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Vážení čtenáři,
únor nám přináší dva krásné svátky, o kterých si něco málo povíme.
Prvním z nich je masopust, jinak taky ostatky, fašank nebo šibřinky. Masopust začíná
po svátku Tří králů a jeho konec je závislý na datu Velikonoc. Masopust samotný
představoval období hodování a nevázaného veselí, probíhaly taneční zábavy, průvod
masek aj.
Tento původem Slovanský svátek oslavuje
také konec zimy, starořímské náboženství
spojovalo s masopustem předjaří a oslavu
Bakcha, boha plodů a vína.
Samotný svátek se slaví poslední tři dny
před Popeleční středou, tedy v neděli, pondělí a úterý. V tomto čase se mají konat
různé rituální úkony, průvod masek a končí
se tancem a zábavou. Tradiční maskou byl
medvěd vedený na řetězu, další obvyklou
maskou byla kobyla, bába s nůší nebo kominík s žebříkem.
Masopust vrcholí na tučný čtvrtek, kdy se
zpravidla dělají zabijačky – ten den se má
co nejvíce sníst a vypít, abychom měli celý
rok sílu.
V tomto čase se bylo potřeba dosyta najíst,
pak totiž následoval dlouhý čtyřicetidenní
půst. Na Popeleční středu se mohli ještě
naposledy jíst mastné rohlíky s kávou nebo
mlékem, odpoledne je povolena kořalka,
ale oběd už by měl být ryze postní.
Letošní rok začal masopust po Vánocích,
tedy 6. ledna a končí Popeleční středou,
která vychází na 14. února.
S koncem masopustu se tedy prolíná ještě
jeden svátek, a to Den svatého Valentýna
– svátek lásky a porozumění mezi dvěma
lidmi, a i když mnozí z vás jistě namítnou,
že to je svátek, který má spíše komerční
důvod, přeji vám, abyste jej prožili v klidu
a pohodě.
A co vás vůbec čeká v únorovém Zpravodaji? Kromě jiného si určitě přečtěte rozhovory o dopravním terminálu v Jaroměři, na
kterém se má začít pracovat již začátkem
roku 2019, hned vedle zjistíte informace o
Pečovatelské službě v Jaroměři, dozvíte se
něco málo o divokých koních, kteří se již
pasou na Josefovských loukách, a nakonec
vás zvu na několik akcí, které se netýkají
pouze masopustu.
Přeji vám příjemné počtení a na viděnou
v březnovém čísle.

Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová

Zprávy z města

Platby místních poplatků
Platba místního poplatku za svoz komunálního odpadu a místního poplatku ze psů.
UPOZORŇUJEME OBČANY JAROMĚŘE, že od 1. 1. 2018 došlo k organizační změně na odboru plánovacím a finančním Městského úřadu v Jaroměři.
Platby v hotovosti nebo platební kartou za místní poplatek za svoz komunálního odpadu a místní poplatek za psy jsou přijímány na pokladně
v hlavní budově Městského úřadu v Jaroměři, nám. Československé armády 16, 1. patro číslo dveří 114.
Upozorňujeme občany města na úpravu otevírací doby pro veřejnost
na hlavní pokladně MÚ Jaroměř, odbor plánovací a finanční, 1. patro,
číslo dveří 114. Změna nastává od 1. 2. 2018.
Nová otevírací doba pro veřejnost:
Pondělí 8-12
13-17
Úterý
8-12
13-15
Středa 8-12
13-17
Čtvrtek
zavřeno
Pátek 8-12
13-14
I. Neumannová, vedoucí OPF

Marius Pedersen
Vážení občané města Jaroměře,
dovolte mi krátké vysvětlení – omluvu. Vždy na sklonku roku naše provozní oddělení provádí revizi stávajících svozových tras s ohledem na
požadované změny ze strany zákazníků, kterých je vždy k 1. 1. v rámci
celého roku nejvyšší počet. Zapracování těchto požadavků má ve většině
případů dopad do svozových plánů v dané svozové oblasti. Pro rok 2018
je situace o to složitější, že dochází ke změně zařízení, na kterém bude
směsný komunální odpad, svážený z oblasti Jaroměřska, odstraňován.
Města Jaroměře se však tyto změny téměř nedotkly a nebylo tedy nutné
město, resp. občany, vyrozumívat. Tím ovšem došlo k politováníhodné
situaci, že se k Vám včas nedostala provozní informace ohledně posunu
svozu odpadů v prvním týdnu nového roku o jeden den, což některým
z Vás mohlo způsobit komplikace.
Za toto opomenutí bych se Vám chtěl za společnost Marius Pedersen,
a.s. omluvit a ujistit Vás, že napříště budou informace tohoto rázu sděleny městu i občanům s dostatečným předstihem.
V novém roce bych Vám chtěl popřát vše dobré, hodně osobních i pracovních úspěchů a pevné zdraví.
Za Marius Pedersen a.s., Jiří Herold, oblastní manažer

Nadílka na sběrném dvoře
Již tradičně uspořádali pracovníci sběrného dvora vánoční nadílku pro
děti z Dětského domova „na Jakubáku“, které nemají možnost trávit
svátky v kruhu rodinném. Děkujeme tímto současně i spolupracujícím
firmám, které se o radost dětí postaraly – AVE Kralupy, Asekol, Elekrowin, Marius Pedersen, Tempo Chrudim, květinové studio Moskalová, stavební firma Třasák, prodejna potravin Satranský.
Technické služby města Jaroměř
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Mě s t sk é v o d o v od y a ka n a liza ce s .r.o. Jarom ěř – provoz pokladny

Rád bych touto cestou informoval naše odběratele o záležitostech souvisejících s provozem pokladny společnosti.
Po mém nástupu na pozici jednatele jsem ve druhé polovině
roku 2014 zredukoval pokladní hodiny z tehdejších pěti dnů
v týdnu a osmi hodin denně (ano, po celý týden nám tehdy lidé
nosili hotovost) pouze na šest hodin a dva dny v týdnu, konkrétně na pondělí a středu od 13:00 do 16:00 hodin, což platí
dosud. Cílem tohoto opatření bylo především dát pokladním
činnostem jasně vymezený časový rámec a uvolnit tím paní pokladní a paní účetní (jedna a tatáž osoba!) mnohem více pro
výkon ostatních účetních prací a činností, kterých již tehdy nebylo málo, a kterých bohužel stále přibývá. Čas ukázal, že šlo
o krok správným směrem a že vymezené pokladní hodiny jsou
zcela dostačující. V lednu 2015 jsem pak rozhodl o zavedení manipulačního poplatku při platbě hotovostí do pokladny. Cílem
tohoto dalšího opatření byla jednak částečná úhrada nákladů,
vznikajících při práci s hotovostí, jednak minimalizace práce
s hotovostí vůbec.
Kdo někdy pracoval s pokladní hotovostí ví, že tato práce má
minimálně dva aspekty, nákladový a bezpečnostní. Oba byly
bohužel v minulosti velmi podceněny a přehlíženy. Práce a manipulace s hotovostí má své náklady – počínaje náklady na administraci každé jednotlivé platby, přes náklady na bezpečné
uložení hotovosti (nejlépe do trezoru, schváleného pojišťovnou), náklady na bezpečný převoz hotovosti do banky, náklady na čas pracovníků strávený převozem hotovosti do banky,
věcné náklady na převoz hotovosti do banky, dále náklady na
pojištění patřičného limitu pokladní hotovosti ve společnosti,
až po vytvoření takových podmínek na pracovišti, aby práce
a manipulace s hotovostí, při současném kontaktu s veřejností,
byla bezpečná a bezpečnostní rizika byla minimalizována.

Všechny tyto náklady alespoň částečně kryje právě zmíněný
manipulační poplatek, který, v souladu s platným ceníkem společnosti, činí 35 Kč. Připomínám, že naši odběratelé z řad fyzických osob, tedy běžné domácnosti, od nás dostávají faktury/
složenky jednou za tři měsíce, takže manipulační poplatek činí
v podstatě necelých 12 Kč měsíčně. Jistě, každý poplatek je většinou vnímán jako nepopulární opatření, takže 12 Kč měsíčně
se někomu skutečně nemusí zamlouvat, nicméně moje osobní
zkušenost od ledna 2015 je taková, že devět lidí z deseti si vše
nechá vysvětlit a věc pochopí. Ale i taková, že ten desátý si bohužel nic vysvětlit nenechá, protože ani nechce…
Odběratelé samozřejmě vůbec nemusejí chodit platit k nám do
pokladny, mohou své faktury/složenky za vodné-stočné platit
i jinak. Např. na přepážkách České pošty. Ovšem i tam je to
zpoplatněno. Nejkomfortnějším způsobem úhrady vodného-stočného, který lze v dnešní době použít, je bezhotovostní
platební styk prostřednictvím internetového či mobilního bankovnictví, kdy odběratel nikam nechodí, ale z pohodlí domova využije svého počítače nebo mobilního telefonu a během
několika vteřin provede příslušnou úhradu ze svého účtu na
účet náš. Tento způsob je bezkonkurenčně nejpohodlnější,
nejrychlejší a nejlevnější, při dnešních možnostech vedení bankovních účtů bez poplatků je dokonce zdarma. Právě proto
tímto způsobem dnes platí vodné-stočné drtivá většina našich
odběratelů. Takže se tímto tak trochu přimlouvám – jestli mezi
nimi ještě nejste, zkuste o tom někdy, třeba příště ve frontě na
poště, alespoň pouvažovat. Děkuji za pochopení.
Závěrem pro úplnost uvádím naše bankovní spojení: Komerční
banka a.s., pobočka Jaroměř, číslo účtu 43337551/0100, variabilní symbol = číslo faktury.
Ing. Jan Karpíšek, jednatel společnosti, Jaroměř 11. 1. 2018

O zná m en í o z á měru pron á jmu č. 1/2 01 8

Předmětem pronájmu jsou nebytové prostory:
• Část přízemí budovy č. p. 172 o výměře 222,24 m² (bufet
na koupališti), která je součástí pozemku p. č. 1385/2, část
pozemku p. č. 1384/1 o výměře 50 m².
Výše uvedené pozemky včetně staveb jsou přístupné z ulice
K. Lánského. Pozemky jsou zapsané v katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální
pracoviště Náchod, pro obec Jaroměř a katastrální území Jř.
Podmínky pronájmu:
• Předmětné prostory budou pronajaty pouze k účelu podnikání v oblasti provozování hostinské činnosti,
• smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Termín pronájmu:
• Uzavření nájemní smlouvy od 1. 4. 2018.
Žádost musí obsahovat:
• Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby včetně přesné adresy, IČ, DIČ, telefonický kontakt,
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• nabídku výše nájemného bez DPH za kalendářní měsíc/kalendářní rok; k nabídnuté výši nájemného budou připočteny náklady na služby spojené s užíváním předmětu nájmu,
• potvrzený formulář o bezdlužnosti vůči Městu Jaroměř,
který je k vyzvednutí na odboru majetku města, případně
ke stažení na internetových stránkách města,
• čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Městu Jaroměř –
pro právnické osoby.
Nabídky podávejte písemnou formou na adresu Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, nejpozději do 2. 3. 2018 – 13:00 hod v zalepené obálce s označením
„Záměr pronájmu č. 1/2018 – neotvírat“. Veřejné otevírání obálek proběhne dne 2. 3. 2018 v 13:05 hod v budově městského
úřadu v badatelně (2. NP).
Kontakt: Š. Medlíková, referent odboru majetku města, tel.
491 847 217, 737 204 621, e-mail: medlikova@jaromer-josefov.
cz
Uvedeno ve zkrácené formě. Celý obsah naleznete na
www.jaromer-josefov.cz
Šárka Medlíková, OMM

2018

Zprávy z města

Jak dopadl rozpočtový rok 2017
Jak jsem slíbila, přináším stručné informace o tom, jak dopadl
rozpočtový rok 2017 v našem městě.
Plánované příjmy ve výši 229 mil. Kč byly nakonec překročeny
o 13,41 %, tj. o téměř 31 mil. Kč. Výdaje naopak byly plánovány
ve výši 307 mil. Kč a byly splněny na 79,56 %, tj. bylo vyčerpáno
o 63 mil. Kč méně.
„Ušetřené“ prostředky budou využity v letošním roce, částečně na zrealizování akcí schválených v předchozích letech,
které dosud nebylo možné uskutečnit, např. pokračování elektronizace úřadu, obnova skříněk v šatnách plaveckého areálu,
unifikace sítí el. energie, přípravné práce na dopravním terminálu, realizace chodníku v ul. Albieriho, oprava oplocení MŠ
Lužická, řešení odstavných pásů v ul. Knappova a mnohé další
(kompletní přehled schválených akcí do rozpočtu roku 2018
můžete nalézt na webových stránkách města, v sekci Úřední
deska/hospodaření města/rozpočet města na rok 2018).
Velkou akcí, která nás v letošním roce čeká, je rekonstrukce
Tyršova mostu. O dalších investičních akcích bude zastupitelstvo města rozhodovat na svém jednání 20.02.2018. Zde bude
rozhodnuto o využití zbývajících volných finančních prostředků, a tedy o úpravě původně schváleného rozpočtu města na
rok 2018.
Mám ale hodnotit rok 2017. V tomto roce se nám podařilo zrealizovat řadu akcí, investic i oprav, z nichž nejvýznamnější bylo
vybudování parkovací a oddechové zóny Na Valech. Její vybudování bylo nezbytně nutné z důvodu plánované realizace
rekonstrukce Tyršova mostu, kdy dojde k uzavření tohoto příjezdu na náměstí na velkou část roku 2018. Vzhledem k omezeným finančním možnostem města schválilo zastupitelstvo na
financování této akce přijetí úvěru ve výši 16 mil. Kč. Úvěr bude
město splácet 10 let.
V roce 2017 byla realizována řada dalších investičních akcí,
z nichž nejvýznamnějšími jsou: vybudování chodníku v ul. Hradecká (1,2 mil. Kč), rekonstrukce ul. Moravská (5,09 mil. Kč),
přípravné práce na akci „Oživení pevnosti Josefov“ (1,738 mil.
Kč), přípravné práce na akci „Dopravní terminál“ (380 tis. Kč),
vybudování veřejného osvětlení (1,80 mil. Kč), výměna kanalizace v ul. Obránců míru 1. a 2. úsek (509 tis. Kč), vybudování automatické závlahy zeleně na náměstí v Josefově (1,071 mil. Kč),
rekonstrukce ul. Na Klouzkově – veřejné osvětlení, kanalizace,
vodovod (7,351 mil. Kč).
Mezi realizované rozsáhlé opravy majetku města patří i dokončení restaurátorských prací na Sousoší Panny Marie (754 tis.
Kč), opravy bytového fondu a nebytových prostor (4 mil. Kč),
oprava části fasády ZŠ Na Ostrově (1,094 mil. Kč) a obnova nábřežní zdi (4,618 mil. Kč).
Na provoz příspěvkových organizací města bylo vynaloženo 55
mil. Kč, na provoz pečovatelské služby 5,7 mil. Kč, na provoz
JSDH 1,6 mil. Kč, na provoz Městské policie 13,6 mil. Kč. Dětským, zájmovým a sportovním organizacím byly poskytnuty
dotace v celkovém objemu 10 mil. Kč.
Na financování nákladů města bylo využito nejen daňových pří-

Na webu města probíhá anketa soutěže
"O návrh památníku obětem válek". Hlasovat
můžete do 18. 2. 2018 do 24 hod.

jmů a příspěvků ze státního rozpočtu a již zmiňovaného úvěru,
ale i několika dotací – např. pravidelně je nám poskytována
dotace na činnost OSPODu, částečně na chod Pečovatelské
služby a Asistentů městské policie, tzv. APK, obdrželi jsme také
dotaci pro JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů), na činnost odborných lesních hospodářů, dotaci na regeneraci městských památkových rezervací a zón a samozřejmě dotace na
pokrytí nákladů, které jsme vynaložili v souvislosti s konáním
voleb do Parlamentu ČR.
Tolik stručná zpráva o tom, jak bylo nakládáno s rozpočtem
v roce 2017. Nezbývá než doufat, že plánované příjmy na rok
2018 se podaří naplnit v plné míře a že se podaří zrealizovat
většinu z naplánovaných akcí pro tento rok.

