hříšníků bylo celkem 269, což je celorepublikový podprůměr, a třeba ve srovnání se Středočeským krajem
je to téměř o polovinu méně.
Na řidiče pod vlivem se policie zaměří i v roce 2019, dále se pořádně podívá na technický stav vozidel, způsob jízdy a chování
všech účastníků silničního provozu.
Zdroj: vzpravy.cz, 2018 (online). V1 (cit. 22. 1. 2018). Dostupné z: http://
vzpravy.cz/zpravy/hradecko
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touto statistikou se nachází možnost zobrazit nejnovější aktuality o údržbě a názornou mapu serveru Bílé stopy. Na ní je
barevně znázorněno stáří úpravy jednotlivých tras, přehled informačních center a dalších služeb v okolí. Aktuální informace
o stavu jsou přenášeny pomocí GPS.
Na webu naleznete dále seznam běžeckých tratí, přehled aktivit v regionu a webkamery. Z nabídky zmizely skibusy, které letos nebudou v provozu. Nově jsou stránky přizpůsobeny také
pro mobilní telefony a tablety, prohlížet si je milovníci zimních
sportů mohou tedy i na cestách.
Branka je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je šetrný rozvoj cestovního ruchu. Zakladatelem je Svaz cestovního
ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více než 40 měst, obcí
a soukromých subjektů.
Kladské pomezí je oficiální název turistické oblasti v severovýchodních Čechách při hranici s Polskem, která zaujímá rozlohu
bývalého okresu Náchod a částečně zasahuje do okresu Trutnov v oblasti Jestřebích hor. Název vychází z historie, kdy tudy
procházela důležitá obchodní stezka spojující Prahu s polským
Kladskem.
BRANKA, o.p.s.,

2019

Ostatní a tipy pro vás

J ak j e t o s b y d len ím v Ja roměři

Ve volebních programech se o nutnosti zlepšovat technický
stav prázdných obecních bytů a umožnit tak mladým rodinám
a potřebným profesím získat v našem městě dobrý základ pro
další existenci mluvilo většinou jako o významné prioritě.

občany. Řešení a starost o stav bytového hospodářství a jeho
rozvoj je pro město rovněž nutné. Máme za to, že se tento
nedostatek dá ještě napravit a že nově zvolené zastupitelstvo
splní tak jeden z velmi důležitých volebních slibů.

Především v Josefově je velké množství neužívaných bytů a jejich stav je rok od roku horší a budou stát město daleko více finančních prostředků při úpravách či rekonstrukcích pro možné
kvalitní bydlení. Jenže skutek utek. Bohužel v nabídce Radou
města schválených komisí, rovněž starajících se o chod města,
chybí právě ta bytová. I ona by měla být poradním orgánem
radních a s možností navrhovat řešení, dlouhé roky prázdných
obecních bytů – a je jich bohužel dost. Naplňování již v minulosti schválené koncepce řešení bytového fondu by městu
velmi pomohlo. O řešení a přidělování bytů v současnosti rozhoduje odbor majetku, ale domníváme se, že bytová komise
by svými názory a doporučeními mohla daleko intenzivněji přispět ke zrychlení, a tím zlepšení současného neutěšeného stavu prázdných neužívaných bytů a jejich naplnění potřebnými

ZO KSČM Jaroměř

Veřejné bruslení ÚNOR.
Pátek
01.02.2019
Sobota
02.02.2019
Neděle
03.02.2019
09.02.2019
Sobota
Neděle
10.02.2019
Sobota
16.02.2019
Sobota
23.02.2019
				
Neděle
24.02.2019

10:00 – 12:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16.00 hod.
20:00 –22:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.

