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OTEVÍRÁNÍ
PEVN OSTI
JOS E F OV
2. 4. 2022

Slavnostní zahájení turistické sezony
2022 v pevnostním městě Josefově.
Od 13.0 0 hod. začátek programu,
pochod vojska městem, vztyčení
vlajky na Bastionu No. I a podzemí,
bitevní ukázka, zpřístupnění muzeí
a turistických areálů .
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K poslechu a tanci hraje X Band
Vstupné 100 Kč - vstupenky jsou slosovatelné
Předprodej 3. dubna od 18.00 do 20.00 na hřišti TJ Sokol v Jezbinách
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Velikonoce

na pevnosti
15.–18. 4. 2022
Během velikonočních svátků
15.4. až 18.4.2022 bude turistický
areál Bastion No. I a podzemí otevřen
pro veřejnost. Prohlídky jsou vždy
v celou hodinu. Otvíráme v 9 hodin,
poslední prohlídka odchází v 16 hodin.
Tržiště a velikonoční dílničky naleznete
15. a 16.4. na nádvoří Bastionu I
a velikonočně vyzdobených kasematech.
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SLOVO STAROSTY

Svůj dnešní příspěvek nemohu jinak, než věnovat dění na Ukrajině a s ním spojenou situací u nás. Po dva roky byla naše společnost
sužována pandemií Covid-19 a sotva se začala situace uklidňovat a přicházela naděje pro návrat k našemu normálnímu způsobu života, stalo se něco, čemu lze ve 21. století jen stěží uvěřit.
Dne 24. 2. 2022 napadla Ruská federace
nezávislou a suverénní zemi Ukrajinu.
Tento neospravedlnitelný a barbarský čin má a jistě ještě bude mít i dopady na naši zemi a logicky i na naše
město. Dnes, kdy píši tento příspěvek,
tedy 16. března 2022, se Ukrajina již 21.
den statečně brání mnohem silnějšímu
agresorovi, který se neštítí útočit i na
civilní cíle, jako jsou nemocnice, školy, školky a další objekty. Svůj odporný
zločin agresor hájí podobnou rétorikou,
kterou si i naše země velmi dobře pamatuje z doby, kdy Hitler obsazoval Sudety
a následně celou naši zemi. Tehdy jsme
jako národ cítili velkou hořkost, která
přetrvala po mnohá desetiletí nad tím,
že nás spojenci obětovali, tzv. v zájmu
budoucího míru. Další podobnou ranou
pro nás byla „přátelská pomoc“ řízená současnými okupanty Ukrajiny, tedy
vpád armád Varšavské smlouvy na naše území v roce 1968 a následná 23 let
trvající okupace našeho území armádou tehdejšího SSSR. I tehdy jsme cítili
křivdu, že se nás civilizovaný svět nezastal a nepomohl nám. Vždyť jen do konce roku 1968 okupanti zavinili smrt 137
civilistů. Do konce roku 1969 emigrovalo kolem 100 tis. osob a do konce zrůdného bolševického režimu pak zhruba čtvrt milionu lidí.
Historie tedy jasně vypovídá o tom, že
tato cesta k míru nevede. Agresorovi
se nesmí ustupovat. Obětovat spojence
v zájmu zachování pocitu vlastního bezpečí a pohodlí není cesta k míru. Stejně
jako našim krajanům tehdy poskytly
azyl civilizované země i my nyní musíme pomoci lidem, kteří ze dne na den
přišli o své domovy a hledají bezpečí.

Rozhodně bude tato pomoc vyžadovat
jisté oběti od nás všech, ale stejně tak je
bezesporu naší morální povinností tuto
pomoc poskytnout.
Chci tedy poděkovat za obrovskou vlnu
solidarity, která se v Jaroměři vzedmula
a neprojevila se jen prázdnými gesty, ale
konkrétní pomocí.
S hrdostí vás nyní mohu informovat, že město Jaroměř poskytlo částku
80 000 Kč na pomoc Ukrajině. Ve spolupráci s Českým červeným křížem byly zorganizovány sbírky, ve kterých se
podařilo vybrat téměř pět plných dodávek potravin a hygienického materiálu.
Město Jaroměř poskytlo tři bytové jednotky, v nichž ubytovalo celkem 6 žen
a 14 dětí uprchlých z míst zasažených
boji na Ukrajině.
Na svém dnešním jednání rozhodla RM
o přípravě dalších ubytovacích kapacit
v penzionu u Mlýna, kde budeme moci poskytnout azyl dalším lidem, které
ruská agrese připravila o domov.
Velké díky si zaslouží i organizace a občané, kteří pomáhají potřebným. Ať již
příspěvky do finančních či potravinových sbírek, poskytnutím ubytování či
jinou formou pomoci. V tuto chvíli již
v Jaroměři nalezlo svůj dočasný domov
182 osob. Toto číslo bohužel není konečné a město proto připravuje i další varianty pro případ, že by ani kapacity chystané ve zmiňovaném penzionu nestačily. Připravujeme i organizaci dalších sbírek potřebného materiálu,
a to jak pro osoby, které jsou již v našem
městě, tak i další pomoc pro potravinovou banku a Ukrajinu.
Bohužel se však vyskytují i názory opačné, které kritizují poskytování této

pomoci, nebo dokonce obhajující ruskou invazi. K názorům, že stát a město
by se měly starat o naše občany a ne pomáhat uprchlíkům, mám jen jediný komentář: Prosím, zkuste si jen představit
sebe a své nejbližší, jak se bez prostředků ocitnete v cizí zemi, protože váš dům
rozmetal výbuch a ve vteřině jste přišli
o vše co jste měli, stříleli po vás a vaší
jedinou možností byl útěk přes hranice.
Vážně takoví lidé nepotřebují pomoc?
Opravdu je někdo v naší zemi ve srovnatelné pozici? Prosím, konejme všichni
tak, abychom se v budoucnu za své činy
nemuseli stydět.
Josef Horáček, starosta