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu a místní
poplatek ze psů
Dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti nová Obecně závazná
vyhláška č. 7/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, která je zveřejněna
na úřední desce města Jaroměře a na elektronické úřední
desce na internetových stránkách města Jaroměře.
odbor plánovací a finanční MÚ Jaroměř upozorňuje občany na změnu zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších
předpisů
§ 14a
odst. 3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala.
odst. 4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit
údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku
ve lhůtě podle odstavce 3, nárok na osvobození nebo
úlevu od tohoto poplatku zaniká.
S ohledem na výše uvedené žádáme občany města
Jaroměře o bezodkladné hlášení změn, které mají vliv
na případné osvobození nebo úlevu od placení místních
poplatků za svoz komunálního odpadu nebo poplatku ze
psů. Při nesplnění podmínky dle odst. 3) zákona o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, není možné
osvobození nebo úlevu od poplatku přiznat.
Bližší informace jsou k dispozici na odboru plánovacím
a finančním, číslo dveří 111, nebo na telefonním čísle
491 847 238, pí Maksymovová.

Iveta Neumannová, vedoucí odboru plánovacího a finančního

Pro hlášení poruch osvětlení ve městě volejte na
telefonní číslo 491 847 111 – podatelna městského
úřadu. Hlášení poruch je možné pouze v pracovní
době.
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Dopravní terminál v Jaroměři
Město Jaroměř připravuje výstavbu nového dopravního terminálu v Jaroměři, jehož
umístění bude v blízkosti stávající železniční stanice ČD. V rámci plánované výstavby
dopravního terminálu by měla být vybudována čtyři autobusová stání se zastřešením
a návazností na vstupní budovu do železniční stanice, dále pak 92 nových parkovacích
míst pro osobní automobily a v neposlední řadě i nový parkovací dům pro jízdní kola s předpokládanou kapacitou 118 míst. Celý areál
bude osvětlen a osázen vzrostlou zelení tak, aby tvořil ucelené území, které bude mít kromě funkce dopravního uzlu ve městě i určitou estetickou hodnotu. Tuto investiční akci v současné době připravuje pracovník odboru majetku města Ing. Jiří Mikulka, kterému
jsme položili několik otázek.

Jaký je předpokládaný začátek této akce?
Vlastní realizace by měla být zahájena v roce 2019. V současné době probíhá územní řízení a následně pak i stavební řízení
s tím, že do konce dubna by měla být vydána stavební povolení,
a to odborem výstavby, životního prostředí a dopravy a silničního
hospodářství. Teprve poté je možné požádat o schválení projektového záměru.
Předpokládám, že projekt bude finančně náročný, uvažujete
o případné dotaci?
Zásadní otázka. Ano, zcela jistě uvažujeme o dotaci, neboť si myslím, že není v možnostech městského rozpočtu takto
velkou investiční akci realizovat. Plánujeme přihlášení do Operačního programu IROP – Terminály a parkovací systémy prostřednictvím integrovaných územních investic ITI – Hradecko-pardubické
aglomerace.
Jakou roli v tomto projektu hraje společnost ATELIER TSUNAMI
s.r.o., Náchod?
Ze strany této společnosti nám byla již v polovině roku
2016 předložena studie dopravního terminálu, která se nám zdála jako velmi zdařilá a která byla kladně přijata a poté i schválena
radou města. Tato společnost následně vyhrála i výběrové řízení
na zhotovitele kompletní projektové dokumentace v rozsahu pro
územní řízení a pro provádění stavby. V případě realizace nám
bude tato společnost zajišťovat i autorský dozor. Jedná se o zkušenou projekční kancelář, z jejíž dílny vzešel i návrh autobusového
stanoviště v Náchodě.
Jak dlouho bude výstavba nového dopravního terminálu trvat
a budou při stavbě nějaká omezení?
Pokud nenastanou nějaké nepředvídatelné okolnosti,
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tak vlastní realizace by měla trvat jedno celé stavební období, tzn.
pokud bychom po úspěšném výběrovém řízení předávali staveniště zhotoviteli s ohledem na klimatické podmínky počátkem jara
2019, tak kompletní dokončení dopravního terminálu by mělo být
do konce roku 2019.
A jestli budou nějaká omezení? Snad žádná zásadní,
aspoň tedy doufám. Pouze může nastat problém s dočasným
parkováním osobních automobilů u železničního nádraží, neboť
současná parkovací plocha s kapacitou cca 60 míst bude součástí
staveniště. V tomto případě budeme jednat o možnosti dočasného parkování na ploše v prostoru bývalé společnosti SURO.
O jak velký prostor nového dopravního terminálu se jedná?
Jedná se o celou asfaltovou plochu stávajícího parkoviště, dále pak plochu travního porostu a navazující plochu, na které v současnosti stojí plechové garáže. Jedná se o obdélníkovou
plochu o výměře bezmála 6 000 m2, která je ohraničena ulicemi
Žižkova, Nádražní a z východní strany pak areálem stavebnin STAMONT.
Co může výstavbu nového dopravního terminálu zpozdit případně ohrozit?
Spousta věcí. Ale jsem optimista, takže pevně doufám,
že pokud se objeví nějaké komplikace a překážky, vše se podaří
zdárně vyřešit. V první řadě je podmínkou úspěšná žádost o dotaci
v rámci ITI – Hradecko-pardubické aglomerace. Dále pak výběrové
řízení, ze kterého by měl vzejít kvalitní a zkušený zhotovitel a v neposlední řadě také příprava území, spočívající především v odstranění stávajících plechových garáží, což již v současné době probíhá zahájenými jednáními s jejich majiteli.
«LAT»
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Zprávy z města

Informace o pečovatelské službě v Jaroměři
V současné době se vyhodnocuje anketa o spokojenosti s Pečovatelskou službou v Jaroměři. Na to jak dopadla a jak vlastně Pečovatelská služba funguje odpovídá Mgr. Michal Skořepa, vedoucí
organizační složky města.
Proč vznikla anketa o spokojenosti Pečovatelské služby a ke
komu se anketa dostala?
My máme ze zákona povinnost zjišťovat spokojenost našich klientů, nehledě na to, že je to pro nás i zpětná vazba. Samotné vyplnění ankety bylo dobrovolné a anonymní. Možnost vyjádřit
se mají všichni klienti Pečovatelské služby. Při prvotním zhlédnutí
jsme neobjevili žádnou stížnost ani nespokojenost se službou.
Na co se v anketě ptáte?
Ptáme se například na to, jestli respektujeme soukromí
klientů, jestli jsou všichni klienti informování o svých právech, jak
jsou spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb a jestli vědí, na
koho se v případě stížnosti či jiných potřeb obrátit atd.

ohlasy nejsou v souvislosti s poskytováním služby, ale na samotný dům. Lidé si stěžují například na nefungující výtahy, vchodové
dveře, nebo že je pod okny hluk. Tyto podněty předáváme odboru
majetku města, v jehož jsou kompetenci. Tím, že zde však máme
sídlo, jsme s těmito problémy spojováni. Z tohoto pohledu by
možná bylo jednodušší sídlit jinde, na druhou stranu zde máme
polovinu klientů a jsme jim tak dostupnější.
Jsou tu nějaké volné byty a jak to funguje s jejich přidělením?
Podmínky pro přidělení nám říká právní předpis č. 41, kde
je popsáno, jakým způsobem se žádá a jakým způsobem se tyto
byty přidělují. Ve stručnosti to ale vypadá tak, že si lidé podají žádost, poté probíhají sociální šetření, na jejichž základě je zpracován materiál do Rady města Jaroměř, která rozhodne, zda bude
byt přidělen či nikoliv.
O byty tedy mohou žádat nejen senioři?

Příslušné kontakty jsou součástí vnitřních pravidel, které každý klient obdrží před podpisem smlouvy. Tento dokument
popisuje, co je každý klient povinen dodržovat, ale i naopak to, co
musíme dodržovat my.

Ne, může to být samozřejmě i mladý člověk, který je třeba zdravotně znevýhodněný, ale pro kterého má ten byt význam.
Například má smysl pro člověka, který bydlí ve druhém patře
domu bez výtahu, nedostane se ven a nedojde si na nákup, protože mu schody dělají problémy. Sociálně se tak vyčleňuje. Pokud se
sem takový člověk přestěhuje, kde výtah je, je chopen si dojít na
nákup, otevřou se mu jiné možnosti, začlení se do společnosti.

Jak vlastně fungují vaše služby?

Děláte v domě něco nad rámec vaší práce?

A vědí, na koho se v takových případech obrátit?

Na začátek chci říct, že nejsme žádný pečovatelský dům
ani domov důchodců. Tzv. „pečovatelák“ je dům, který je v majetku města a všechny byty, které se tu nachází, jsou v jeho správě.
Jsou to sice byty zvláštního určení, což znamená, že jsou přidělovány za zvláštních podmínek a nájem v nich je nižší, než v běžných
městských bytech, ale to je v podstatě to jediné, co z těchto bytů
dělá něco jiného. To, že má PS v domě sídlo, neznamená, že služby
poskytujeme každému z obyvatelů. Služby užívá pouze ten, kdo
má s námi uzavřenou smlouvu, a to v předem domluvených časech. Nemůžeme služby nikomu vnucovat, a naopak ani poskytovat někomu, kdo je nepotřebuje. Co je však zásadní, služby neposkytujeme jen v tomto domě, ale po celém území Jaroměře.
Takže pracujete i mimo vaše sídlo?
Samozřejmě máme působnost ve všech městských částech Jaroměře. Principem pečovatelské služby je, aby mohli lidé
zůstat ve svém domácím prostředí. Můžeme jim pomoci s přípravou stravy, úklidem, osobní hygienou, praním prádla nebo obyčejným nákupem, tedy činnostmi, které už sami plně nezvládají. Teď
se staráme přibližně o sto lidí, z toho polovina je tady v domě. Já
si samozřejmě myslím, že by tuto službu potřebovalo více lidí, ale
buď o našich službách neví, s ohledem na výši důchodu řeší, zda si
je mohou dovolit nebo jen nejsou ochotni za tyto služby platit.
Jak takové placení služeb probíhá?

Zejména v období adventu a okolo Velikonoc zajišťujeme různá vystoupení z mateřských a uměleckých škol. Dělají se tu
také programy prevence kriminality. Každý čtvrtek se obyvatelé
mohou sejít v „kavárně“, popovídat si, případně sdělit své náměty
a připomínky vedoucímu PS, který je zpravidla obsluhuje.
Mají možnost klienti kontaktovat pečovatelky, když se něco závažného stane?
Pečovatelky by klienti měli kontaktovat pouze v souvislosti se službou, například zrušení úkonu. Pokud mají zdravotní
problém, je vhodné kontaktovat přímo zdravotní službu. Nikdo
z nás nemá zdravotnické vzdělání a jako pečovatelská služba
prakticky nesmíme nikomu poskytovat zdravotní péči, naše služby opravdu spočívají v péči o osobu a domácnost. Ale samozřejmě, pokud najdeme klienta v době úkonu ve špatném zdravotním
stavu nebo ohrožení života, zavoláme mu okamžitě pomoc.
«LAT»

!!! POZOR !!!
Přihlaste se do systému „door to door“, systému svozu malých
nádob dům od domu, který vejde v platnost
1. 7. 2018.

Dle smlouvy a platného ceníku. Standardně to ale je
120 Kč za hodinu, přičemž se platí čistý odpracovaný čas. Tyto
služby následně vyúčtujeme zpětně za celý měsíc. Klienti je můžou platit účtem, složenkou nebo hotově proti podpisu.

Přihlašovací formulář ke stažení na www.jaromer-josefov.cz/
mestsky-urad/odbory-mu-1/odbor-zivotniho-prostredi/zadosti-a-formulare-1/.

Myslím si, že o fungování domu a poskytovaných službách moc
lidí neví, je to důvod, proč občas slýchávám negativní názory?

Pro více informací kontaktujte paní Mgr. S. Hučkovou na tel. č.
491 847 156, e-mail: huckova@jaromer-josefov.cz nebo Ing. P.
Filipce na tel. č. 491 847 150, e-mail: filipec@jaromer-josefov.cz.

Ano, možné to je. Jsem přesvědčen, že tyto negativní
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Školství

ÚNOR

Mateřská škola Knappova
Vánoční prázdniny utekly jako voda a po Novém roce jsme
se opět sešli ve školce. Děti dorazily s mnoha zážitky a nezapomněly si přinést dárečky, aby je ukázaly svým kamarádům a také paním učitelkám.

Jen co jsme druhý den dorazili do školky, za okny se objevily sněhové vločky a nás čekala sněhová nadílka. Neváhali
jsme, oblékli si teplou bundu, rukavice, čepice a ihned po
svačince jsme vyrazili na zahradu školky. Dětem zazářily
očička a ihned věděly, co mají dělat. Koulelo se a válelo, tvořilo a vyrábělo a zahrada se rázem proměnila ve výstavku
sněhuláků. Sníh jsme si moc užili. Škoda, že tak rychle roztál.
Další naše kroky vedly na náměstí do kostela sv. Mikuláše.
Návštěva kostela byla pro děti velkým zážitkem, vždyť některé uvnitř byly poprvé. Přivítala nás usměvavá paní Karásková, která nás provedla celým kostelem a poutavým vyprávěním zavedla do dávných dob Betléma, kde se narodil
Ježíšek a k němu dorazili pastýři a také Tři králové. Ti nám

byli inspirací a ve školce jsme si vyrobili královské koruny
a na Tři krále si zahráli i zazpívali.
V zimním období nezapomínáme ani na zvířátka. Rodiče
s dětmi do školky nosili semínka, jablíčka, vločky, tvrdé pečivo a my jsme si vyrobili vlastnoruční „krmeníčko“, které
přidáváme do krmítek společně se zrníčky. Odměnou nám
jsou spokojení ptáčkové, kteří si naše krmítko oblíbili a my
je můžeme pozorovat.
Ve školce poskytujeme dětem co nejvíce příležitosti k aktivnímu pohybu jak ve třídách, tak i v přírodě a snažíme se o jejich zapojení do péče o ochranu životního prostředí i svého
zdraví. Prosazujeme zejména praktické činnosti, tvořivá práce a hry, to vše doplněné výkladem. Ve třídách se snažíme
dodržovat základy ekologie – zdravý životní styl, třídění odpadů, šetření energií a vodou. Ve spolupráci s rodiči sbíráme
starý papír a výtěžek z něj je použit na nákup pomůcek pro
rozvoj a pohodlí našich dětí. Tímto bychom rodičům chtěli
poděkovat a poprosit o další spolupráci. I nadále se chceme
zaměřovat na rozvíjení dětí formou ekohrátek – skládání
plastických staveb z odpadních a přírodních materiálů jako
jsou PET láhve a víčka, krabice, kartony, přírodniny apod.
A co nás čeká tento měsíc? Kamarádi z Koťátek a Berušek
začali navštěvovat plavecký kurz v Náchodě, kde se seznamují s vodou a základy plavání a otužování. Také je čeká
týdenní lyžařský kurs v Olešnici v Orlických horách, kde je
přivítají Soptík a Bucifálka – oblíbení maskoti místní lyžařské
školy. A i my si přejeme, aby se konečně roztrhla sněhová
peřina a my se mohli vyřádit na sáňkách, pekáčích a lopatách. Těšíme se na pokusy a hry se sněhem, sledování stop
zvířátek, a hlavně na stavění sněhuláků. Krásný a mrazivý
únor všem!
Kolektiv MŠ Knappova

L e d no v é za my šlen í

Kalendářní rok 2017 se stal historií a nečekaně rychle plyne
i první měsíc roku 2018. Žáci se ještě na poslední chvíli snaží vylepšit známky, které neodpovídají jejich představám,
a studenti posledních ročníků poprvé v životě volí prezidenta.
Roky končící osmičkou mívají v dějinách našeho letos stoletého státu zvláštní význam a studenti si to snad nějak instinktivně uvědomují, protože většina z nich účast na volbě
prezidenta považuje za samozřejmou. Jsou mladí, možná
trochu naivní, ale odhodlaní ovlivnit to, co ovlivnit mohou.
A to je pozitivní zjištění.
Předvolební situace v zemi ale dění ve škole nijak neovlivňuje, snad jen debaty na hodinách společenských věd jsou
trochu živější. Přípravy našeho Múzování, či chcete-li školní
akademie, příjemné tečky za prvním pololetím, jsou v pl-
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ném proudu bez ohledu na politické dění a na někdy zoufalý finiš studentů před pololetním vysvědčením. Talentovaní,
schopní, odvážní a ochotní studenti naší školy mají příležitost předvést v aule před spolužáky a učiteli z celé školy svoje umění – nejčastěji zpěv, hru na hudební nástroje,
tanec, recitaci či dramatizaci. Nejcennější jsou samozřejmě
vlastní originální výtvory, ale kvalitní interpretace může být
také příjemným zážitkem. Specialitou některých ročníků bývají vystoupení v cizích jazycích, kterých se u nás ve škole
učí pět!
Po Múzování následuje už jen předání vysvědčení a jeden
den pololetních prázdnin na zotavenou pro vyčerpané studenty. Začne druhé pololetí, bude únor a rok 2018 už nebude rokem novým. Končí osmičkou. Ať je pro nás rokem
dobrým.
Daniela Řípová, Gymnázium J. Žáka
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Školství

Čí m b ud u?