V í n o v J a r o m ěř i

Vinotéka u sv. Mikuláše na jaroměřském náměstí byla založena v roce 1999 pány Petrem Burianem a Stanislavem Rudolfským.
Již dvacet let přináší potěšení svým zákazníkům a příznivcům.
Ve svém sortimentu má vína z celého světa, přesto však zůstává věrná původní myšlence svých zakladatelů – propagovat
především vína česká a moravská.
Svoji osvětovou činnost doplňuje i o pravidelné degustace jednotlivých vinařství, většinou za přítomnosti vinařů samotných.
A že se za těch dlouhých dvacet let v Jaroměři objevilo mnoho
zajímavých a skvělých mistrů vinařů, o tom není pochyb.
Rok 2018 jsme zasvětili poznávání krás vín českých, rozuměj
vín pouze z Čech, nikoliv z Moravy. Dvanáct měsíců, dvanáct
vinařství. Osobně nás navštívila první dáma českého vinařství
paní Bettina Lobkowicz, chutnali jsme vína z Karlštejnu, Mělníka, Roudnice, Litoměřic, Žernosek, Mostu, Třebívlic i z Kutné
Hory a nedalekého Kuksu.
Opět se ukázalo, jak pravdivá jsou slova našich starých mistrů
vinařů, kteří již v 18. století tvrdili, že vína ze severněji položených vinohradnických regionů a z Čech obzvlášť, se vyznačují spíše kvalitou než kvantitou, svěží kyselinkou, odrůdovou
typičností. A nikterak není pravdou, že by zde mohla dobře
vzrůst pouze vína bílá, ale i vína červená (především tradiční burgundské odrůdy). Pro mnohé to bylo velké překvapení
a nutno dodat, že překvapení veskrze příjemné.
Pro tento rok je pro nás připraveno opět mnoho zajímavého.
V lednu jsme zahájili vinařský rok s ředitelem KRNAPU, s velkým
znalcem vín (ale také přírody a reálií) ze „svaté země“ Izraele,
panem Robinem Böhnischem. Mj. jsme degustovali košer vína.
V únoru, konkrétně ve čtvrtek 7. února, přichází na řadu vína
mešní z Arcibiskupských sklepů Kroměříž a březen (středa 27.

března) bude ve znamení titulem Vinař roku oceněného pana
Jana Stávka z Němčiček.
Díky iniciativě paní Vlasty Rudolfské vzniklo na našem historickém náměstí před Vinotékou malebné zákoutí s posezením,
které je dále okrášleno veřejným pianem i malou knihovničkou
(ovšem hojně navštěvovanou). Pravidelné středeční hudební
koncerty od května do září již mají své stálé příznivce i „stálice“
z řad jaroměřských hudebníků.
Jestliže patříte k těm, kteří se o víno, kulturu vína a krásy života všeobecně zajímáte, rádi se setkáváte se sebou podobnými,
přijďte se dozvědět více do naší Vinotéky a podpořit znovuobnovení občanského a spolkového života na jaroměřském náměstí a v celé Jaroměři obecně.
Kontakt: Vinotéka u sv. Mikuláše, náměstí ČSA 60, Jaroměř.
Tel.: 737 391 820, mail: rudolfsky@cechcv.cz.
Na setkání či setkávání se těší Vlasta a Stanislav Rudolfský

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
oslavíme tradičně v Sokolovně v Jezbinách.

V sobotu, 2. března 2019, od 18.00 hod.
Hraje oblíbený OK STYL.
Vstupné 70 Kč.
Program, občerstvení i odvoz zajištěn.
Srdečně vás zve ZO KSČM.
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Tipy pro vás

ÚNOR

Městské muzeum v Jaroměři vás zve...
Přednáška ředitele „Muzea historické domácnosti“ v Ziębicích.

Ve čtvrtek 14. února od 17 hodin se v Městském muzeum v Jaroměři uskuteční přednáška Jarosława Żurawského, ředitele
„Muzea historické domácnosti“ v Ziębicích, které jsou jedním
z partnerských měst našeho města. Pan Żurawski seznámí
posluchače s historií a sbírkami svého muzea, a dále s osobu
tamějšího významného umělce-malíře Josepha Langera. Přednáška bude doplněna bohatou obrazovou prezentací. Přednáška je součástí vzájemné dlouhodobé spolupráce našich
měst a muzeí. Zveme proto nejen zájemce o historii sousedního regionu a partnerského města, ale i Vás, příznivce našeho
jaroměřského muzea. Svou účastí takto můžete vyjádřit podporu našim přeshraničním aktivitám.
Rudolf Havelka

Mas o p ust j i ž pot řet í v Jos ef ov ě!

Jménem turistického areálu Bastion I a podzemí a dalších organizací, souborů a dobrovolníků, kteří se do bujaré veselice
zapojí, zveme na Josefovský Masopust všechny, kteří si dlouhé zimní měsíce rádi zpestří dobrou zábavou, chutným jídlem
a pitím.