NESOUHLASÍM

Na jednání Zastupitelstva města (ZM) dne 23. 2. 2022 odsouhlasila většina zastupitelů dar města soukromému subjektu (Bytové
družstvo Padesátka), 53 % podíl města na budově č. p. 545 v ulici Legionářská a dar 954 m² parcely 617/15. Nesouhlasím s tímto darem! Město bylo spoluvlastníkem 53/100 na daném majetku od května 2002 na základě smlouvy o hospodaření se společnou věcí. Po rekonstrukci tohoto bytového domu se táhly dlouhé soudní spory se zhotovitelem díla na závady stavby. Částečně úspěšně,
částečně nikoliv a to až k neúspěšné stížnosti města u Ústavního soudu ČR.
Od roku 2019 se stále předkládaly ZM
návrhy na darování většinového podílu města bytovému družstvu. Vždy jsem
byl proti tomuto daru. Ze strany vedení města bylo vždy argumentováno nezávazným názorem Ministerstva vnitra
z 11. 12. 2018, že město může darovat svůj
majetek, ale pozor, pokud je to zevrubně

zdůvodněno s ohledem na současnou
nastalou situaci. A tak vyvstává základní otázka, zda-li zdůvodnění daru morálním hlediskem je dostatečné vůči povinnosti zastupitelů spravovat hospodárně cizí majetek, tedy jim do správy svěřený majetek všech občanů města. Je třeba se veřejně ptát, je takový dar

z morálního hlediska prospěšný občanům města, nebo obdarovanému?
Výše daru byla ohodnocena podle znaleckého posudku z května roku 2019
(!!!) č. 04/793/2019 na celkovou hodnotu 20 280 000 Kč. Pozor, všimněte si, že
hodnota daru přesahující dvacet miliónů korun, byla stanovena již v roce 2019.
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To je starý odhad a dnešní ceny nemovitostí jsou již zcela jinde! Při jednání ZM jsem se veřejně ptal předsedkyně Finančního výboru (zvolená za Hnutí
dobrých proměn pro Jaroměř), zda-li tento dar projednával FV. Dostalo se
mi vytáčivé, rozpačité odpovědi, že nikoliv. Tento dar neprojednávala a ani
neschválila Komise pro nákup a prodej majetku města. Od řady zastupitelů
opakovaně zvolených za ANO, Volbu pro
město, ODS… jsem očekával na základě
jejich předchozích jednání prosazování
tohoto daru. Ale byl jsem velmi zklamán
jednáním nových zastupitelů zvolených
za Hnutí dobrých proměn pro Jaroměř,
vedených radním panem Rudolfským.
Dar města soukromému subjektu za desítky miliónů korun je navíc do očí bijící v porovnání se zamítnutím vyslyšení petice několika stovek občanů města,

žádajících zastavení prodeje historického domu č. p. 6 v Lidické ulici v Josefově.
Jde o prodej domu včetně historického veřejného sálu PDA (dříve Posádkový
dům armády). Zdůvodnění vedení města k odmítnutí vyslyšení petentů je v porovnání s uskutečněným darem do nebe volající. Oni říkají, že tento majetek
je pro město ekonomicky nevýhodný
a město nemá na jeho opravy. Na jedné
straně se rozdávají majetky v hodnotě
desítek miliónů korun a na druhé straně
se argumentuje „chudobou“ města.
Po zveřejnění tohoto článku se na mne
jistě vrhne radniční koalice s tím, že
jsem byl u toho, když v devadesátých
letech město usnesením ZM prodávalo svým občanům s výraznou slevou byty v jejich panelákových domech (tehdy nazývaných prezidentem republiky králíkárny). Já osobně jsem na tohle

tehdejší rozhodnutí ZM hrdý. Občané
města si mohli za přijatelnou cenu koupit byt ve kterém bydleli. Panelové domy
města byly té době v havarijním stavu
(výtahy, okna, nezateplené…). Občané si
je potom sami opravili. Tehdy to ale nebyl dar, ale prodej. Kdyby se v současnosti místo daru za desítky milionů korun jednalo o prodeji, jistě by se našla
shoda na rozumné kupní ceně a město
mohlo mít nějaké peníze na opravu třeba PDA.
Občané by si před podzimními komunálními volbami měli v knihovně vypůjčit mimořádné číslo Zpravodaje z roku
2018 a podívat se co jim naslibovali („nakukali“) tehdy kandidují současní zastupitelé. Říká se, že jen hlupák udělá stejnou chybu dvakrát.
Ing. Otto Salač, CSc.,
zastupitel