To je otázka, nad kterou se zamýšlejí snad všichni, kteří jednou opustí lavice základní školy. A čím více se tento termín
blíží, tím častější je zvažování všech možných variant. Naše
země má nedostatek zejména dobrých řemeslníků. Už dnes
to lidé a firmy pociťují, když shánějí různé opraváře, truhláře,
zedníky, elektrikáře či strojaře.

Při návštěvě Střední školy řemeslné v Jaroměři, kterou jsme
absolvovali spolu s žáky naší školy v lednu letošního roku, jsem
si tuto skutečnost znovu uvědomil a byl jsem velmi potěšen

tím, že existují místa, kde dělají vše pro to, abychom nasměrovali zájem mladé generace od počítačů také na tato tolik potřebná povolání.
Naši žáci, kterým se blíží konec povinné školní docházky, si
mohli udělat představu, co to znamená pracovat se železem,
jak vykouzlit v rozžhaveného materiálu jednoduchý i poměrně
velmi složitý kovářský výrobek, který má v některých případech až uměleckou hodnotu. Někteří si to zkusili a poznali, že
to není jednoduché, ale že je to krásné a naplňující. Také vyrobit stůl, židli nebo celou střechu pro dům je velmi důležitá a poctivá práce. A to ještě musím dodat, že naši chlapci a děvčata
objevili v keramické dílně kouzlo tvořivosti na hrnčířském kruhu. Byli jsme také překvapeni, jak je škola hezky zařízena, jaká
je výzdoba na chodbách, kde jsou vystaveny úžasné výrobky
žáků a kolik ocenění v rámci republiky žáci školy získali.
Děkujeme vedení SŠ řemeslné v Jaroměři za to, že nám umožnilo všechno toto poznat. Bylo to příjemné a inspirující i proto,
že se nám věnovali ti nejpovolanější – učitelé odborné výchovy. Zvláštní poděkování patří zejména panu Dvořákovi a panu
Novákovi.
Mgr. L. Sychra, učitel ZŠ, PrŠ a MŠ J. Zemana Náchod, odl. prac. Josefov

Lyžo v á n í v J i z erká ch

Lyže, snowboardy, běžky, sníh, čerstvý horský vzduch a spoustu zábavy. To všechno jsme si s žáky 7. ročníků užívali druhý
lednový týden na hotelu Semerink v Janově nad Nisou.

Začátečníci udělali za ten týden obrovské pokroky, a i za cenu
trošku bolavých svalů a kloubů se naučili sjíždět i středně těžké
svahy. Pokročilí lyžaři a snowboardisté se potom zdokonalili
v pokročilých technikách jízdy a naučili se i několik freestylových triků. Absolvovali jsme rovněž půldenní běžkařský výlet
do Bedřichova.
V rámci odpoledního programu si pak všichni vyzkoušeli hledání osob pod sněhem pomocí sondy, večer jsme se během
přednášek dozvěděli spoustu užitečných informaci o historii
lyžování i o zásadách bezpečnosti na horách.
I přes ne úplně příznivé sněhové podmínky jsme si lyžařský
kurz moc užili a všem bylo moc líto, že se už musíme vrátit.
Mgr. Věra Kopecká, ZŠ B. Němcové
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ÚNOR

Základní škola Na Ostrově
Taneční skupina Flash vyhrála Zlatý oříšek 2017!
Pokud jste se na
Nový rok odpoledne
dívali na ČT2, tak jste
možná zaregistrovali, že chlapecká část
skupiny scénického
tance Flash se stala
jedním z deseti držitelů ceny Zlatý oříšek 2017, který již po
dvacet let vyhledává
a všestranně podporuje aktivní, nadané
a úspěšné děti České
republiky.
Jedinečnost soutěže spočívá v tom, že
nemá žádné kategorie a příležitost tak
mají všechny děti
i dětské kolektivy,
které v daném roce vytvoří nebo učiní v různých oborech něco
mimořádného. Může to být umění, sport, ekologie, přírodověda, chovatelství, jazykové schopností, zajímavý čin, úspěch
nebo cokoliv jiného. Zlatý oříšek tedy záměrně staví vedle sebe
úspěšné děti z nejrůznějších oborů. Cílem projektu je motivovat a podporovat děti k aktivní cílevědomé činnosti, ale také
ukázat veřejnosti, že Česká republika má úspěšné a šikovné
děti.
Někdy v polovině října nám zatelefonovala Mgr. Iva Rašková,
ředitelka Zlatého oříšku. Velice nás překvapila, když nás požádala, abychom se přihlásili do celostátního kola Zlatého oříšku,
vzhledem k doporučením, která na nás dostala. Pravdou je,
že chlapci již několik let s jistou pravidelností vyhrávají krajská
kola, slaví úspěchy na Celostátních přehlídkách, a dokonce několikrát byli vybráni na Jiráskův Hronov. Ale my sami o svých
vítězstvích nikdy moc nemluvíme, tak pro nás bylo milým překvapením, že Česká republika o nás ví. A tak netrvalo dlouho
a začátkem listopadu s námi v jaroměřském divadle natočili
krátký medailonek. Už tohle pro nás byl neskutečný úspěch.
Ale opravdovým úspěchem nás teprve čekal – postoupili jsme
mezi třicet nejlepších a mohli jsme zažít 4. prosince 2017 natáčení v České televizi v Brně. V obrovské a nepředstavitelné
konkurenci jsme nečekali, že bychom měli nějakou šanci zví-

tězit. Ale štěstěna nám přála. Když jsme z úst moderátora
slyšeli svoje jméno, byli jsme neskutečně překvapení, šťastní
a zároveň pyšní. Nedokázali jsme si představit, že třicet členů
výběrové komise (tvořené jednak odborníky, ale také zástupci
ministerstev kultury a školství, médií, sponzorů a dalších institucí), vybere právě nás mezi deset nejtalentovanějších z celé
České republiky. Jsme mezi nimi! Zlatý oříšek a finanční odměnu nad své hlavy zvedli – Matyáš Kočica, Aleš Ducháč, Ondřej
Tomášek, Matyáš Pitor, Matěj Šulc, Matěj Bělohlávek, Michal
Kočica, Šimon Rind, Radim Holubička, Lukáš Mervart (všichni
žáci ZŠ Na Ostrově) a Daniel Giblo (náš bývalý žák, nyní student
Gymnázia J. Žáka, Jaroměř).
Děkujeme kluci, že jste přínosem nejen českému scénickému
tanci. Váš „pot a krev“ jste proměnili ve zlato.
Za Flash Dance Company, Lenka Halašová

Rádi pomáháme aneb Tříkrálový koncert.
V sobotu 6. ledna 2018 se kostel sv. Jakuba v Jaroměři rozezněl
dětskými hlásky zpěváčků z dětského pěveckého sboru Ostrováček ZŠ Na Ostrově, řízeném Janou Šimkovou, a komorního
pěveckého sboru Gymnázia Jaroslava Žáka Kapa, řízeném Pavlou Pazderovou, za klavírního doprovodu Jany Přibylové.
V mrazivém ovzduší děti zpívaly celým srdcem. Malý Ostrováček všechny dojal svým roztomilým hudebním projevem, větší
děti svůj repertoár předvedly s velkou radostí a ti nejstarší byli
pro své mladší kamarády krásnou hudební inspirací a motivací
k další pěvecké práci. Hřejivé průvodní slovo Ivety Hofmanové
oživilo poslední vánoční koledování a zpívání spojených sborů
dotvořilo celkovou pohodovou atmosféru tak, že když se v poslední koledě přidalo i publikum, nemělo to chybu. A to jsme
ještě netušili, že jsme pro Domov sv. Josefa v Žirči vykoledovali
4 191 Kč.
Děkuji tedy panu faráři Jerzymu Stanislawu Ziebovi za propůjčení nádherného gotického kostela, posluchačům za finanční příspěvky, spolupracovníkům za pomoc s organizací akce
i všem účinkujícím za umělecké výkony.
Vážení čtenáři, troufám si tvrdit, že naše první benefiční akce
v rámci Tříkrálové sbírky byla úspěšná. Pokud jste se na ní nemohli podílet a je vám to líto, nezoufejte. Plánujeme, že v příštím roce Tříkrálový koncert zopakujeme.
Mgr. Pavla Pazderová

Ván o č n í p ro j ekt ov ý d en

Prosincový předvánoční čas jsme věnovali opět vyrábění. Nebylo to ale jen tak ledajaké vyrábění.

této činnosti se zapojil celý druhý stupeň. Zápal a nadšení pro
dobrou věc samozřejmě nechybělo.

Zaměřili jsme se na cílovou skupinu, která obklopuje každého
z nás, a to jsou staří lidé. Úkolem žáků bylo vyrobit vánoční přáníčko, ozdobu z drátků, dřeva nebo perníčku pro potěšení dědečků a babiček z Domova důchodců v Černožicích. Aby toho
nebylo málo, všichni jsme se museli zamyslet nad problematikou stáří, vypracovat pracovní list a v neposlední řadě komunikovat prostřednictvím aktivit se spolužáky z ostatních tříd. Do

Veškeré naše výrobky byly s vybranými žáky předány přímo
v domově. Atmosféra Vánoc na každého z nás dolehla. Vidět
usměvavé tváře, dokázat se vcítit do jejich nelehkých osudů,
ocenit práci pečovatelského sboru, i s takovými pocity jsme
odjížděli zpátky domů.
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Mgr. Lucie Kollertová, Základní škola Josefov
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P e vno st J o sef o v ožije již d ruh ou zim u

Vánoč ní florbalový turnaj

Závody Gladiator Race se po celé České republice konají už TJ Sokol Jezbiny a TJ Dolany uspořádaly ve čtvrtek 28. prosinod roku 2014 a vybudovaly si tak v komunitě překážkových ce 2017 v jezbinské tělocvičně Vánoční florbalový turnaj.
závodníků (OCR) pevnou pozici.

10. 2. 2018 se vrací Winter Gladiator Race do osvědčené lokality
pevnosti Josefov, kde se loni konal premiérový zimní závod.
Účastníky čeká běh na trati dlouhé více než 5 km a zdolání více
než 20 překážek. Kromě unikátní atmosféry historické pevnosti, oceňované již v několika předešlých závodech, je čeká nová
trať, kdy poběží úseky podzemních chodeb, kam ještě noha
závodníka nevkročila, a rovněž nové překážky.
S novou sezónou také bude mít svou premiéru zimní verze
dětského závodu Kids Winter Gladiator Race, kdy kromě standartní kategorie Kids I v délce 1 km a 7 překážek nově přibyla
i kategorie Kids II na 2 km a 12 překážek.
Běžce, ale především i jejich divácký doprovod pak čeká lepší
servis v zázemí arény, kde se setkají s cateringem, prodejem
merchandisingu, i stánky partnerů. Např. sport. obuvi Inov-8.
Do kategorií jednotlivců, smíšených párů i družstev je v tuto
chvíli registrováno kolem 1000 osob a kapacita závodu je téměř naplněna. Neseď v zimě za kamny, a staň se i Ty Gladiátorem!

Zúčastnily se ho děti z Jaroměře i Dolan. Nejprve se hrálo
„zahřívací“ kolo, které vyhrály Jezbiny před Třasákovci a týmem Dolan. Pořadatelé pak účastníky znovu rozlosovali, nové
tříčlenné týmy se utkaly „každý s každým“. K vidění byly vyrovnané bitvy, několik zápasů skončilo nerozhodně. První místo
nakonec vybojovali Lachtani (Damián Krátký, Milan Čapek, Dan
Vozobule), stříbro brali Lvíčci (David Lhotský, Honza Čapek,
Radim Smetana) a bronzovou příčku obsadili Poníci (Petr Záliš,
Jaroslav Horčička, Petr Čižmář). Nejmladším hráčem turnaje
byl vyhlášen devítiletý Péťa Záliš. Tři nejmenovaní borci si dali
během turnaje vlastní gól a převzali za to veselou cenu „Dřevák turnaje“.
Pro účastníky byly zdarma k mání párky v rohlíku a další občerstvení, při závěrečném předávání zajímavých cen z rukou
organizátorů Jirky Podolníka a Davida Kulta se dostalo na každého. Hlavní cíl – dostat děti mezi svátky od počítačů, mobilů
a televizí – byl splněn.
Petr Záliš

Přípravka 2008 přec hází na " velké hř išt ě "

Mladí hokejisté HCM Jaroměř z ročníku 2008 procházejí
v tomto roce velkou změnou. Před Vánocemi totiž skončili
definitivně s minihokejem a budou teď už hrát jen hokej na
velké hřiště.