Již potřetí rozvíří pestrobarevný průvod, který kdysi býval vyhlášený a měl skvělou pověst na celém severovýchodu Čech,
ulice pevnostního města Josefova.
Dle vzpomínek Karla Kracíka (1859-1930) v průvodu bývaly velmi vtipné skupinky, často případného politického zabarvení.
Zdobily se vozy, skupiny maškar se strojily v hostinci „U Jakoubků“. Od domu číslo 10 vycházel karnevalový průvod.
Pokud byste se do naší novodobé obdoby masopustu také rádi
zapojili, ale nevíte si rady s maskou, rádi Vás i Vaše ratolesti
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uvidíme 6. února 2019 od 10 do 17 hodin na Bastionu I (ulice
Okružní 34). V zasedací místnosti bude připravena dílnička na
výrobu masopustních masek.
Šikovní pekaři budou mít letos již podruhé šanci stát se králem
či královnou masopustních koblih. Pokud vlastnoručně vyrobený vzorek donesete 23. února do 10:15 hodin na pokladnu Bastionu I, čekají Vás lákavé odměny. Každý, kdo se do pekařské
výzvy zapojí, má vstup na Josefovský Masopust zdarma.
V den konání Josefovského Masopustu se můžete těšit na
jarmark a zmiňovaný průvod městem s několika zastávkami.
Startovat letos budeme přímo na Bastionu I. Po cestě městem
nebude chybět sklizeň jitrnic nebo požehnání průvodu velitelem pevnosti a další.
Nezbytný hudební, taneční a divadelní program zajistí folklorní soubor BARUNKA z České Skalice za doprovodu souboru
RITORNELLO Michaela Pospíšila, loutkové divadlo BOĎI Jaroměř, DS Vrchlický nebo Studio The Blooma.
Těšíme se na viděnou v Josefově!
Tým Bastionu I a podzemí; www.pevnostjosefov.cz
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Tipy pro vás

Mě s t sk á k n i h o v n a Ja roměř
P r o gr a m n a ún or

Vážení přátelé knihovny,
v lednu proběhla v divadle beseda s ředitelem Národního památkového ústavu, odloučeného pracoviště Josefov, panem
Ing. Jiřím Balským, na téma Architektura 1. republiky v Královehradeckém kraji. K této přednášce u nás můžete shlédnout výstavu v hale knihovny, která bude vystavena do konce února.
Od února bude v knihovně k dostání malé překvapení v podobě záložky do knihy s důležitými kontakty a otevírací dobou.
Zastavte se pro ni v běžné otevírací době knihovny.

vedoucím oddělení zámeckých knihoven Knihovny Národního
muzea. Beseda s názvem Titulatura středoevropské aristokracie s podnázvem Kdo je a není hrabě? Přijďte se něco dozvědět
o šlechtických rodech a jejich potomcích. Začínáme ve středu
13. 2. 2019 od 17:30 na hlavní budově v Jaroměři.
Dále se budou konat tradiční odpoledne s družinami prvních
tříd ZŠ Na Ostrově a ZŠ Boženy Němcové na dětském oddělení.
Josefovská pobočka chystá besedy pro MŠ Josefov a Základní
školu praktickou. Pobočka Zavadilka čeká děti z MŠ Zavadilka.

Na únor pro vás chystáme besedu s PhDr. Petrem Maškem,

Vaše knihovna

Mas o p ust n í p r ův od ZU Š

Velevážené občanky a občané jaroměřští,
s radostí Vám oznamujeme, že pro Vás všechny opět Masopustní průvod připravujeme!
Ve čtvrtek 28. února 2019 se maškary a muzikanti v 13:30 hod.
od Základní umělecké školy F. A. Šporka směrem k městskému
rynku budou ubírati, na Městském úřadě o Povolení a Feruli
budou žádati, a potom svými taškařicemi Vás budou chtít pobaviti.
Spolek Pronáměstí pro Vás všechny občerstvení u stánků na
náměstí nachystá, polévka a pochoutky ze zabijačky, čaj, horká
medovina, svařené víno, koláče a další dobroty chybět nebudou. Průvod se v mnoha krámcích zastaví, muzikanti pro radost zahrají a zazpívají. Hospodyně, opakujte mazurku, ať si
s naším medvědem zatancovat můžete a hospodáři, drobné
groše si střádejte, abyste klibnu nebo jiná zvířata od nás koupiti mohli. Výtěžek z masopustního koledování hnedle v pátek
1. března 2019 dopoledne v Domově sv. Josefa v Žirči předáme,
kde místní klienty masopustním „rejděním“ rozveselit hodláme.
Uvidíte-li průvod maškar, prosím, věnujte i malý obnos na pomoc lidem, kteří nemají to štěstí a chybí jim zdraví. Nové rehabilitační zařízení pro ně zakoupeno bude! Děkujeme.
Akci podporují Johnova pekárna Josefov, Řeznictví Uhlíř Jaroměř a cukrárna Vilma Dvůr Králové nad Labem, děkujeme!
Masopust… představoval v minulosti období mezi dvěma postními dobami. Byl oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst, protože následovalo období
čtyřicetidenního půstu. Doba Masopustu nastává po svátku Tří
králů a její konec je závislý na datu Velikonoc, končit tedy může
od poloviny února až do počátku března o Masopustním úterý
před Popeleční středou. Probíhaly během ní taneční zábavy,
zabijačky a také svatby. Toto období vrcholí na Tučný čtvrtek,
kdy bývala zabíjačka a hostina a v poslední tři dny (neděle, pondělí, úterý), které se nazývají Končiny, Ostatky, Fašank nebo
přímo Masopust, se konají různé rituální úkony, průvod masek,
scénické výstupy a taneční zábavy.