REAKCE NA ČLÁNEK ZASTUPITELE SALAČE

Ve svém příspěvku pan zastupitel odhaluje skandální nakládání zastupitelů s majetkem města, který prý rozdáváme soukromému
subjektu ke škodě občanů. Co tedy vedlo naprostou většinu zastupitelů k tomuto rozhodnutí?
Dne 9. 5. 2002 schválilo Zastupitelstvo města Dohodu podílových spoluvlastníků bytového domu o hospodaření se společnou věcí mezi Městem Jaroměř a Bytovým družstvem
Padesátka – Jaroměř. Dovolím si citovat Čl. III. Odstavec 6 této dohody. „Ve lhůtě do 90 dnů od 21. 3. 2022 (20 let od nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí na bytový dům ve spoluvlastnictví účastníků této dohody) uzavře město Jaroměř
s bytovým družstvem Padesátka – Jaroměř darovací smlouvu,
jejímž předmětem bude spoluvlastnický podíl města Jaroměř
k bytovému domu ve spoluvlastnictví účastníků této dohody. Návrh darovací smlouvy předloží město Jaroměř. Bytové
družstvo Padesátka – Jaroměř uhradí veškeré náklady spojené s převodem spoluvlastnického podílu.“

Město tedy pouze splnilo závazek jasně vyplývající ze smlouvy. Jako jediný ze současných zastupitelů byl pan zastupitel Salač v roce 2002 zastupitelem, a dokonce radním města, účastnil se výše zmiňovaného jednání ZM, při kterém tehdy byla dohoda zastupiteli schválena jednomyslně. Sám tedy
svým hlasováním slíbil družstevníkům dar spoluvlastnického
podílu města a nyní paradoxně pranýřuje současné zastupitele za plnění tohoto slibu. Jistě, pro někoho je tento způsob
jednání zřejmě přirozeným, pro nás však nikoliv a děkujeme
všem zastupitelům, pro které je plnění slibů a závazků města samozřejmostí.
Josef Horáček, starosta
a členové Rady města Jaroměře

SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL MĚSTA JAROMĚŘ
NA BYTOVÉM DRUŽSTVU PADESÁTKA
Na jednání Zastupitelstva města Jaroměře (ZM) dne 23. 2. 2022 došlo k poslednímu kroku v dlouhé řadě povinných úkonů, kterým
bylo odsouhlasení převodu 53 % podílu města Jaroměře na nemovitostech druhému spoluvlastníku, Bytovému družstvu Padesátka,
a to darem.
Občané by měli znát důvody, které k tomuto kroku vedly naprostou většinu
hlasujících zastupitelů, než tento krok
případně odsoudí, jak to učinil jediný ze
současných zastupitelů pan Otto Salač.
Upozorňuji, že žádný ze zastupitelů
z Hnutí dobrých proměn nemá a neměl
žádný osobní zájem ani vztah k tomuto
družstvu.
Bytové družstvo (BD) Padesátka vzniklo v r. 2000 a dostalo příslib státní dotace na podporu bydlení. Poskytnutí
dotace však stát podmínil nadpoloviční majetkovou účastí Města Jaroměře,
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kterému dotaci poskytl. Město pak přesunulo tuto dotaci na zbudování bytů do
družstva. Jednalo se přibližně o částku
200 tis. Kč na každou jednotku. Město
pak muselo být spoluvlastníkem 20 let,
to byla další zásadní podmínka státu.
Je tedy zřejmé, že Město tehdy nevložilo do družstva ze svých prostředků nic.
Popisuji model poskytnutí státní dotace na podporu budování bydlení pro občany obcí, jejíž důsledky nyní řeší vedle Jaroměře mnoho dalších jiných měst.
Smlouva mezi družstvem a městem byla uzavřena, stát poskytl dotaci, město

přesunulo dotační peníze do družstva,
ale tehdejší vedení města neučinilo důležitý krok, tj. nezveřejnilo tento záměr,
čímž se smlouva stala neplatnou. Nutno
říci, že to byla běžná dobová praxe, napadená až zpětně.
Zastupitelé Hnutí dobrých proměn byli
zvoleni občany města Jaroměře na podzim r. 2018 a od té doby byl tento bod
několikrát v ZM projednáván. Všichni
jsme zvažovali, zda je tehdejší formální pochybení na straně města důvodem postupovat odchylně od smluvního slibu města. Nebo zda chování státu
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změnou mnoha zákonů je důvodem nedodržet původní smlouvu. Nakonec, jak
je vidět z posledního rozhodnutí zastupitelů dne 23. 2. 2022, navazujícího na
několik rozhodnutí předchozích, se tři
čtvrtiny zastupitelů rozhodly původní smlouvu dodržet. Pro mne byla hlavním důvodem k odsouhlasení převodu
vlastnictví podílu řada soudních sporů se zhotovitelem stavby, která vlastně
ještě ani dnes není zcela u konce a město stojí peníze. Pro zastupitele za Hnutí

dobrých proměn bylo společným morálním důvodem naplnění závazku vyplývajícího z uzavřené smlouvy, tedy že
závěrečným krokem bude darování spoluvlastnického podílu města Jaroměře
BD Padesátka. Nejde o rozdávání městského majetku, ale o naplnění smluvního závazku, přijatého zastupiteli našeho
města v roce 2002. Závazky se mají plnit, nikoliv zpochybňovat.
Za zastupitele Hnutí dobrých proměn
Dagmar Pultarová