Text: Pavel Cibulka, foto: Tomáš Vojtíšek

G ym n a st ky z J a roměře b od ov a ly celý rok

Oddíl gymnastiky pod TJ Sokol Jaroměř má za sebou velmi
úspěšnou sezónu.
Tým je zaměřen na nevrcholovou sportovní gymnastiku, sokolskou všestrannost (gymnastika, atletika, šplh, plavání) a soutěže malého teamgymu. V roce 2017 se tým pod vedením Kateřiny
Brzické a Petry Exnerové pětkrát prezentoval při vystoupení,
uspořádal dvoje závody, několik výletů a letní soustředění. Nejdůležitějším cílem ale bylo uspět na poli závodním.
Děti z týmu posbíraly celkem 68 individuálních medailí, z toho
24 zlatých, 24 stříbrných a 20 bronzových. Z celkového počtu
byla 1 z plavání, 7 ze šplhu, 3 z atletiky a 57 z gymnastiky. V týmových soutěžích Jaroměř také obstála. Za rok 2017 získal tým
7x první místo v podobě zlatých pohárů, 1 stříbrné a 1 bronzové umístění. Doufejme, že i rok 2018 bude minimálně stejně
úspěšný…
Mgr. Kateřina Brzická

Přechodovou fází pro ně byly čtyři turnaje, z nichž dokázali
dva vyhrát (Třebechovice, Opočno), v dalších dvou (Trutnov,
Jaroměř) se jim však už tolik nedařilo. Od ledna začínají hrát
jednotlivá mistrovská utkání, ve kterých ještě nejde tolik o góly
a body, ale především zvládnout obtížný přechod na velké hřiště.
Ondřej Fajfr, HCM Jaroměř
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Jaroměřská PROST FAIN LIGA 2018
Ve středu 10. 1. 2018 se uskutečnilo slavnostní zahájení 12. ročníku Jaroměřské PROST FAIN LIGY firem 2018!
I v letošním ročníku jsme opět
zvolili rozlosování v krásném a reprezentativním sále jaroměřského divadla.
Moderování této prestižní akce
se ujal opět tradiční moderátor pan Pavel Schröfel. Na této
společenské akci nechyběla
samozřejmě tradičně řada významných osobností, mezi které patřily např. p. Karel Brendl
(Majitel firmy PROST – generální partner akce), Ing. Jiří Klepsa
(starosta města Jaroměře), nebo
p. Václav Andrejs (předseda VV KFS KHK).
V průběhu večera došlo tradičně k prezentaci všech 20. zapoje-

Ús p ě c h y A len y Smolíkov é

V roce 2017 jsme se účastnily celkem 24 závodů, převážně
v dogdancingu a dogfrisbee, z toho čtyřech Mistrovství České republiky, třech Mistrovství Evropy (Rakousko, Německo,
Španělsko) a dvou Mistrovství světa (USA, Německo).

Na většině závodů jsme stály na stupních vítězů a na vrcholových soutěžích získaly několik titulů.
Fenka parson russell teriéra Chipsy získala titul Vicemistr Evropy v trickdogs. Border kolie Kira získala titul Pes roku v celoroční soutěži dogdancing. Na Mistrovství světa byla součástí
českého týmu, který získal titul Vicemistři světa.
Největších úspěchů dosáhla fenka Jerry, která v dogdancingu
získala titul Mistr ČR a titul Vicemistr světa.
Fotky, videa a článek z Mistrovství světa najdete na našich
stránkách www.freestyledogs.cz.
Účast na soutěžích je finančně i časově náročná. Děkuji těm,
kteří nás v roce 2017 podpořili: Město Jaroměř a VAFO Praha
s.r.o. (Brit petfood).
Ing. Alena Smolíková

12

ných společností (účastníků), proložené videm 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
raut, na kterém se probírali veškeré další podrobnosti tohoto
fotbalového projektu.
Veškeré další informace, nejen o tomto turnaji naleznete na
www.fainsport.cz.
V sobotu 13. 1. 2018 se uskutečnilo v jaroměřské hale ASVAJ
1. kolo jaroměřské Prost Fain Ligy. Druhé kolo se uskutečnilo
27. 1. 2018.
Termíny dalších turnajů Jaroměřské PROST FAIN LIGY firem
2018 jsou:
3. kolo: 11. 2. 2018 – neděle
4. kolo: 17. 2. 2018 – sobota
5. kolo: 24. 2. 2018 – sobota
Jiří Lebedinský

2018

Kultura

Umělecká kolonie Bastion IV a její půlroční plány
Lidové tradice vždy dodávaly roku jistý řád. Byly doby, kdy
se od mnohých z nich zcela upustilo, případně se nuceně
zavedly tradice nové… Nás ale velmi těší, že se můžeme
podílet na návratu k tradicím, které dělaly radost už našim
pradávným předkům.
Pokud se 3. února přidáte k veselému průvodu Josefovského masopustu, nemine vás ani návštěva Bastionu IV, který
je jednou ze zastávek. Čekat tu na vás bude opravdu milý
program, víc ale neprozradíme, nechte se překvapit.
Kalendář se nám ale postupně začíná plnit dalšími plánovanými akcemi, na kterých vás velmi rádi přivítáme. Již v minulém čísle jste se mohli dočíst o chystaných bleších trzích.
První „blešák“ plánujeme na březen či duben, záleží na tom,
jak s námi bude spolupracovat počasí. Ať už ale venku bude
jakkoliv, těšit se na vás budeme v pátek 30. března, kdy se
v našich zdech budete moci seznámit s panem Radkem Fridrichem, básníkem (oceněným Magnesií Literou!), publicistou a překladatelem, který nám představí některé ze svých
uměleckých koláží. Vernisáž bude doplněna autorským čtením.
V sobotu 7. dubna Josefov opět „otevře své brány“ turistům (škoda, že už je může otevřít jen pomyslně). Po celý
tento den bude pro návštěvníky přístupný i Bastion IV, kde
můžete navštívit sochařskou Galerii Petra Nováka z Jaroměře, galerii Prachárnu (s díly Vojty Jiráska, Báry Smékalové
a Markéty Škopkové) a samozřejmě také dvojité kasárna,

v nichž se nachází Muzeum hraček (o jeho přístupnosti ještě
budeme informovat) a výstavní prostory, kde budou kromě
koláží pana Fridricha k vidění i umělecké fotografie z únorového Masopustu.
V jarních měsících bude možné navštěvovat také čarodějné
dílničky pořádané naší kreativní členkou Terézií Kalinayovou, která dětem pomůže s výrobou masek na čarodějnický rej. Doporučujeme sledovat náš Facebook, kde se objeví
podrobnosti, případně naše webové stránky www.bastion4josefov.com.
Dětem se budeme věnovat i v sobotu 2. června, chystáme
tvůrčí dětský den. Děti (i jejich rodiče) si budou moci vyzkoušet mnohé z uměleckých řemesel a svůj případný výrobek si pak odnést – vždycky je dobré se trošku pochlubit…
Na své si v červnu ale přijdou i dospělí, protože u nás opět
přivítáme Společnost přátel Itálie z Hradce Králové. Můžete
se tak těšit na již tradiční ochutnávku italských vín.
Plánů na následující půlrok máme mnohem více, ale o těch
už budeme informovat průběžně. Pokud byste s námi chtěli jakkoliv spolupracovat nebo se třeba jen na něco zeptat,
kontaktujte nás na e-mailové adrese bastioniv.josefov.
gmail.com nebo na telefonním čísle 774 891 842.
Budeme opravdu rádi, když si najdete chvilku na kousek
umění… Krásné věci si nesmíme nechat proklouznout mezi
prsty!
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Karlová

Si l vest ro v sk é střílen í 2 0 17

Poslední den loňského roku se již tradičně v areálu Ravelinu XIV v pevnosti Josefov uskutečnilo silvestrovské střílení.

Původně komorní akce se za 13 let rozrostla do nadregionálních rozměrů. Výjimkou nejsou návštěvníci z Pardubic,
Prahy či Liberce. Kromě slavnostního ukončení dělostřelecké sezóny bylo silvestrovské střílení zároveň vzpomínkovou
akcí na kamarády vojáky a dělostřelce ze spřátelených klubů vojenské historie. V posledních letech je střílení již tradičním silvestrovským programem.
V roce 2004 se prvního silvestrovského střílení zúčastnily
tři kluby vojenské historie. Střílelo se ze tří děl pouze pro

známé vojenských nadšenců. V roce 2017 se i přes nepřízeň
počasí přišlo podívat kolem 800 návštěvníků na přehlídku
různých palných zbraní z klubů vojenské historie z Josefova, Dobrušky, Trutnova a Holic. Během odpoledne se vystřílelo kolem 50 kg střelného prachu.
K vidění bylo josefovské rakouské dělostřelectvo z období
napoleonských válek střílející ze 4 lb. kasematového kanónu, 6 lb. moždíře a 3 lb. francouzského kanónu. Pevnostní
dělostřelecká rota z Josefova střílela z 3 lb. kanónu vz. 1863.
Rakouské dělostřelectvo sedmileté války přivezlo z Dobrušky 6 lb. polní kanón, m 1753. Z Trutnova přijela historická
setnina C. k. pěšího pluku č. 1 s 3 lb. horským kanónem.
Zástupcem moderní historie z Holic byla ruská druhoválečná pěchota se 76,2 mm divizním kanónem vz. 42 – ZIS
3 a Fallschirmjäger – němečtí druhováleční výsadkáři s protiletadlovým kanónem 2 cm německý flak vz. 38. Neméně
důležitá byla i polní kuchyně vz. 60 a vz. 26, zajišťující přísun
tepla v podobě poctivé česnečky.
Tímto bychom chtěli poděkovat nejen všem účinkujícím, návštěvníkům, ale i Městu Jaroměř za finanční podporu. Doufáme, že se v areálu Ravelinu No. XIV v Josefově uvidíme
nejen poslední den nového roku, ale i během ostatních akcí.
Za OPPJ – Ravelin No. XIV, z.s., Milan Libich
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J i n dři c h P o l á k s ed md es á t ilet ý

Technik, amatérský fotograf, historik, kronikář a autor obrazových publikací.
Narodil se dne 27. listopadu 1947 v Jaroměři, v dnešní ulici Na
Vinicích. Otec byl elektromontérem a matka švadlenou.
Základní vzdělání nabyl v ZDŠ v Jaroměři v letech 1953 až 1962.
Jindřich Polák studoval Střední průmyslovou školu strojní
v Novém Městě nad Metují a dokončil v Hradci Králové s maturitou (1971). Po maturitě prošel různá technická zaměstnání,
a to i v manažerských funkcích. Od mládí se věnoval sportu –
lyžování, lednímu hokeji, nohejbalu, nejvíce však kopané, a to
až do úrazu v roce 1982.
Zajímá se o sport a hudbu, jeho největším koníčkem je však
fotografování, dříve klasické, nyní digitální. Tematicky a žánrově se zabývá historickou dokumentární fotografií. Vytvořil
si sbírku historických pohlednic a fotografií města Jaroměře
a pevnosti Josefov. Buduje cenný archiv historických dokumentárních fotografií a pohlednic a zároveň vytváří vlastní
fotokroniku důležitých současných událostí našeho města.
Pořizuje soudobé fotografie podle historických obrazových
předloh, fotodokumentaci veškerých probíhajících stavebních
činností, fotografie stavebně zajímavých budov, kulturních
událostí a významných osobností v Jaroměři a v Josefově.
Mimo to často fotografuje nedaleký Kuks, Ratibořice, Krkonoše, dále pak smírčí kříže, rozhledny, poutní místa, aj.
Své fotografie vystavuje v cyklech v Městské knihovně Jaroměři i v Josefově a v muzeích. Jedná se o cykly: Historie pomníku T. G. Masaryka v Jaroměři (1994), Druhá světová válka
v Jaroměři (1995), Hospodářsko-průmyslová výstava severovýchodních Čech v Jaroměři roku 1926 za účasti prezidenta T. G.
Masaryka (1996), Velká josefovská slavnost roku 1991 (1996),
37 panelů s pohlednicemi a fotografiemi (v Josefově, 1997).
Druhá světová válka v Jaroměři, osvobození Josefova v roce
1945 a Mise Velichovky 1996 (2009). Na 16 velkoformátových
panelech vystavil ve sportovní hale ASVAJ v únoru a březnu
roku 2010 fotografie z rekonstrukce městského stadionu a výstavby nové sportovní haly.
Byl iniciátorem a kurátorem výstavy o motocyklových silničních závodech v Jaroměři (Josefov, Bastion I., rok 2014).
Své fotografie představil na šesti fotografických výstavách
(1994–2010) a ve dvou reprezentativních obrazových publikacích – Jaroslav Král – Jindřich Polák Jaroměř ve starých pohlednicích a fotografiích (2008, 253 s.) a je spoluautorem propagační publikace Jaroměř – Josefov (2009, 76 s., J. Polák vytvořil

text a všechna barevná fota pro Jaroměř; pro Josefov je autorem textu D. Doubrava, většinu fotografií zhotovil K. Hanuš).
Publikaci s textem českým, polským a anglickým vydalo ve vysokém počtu 20 tisíc výtisků svým nákladem město Jaroměř
za spolufinancování Evropského fondu. Připravuje ještě další
obrazové publikace ve spolupráci s Městem Jaroměř. V září
2015 inicioval vydání brožury Jaroměř Chrám sv. Mikuláše (text
Ing. Arch. Jan Slavík a 18 barevných fotografií vytvořil J. Polák,
iniciátor brožury brzy rozebrané, o nejvýznamnější umělecko-historické památce Jaroměře, starobylé gotické architektury
s barokním interiérem). Dále se J. Polák podílel na zhotovení
kalendáře s fotografiemi Jaroměře a Josefova (2007), spolupracoval na brožuře František Kupka z Opočna, Dobrušky, Jaroměře a Puteaux (2008) a na filmu režisérky Daniely Gébové
František Kupka Symfonik barev a malíř kosmu (2008).
Vydal též vlastním nákladem pro své přátele čtyři pohlednice
s motivy z Jaroměře a Josefova, v plánu má další. S paní Věrou
Sílovou tvoří dosud nejúspěšnější kronikářský sehraný tandem,
produkující moderně plně digitalizovanou kroniku města Jaroměře, včetně audiovizuálních příloh. Vybudoval za desítky let
svůj uspořádaný fotoarchiv a fototéku obrazových dokumentů
a fotoreportáží. Spolupracuje velmi úspěšně s řadou redakcí
sborníků a periodik. Osobně jsem spokojen s jeho spoluprací
coby fotografa. Mohu konstatovat, že přítel Jindřich je velmi
poctivý, spolehlivý, pečlivý, odpovědný a charakterní publicista a fotograf a fotokronikář. Patří mezi špičkové jaroměřské
fotografy-dokumentaristy. Řadí se důstojně po bok profesionálního fotografa Vratislava Šustila (1919-2007), u něhož se po
dobu 25 let přiučoval fotografickému řemeslu, stejně jako patří do společnosti znamenitého jaroměřského fotografa a publicisty Václava Nováka (1930-2013) a k dalším současně žijícím
a úspěšně tvořícím jaroměřským fotografům.
Do dalších let přeji našemu 70letému jubilantovi Jindřichu Polákovi hodně Božího požehnání, zdraví a ať mu vydrží tvůrčí
nadšení do dalších desetiletí. Děkujeme mu za vše přínosné, co
vytvořil pro město Jaroměř, jež ho veřejně ocenilo 17. listopadu 2015 na prvním galavečeru za jeho přínos ke kultuře města
Jaroměře.
Literatura: Jiří Uhlíř in Jaroměřské noviny, duben 1999, s. 8; J. Uhlíř, Osobnosti Jaroměře. Liberec, Bor 2011, s. 134-135 1 foto; Rozhovor s fotokronikářem J. Polákem, in Jaroměřský a josefovský
zpravodaj, 2015, 1. 9., č. 15, s. 12.
PhDr. Jiří Uhlíř

Ván o č n í K l u b d ůch od ců v Ja s en n é
ve z n a men í so us ed s ké pos polit os t i

Obec Jasenná a zastupitelstvo v čele s dlouholetou a zasloužilou starostkou obce, paní inženýrkou Jitkou Slezákovou
a s paní Hankou Brdičkovou, uspořádali ve středu 13. prosince
2017 setkání seniorů ve velkém sále obecní restaurace Na Křižovatce ve spolupráci s místní mateřskou a základní školou.
Ve velkém a plně zaplněném sále se sešli zástupci všech generací Jaseňaček a Jaseňáků, kteří okusili předvánoční atmosféru blížících se nejkrásnějších křesťanských svátků. I zde měly
velmi blízko všechny generace. Babičky a dědečci i maminky
a tatínkové zhlédli roztomilá vystoupení více jak 60 dětí Mateř-
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ské a Základní školy v Jasenné. Předškoláci z mateřinky se svými učitelkami a vychovatelkami pojali představení v andělském
duchu, kdy kostýmovaná děvčátka a chlapečci s čelenkami
označenými osmi cípatými hvězdičkami a s křídly na zádičkách
se zcela vžili do role andílků. Písničky i veršovánky v jejich půvabném a rozkošném podání navodily zcela již vánoční náladu,
stejně jako produkce dětí ze základní školy. Pochvalu zaslouží
nejen již dvouletí caparti z mateřinky a děti starší, ale i jejich
učitelky v čele s ředitelkou jasenských škol paní magistrou Danou Dvořákovou.
Bylo to velmi příjemné kulturní odpoledne s malým »
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» pohoštěním od obce a potvrdilo, že jasenské učitelky se snaží vychovat ze svěřených žáků vzdělané, a především slušné
lidi, platné naší polistopadové společnosti. Je sympatické, že
si i zde uvědomují, řečeno slovy Alberta Einsteina, že „morálka
je víc než intelekt“, což je velmi sympatické a zavazující. Stejně
sympatické je, že vedení obce se angažuje v posílení sousedské
pospolitosti a soudržnosti a ve spřátelování, což jsou velké morální hodnoty v dnešním kapitalistickém světě preferujícím spíše individualismus a peněžní morálku. Myslím si, že v mé rodné
Jasenné se snaží o ušlechtilé úsilí, které je třeba podpořit.
Jasenští občané se také zapojili do celostátní akce Česko zpívá
koledy, kdy zdejší sokolové zorganizovali veřejné zpívání u Betléma před kostelem sv. Jiří v Jasenné na Jaroměřsku.
PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř 13.12.2017

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.