V noci před Popeleční středou ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Druhý den, na Popeleční středu, se naposledy konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo
mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však
už byl přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr,
chléb, vařená krupice, pečené brambory. Popeleční středa je
prvním dnem postní doby. Její termín připadá na čtyřicátý den
před Velikonocemi, nepočítají se neděle. Počátky Masopustu
a Masopustních obchůzek je třeba hledat v předkřesťanském
kultu zimního slunovratu. Původně šlo o pohanské svátky – antické slavnosti, tzv. saturnálie, což je jeden z nejvýznamnějších
a nejradostnějších svátků římského náboženství slavený na
zimní slunovrat k poctě Saturnově. Karneval tedy souvisí patrně s předkřesťanskými oslavami obnovy přírody na začátku
jara.
Za muzikanty a maškary Jarka Holasová

TJ Sokol Jezbiny
vás srdečně zve na tradiční

SOKOLSKÝ PLES
V JEZBINÁCH
Dne 8. 2. 2019 v pátek od 20.00 hod.
K poslechu a tanci hraje hudba X Band.
Dětské maškarní odpoledne se koná dne 9. 2. 2019 od
15.00 hod. v sále TJ Sokol Jezbiny
Srdečně zvou pořadatelé.
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Církevní okénko

ÚNOR

Z H uso v a sb o r u

Vážení spoluobčané,
všechno má svůj počátek i konec. Tedy v našem případě konec
starého roku máme úspěšně za sebou a ten nový jsme už také
všichni hravě zvládli. A pokud bychom tak trochu poopravili nesmrtelný výrok ze Šrámkova Rozmarného léta „Tento způsob
léta zdá se mi poněkud nešťastným“ – pak bychom mohli říci
něco podobného i o letošní zimě. Tedy že i způsob této zimy
se nám zdá poněkud nešťastným. Samozřejmě pokud jej vezmeme v rámci naší země. Totiž některé kraje bojují s nečekaným přílivem sněhu a větru a jiné, mezi něž patří i naše město,
s mokrými vločkami a vlezlou zimou. Zima s potemnělou oblohou a stále ještě krátkým dnem není příliš optimistická. Hlavně
pro ty, kdož jsou nuceni trávit dny v izolaci domova s horkým
čajem a aspirinem, anebo také pro ty, kteří už mají své odpracováno. Je to často smutný pohled do prázdné zahrady či na
rozbahnělou ulici. A není divu, že pak jednoho napadají i depresivní myšlenky, zvlášť, když se ke všemu ještě dozvíte, že
člověk, kterého jste denně potkávali a byl plný života, už není.
No, možná jeden to vyřeší tak, že si nalije o sklenku vína víc a je
mu tepleji a svět vidí aspoň na chvíli růžově a druhý se zahloubá do myšlenek. Proč se to všechno tak děje? Jako dítě jsem se
mimo jiné často ptala – proč já jsem zrovna já? Na otázku jsem
však dodnes nenašla odpověď. Tedy ne takovou, co by mne

uspokojila. Jen mne odbyli, abych se neptala tak hloupě. Možná měli pravdu, ale já jsem stále ještě přesvědčená, že člověk
si má klást podobné otázky a hledat na ně odpovědi. A proč
ne, proč nehledat? Vždyť ten, kdo hledá, nachází. A nejenom
nachází, ale zároveň poznává nové věci, nové lidi, které by
nikdy, kdyby nehledal, nepotkal. Člověk se tím hledáním a nacházením stává mnohem bohatší a jeho duše se cítí uspokojována. A i to jeho duchovní konto narůstá a člověk má z čeho
rozdávat. Protože duchovní konto na rozdíl od toho bankovního nikdy neubývá. Kupodivu naopak, rozdáváním roste. Život
je jako kniha, každý prožitý den tvoří novou stránku. Jedna za
druhou přibývá a vzniká neopakovatelný příběh. A čím musí
být stránky popsané, aby kniha našeho života měla hodnotu?
Kdo dává lidskému životu náplň a pravý smysl. Ten, kdo bude
nakonec hodnotit náš život – Bůh, náš Stvořitel. Pokojné zimní
dny bez nachlazení 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
Ří m sk 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 dmé h o d n e
Bohoslužby se konají každou sobotu Na Karlově:
09.00 - 10.30 hod.
10.45 - 11. 30 hod.
13.00 - 14.00 hod.