VÝSTAVBA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY U NEMOCNICE
V OBDOBÍ OD 5. DUBNA 2022 DO 21. SRPNA 2022
Dne 5. dubna letošního roku se zahájí výstavba nové okružní křižovatky, a to v místě křížení silnice I/37, ulice Na Cihelnách a silnice II/285, ulice Velichovská a Národní.
Provoz na křižovatce se tak stane bezpečnějším a plynulejším.
Stavba bude rozdělena do dvou etap.
1. První etapa stavby bude probíhat ve směru do ulice Národní
k nemocnici, doba stavby od
5. 4. 2022 do 5. 6. 2022.
Objízdná trasa: ul. Národní –
okružní křižovatka „U Tesca“ – ul.
Husova – okružní křižovatka „Na
Špici“ – ul. Na Cihelnách.
2. Druhá etapa stavby bude ve
směru do ulice Velichovská, doba
stavby od 6. 6. 2022 do 21. 8. 2022.
Objízdná trasa: okružní křižovatka „Na Špici“ – sil. I/33, směr
Hradec Králové po odbočku na
dálnici D11 a Rožnov – Rožnov,

směr Velichovky – před obcí
Velichovky odbočit vpravo směr
Jaroměř.
V rámci stavby bude omezen průjezd obcí Hořenice do Jaroměře, ulice
Na Vrších. Silnice I/37 zůstane po celou dobu stavby průjezdná s omezením.
Zhotovitelem díla byla vybrána firma
EUROVIA CS, a. s.
Sledujte prosím webové stránky města a Facebook, kde budou aktuálně doplňovány informace ohledně objízdných
tras, uzavřených úseků a případné změny termínu stavby.
Jana Hájková, vedoucí
odbor dopravy a silničního hospodářství

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÁ MÚ JAROMĚŘ
•

Opakované výběrové řízení č. 08/2022
PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA MĚSTA JAROMĚŘ

•

Opakované výběrové řízení č. 09/2022
REFERENT/KA ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU ODBORU VÝSTAVBY
MĚSTSKÉHO ÚŘADU JAROMĚŘ

•

Opakované výběrové řízení č. 10/2022
REFERENT/KA STÁTNÍ SPRÁVY: ODD. SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

•

Výběrové řízení č. 12/2022
INVESTIČNÍ REFERENT/KA ODD. INVESTIC A ROZVOJE ZAŘAZENÉHO
POD ODBOREM MAJETKU MĚSTA MĚSTSKÉHO ÚŘADU JAROMĚŘ

Přihlášky a informace k jednotlivým výběrovým řízením naleznete zde:
Úřední deska - Oficiální stránky města Jaroměř (www.jaromer-josefov.cz)
v sekci Výběrová řízení (personalistika).

CO SE STANE
S POUŽITÝMI OLEJI
PO JEJICH VYTŘÍDĚNÍ
To, že jedlé oleje a tuky nepatří
do dřezu, protože ucpávají odpadní trubky, způsobují celé havárie kanalizací a škodí jak v odpadních vodách, tak v půdě, již
určitě víte. Co se ale děje s tímto
odpadem po jeho správném vytřídění? Na tuto otázku mi pomohli odpovědět paní Marcela
Skokanová a pan Jan Háda, oba
ze společnosti Trafin Oil.
Plastové lahve s obsahem použitých
jedlých olejů a tuků se vysypou na
pás zpracovatelské linky. Linka lahve rozdrtí, aby z nich oleje a tuky
vytekly a připravily se pro další fáze zpracování. Nadrcené a opláchnuté PET a plasty se dále předávají k recyklaci. Sebraný olej projde několika fázemi čištění, při kterých se
zbaví jemných zbytků plastů, vody
a biologicky rozložitelných zbytků,
jako je třeba strouhanka ze smažení
nebo zbytky masa z konzerv. Tento
bioodpad se pošle do bioplynové stanice. Vyčištěný a zpracovaný olej pak
slouží jako přísada do biopaliv druhé generace, nebo jako surovina pro
výrobu stoprocentně recyklovaného
leteckého paliva. Pro představu, recyklací jednoho litru odpadního oleje ujedou naše osobní dieselová auta čtrnáct kilometrů zcela bez emisí.
Třídit přitom můžeme nejen olej
z friťáku a pánve, ale také olej
např. z nakládaných potravin (sýrů,
rajčat, masa), dále pevné tuky – máslo, margaríny, nebo dokonce výpek
z masa či mastnotu z polévky.
Obce mají zákonnou povinnost od
roku 2020 zajišťovat sběr jedlých
olejů a tuků. V Jaroměři lze odevzdávat použité jedlé oleje a tuky na sběrný dvůr, do popelnic pro sběr olejů přímo určených, nebo je nechávat v uzavřené PET lahvi na víku popelnice na směsný komunální odpad
připravené k vývozu.
Občané Jaroměře předali v roce 2021
k recyklaci 696 kg této suroviny (sběr
po městě tvořil 336 kg a ze sběrného
dvora bylo předáno 360 kg).
Mgr. Petra Nocarová, referentka
odbor životního prostředí
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POLICISTÉ SE ZAMĚŘILI NA PŘEDEPSANOU RYCHLOST