R o zh ov o r s M g r. L ucií Šimečkovou

Lucie Šimečková, učitelka jaroměřského gymnázia, odpovídá
např. na globální problémy nebo internetovou generaci. Učení jí baví a naplňuje. Ve volném čase se věnuje Tai-chi, zpívá ve
sboru Cantus, hraje na kytaru nebo čas prostě tráví v přírodě.
Co Vás přimělo stát se učitelkou?
Musím se přiznat, že už v první třídě, když jsme měli
vypracovat domácí úkol, co bychom jednou dělali rádi jako dospělí, tak jsem právě nakreslila učitelku za katedrou. Vždy mě
bavilo učit se nové věci a získávat informace, tak jsem si řekla,
že by bylo dobré podílet se na tom i u ostatních.
Jaký je Váš způsob relaxace?
Záleží na tom, od čeho chci relaxovat. Od hluku ve
škole je pro mě běžnou relaxací ticho (smích) nebo tichá hudba. Ráda relaxuju v přírodě, je to i relax od technických věcí
a společnosti. Takže příroda, vysoké hory, pohyb, ale taky třeba dobrá knížka.
Jaké máte koníčky?
To souvisí s tou relaxací. Dřív jsem dělala volejbal,
plavání, dneska se věnuji jenom Tai-chi a ještě zpívám ve sboru. Tai-chi je takové individuální, tam si člověk užije sám sebe,
kdežto ve sboru je to o souzvuku s ostatními. A pak se věnuju
dětskému oddílu v Jaroměři – ochránci přírody Puštíci, tam dělám jednoho z vedoucích. Sama hraji na kytaru, vyrábím věci,
které mě zrovna napadnou – od řezbářství až po šití (smích).
Jaký máte názor na internetovou generaci?
Otázka je, co je internetová generace a koho do ní
máme počítat. Já je na jednu stranu trošku lituju, protože jsou
vychovávaní internetem a vlastně ani nemohou být jiní. Už nejsou vychováváni svými rodiči, tím přímým kontaktem. Chybí

to sdílení zážitků, které je nahrazeno internetem, počítačovými hry a sociálními sítěmi. Tam si hledají kontakty i kamarády,
všechno, co zažijí, je jen na obrazovce, a to není realita. Ale
o tom bychom mohli mluvit dlouho… Zároveň mě to trošku
děsí. Někteří kluci, které tu občas potkávám o přestávce, nedělají nic jiného, než že mají v ruce mobil a hrají hry. A kolem nich
stojí další a děsně je baví, že se koukají na někoho, kdo hraje.
To absolutně nechápu.
Co je podle Vás největší globální problém?
Podle mě přelidnění a taky neschopnost člověka sebe
omezit se. V ničem. Protože když se neumíme sebe omezit,
vznikají ekologické katastrofy, vyčerpáváme zbytečně Zemi,
jsme netolerantní, vznikají sociální, náboženské a jakékoliv jiné
problémy.
Existuje něco, co byste v Jaroměři změnila?
Ono se to asi netýká úplně jenom Jaroměře, ale jak
jsem trošičku švihlá tím svým povoláním a vidím, jak se děti čím
dál tím méně hýbou, tak spatřuji takový velký problém v tom,
že tady sice existuje celá řada sportovních kroužků, ale všechny jsou zaměřené na výkon. Jakmile padne šestý rok dítěte –
do té doby tady funguje taková všeobecná příprava, děti, když
mají třeba nějaký kroužek, tak tam dělají úplně všechno a pro
zábavu, ale pak se to začne strašně specializovat a ty děti, když
už se teda rozhodnou někam chodit (florbal, hokej), jsou jednostranně zaměřené, a navíc se po nich chce především výkon.
A pokud ho nepodávají, tak je to družstvo třeba vyloučí. Chybí
tady to, aby děti chodily rády někam cvičit a dělaly cokoliv a nepožadoval se po nich jen ten výkon. Přece pohyb není vždy jen
o výkonu, je to o prožitku, o radosti být s ostatními, hrát (si)
s ostatními. Ale našlo by se toho samozřejmě více.
Romana Králíková, 16 let
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Ro zdá v á n í d á r ků v M ilíčov ě d omě

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 pro své klienty pořádá Diakonie ČCE – středisko Milíčův
dům v Jaroměři a detašované
pracoviště Josefov.
Nejrůznější hračky a plyšáci
tvořily větší část dárků, nechybělo ale ani oblečení, pastelky
a další drobnosti. To vše si děti převzaly v rámci vánoční
besídky přímo na obou pracovištích. S výrazem neskrývané
radosti si za doprovodu pracovníků mohly z nashromážděné sbírky vybrat dárek, který je nejvíce zaujal. Vánoční atmosféru k dobročinné akci dokresloval hrou na kytaru semonický farář Radim Žárský, kterému bychom chtěli ještě

jednou poděkovat za pomoc.
Celkem bylo letos obdarováno na 60 klientů do 15 let. Protože je každoročně zájem veřejnosti o pomoc těm nejchudším veliký, věříme, že i v dalších letech rozzáří spoustu dětských očí.
Závěrečné překvapení nastalo, když nám pan ředitel do
obou středisek přivezl dárky pro vybrané děti z akce nazvané Strom splněných přání, kterou organizuje Diakonie ČCE
ve spolupráci s firmou Skanska.
Spolupráce probíhá následovně: děti ze středisek namalují
s pomocí pracovníků svůj vytoužený vánoční dárek a odešlou ho na ústředí Diakonie ČCE. Odtud obrázky putují v adventním čase do pražského sídla firmy Skanska a je na vůli
zaměstnanců firmy, zda se nějakého z přání chopí a rozhodnou se ho splnit. Splněná přání se pak vracejí pod stromeček do středisek v podobě zabalených dárků.
Děti byly z dárků nadšeny, protože dostaly právě to, co si
tolik přály. Koloběžka a brečící panenka udělaly radost největší.
Zaměstnancům Skansky moc děkujeme za podporu.
Karin Ferynová

So utěž v t ro j kov ém ma riá š i

V předvánočním čase v sobotu 16. prosince 2017 proběhlo
v jaroměřské restauraci Růžovka třetí kolo mariášové soutěže O pohár starosty města Jaroměře pro rok 2017.
Při účasti 21 vyznavačů této zajímavé karetní hry zvítězil
jaroměřský Lubomír Derner, druhé místo obsadil Viktor
Vích (Jaroměře), třetí skončil Karel Dvořák ze Šestajovic.
Další pořadí: 4. Milan Voborník, 5. Ladislav Beran, 6. Josef
Dušek (všichni Jaroměř), 7. Ladislav Tykal (Dvůr Králové n.
L.), 8. František Dvořák (Jaroměř), 9. Jan Vít (Sviňišťany),
10. Miloš Kořínek (Dvůr Králové n. L.).
Z hráčů Jaroměře se mezi první patnáctku ještě dostal na jedenáctém místě Zdeněk Novotný, na 13. místě Jaroslav Fiala
a na 14. místě Jiří Poslt.
V celkovém hodnocení této soutěže je po třetím (předposledním) kole následující pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Zdeněk Novotný
Josef Dušek		
Viktor Vích		
František Dvořák
Milan Voborník 		
Jan Vít 			
Lubomír Derner
Jaroslav Martinec
Bohumil Vašíček
Jaroslav Fiala 		

49 b.
44 b.
43 b.
39 b.
38 b.
36 b.
34 b.
30 b.
30 b.
29 b.

Mezi prvními dvaceti hráči celkového pořadí jsou z Jaroměře na 12. místě Jiří Poslt s 26 body, na 18. místě Ladislav Beran se 17 body a na 19. místě Karel Prokeš s 16 body.
Pořadatelé soutěže děkují MÚ Jaroměř, pekárně Beas
Choustníkovo Hradiště a restauraci Růžovka za ceny pro
účastníky, hráčům děkují za podporu této akce. Příští, odložené kolo, se koná v sobotu 3. února 2018 opět v restauraci
Růžovka v Jaroměři. Všichni jste srdečně vítáni.
Vše nejlepší v novém roce 2018 přeje všem čtenářům Zpravodaje,
spolek TROJKA Jaroměř

Pozvánka na schůzku Svazu důchodců ČR, MO Jaroměř.
Výbor Svazu důchodců ČR, MO Jaroměř, zve své členy
na schůzku, která se koná dne 20. 2. 2018 ve 13.00 hod.
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu.
Program:
1. Schválení rámcového plánu činnosti na rok 2018.
2. Fotografická prezentace zájezdů z roku 2017.
3. Administrativní záležitosti (placení čl. známek
na rok 2018, vydání průkazů novým členům, přihlášky za člena).
4. Různé.
Za výbor Svazu důchodců, Kolář Ivan
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Sp o l ek S a n t e
a p ř í št í a kc e

Spolek Sante vám přináší dvě akce na měsíc únor a březen.
Jednou z nich je výlet do Hradce Králové a druhou je výroční schůze.

Spolek Sante vás zve do Hradce Králové na Wellness studio Flošna a do Zooparku Stěžery. Výlet se bude konat
17. 2. 2018 v sobotu.
Nástupní místa:
Jaroměř, náměstí ČSA 		
Na Špici (zastávka u Lidlu)

10.00 hod.,
10.10 hod.

Výlet je kapacitně omezen, díky omezenému vstupu do
wellness. S sebou plavky a ručník! Mějte na paměti, že ve
wellness jsou schody. Vždy také přikládejte váhu svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Poplatek za tento výlet se bude vybírat 5. 2. 2018 na MÚ
v Jaroměři, velká zasedací místnost. Kontakt: Angelika Tykalová, tel. č. 606 484 816.
Zveme vás také na VÝRČONÍ SCHŮZI, která se bude konat
17. 3. 2018 v jídelně Na Karlově, od 9.30 hod. POZOR! Schůze
se oproti jiným rokům přesouvá o měsíc dopředu.
S sebou si vezměte členské průkazy – je potřeba zaplatit
členský příspěvek na rok 2018, popřípadě zaplatit roky minulé.
Na programu je zhodnocení uplynulého roku 2017, plány na
rok 2018, příspěvky hostů a diskuze. Malé občerstvení zajištěno.
Angelika Tykalová

Cena: člen 200 Kč, nečlen 250 Kč.

Výtva r n á sou t ěž pro d ět i

Český svaz včelařů, z.s., ZO Jaroměř a Městské muzeum
v Jaroměři, u příležitosti oslav 150. výročí včelařských spolků na Jaroměřsku, vyhlašují výtvarnou soutěž pro žáky mateřských a základních škol na téma „Včela a příroda“.

Práce budou vyhodnoceny v kategoriích mateřské školy,
mladší žáci, starší žáci a první tři umístění obdrží medové
ceny. Díla budou vystavena v rámci jubilejní výstavy věnované včelařství, konané od poloviny dubna do konce srpna
v Městském muzeu. Vyhlášení vítězů se uskuteční v září
2018 tamtéž. Termín bude včas oznámen.

Výkresy či jiné výtvarné práce odpovídající tématu
odevzdávejte v Městském muzeu, Husova 295
do 30. dubna 2018.
Nezapomeňte uvést jméno autora a kontakt, abychom
mohli autory oceněných prací kontaktovat za účelem předání cen.
Výtvarné práce budou autorům vráceny pouze na osobní
vyžádání v Městském muzeu.

Kontakt: zojaromer@vcelarstvi.cz.