Studium Bible
Kázání Božího slova
Odpolední program

C í rk ev če s ko s lo v e n s k 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.
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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)
09.30 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
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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Zábavně-naučné okénko

S v. Va l en t ý n a Ma s opus t
Doplň do políček. Pokud si přečteš úvodník, nebude to žádný problém:

1.

Jaký duchovní přívlastnek používáme se jménem Valentýn?

2.

Který vládce Říma zakazoval svým vojákům ženit se?

3.

Na Valentýna oslavujeme svátek ...

4.

Jaký kovový předmět kupují v tento čas páry, aby
uzamkly svou lásku?

5.

Jakým povoláním byl sv. Valentýn?

6. Čím muž většinou obdarovává na tento svátek ženu?
7.

Ve kterém měsíci se tento svátek slaví?

Doplň chybějící samohlásky v těchto příslovích:

Masopust na sl_nci, poml_zka u k_men.
K_onec m_asopustu jasn_, len krásn_.
Krátk_ masopust, dlouh_ zima.
Jaké jest masop_stní úter_, taková b_de Velik_ noc.
Budeli v _terý masopustní vítr aneb vichr, tehd_ celý p_st
větr_ bude.

„Masopust, masopust, Poplečení středa,
kdo nemá kožíšek, promrzne až běda.
Já nemám, já nemám, já se třesu mrazem,
dejte mi slaninku, zařeju se rázem.“
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Uzávěrka pro inzerci je k 15. v měsíci. Zpravodaj vychází k 1. v měsíci.

Pravidla pro inzerenty

Možnosti plošné inzerce:

Obecné info: Zpravodaj vychází v nákladu 5 825 ks
a je zdarma. Zadaná inzerce je vždy černobílá.

Modul 2, 1/2

Zadání inzerátu: Inzerát musí být zadán v elektro-

Velikost: 178 x 125,5 mm
86 x 256 mm
Cena: 2.370 Kč bez DPH

nické podobě. Řádková inzerce by měla být ve formátu txt., odt., doc. či docx. Plošná inzerce by měla
být ve formátu jpg. či pdf. Za grafické zpracování se
účtuje poplatek ve výši 20 % z celkové ceny inzerátu.

Modul 3, 1/4

Inzerent je povinen uvést své fakturační údaje.

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

Ceník naleznete na webových stránkách města
www.jaromer-josefov.cz. Na vyžádání lze zaslat na
mailovou adresu.

Modul 4, 1/8

Důležité: Inzeráty vychází vždy k 1. v měsíci. Uzá-

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

věrky jsou vždy k 15. v měsíci.

•

Přenechám prodejem chatku s verandou cca 25 m2
v zahrádkářské kolonii o ploše 400 m2. Tel. 604
441 873.

•

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

•

Pronajmu zařízený byt 2+1 s balkonem v Jaroměři – Zavadilka. Volný od února. Kontakt: 723 079
967, 603 189 649.

•

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

•

Zimní výprodej obuvi v prodejně OBUV
NOBL (v Jaroměři naproti České poště). Ke každému nákupu malý dárek! www.obuvnobl.cz

•

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

•
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Mladá rodina chce KOUPIT větší byt nebo dům
v Jaroměři i blízkém okolí. Nabídky prosím na tel.

č. 775 777 073.
•

Stavební dělník koupí starší dům nebo chalupu k rekonstrukci. Nejlépe v okruhu 30 km. Tel.
703 890 073.

•

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

•

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

•

Koupím historické fotoaparáty, kapesní a náramkové hodinky, pohlednice, knihy, staré známky,
mince, bankovky, obrazy, sošky, housle, pivní lahve, odznaky, šavle, bodáky a jiné zajímavosti.
Poradenství i návštěva je vždy ZDARMA, platba hotově. Volejte, piště SMS platí stále!!! Tel.
605 254 511.

•

Dárkové poukazy na relaxace, jogové cvičení, akce
3+1 vstup zdarma. Nutná rezervace na tel. č. 733
514 427. Těšíme se na vaši návštěvu v Solné jeskyni v Jaroměři.

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

2019
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Jaroměř při západu slunce

Foto: LAT
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