V pátek 25. 2. 2022 odpoledne se uskutečnila celorepubliková dopravně bezpečnostní akce zaměřená na předepsanou rychlost
osobních vozidel na silnicích, do které se zapojili i náchodští dopravní policisté.
Příslušníci z dopravního inspektorátu prováděli dohled nad bezpečností a
plynulostí silničního provozu ve vozidle
v civilním provedení za užití integrovaného rychlostního radaru a to mezi obcí Dolany a ulicí Náchodská v Jaroměři.
Dopravní policisté při běžném provozu
radarem zkontrolovali přes pět desítek
vozidel a pouze u tří z nich bylo zjištěno překročení dovolené rychlosti v obci.
Řidiči těchto tří vozidel byli za svůj prohřešek postupně zastaveni a následně
kontrolováni. Mimo dechové zkoušky
se museli podrobit i kontrole předepsaných dokladů. Zastavení řidiči si uvědomovali důsledky své nepřiměřeně rychlé jízdy, obzvlášť potom, co jim policejní
preventista předložil snímek s následky dopravní nehody, jaké nepřiměřená
rychlost řidičů může přinést. Dotčeným
řidičům byla udělena symbolická pokuta

v řádu několika stovek korun, za kterou
všichni tři hlídce dokonce shodně poděkovali. Jako malou satisfakci obdrželi od
policejního preventisty pozornost v podobě reflexivních materiálů a preventivní leták, jak zvládnout situaci při případné dopravní nehodě. Na závěr policejní kontroly preventista s dotčenou
hlídkou dopravních policistů popřál řidičům, aby takový leták nikdy nepotřebovali. Akce se setkala s pozitivním
ohlasem z úst samotných řidičů a za vše
vypovídaly i úsměvy po obdarování preventivními materiály. Řidiči policistům
na místě přislíbili, že se budou snažit,
aby se podobného prohřešku v budoucnu již nedopustili.
Podobné dopravně bezpečnostní akce
budou samozřejmě policisté provádět i
nadále. Je totiž zapotřebí upozornit řidiče na možné následky, které mohou

VÍNO V JAROMĚŘI

Je to již více než dvacet let, co Vinotéka u svatého Mikuláše
z jaroměřského náměstí připravuje edukativní setkání s vinaři a vínem, kteří jej pro nás, pro potěchu našeho těla i ducha, s láskou připravují. Všichni jste srdečně zváni!

DALŠÍ PROGRAM:
28. 4.
24. 5.
16. 5.

Vinné sklepy Kutná Hora, pan Lukáš Rudolfský
Znovín Znojmo, pan Martin Šmíd
Kolby Pouzdřany a Vinařství Reisten, pan Šeda

Rezervace vašich míst ve Vinotéce u sv. Mikuláše, náměstí Československé armády 60, Jaroměř, paní Vlasta Rudolfská,
na tel.: 732 566 310, případně e-mailem: rudolfsky@cechcv.cz

vyplynout z nepřiměřené rychlosti.
„Nepřiměřená rychlost může stát i za
dalšími příčinami dopravních nehod.
Jedná se o předjíždění a způsob jízdy. Právě způsob jízdy tvoří dlouhodobě nejvyšší podíl dopravních nehod.
Do způsobu jízdy jako příčiny dopravních nehod lze zařadit i například vjetí na krajnici, vyhýbání se protijedoucímu vozidlu, ale i otáčení, couvání, špatný technický stav vozidla a další případy.“ uvedl vedoucí dopravního inspektorátu Náchod npor. Ing. Pavel Hlaváč.
Mnoha dopravním nehodám lze předejít a to především defenzivním způsobem jízdy. To znamená očekávat, že může udělat chybu jiný účastník silničního
provozu. Proto jezděte při svých cestách opatrně!
por. Mgr. Miroslav Mervart

KONCERTY NA NÁMĚSTÍ

13. 4.
20. 4.
27. 4.
4. 5.
11. 5.
18. 5.
25. 5.
1. 6.
8. 6.
15. 6.
22. 6.
29. 6.
7. 7.
13. 7.

Milan a Bosorky
Dostavník
Damtrio
Demoband
Paviján
Hradecký šraml
Alfík
Krvesay
Napohodu
Dvajaja
Altán trio
Dáša Škvrnová
v jednání
Milan a Bosorky

20. 7.
27. 7.
3. 8.
10. 8.
17. 8.
24. 8.
31. 8.
7. 9.
14. 9.
21. 9.
27. 9.
5. 10.
12. 10.