Ing. Václav Jirka
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Jaroměřské figurky. 4. díl. Jan Sekera, řečený Kolega.
Poznal jsem ho kolem roku 1956, kdy přišel z Prahy čerstvě rozvedený. Byl to hubený 45letý chlapík šouravé chůze
(nezvedal nohy), s plandavými kalhotami, kterému mu věčně padaly pod břicho a se „sloním zadkem“, který je dnes
moderní.
Měl prázdná ústa (ani jeden zub) a tím pádem propadlou
bradu. Do koželužny ZAZ ho přijali jako vyučeného soustružníka s nálepkou „dobrý fachman, ale pracovně nespolehlivý“.
Bydlel v jedné místnosti pár kroků od továrny, vedle Rupy
(prodejny čokolády, belgických pralinek a jiných sladkostí). I když byl vyučený, nedávali mu, pro svoji předstíranou
blbost, žádné závažnější úkoly. Byl to však chytrý, mazaný
chlapík a převelice oblíbený. Svoje šprýmovné kousky prováděl v pracovní době pro pobavení dělnické třídy a každému říkal „kolego“.
V práci se za žádnou cenu nepřetrhl. Jednou mi říkal: „Jsem
schopný na soustruhu udělat ty nejsložitější úkony, ale k čemu
by to bylo v dnešní době, pro koho a proč? Radši budu hrát
blba, kolego." Byla zlá a nebezpečná padesátá léta, ale měl
jsem jeho důvěru a věděl jsem, že svojí mazaností skrývá nenávist a zlobu vůči totalitnímu režimu.
Měl velmi svérázný postoj k léčebným metodám. Když si
stěžoval na bolest žaludku, pil ocet. Horečku zaháněl svlečením do půlky těla a za krutého mrazu válením se ve sněhu. Když dostal chuť na med, lízal čmeláka, když mu chyběly
proteiny, nechal uležet sýr, který pomalu chodil, ale „kolega“ si pochutnal. Když měl bolest hlavy, bylo ho vidět ve
strojní dílně zavěšeného za nárty na klandru hlavou dolů,
jako netopýra. Tvrdil, že v minulém životě jím nemohl být,
protože ty hlava nikdy nebolí.
Jednou pobláznil snad celou fabriku, když v pracovní době
nebyl k nalezení. Týden před svým „zmizením“ vyhrožoval,
že na sobě spáchá atentát. Vylezl na tovární komín a řval
dolů, že skočí, že si nezaslouží žít v socialismu a komunismu. Neskočil. „Chtělo se mě s..t, tak jsem slez.“ Ale vraťme
se k jeho zmizení. Hledala ho tehdy celá zámečnická dílna,
v čele s vedoucími Volfem a Najmanem z Rasošek. V pohotovosti byla i prodloužená ruka KSČ „Lidové milice“ (pravda
beze zbraní). I ona hledala svého soudruha, kterého lákala
do svých řad.
Jen já skutečně věděl, kde může být, protože jsem ho tam
už jednou objevil a zachránil od sankcí. Teď byl po nějaké pijatici a odpočíval ve své skrýši – ve skružích položených naležato do jakéhosi tunelu. Přišel jsem k němu a bohužel za
mnou i celý zástup hledajících. A takto objeven spustil: „Bojím se atomovky od proradnejch amerikánskejch imperialistů,
a tak jsem se skoval a taky se bojím války. Jsem blbej a víte
proč? Protože nemám politický školení marx-leninismu a školení CO (civilní obrana, pozn. red.), jak se proti ní vochránit. To
mě nemůžete mít přece za zlý, kolegové soudruzi." Toto zdůvodnění nevyvolalo smích, ale ani malé pousmání, jen vážné
a souhlasné pokyvování uznalých soudruhů. Toto vysvětlení stačilo i všemocnému Zdeňku Hopovi, jenž se vypracoval
z dělníka na placeného předsedu Závodní rady a posléze na
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dělnického ředitele závodu –Jendovi bylo odpuštěno.
Měl jsem ho rád a nejednou byl u nás na nedělním obědě.
Maminka se vždycky snažila upravit jídlo, aby všechno bez
potíží snědl, vzhledem k jeho prázdným dásním. Jenda měl
panickou hrůzu před bolestmi zubů, a tak si to málo, co mu
ještě v puse zbývalo, nechal ještě v Praze prozřetelně vytrhat a zhotovené protézy za babku prodal známému. „Tlačily mě a jemu byly akorát, zázračně mu padly. Udělal jsem mu
sakulentskou radost, pořád s nima cvakal, a tak mu povídám,
můžeš je mít kolego v tlamě nafurt, ty neprokoušeš, jsou nerozbitný. Schválně – práskni s nima o zem. Byl stejně blbej
jako já, a tak s nima praštil do zdi. Byly na cimprcampr. No
řekni, kolego, není lepší bejt jen tak, nalehko?“
Vánoce jsou vždy krásné, když jsou všichni, co se mají rádi
spolu. A ještě krásnější, když v té požehnané době uděláte
třeba dobrý skutek pro někoho, kdo je sám. Měl jsem od
rodičů svolení pozvat Jendu k nám domů. Nechtěl jsem, aby
o Štědrém dnu zůstal opuštěný. Otec ho znal trošku z továrny a bratr z fotbalu (v mládí hrával kopanou a nejednou
nás o tom na jaroměřském hřišti přesvědčil). Ustrojený do
nejlepšího, co doma měl, přišel před polednem přesně tak,
jak jsem mu řekl a mamince přinesl malý košík ořechů a tři
pěkná jablíčka. Oboje patřilo na štědrovečerní stůl. Bylo to
od něho hezké.
V poledne byla jako vždy jen hrachová polévka s opraženými kostkami rohlíku. To kvůli půstu, abychom viděli zlaté
prasátko. Došlo i na staročeské vánoční zvyky, koledy a na
čaj s punčem, nebo rumem a cukrovím. Vyprávělo se a smálo se, Jenda byl dobrý, veselý společník. K večeři pak byla
rybí polévka, bramborový salát s kaprem od rybáře Hrůši,
řízek nebo opečená klobáska. A když Ježíšek po sedmé hodině zazvonil, našel i náš host pod stromečkem malý dárek
– zimní šálu, kterou neměl a potřeboval. Maminka jako každý rok u stromečku v přítmí svíček recitovala:
„V pohorské vísce matném při kahánku,
dvě stará srdce dlela pospolu,
babička v Bibli poslední čte stránku,
dědeček skloněn u stolu.
Půl věku četli z oné svaté knihy,
pánbůh jim chránil chudý práh,
na starých hlavách necítili tíhy,
bílé jak sněhy na horách.
Ta svatá kniha celým jejich světem,
dočetli, hlavy sklonili,
jediné amen znělo dvojím retem,
ráno jim hrany zvonili.“
Nechtěli jsme jej pouštět do mrazu, a tak u nás přespal.
Když po snídani odcházel s malou výslužkou (salátem, rybou a cukrovím), měl pro nás slova vděku a v očích slzy. To
vypovídalo něco i o jeho povaze. Tento dobrý chlapík se
v Jaroměři objevil znenadání a stejně tak i zmizel, asi tři roky
na to. O jeho dalším osudu nevím nic. Jenom vím, že právem
patří mezi naše figurky, byť krátkodobé a takřka neznámé.
Zdeněk Hovorka
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Aktuálně

Jedenáctá figurka. Zdeněk Hovorka.
Dne 12. ledna 2018 zesnul Zdeněk Hovorka, divadelní režisér,
amatérský herec, autor cyklu Jaroměřské figurky a člověk,
který nemalou měrou ovlivnil dění ve městě Jaroměř.
Ráda bych se s vámi podělila
o pár vzpomínek, čistě subjektivních nikoliv faktologických,
které na pana Hovorku mám.
Byl to pravidelný přispěvatel
do Zpravodaje, člověk, který
se zajímal nejen o historii města, ale také o historii divadelnictví. Ne vždy jsme se pochopili, někdy došlo i na „šotky“,
jak s oblibou říkal, ale nikdy mi
to neměl za zlé.
Pamatuji si ho jako věčně
usměvavého a pozitivního.
Jeho články si dodnes ráda
přečtu, měl totiž dar psát čtivě, zajímavě a místy i legračně.
V jednom ze svých dopisů mi napsal: „Nadoblačná Angeliko,
jsem konečně z nemocnice doma a mohu Vás tak srdečně pozdravit. Na naše figurky jsem slyšel jen samou chválu, zvedlo mi
to náladu, jako už dlouho nic.“ Jaroměřské figurky, jak on sám
píše, mají připomenout postavy, které byly neodmyslitelně

spjaté s městem a vtiskly mu podobu i charakter. Dohromady
jich je deset, ale já si už teď myslím, že pan Hovorka, který byl
těsně spjat se všemi figurkami, patří mezi ně. Je jedním z těch,
kteří svou prací vytvářeli kolorit města Jaroměře.
Nakonec jsem si vzpomněla na článek ve Zpravodaji, kde se
loučil s Boženou Baumannovou, která byla jeho hereckou kolegyní. Napsal: „Nebeská, tak jsem tě nazýval a dnes to platí
dvojnásob, když jsi odešla do nebe“. Jak platná je dnes báseň,
jež ji slíbil říct nad rakví. Často ji od něho slýchávala, ale sám se
přiznal, že by to tehdy nedokázal. Tak snad alespoň konec té
básničky:
"...Vzpomeň si na mne. Já kdys snažil se vepsat se do Tvých
něžných skrání,
tak hluboce, tak vroucně ze všech sil, že marně hledám slova
přirovnání.
Tak hluboce, aby jak vráska do čela padla Ti vzpomínka,
jež ve vzpomínkách se krátí,
abys v té chvíli slzu setřela
a knížka z rukou steskem vypadla Ti."
Na fotografii je Zdeněk Hovorka s Boženou Baumannovou
v Rollandově Hře o lásce a smrti, 1979. Buďte sbohem pane
Hovorko, naše korespondence mi bude chybět.
«LAT»

Na J osef o v ský c h lou ká ch
s e p a so u d i v o c í kon ě

Na Josefovské louky, v sobotu 20. ledna 2018, dopravili divoké
koně. Pět mladých hřebců, kteří pocházejí z rezervace v bývalém vojenském prostoru Milovice.

Koně svou přítomností nahradí doposud používanou těžkou
techniku. Ornitologové si od mladých hřebců slibují, že pomůžou udržet nezbytné prostřední pro luční mokřadní druhy ptáků. Pastva je totiž přirozený způsob vytváření ideálního hnízdiště pro luční ptáky. Přítomnost koní je revoluční a zásadní
změnou v přístupu ke krajině a jak správce parku B. Michálek
říká, doufáme, že se rozšíří i na další území.
Koně tak nebudou pouze na okrasu. „Pastva je výborný způsob, jakým můžeme lučním ptákům zajistit vhodné prostředí
pro hnízdění. Sešlapem a okusem vzniká mozaika mikrostano-

višť s vyšší vegetací, která poskytuje místa k úkrytu a hnízdění
i nižším porostem, který je ideální pro sběr potravy. Nejsou-li
koně ošetřováni chemickými látkami, je jejich trus prostředím
pro vzácné i běžnější druhy hmyzu, který pak slouží za potravu
ptákům,“ vysvětluje ředitel České společnosti ornitologické
Zdeněk Vermouzek.
Divocí koně jsou zcela soběstačné plemeno a v ohradě na Josefovských loukách mají pouze jednoduchý přístřešek. „Jsou to
divocí koně a nepotřebují žádnou speciální péči. Bohatě vystačí
s trávou, které je na vlhkých loukách dostatek. Důrazně apelujeme na všechny návštěvníky parku, aby koním nenosili žádné
pamlsky – mohli by způsobit vážné zdravotní potíže, vedoucí až
k úhynu zvířat,“ varuje správce parku Břeněk Michálek.
A jaké jsou plány do budoucna s Josefovskými loukami? Území
ptačího parku je postupně vykupováno díky darům drobných
dárců. Zatím se podařilo získat přibližně polovinu pozemků,
které jsou však roztříštěné po celém parku. Aby správci parku
získali větší území pro pastvu koní, museli si některé pozemky
pronajmout nebo zapůjčit. Dali tak dohromady přibližně osm
hektarů půdy. Pro přirozenou pastvu a život většího stáda by
však byla potřeba rozloha nejméně dvaceti hektarů, a to je,
dle správce B. Michálka, skutečně dlouhodobá vize, kterou by
chtěli zrealizovat v příštích pěti letech. Prozatím tedy budou
správci parku pozorovat a vyhodnocovat pastvu těchto mladých hřebců a budoucnost ukáže, zda se stádo ještě rozroste.
Zdroj: Náchdoskydenik.cz, iDnes.cz; foto: Marcel Runštuk
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Církevní okénko
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Slova farářky Husova sboru
Vážení spoluobčané,
jak se zdá, do nového roku jsme vykročili tou správnou nohou
a správnou rukou ve volbě prezidenta republiky. To je dobře.
Sice jak to vypadá, zima za okny si z nás utahuje, jenže co se
dá dělat. Větru ani dešti (či snad sněhu) neporučíme. Vánoční svátky ještě doznívají, i když stromky u kontejneru ukazují
už něco jiného. I tak na nás ale doléhají otázky. Hlavně na nás
starší. Možná proto, že se už více zamýšlíme nad životem, i nad
tím, co jsme vykonali. Ale také možná proto, že z kraje roku
lidé hodnotí uplynulý rok a přijímají různá předsevzetí, kterými se chtějí zbavit nejen svých zlozvyků, ale hlavně chtějí být
lepší. A proto se zamýšlíme nad tím, jestli jsme vůbec se sebou spokojeni. Jestli jsme udělali víc dobrého než zlého, a jaké
chyby byly v našem životě, či jak je případně napravit. Na některé otázky nacházíme odpověď. Jenže jsou takové, na něž
odpověď není. Náš život je prázdný. Máme blízké, rodiny, děti
i přátele. Ano, jenže kdo nám pomůže, až se dostaneme do
takových nesnází, které přesahují lidské možnosti? Z nás, kdo
už patříme do generace babiček a dědečků, jsme mnozí, kteří dávno zapomněli, co do nich rodiče zasévali třeba ohledně

poznání Boha. Jenže bohužel většině z nás nic duchovního od
rodičů předáno nebylo. A tak došlo k přerušení nitě předávání
Božích pravd a principů. Lidé žijí ve strachu z bolesti, vyšetření,
léčby i pobytu v nemocnici. Žijí v nenávisti i závisti těm zdravým
a mladým. A co je té zloby mezi lidmi! A zbytečně. Spousta lidí
totiž přestala Boha potřebovat a spoléhat na něj. A je to vidět
na každém kroku. Co bylo za dřívější doby nepředstavitelné,
je dnes normální. Jenže smiřovat se s tou špatnou dobou nejde a schovat jako pštros hlavu do písku. Stále se dá ještě něco
dělat. A je to teď hlavně na nás, na starší generaci, protože od
nás se očekává, že budeme příkladem pro ty mladé. Proto tak
čiňme, věnujme se svým dětem a vnoučatům, hovořme s nimi,
buďme jim dobrým příkladem. Hledejme společně Boha. On je
jistota v nejistotách. Dává smysl životu a jasný cíl. Ukazuje na
dobré a špatné. Spolehnout se na něho je tím jediným způsobem, jak zvládat a správně řešit různé situace. Jak získat pokoj
a také ho přinášet. Využijme toho, že stále ještě trvá čas milosti.
Pokojný a požehnaný rok 2018 nám všem,
přeje farářka Mgr. Alena Fabiánová

Bohoslužby
Ř í m sko k a t olická církev – Ja romě ř
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
10.15 hod.

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)
(Velichovky)

Více informací na www.jaromer.farnost.cz.

C í rkev a d ven t is t ů s ed méh o d n e

Ř ím skokatolic ká c írkev – Jose fo v
neděle
		
		
středa
pátek

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

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

Bohoslužby se konají každou sobotu Na Karlově:
09.00 - 10.30 hod.
10.45 - 11. 30 hod.
13.00 - 14.00 hod.

Studium Bible
Kázání Božího slova
Odpolední program

Cí r k e v č esko slov en s ká h us it s ká Ja rom ěř
pondělí
úterý
		
neděle

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

Více informací na www.husitijaromer.estranky.cz nebo na
mailu husbor777@email.cz
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Českobratrská c írkev evangel ick á
pondělí
		
středa
		
pátek
neděle
		
		

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

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

3. února
Masopust v Josefově
9.00 – 16.00 hod.
Pevnost Josefov
Pořádá: MKS
4. února
Velká oříšková loupež 2 – kinoklub
15.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
6. února
Milada – kinoklub
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
8. února
The naked truth – Odhalená
pravda
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

18. února
Tři prasátka
13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
Pořádá: LS BOĎI Jaroměř

10. února
K-PAX svět podle Prota
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
13. února
Klavírní recitál
19.00 hod.
Městské divadlo – Malý sál
Pořádá: MKS
15. února
Jan Blažen Santini-Aichel –
přednáška
17.30 hod.
Městské divadlo – Malý sál
Pořádá: NPÚ ÚOP Josefov a Městské muzeum Jaroměř

18. února
4 sestry
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
20. února
Ondřej Havelka a jeho Melody
Makers
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: Tomáš Grepl
23. února
O draku baziliškovi
16.30
Městské divadlo – Učebna „Suterén“
Pořádá: LD Maminy

Stomatologická pohotovost – 08.00-10.00 hod.

03.02. a 04.02.2018
MUDr. Karel Kalfus
Česká 50
Jaroměř
491 815 077

10.02. a 11.02.2018
MUDr. Lucie Strnadová
Z. Němečka 130
Jaroměř – Josefov
491 812 495

17.02. a 18.02.2018
MUDr. Ivona Plšková
Komenského 554/a
Česká Skalice
491 451 300

24.02. a 25.02.
MUDr. Jaroslav Ožďan
Boženy Němcové 13
Česká Skalice
491 452 789
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Z okolí

ÚNOR

Do Náchoda za zvířátky, panenkami i maškarami
Také v zimních měsících nebývá v největším městě našeho
regionu nuda. Pokud se teple oblečete, můžete vyrazit za zážitky pro celou rodinu.