Jiří Pilař
Máslostroj
Stanislav Štěp
Čokoli
Country Harmony
Dostavník
Demoband
Krvesay
Napohodu
Damtrio
v jednání
Jiří Pilař
Čokoli

HUMANITÁRNÍ POMOC KIMBERLY–CLARK

Pravděpodobně každého z nás zasáhl v posledních dnech válečný konflikt na Ukrajině. Jsme firma, která pečuje o své zaměstnance, komunity a zákazníky, kterým slouží. Naše srdce jsou nyní s obyvateli Ukrajiny a zejména s našimi kolegy z kyjevské kanceláře.
Někteří z nich jsou se svými rodinami mezi těmi, jež válka vyhnala z domova, a my děláme vše proto, abychom zajistili jejich bezpečí a postarali se o ně. Zatím jsou všichni v pořádku.
Nezůstáváme však jen u našich kolegů. Kimberly-Clark věnuje
celkem $ 1 milión formou finanční podpory a zdravotnických
a hygienických produktů na humanitární pomoc v celém regionu. Dar zahrnuje finanční prostředky ve výši $ 500 000 věnované Červenému kříži a materiální pomoc v hodnotě více
než $ 500 000 ve formě nezbytných výrobků jako jsou plenky Huggies, vložky Kotex, kapesníčky Kleenex, inkontinenční
produkty Depend a další hygienické výrobky. Tyto produkty
(pro představu 11 kamiónů) jsme zaslali prostřednictvím neziskové organizaci Člověk v tísni dvěma vlaky přímo do Kyjeva.
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Jsme dojati solidaritou, kterou vyjadřují naši zaměstnanci
v ČR i po celém světě. Pro zaměstnance, kteří si přejí osobně přispět, firma spustila globální dárcovský program prostřednictvím Mezinárodní federace Červeného kříže. Každý
finanční dar našeho zaměstnance bude zdvojnásoben z prostředků nadace Kimberly-Clark.
Rád bych upřímně poděkoval všem, nejen našim zaměstnancům, kteří nezůstávají stranou a pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba.
RNDr. Tomáš Topinka
ředitel závodu Kimberly–Clark Jaroměř
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NOVÉ KRUHOVÉ OBJEZDY V JAROMĚŘI
TSM Jaroměře ve spolupráci se Střední školou řemeslnou
v Jaroměři pro vás připravují realizaci zcela nového pojetí
kruhových objezdů v Jaroměři. V letošním roce se zásadně
změní kruhový objezd u prodejny LIDL a na Špici u prodejny PENNY, kde každý z objezdů bude osazen výraznou dominantou, na základě návrhu Komise kulturní.

Kruhový objezd u prodejny LIDL, kde se v blízkosti nachází
vlakové nádraží a Železniční muzeum, bude osazen maketou
MAŠINKY a na Špici bude dominovat maketa DĚLA směřující
na pevnost Josefov.
Další kruhové objezdy (u Tesca, Jakubské Předměstí, u nemocnice) projdou podobnou změnou v příštím roce. Pevně věříme,
že vás zmíněnou úpravou kruhových objezdů potěšíme.
Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu a zhodnocení společného
díla TSM Jaroměře a Střední školy řemeslné.
Iveta Kovaříková, ředitelka TSM Jaroměř

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ ZUŠ

Po dvouleté vynucené přestávce se opět rozjel kolotoč se soutěžemi základních uměleckých škol, které vyhlašuje MŠMT. V tomto
školním roce je soutěž vyhlášena v oborech sólový a komorní zpěv a hra na dechové nástroje.
Ve všech oborech měla naše zuška své
zastoupení, což se v některých případech nepodařilo ani větším školám náchodského okresu. Soutěžících v okresních kolech tak bylo méně, než v předchozích letech. Už jen nastudovat soutěžní repertoár pro samotnou účast vyžaduje nebývalou přípravu a značné
množství práce „navíc“. Proto už samotná účast bez ohledu na umístění je „vítězstvím“, třeba nad vlastní pohodlností

a nad lacinými lákadly k trávení volného
času. Se znamenitými výkony se předvedli všichni naši soutěžící. V pěvecké
soutěži získal Jan Stejskal druhé místo, Rozárie Brzková první místo s postupem do kola krajského. V komorním
zpěvu získalo duo Tereza Čermáková
a Rozárie Brzková první místo, také s
postupem do krajského kola. Ve hře na
příčnou flétnu získala Markéta Fajfrová
druhé místo, klarinetistka Kateřina

Diheneščiková a saxofonista Adam
Holda také druhé místo. Trombonista
Šimon Brzek získal první místo a trumpetista Petr Stránský první místo s postupem do krajského kola. Všem žákům
tímto ještě jednou gratuluji, děkuji za
skvělou reprezentaci jaroměřské zušky a postupujícím přeji v dalších kolech
hodně zdaru.
Vlastimil Kovář, ředitel
ZUŠ F. A. Šporka

CO NEPATŘÍ DO BIOODPADU…

Blíží se zahrádkářská sezóna a já bych chtěla touto cestou apelovat na všechny občany města Jaroměř a obcí přilehlých na dodržování pravidel třídění „BRKO“, neboli biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Věřím, že většina z vás ví jak na to, ale jak se říká: „Opakování matka moudrosti“.
Město Jaroměř nabízí svým občanům
možnost odvézt bioodpad na sběrný dvůr, od letošního roku nově bude svážen bioodpad hnědými popelnicemi pouze v lokalitě Na Ptákách, nebo můžete využít svozových vaků, které
na své náklady odváží TSM Jaroměř, na
kompostárnu společnosti AGRO CS, a. s.
Jaroměř. Zde bioodpad dále zpracováváme, kompostujeme. Bohužel největší
bolestí posledních let je poměrně velký
podíl biologicky nerozložitelných částí,
které do bioodpadu NEPATŘÍ! Dost často se v biovacích objevují plastové květináče, kyblíky, sadbovače, igelitové pytlíky a tašky – toto prosím patří do plastů, ne do biovaku. Není v našich možnostech všechen nerozložitelný odpad
vytřídit, jedna igelitová taška se po drcení stává tisícem malých plastových

kousků, které znehodnocují výsledný produkt, tedy kompost. Komposty
jsou dále aplikovány na zemědělské půdy a na zemědělských půdách se pěstují plodiny určené k lidské spotřebě, myslete na to prosím…

CO DO „BRKO“ PATŘÍ:

✓ odpady z domácností – to
znamená zbytky a slupky ovoce
i zeleniny, zeleninová nať,
jádřince, pecky z ovoce, pečivo,
vaječné a ořešné skořápky, čajové
sáčky, kávová sedlina, popel ze
dřeva.
✓ odpady ze zahrady – tím se
rozumí posekaná tráva, listí,
větvičky, drny, trus býložravých
hospodářských zvířat, stará
zemina i hlína z květináčů, piliny,

hobliny, kůra, plevele, dřevní
štěpka, spadané ovoce, seno,
sláma, košťály i celé rostliny.

CO DO „BRKO“ NEPATŘÍ:

× kosti, maso a kůže,
× mrtvá těla zvířat a jejich
exkrementy,
× plasty, sklo, sutě a kameny,
× chemické látky a jejich obaly,
× pytlíky z vysavače,
× cigarety,
× textil,
× jednorázové pleny,
× omáčky, pomazánky, vařené
těstoviny a jedlé oleje.

DĚKUJI, ŽE TŘÍDÍTE SPRÁVNĚ!
Ing. Klára Šestáková,
vedoucí kompostárny Jaroměř
AGRO CS, a. s.
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LETOS SI UŽIJEME
ZÁBAVU I GASTRO
ZÁŽITKY
V letošním roce pro vás chystáme
již zavedené kulturní akce, ale i něco
nového.
Novinkou tohoto roku bude akce Pivní pohoda, která proběhne již
14. května. Zde si na své přijdou hlavně příznivci piva z malých řemeslných
pivovarů. Těšit se však můžete také
na dobré jídlo, živou hudbu, ale i program pro děti. Akce se bude konat
v Masarykových sadech od 10:00 do
22:00. Pokud zde chcete relaxovat jinak, než v sedě, můžete si s sebou vzít
třeba deku.
První zářijovou sobotu, tedy 3. září,
proběhne již tradiční Dožínkový den
v Jaroměři.
Milovníci gastronomie mohou 28. října. navštívit již druhý ročník akce
Street food piknik v Jaroměři.
První adventní neděli, 27. listopadu,
pak můžete prožít na akci Rozsvícení
vánočního stromu.
Mgr. Markéta Drahorádová
odbor školství, kultury a tělovýchovy

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA JAROMĚŘE INFORMUJÍ
1. Od 1. 3. 2022 došlo k zpoplatnění suti na sběrném dvoře
částkou 1000 Kč/tuna. Občané
Jaroměře mají možnost tento
odpad odvážet na recyklační
středisko ENVISTONE, spol. s r. o.
v Předměřicích nad Labem za
poplatek 350 Kč/tuna (otevřeno
denně od 7 do 15:30 hod.,
v SO 8–12 hod.)
2. Od 1. 3. 2022 došlo k úpravě
poplatků za hrobová místa
a služby spojené s provozem
hřbitova na všech hřbitovech,
které jsou ve správě TSM
Jaroměře, nový ceník viz
www.tsm-jaromer.cz
3. Svoz bioodpadu jutovými biovaky,
bude zahájen dne 4. 4. 2022,

následně bude svoz prováděn
každé pondělí – úterý. Svoz bude
ukončen dne 7. 11. 2022.
4. Svoz bioodpadu hnědými popelnicemi v lokalitě Na Ptákách bude
zahájen dne 6. 4. 2022, následně
bude svoz prováděn každou
středu.
5. Svoz bude ukončen dne 30. 11. 2022.
6. Dne 14. 5. 2022 bude možné odložit
nebezpečný odpad (eternit) do
kontejnerů před SD v době od 8
do 12 hod. Tento odpad je nutné
předávat zabalený, např. ve streč
fólii, igelitu.
Iveta Kovaříková, ředitelka
TSM Jaroměř

SYSTÉM „DOOR TO DOOR“
PAPÍR

KOMUNÁLNÍ ODPAD

6. 4., 4. 5. a 1. 6. 2022

28. 3.–1. 4.,11. 4.–15. 4. 2022
25. 4.–29. 4., 9. 5.–13. 5. 2022
23. 5–27. 5. 2022

PLAST;