Náchodský zámeček vršku kulatého se sice nachází na kopci,
ale cestu k němu si můžete zkrátit autem. V zámeckém příkopu možná zahlédnete odpočívající medvědy Ludvíka a Dášu.
Přejděte obě zámecká nádvoří a bránou se vydejte Alejí Kateřiny Zaháňské k oboře. Ujdete necelých 200 metrů a stanete
před areálem bývalého přírodního divadla, které nyní slouží
jako výběh pro daňky a muflony. Pokud jste s sebou vzali
nakrájená a nezkažená jablka, můžete se pustit do krmení, při
kterém si zajisté užijete dostatek legrace.

Pokud jste pěšky, vydejte se zpátky, projděte opět branou
a tentokrát se vydejte z kopce dolů po asfaltové silnici, až
se ocitnete poblíž náměstí (autem se přesunete na náměstí
skrze sídliště Plhov a dále podle dopravního značení). Odsud
pokračujte Tyršovou ulicí k Sokolovně. Přejděte na druhou
stranu a vydejte se doleva do ulice Za Sodovkárnou. Zde na
vás čeká Muzeum starožitných kočárků, panenek a patentních listin. Pokud si zde domluvíte prohlídku (na tel. 606 486
372 či 602 436 986), nebudete litovat. Čeká na vás unikátní
sbírka kočárků z období 1838-1970, historické panenky a více
než tisíce patentů nejen hraček, ale i letadel, dámského oblečení, a dokonce i žárovky T. A. Edisona a vzducholodi Graf
Zeppelin.
Na závěr malé doporučení – vyrazte na výlet do Náchoda
10. 2. 2018 a neprohloupíte. Po celý den bude probíhat Sousedský masopust, který doprovází průvod maškar, masopustní tržnice a zábavný program na Masarykově náměstí. Letos
se můžete těšit také na pohřbívání basy, vystoupení otužilců
a Zumbu. Pro děti je připraven Masopustní karneval v Beránku a také dospělí si budou moci užít Masopustní tancovačky
na stejném místě. A pozor – na účastníky průvodu čeká odměna v podobě nějaké sladké či horké dobroty, takže masky
s sebou. Podrobný program letošního ročníku naleznete již
brzy na našem webu www.kladskepomezi.cz a facebooku
(Kladské pomezí).
Text: Mgr. Jiří Švanda, foto: archiv SVČ Déčko

40 . r oč n í k P a rd ub ickéh o h ud eb n íh o jara

V koncertních sálech, divadlech, památkových objektech,
i méně tradičních prostorách v Pardubicích se uskuteční,
v rámci jubilejního ročníku Pardubického hudebního jara,
celkem 24 festivalových koncertů, operních a baletních
představení.

Předprodej vstupenek na PHJ 2018 probíhá již od poloviny listopadu 2017.
Jubilejní 40. ročník mezinárodního festivalu Pardubické hudební 2018 nabízí opravdu reprezentativní program. Už nyní
se můžeme těšit např. na koncerty k výročí 100 let založení
Československé republiky: Smetanovu Mou vlast v podání
České filharmonie, Dvořákovy Slovanské tance s Filharmonií
Brno a Smetanovu Libuši s Evou Urbanovou v hlavní roli. K devadesátému výročí úmrtí Leoše Janáčka uvedeme hned dva
koncerty a operu Liška Bystrouška.
V Pardubicích, Chrudimi, Hlinsku, Heřmanově Městci, Přelouči, Sezemicích, Kameničkách, ve Vysokém Mýtě a Žďáru
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nad Sázavou se představí přední orchestry, dirigenti, operní
a baletní soubory, komorní tělesa, pěvecké sbory a sólisté
opravdu zvučných jmen – vedle již zmíněné České filharmonie a Filharmonie Brno s dirigenty Petrem Altrichterem a Petrem Vronským zavítá do Pardubic legendární Mischa Maisky, mnohými kritiky považovaný za nejlepšího violoncellistu
současnosti, dále Janáčkův komorní orchestr Ostrava s klavíristou Matyášem Novákem, houslista Janem Mráčkem a Barocco sempre giovane, francouzský barokní soubor Les Folies
Francoises, pražský žesťový ansámbl Czech Brass, Vlachovo
kvarteto Praha, vokální okteta Gentlemen Singers a Octopus
pragensis, pěvci Adam Plachetka, Kateřina Kněžíková, Eva Urbanová a Štefan Margita, harfistky Jana Boušková a Kateřina
Englichová a další. Určitým vybočením z žánru klasické hudby bude koncert vokálního seskupení 4TET s Jiřím Kornem
v Chrudimi a v Pardubicích.
Koncerty festivalu se konají pod záštitou významných osobností kulturního a politického života a velvyslanců zemí zúčastněných umělců, s finanční podporou Ministerstva kultury
České republiky, Pardubického kraje, Statutárního města Pardubice a dalších subjektů.
Více informací o festivalu a program naleznete na www.pardubickehudebnijaro.cz
Mgr. Josef Krečmer, umělecký ředitel a dramaturg festivalu
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Se neC ura S en i orC en t rum v Hra d ci Králové

SeneCura SeniorCentrum v Hradci Králové nabízí díky otevření dalších dvou pater budovy od ledna příštího roku 76 volných lůžek, a to kvůli stále vyššímu zájmu o sociální služby pro
seniory.
Hradecký kraj tak bude mít k dispozici moderní zařízení, poskytující obyvatelům z Hradce Králové a širokého okolí péči formou domova pro seniory a velmi žádaného domova se zvláštním režimem pro osoby se sníženou soběstačností.
SeniorCentrum Hradec Králové vlastní od května 2017 skupina
SeneCura, rakouský provozovatel sociálních a zdravotnických
zařízení a zároveň provozovatel největší sítě soukromých domovů v České republice. „Všichni klienti u nás mohou očekávat
dlouhodobě bezpečné a příjemné prostředí a nejlepší možnou
péči,“ říká Anton Kellner, generální ředitel skupiny SeneCura.
V SeniorCentru Hradec Králové je k dispozici ubytování ve dvou
a třílůžkových pokojích. Nabízí nepřetržitou péči o klienty od
55 let s nárokem na pečovatelské a ošetřovatelské služby v domově pro seniory, ale také péči o osoby od 55 let se sníženou
soběstačností z důvodu Alzheimerovy choroby či jiných typů
demence, a to v domově se zvláštním režimem.
Klientům je 24 hodin, 7 dní v týdnu k dispozici zdravotnický
a ošetřující personál. Kromě dvou praktických lékařů docházejí
do SeniorCentra i psychiatr a diabetolog. Klienti dále mohou
využívat služeb fyzioterapeuta, je jim k dispozici základní rehabilitační péče či canisterapie (terapie s pomocí psů). K procházkám mohou senioři využívat terapeutické zahrady. Mimo to je
čeká také spousta exkurzí a výletů.
Všechny domovy skupiny SeneCura se řídí heslem: Život pokračuje s námi. K naplnění této filosofie domovy SeneCura staví
klienta s jeho individualitou, přáními a potřebami do středu
zájmu. Práci všech zaměstnanců SeniorCenter charakterizuje
úcta, respekt a lidskost. Klíčové aspekty v každodenním kontaktu s klienty jsou empatie, chuť naslouchat a pochopení.
Smyslem filosofie Život pokračuje s námi jsou i podpora a rozvoj sociálního soužití klientů s dalšími obyvateli v okolí. SeniorCentrum SeneCura Hradec Králové spolupracuje zejména
se základními školami nebo s diecézní charitou, která zajišťuje
mimo jiné i dobrovolnickou práci v domově.

SeniorCentrum se nachází uprostřed městské části Moravské
předměstí. Má vlastní parkoviště, je ale také velice dobře dostupné hromadnou dopravou.
Více informací o SeniorCentru a možnostech přihlášení najdete
na http://www.grandpark.cz/hradec-kralove/.
Barbora Šmýrová

Akce na únor 2018 v Královských věnných městech
Dvůr Králové nad Labem

Nový Bydžov

K LEPŠÍM ZÍTŘKŮM
1. 2. – 25. 3. 2018
www.muzeumdk.cz

MASOPUST NA MASARYKOVĚ NÁM.
9. 2. 2018
www.novybydzov.cz

SZIDI TOBIAS & Band
4. 2. 2018
www.hankuv-dum.cz
Hradec Králové
MASOPUST NA STATKU
11. 2. 2018
Šrámkův statek Piletice

Polička
ZBYŠEK SION – OBRAZY ZE STUDENTSKÝCH LET
3. 2. – 15. 4. 2018
Centrum Bohuslava Martinů

únor–duben 2018
www.jazzinec.cz
Vysoké Mýto
VOXEL
9. 2. 2018
www.mklub.cz
KRUCIPÜSK + SUPPORT: F.A.KING
24. 2. 2018
www.mklub.cz

Trutnov
JAZZINEC

Více informací na www.vennamesta.cz

23

Společenská kronika

ÚNOR

Dar pro Andreu
Devadesátiletá babička pomohla finančním darem postižené
Andree Zavřelové.
Den před štědrým dnem se stal
výjimečný pro rodinu Zavřelových z Jaroměře. 23. prosince
navštívila rodinu devadesátiletá
dáma Ludmila a předala rodině
finanční dar, který bude sloužit
pro postiženou Andreu Zavřelovou. Andrea Zavřelová od narození trpí dětskou mozkovou
obrnou a pohybu je schopná
pouze na vozíku. V listopadu
předal Andree finanční dar i
hokejový klub HC Jaroměř, o
čemž se dočetla paní Ludmila a
rozhodla se také přispět nema-

lou částkou, kterou ušetřila ze svého důchodu. Devadesátiletá babička kontaktovala pana Pavla Schröfela, který předával
finanční dar za HC Jaroměř, a ten se postaral o setkání. Pavel
Schröfel dodává: „Bylo to něco neuvěřitelného. Když jsem vyzvedával babičku Ludmilu, tak si představte, že na mě čekala
milá, starší dáma s patřičným důvtipem. Při prvním setkání na
mě vyhrkla: Panáčku vždyť mi je jen devadesát! (smích). Dorazili
jsme k rodině Andrey Zavřelové a předali dar. V ten moment jsem
viděl, jak by měly probíhat Vánoce. To byl přesně ten okamžik,
kdy by měli být všichni na sebe hodní. Babička Ludmila má můj
obrovský obdiv, protože její srdce je na správném místě. Kéž by
takových lidí bylo více.“
Překvapená byla i sama rodina, která nevěřila svým vlastním
očím. Ve dveřích se objevila kouzelná babička. Příběh velmi
dojemný, který sklízí nemalé pochopení v srdcích dobrých lidí.
Pavel Schröfel

Tř í k rá l o v á sb í rka v Ja roměři
o pě t p o má h a l a pot řeb n ý m

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

Všem, kdo podpořil osmnáctou Tříkrálovou sbírku, největší
dobrovolnickou akci Charity ČR, patří velký dík! Stejně jako
všem 58 skupinkám koledníků, kteří se vydali do ulic Jaroměře
a okolních obcí, aby podpořili ty, kteří nemají to štěstí žít každodenní život bez pomoci druhého. Jsou to nemocní roztroušenou sklerózou v pokročilém stadiu nemoci v prvním a stále
jediném zařízení v ČR – v Domově sv. Josefa v Žirči, kam poputuje 65 % výtěžku sbírky. 15 % bude použito na projekty diecézní charity, 10 % směřuje na humanitární pomoc a rozvojovou
spolupráci, 5 % výtěžku bude rozděleno na projekty charity ČR
a z 5 % bude pokryta režie sbírky.
Nechme hovořit čísla, která mluví o solidaritě a empatii potřebným. Celkem se vybralo 282.392 Kč a 5 dolarů (o 47.824 Kč nárůst oproti loňsku).
V Jaroměři a Josefově se vybralo 152.837 Kč. Z toho škola
B. Němcové přispěla částkou 9.116 Kč, škola Na Ostrově a Gymnázium Jaroslava Žáka uspořádali Tříkrálový koncert a díky
jemu nám mohli darovat 4.191 Kč. Věřící v josefovském kostele přispěli částku 5.150 Kč a v jaroměřském kostele 5.258 Kč.
V Semonicích se vybralo 12.592 Kč, ve Vlkově 4.832 Kč, ve Vestci a Zaloňově 7.945 Kč, v Rasoškách 14.236 Kč a 5 dolarů, na
Novém Plese 11.179 Kč, v Heřmanicích, Slotově, Brodu a Běluni
12.821 Kč, ve Velichovkách a Hustířanech 23.215 Kč, a v Jasen-
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né 19.775 Kč, v Žirči 3.918 Kč, v Rožnově a Neznášově 11.732 Kč
a v Habřině 7.310 Kč.
Peníze takto získané přidáme k náročnému projektu revitalizace „náměstíčka“, která umožní bezbariérový pohyb klientů
mezi jednotlivými objekty Domova sv. Josefa v Žirči.
Děkujeme za vstřícnost Městskému úřadu v Jaroměři, stejně
tak Městské policii Jaroměř. V neposlední řadě velký dík patří
jaroměřskému Skautu za vlídné přijetí a zázemí před zahájením
sbírky a poskytnutí prostor při občerstvení koledníků.
Díky všem zúčastněným!
Jitka Holcová, fundraising a PR, Domov sv. Josefa

TJ Sokol Jezbiny pořádá tradiční

SOKOLSKÝ PLES
v sále TJ Sokol Jezbiny.
Ples se uskuteční dne 16. 2. 2018 v pátek od 20,00 hod.
Hudba EMMA Machov.
Dětské maškarní odpoledne se uskuteční dne 17. 2. 2018 od 14,00
hod. v témže sále.

2018

Společenská kronika

Mě s t sk á k n i h o v n a Ja roměř

Vážení čtenáři a přátelé Městské knihovny Jaroměř,
po pečlivém sledování statistických dat v průběhu celého roku
můžeme zveřejnit výsledky činnosti knihovny v číslech. V roce
2017 bylo zakoupeno 4 793 knih. Knihovnu navštívilo 24 868
uživatelů. Uspořádali jsme 62 kulturních a 148 vzdělávacích
akcí. Online služby knihovny byly využity 6 366x.
Pondělí 5. února – Pobočka Zavadilka – 14:00 – Čtení na Zavadilce. Zveme Vás do společnosti dobrých knih a lidí, kteří rádi
čtou.

chyní, sklepů a spižíren, aneb jedli, pili, hodovali. Beseda s pracovníkem státního zámku Ratibořice Milanem Zálišem. Čeká
nás povídání, které přístupnou formou zachycuje základní pohled na historický vývoj přípravy pokrmů, skladování potravin,
servisu jídel, stolničení a stolování na šlechtickém sídle od pozdního středověku do začátku 20. století.
Čtvrtek 22. února – Hlavní budova – 15:00 – Herní klub. Kdo si
hraje, nezlobí. Přijďte se přesvědčit do knihovny.

Pondělí 19. února – Pobočka Zavadilka – 14:00 – Herní klub.
Společně si zahrajeme stolní deskové hry z pestré nabídky her
pro malé i velké.

Mimo tyto veřejné akce budou v hlavní budově probíhat každý
týden besedy pro družiny prvních tříd. Pobočka Josefov a pobočka Zavadilka chystají besedy pro děti z mateřských škol.
Aktuální informace o dění v knihovně naleznete na www.
knihovnajaromer.cz

Středa 21. února – Hlavní budova – 17:30 – Ze zámeckých ku-

Vaše knihovna, Martina Priharová

Vá no č n í b esí d ka v d ět s kém d omov ě

Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř.

Na čtvrtek 21. 12. 2017 od 10 hodin připravili žáci z Dětského
domova, Základní školy speciální a Praktické školy v Jaroměři společně s učitelkami vánoční besídku. Svým bohatým
programem tak chtěli vyjádřit nejen poděkování sponzorům,
sociálním pracovnicím a svým rodičům, ale i navodit sváteční
atmosféru a také trochu klidu, který všichni před Vánocemi
potřebují. V jídelně školy byly připraveny slavnostně upravené
stoly s vánočním cukrovím, ovocem, svíčkami a celé místnosti
dominoval nádherný stromeček, který darovala domovu firma
Mounfield a děti si ho společně s učiteli a vychovateli ozdobili.
V úvodu si všichni zazpívali píseň Vánoční, během níž byly zapalovány na stolech svíčky pro podpoření vánoční atmosféry.
Poté se představily jednotlivé třídy se svým programem. Hosté
i rodiče měli možnost zhlédnout zdramatizované písně, divadlení představení a zábavnou show „Čertí škola“. Žáci praktické školy oživili své recitační pásmo o znakový jazyk.
V pohádce „Čtvero roční období“ se všichni přítomni dověděli,
co by se stalo, kdyby Vánoce slavily všechna čtyři roční období
v rodinném kruhu a zima by nebyla ve „službě“. Do celého programu se zapojili všichni žáci dle svých schopností a možností,

nikdo nezůstal stranou.
Zvláštní poděkování patří panu faráři Mgr. Radimu Žárskému,
s jehož pomocí byla uspořádána charitativní akce „Vánoční
krabice“ a část dárků byla věnována také našemu domovu.
Podstatou této akce je zažít pocit štěstí z dětského úsměvu.
Pan farář Žárský s Janou Jánskou obohatili program besídky
hrou a zpěvem při kytaře.
Po programu nastala dlouho očekávaná chvíle, na kterou žáci
netrpělivě čekali. Přišel Ježíšek a přinesl dárečky. Byly to dárečky z akce „Vánoční krabice“. Oči dětem zářily zvědavostí a pak
i radostí nad rozbalenými dárky.
Besídka byla jako vždy zakončena tradičním štědrovečerním
pokrmem. V letošním roce si všichni pochutnali na hrachové
polévce.
Na závěr hosté nešetřili vřelým potleskem a některým ukápla
i slzička dojetí. Děkujeme panu faráři, všem zúčastněným, učitelům, vychovatelům, kuchařkám a v neposlední řadě i žákům.
Mgr. Lenka Beránková, tisková mluvčí
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Masopust v Josefově
Prvním článkem v letošním roce měla být bilance roku předchozího. Čas ale nezastavíme a na dohled už je první událost,
a to Josefovský Masopust. Proto se nebudu dlouho zaobírat
minulostí a sdělím jen ty nejdůležitější údaje.
Během sezony 2017 navštívilo turistický areál, který spravujeme, 24 104 návštěvníků. Oproti předchozímu roku je to o 2 600
platících více. Vstupenku All Inclusive (vstupenka do několika
objektů v pevnostním městě Josefově) si zakoupilo 1003 turistů, což je třikrát více než v minulém roce. Děkujeme všem, kteří
zavítali do Josefova na Bastion I a do podzemí a těší nás, že
někteří se tu i se svými dětmi objevili i vícekrát, aby se účastnili různorodých událostí a programů, které připravujeme. Dále
děkujeme všem organizacím, které s námi spolupracují a bez
kterých by to nešlo, za pomoc, nápady a úsilí, které do rozvoje
cestovního ruchu a volnočasových aktivit v Josefově dávají. Tolik k tomu nejdůležitějšímu. Pokud byste se rádi dočetli o proběhlé turistické sezoně více, stačí navštívit náš web www.pevnostjosefov.cz a prokliknout se na článek v sekci Novinky.
A nyní už o masopustu.
V sobotu 3. února se do josefovských ulic opět vydá masopustní průvod, ve kterém jste všichni vítáni. Bude začínat v 9 hodin na náměstí a povolí ho velitel pevnosti. Poté se průvod za
doprovodu hudby vydá do městských uliček navštívit sousedy
a zastavit se třeba i na Bastionu IV, kde všechny čeká vystoupení dětí ze Skřítkovy školky, masopustní scénky, soutěž v jíz-

dě na masopustních vozech nebo divokola, na kterých může
v průvodu pokračovat každý, kdo nebude chtít po svých.
Brány Bastionu I budou otevřené od 9 do 16 hodin. Na programu je dobově pojatý řemeslný jarmark. Zajímá Vás, jak pracuje
provazník, podkovář, jehlař, košíkář nebo přadlena? Řemeslníkům budete moci nahlédnout pod ruce, něco si vyzkoušet
či zakoupit jejich výrobek. Co se týče jídla, budou zastoupeny
zabíjačkové i sladké dobroty. Očekávat můžete přes čtyřicet
řemeslníků a trhovců.
Chybět nebude ani doprovodný program – loutkové divadlo
Jak se Honza učil bát od BOĎI Jaroměř, taneční vystoupení
folklorního souboru Barunka, hudební soubor Ritornello Michaela Pospíšila a kapela Herky. Zruční pekaři se mohou zapojit do soutěže o nejlepší masopustní koblihy. Stačí tři vlastnoručně usmažené koblížky přinést ten den od 8:30 do 11:15 na
pokladnu v průjezdu Bastionu I. O půl 12 bude vyhlášen vítěz.
Malí i velcí mohou zažít dobrodružné putování s masopustním
koblížkem
Pro ty, kteří neradi ztrácí čas ve frontě, což může nastat při
příchodu průvodu z města na Bastion I, jsme připravili možnost
zakoupit si vstupenku v předprodeji na Informačním centru
v Jaroměři nebo v Městské knihovně v Josefově. Pak zamíří
s touto vstupenkou v den masopustu do Dolíku, kde příchozí
pustíme na Bastion I. Toto platí od 10:30 do 11:30 hodin.
Těšíme se na viděnou v Josefově!
Ilona Rejzková Zatloukalová

V í n o v J a ro m ěř i

Vinotéka u sv. Mikuláše na jaroměřském náměstí již téměř
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.
Díky iniciativě paní Vlasty Rudolfské vzniklo na prostranství
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, přijďte se dozvědět více do naší Vinotéky.
Pro tento rok jsme pro Vás připravili „Putování po vinařské oblasti Čechy“.
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. Nechte se příjemně
překvapit ...
Kontakt: Vinotéka u sv. Mikuláše, náměstí ČSA 60, Jaroměř,
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tel: 737 391 820, mail rudolfsky@cechcv.cz.
14. února
15. března
duben		
květen
červen

Zámecké vinařství Třebívlice
Lobkowiczke zám. vinařství Roudnice n.L.
Vinařství Bettina Lobkowicz Mělník
Školní statek Mělník
Vinné sklepy Kutná Hora
Stanislav Rudolfský

Loutkové divadlo Maminy Jaroměř
vás srdečně zve na pohádku z cyklu
KAŠPÁRKOVY VEČERNÍČKY PRO KLUKY A PRO HOLČIČKY
Pátek 23. února 2018 v 16.30 hod.
Městské divadlo – Učebna „Suterén“

O DRAKU BAZILÍŠKOVI

Klasická marionetová pohádka o mocné čarodějnici Uršule, která
se s pomocí svého draka chtěla stát vládkyní celého světa.
Vstupné: 25 Kč
Po představení bude pro děti připravený výtvarný koutek, losování
vstupenek atd. Vezmete-li dětem do divadla na přezutí bačkorky,
budou se cítit volněji a pohodlněji – zkrátka jako doma.

2018

Tipy pro vás

P ř e d n á ška J i ří ho B a ls kéh o
J an B la žej S a n t in i-Aich el
víme, že jsou "od Santiniho", jako např. zámek Karlova koruna
v Chlumci nad Cidlinou, nebo to jen důvodně tušíme, jako je
tomu u zámku v Lázních Bělohradu. Některé skvosty bohužel
zanikly nebo jsou tak přestavěny, že již s původní Santiniho
podobou nemají mnoho společného. Je však překvapivé, kolik a jakých staveb pro objednatele z našeho regionu navrhl.
Jiří Balský

Výzva k účasti na přípravě jubilejní výstavy – vlastní či rodinné vzpomínky na události roku 1968.

Když se řekne "to je od Santiniho", povětšinou zpozorníme
a očekáváme, že uvidíme a zažijeme něco, co má punc výjimečnosti. Oprávněně. Santini-Aichel, geniální český architekt s italskými kořeny, dokázal za přibližně 24 let aktivní architektonické tvorby navrhnout řadu zcela výjimečných architektonických
skvostů, které většinou dodnes zdobí českou i moravskou
krajinu a města. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech, kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele
v Sedlci u Kutné hory (památka UNESCO), chrám Jména Panny
Marie ve Křtinách nebo jedinečný Poutní kostel svatého Jana
Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Projektoval však nejen pro církevní řády, ale i pro šlechtické zadavatele.
Během přednášky si přiblížíme stavby na území Královéhradeckého kraje, o kterých víme či se o nich důvodně domníváme, že jejich architektonický návrh vyšel z pera Santiniho-Aichela. Řadu z nich dodnes při svých cestách vídáme, ať už

Městské muzeum v Jaroměři připravuje na termín 7. 6. –
21. 9. 2018 muzejní program k 50. výročí okupace vojsky
Varšavské smlouvy, který bude zaměřený především na
školní mládež. Při této příležitosti si dovolujeme oslovit
i Vás, abyste prostřednictvím vlastního dopisu nebo rozhovoru v muzeu zaznamenali své či rodinné vzpomínky na
události roku 1968 a tím je i uchovali pro další generace.
Na základě Vašeho přání bude záznam vzpomínek tvořit
součást jubilejní expozice, nebo bude pouze uchován v archivu Městského muzea. Velmi vítány jsou i různé hmotné
památky z daného období, jako např. fotografie, tištěné
reálie, součásti vojenského vybavení, ale i věci denní potřeby. Pro zapůjčení předmětů bude s laskavými zapůjčiteli
sepsána písemná dohoda.
Rozhovor je možné uskutečnit v Městském muzeu (Husova 295), ideálně po předchozí domluvě na tel. +420 491 812
731, nebo emailu info@muzeumjaromer.cz.
Předem Vám děkujeme za vyslyšení naší výzvy!
Za realizační tým, Rudolf Havelka

Životní jubileum v prosinci 2017 oslavili:
Vlasta Hovadová		
Karel Petrnoušek		
Anna Machová		
Antonie Krystová		
Zdeňka Hejcmanová
Zbyšek Jánský		

88
85
96
93
89
87

Eva Vítová			
Božena Dernerová		
Irena Křičenská		
Jarmila Marksová		
Jana Lábusová		
Marie Josefi		

86
87
94
87
88
95

Marie Rejchrtová		
Věra Kočvarová		
Simonne Kubíčková		

89
88
85

(září)

František Kuchta		

90

(listopad)
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Zábavně-naučné okénko

ÚNOR

M a s op ust
Doplň do políček. Pokud si přečteš úvodník, nebude to žádný problém:
1.

Masopust je oslava konce ...

2.

Tučný čtvrtek je spojen se ...

3.

Tradičně se koná průvod ...

4.

Tento svátek je původem ...

5.

Může být starořímský odkaz na Bakcha, boha ... a vína

6. Masopust končí na Popeleční ...
7.

Po Popeleční středě následuje čtyřicetidenní ...

8. Masopustu se také lidově nazývá...

Doplň chybějící y/i a vymaluj podle zadání pod obrázkem.

Urči, o jaký druh přídavných jmen se jedná. Potom
vymaluj dle zadání:
Přídavná jména tvrdá:		
Přídavná jména měkká:		
Přídavná jména přivlastňovací:
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červeně
žlutě
zeleně

Vymaluj:

2018

•

•

Inzerce

Čištění koberců a čalounění pro domácnosti
i firmy. Kompletní úklidový servis. Kvalitně
za rozumnou cenu a s dopravou zdarma. Telefon: 603 701 992.
Rozvedená žena koupí menší byt v Jaroměři, zavolejte prosím na tel. 774 777 073.

•

Mladá rodina hledá větší byt nebo dům v Jaroměři
a okolí. Nabídky prosím na tel. 774 777 072.

•

Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Jaroměře do 20 km na všechny směry, nabídněte na tel.
775 777 073.

•

Mladý muž koupí byt 2+1 v Jaroměři, platím v hotovosti, volejte na tel. 776 566 630.

•

Výkup starožitností a sběratelských předmětů. Obrazy, rámy, hodiny, náramkové a kapesní hodinky,
knihy, pohledy, mince, bankovky, odznaky, šavle,
bodáky, sklo, porcelán a jiné. Poradenství i návštěva je vždy zdarma, platba hotově. Volejte, pište. Tel.
605 254 511

•

Koupím byt v Jaroměři ideální 3+1. Tel. 735 978 818.

•

Koupím malotraktor, motocykly, auto do r. 89.
736 741 967.

•

Sleva na zlato 15 %. Zlatnictví u kostela Alena
Sejtková. Nám. ČSA 8, Jaroměř, 491 812 366. Nabí-

zím dárkové poukázky. Otevřeno Po - So.
•

Rakouská firma hledá vhodnou dámu na pozici stylistky pro prodej šperků. Možnost i jako přivýdělek.
Kontaktní osoba na tel.: 777 559 365.

Pravidla pro inzerenty
Uzávěrka pro inzerci je vždy k 15. v měsíci. Zpravodaj
vychází k 1. v měsíci.
Ceník a pravidpro zaslání inzerce naleznete na webových stránkách města Jaroměře. Pro více informací nás
kontaktujte na e-mail: redaktor@jaromer-josefov.cz
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Inzerce
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ÚNOR

Česko-polská spolupráce
Náš polský partner Ziębice vás zve do svého Minsterberského knížectví, Město Jaroměř nabízí novou filmovou aplikaci.

Město Jaroměř se zapojilo do realizace mikroprojektu
v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis,
Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, a spolu
s městem Ziębice vstoupilo do projektu typu A, a to jako
„vedoucí partner“.
Výstupem projektu našeho partnera, města Ziębice, jsou
webové stránky http://ksiestwo-ziebickie.pl/ a mobilní
aplikace „Księstwo Ziębickie” (Android, iOS), kterou si
můžete prohlédnout i v českém jazyce. Město se středověkým rázem, jež je hlavním městem Minsterberska,
nabízí také atraktivní stezku Minsterberského knížectví,
díky které můžete objevit stopy po dobách, kdy zde bylo
hlavní město knížectví.
Výstupem Města Jaroměře je pak mobilní aplikace „Po
stopách filmů“ (Android, iOS), kterou si můžete zdarma
stáhnout do svého telefonu. Mobilní aplikace, jež stále
aktualizujeme, vás provede filmovým zákoutím Jaroměře, kde se natáčelo více než dvacet filmů a představí vám

různé zajímavosti. Pro fanoušky je navíc připraven kvíz,
díky kterému můžete získat cenu z chráněné dílny.
A víte, jaké filmy se u nás již natočily?
Zabitá neděle, Babička, Hodina života, Džusový román,
Žiletky, Oběti a vrazi, Musíme si pomáhat, Hitler: Vzestup
zla, I ve smrti sami, Post Bellum, Něžné vlny, Bastardi 2,
Sarajevo 1914, Wilsonov, Úkryt v ZOO, Zahradnictví: Rodinný přítel, Zahradnictví: Dezertér, Zahradnictví: Nápadník.
Mgr. Markéta Drahorádová, referent odboru OŠKT
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