4. 4.–8. 4., 18. 4.–22. 4. 2022
2. 5.–6. 5., 16. 5.–20. 5. 2022

BIOODPADY (mobilní sběrna)
19. 4.–22. 4. 2022

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONÁJMU č. 6/2022

Město Jaroměř dle ust. § 39 odstavce č. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění zveřejňuje tento záměr,
který byl schválen Radou města Jaroměře dne 2. 3. 2022 usnesením č. 0231-08-2022-OMM-RM.
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 Karla Lánského,
Jaroměř. Pozemky jsou zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod, pro obec Jaroměř
a katastrální území Jaroměř.
Podmínky pronájmu:
• předmětné nebytové prostory
budou pronajaty pouze k účelu
podnikání v oblasti provozování
hostinské činnosti,
• povinnost zabezpečení provozu
bufetu po celou dobu provozu
přímo sousedícího plaveckého
areálu v majetku města (plavecký
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areál je otevřen od počátku
června do konce srpna).
Termín pronájmu:
Uzavření nájemní smlouvy v 1. pololetí
roku 2022, na dobu neurčitou.
Prohlídka prostor:
Zájemcům doporučujeme uskutečnit prohlídku předmětných prostor,
kterou je možné si domluvit s Pavlem
Martínkem, vedoucím oddělení ASVAJ,
v termínu od 4. 3. 2022 do 7. 4. 2022 na
tel. čísle 734 319 013.
Žádost musí obsahovat:
• jméno a příjmení fyzické osoby
nebo název právnické osoby
včetně přesné adresy, IČ, DIČ,
telefonický kontakt, e-mail,
• nabídku výše nájemného bez DPH
za kalendářní měsíc / kalendářní rok (DPH bude přičteno dle
platné legislativy); k nabídnuté
výši nájemného budou připočteny

•

náklady na služby spojené
s užíváním předmětu nájmu
(energie apod.),
čestné prohlášení o výši dluhu
vůči Městu Jaroměř, formulář je
k vyzvednutí na odboru majetku
města, případně ke stažení na
internetových stránkách.

Nabídky, vyjádření k záměru, připomínky, náměty podávejte písemnou formou na adresu Město Jaroměř,
nám. Československé armády 16, 55101
Jaroměř v termínu vyvěšení záměru nejpozději do 8. 4. 2022 – 12:00 hod. v zalepené obálce s označením „Záměr pronájmu č. 6/2022 - neotvírat“. Veřejné
otevírání obálek proběhne dne 8. 4. 2022
ve 13:00 hod. v budově městského úřadu
v badatelně (3.NP).
Město Jaroměř si vyhrazuje právo od záměru odstoupit.
Kateřina Jarkovská, referentka
odbor majetku města

ŠKOLSTVÍ |

duben | 22

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Dítě se do mateřské školy přijímá na základě žádosti. Žádost si mohou rodiče vyzvednout na každém pracovišti nebo stáhnout
na webových stránkách školy.

ZÁPIS OSOBNÍM PODÁNÍM
PROBĚHNE V MŠ LUŽICKÁ 321
V TĚCHTO DNECH:

2. 5. 2022 (pondělí)
8:00 - 12:00 / 12:30 - 15:30
3. 5. 2022 (úterý)
8:00 - 12:00 / 12:30 – 15:30
Prosíme o vytvoření rezervace (termín
a čas podání žádosti).
V registraci si zároveň volíte preferenci pracoviště, na které má být vaše dítě umístěno. Do žádosti nic nevpisujte.
Pokud bude o určité pracoviště MŠ větší zájem, než je jeho volná kapacita, bude při umísťování přihlíženo k trvalému
pobytu dítěte.
K rezervaci použijte odkaz:
https://ms-jaromer.reservando.cz/#!/
bookings/calendar/2022-05,
který najdete na webových stránkách
školy
http://www.msjaromer.estranky.cz. Dále sledujte webové stránky MŠ
Jaroměř– záložka "Zápis do MŠ" kde naleznete veškeré potřebné informace.
Osobní podání žádosti: V den zápisu si
přineste tyto požadované dokumenty – Rodný list dítěte, Občanský průkaz
a přihlášku do MŠ potvrzenou od lékaře.
Podání žádosti dálkovým způsobem
(doporučený dopis nebo datová schránka) prosím využijte pouze v nevyhnutelném případě. Pro doložení rodného listu dálkovým způsobem stačí odeslat prostou kopii. Potvrzení o očkování
na zadní straně přihlášky je nutné doložit lékařským potvrzením, nestačí kopie
očkovacího průkazu. Vhodné je předem
kontaktovat svého lékaře a objednat si
termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.
Přihlášky budou přijímány pouze v období od 2. 5.–16. 5. 2022 – na jiné datum
doručení nebude brán zřetel.
Doložení trvalého pobytu dítěte – místo trvalého pobytu dítěte u spádových
dětí bude ověřeno na obecním úřadě na
evidenci obyvatel. Nespádové děti budou řazeny dle platných kritérií.
Registrační číslo uchazeče Vám bude
předáno osobně v den osobního podání
žádosti nebo zasláno po řádném doručení přihlášky (poštou, případně do datových schránek). Pod tímto číslem bude 2. 6. 2022 zveřejněno přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ.
Spolu s registračním číslem obdržíte při
zápise další potřebné informace.
Rezervaci je možno provést od 1. 4. 2022
nejdéle do 30. 4. 2022.

VÝSLEDKY ZÁPISU

který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
Děti se nepřijímají do jednotlivých pracovišť, ale do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Jaroměř,
Lužická 321. Všechny žádosti se posuzují podle stanovených kritérií dohromady
a následně se děti rozdělují do jednotlivých pracovišť. Od školního roku 2022/2023 bude přijímáno 110 dětí. V případě přijetí dítěte mladšího 3 let
věku a dítěte s přiznaným podpůrným
opatřením třetího až pátého stupně se
počet přijatých dětí bude snižovat.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO
ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

Budou uveřejněny 2. 6. 2022 na vývěskách všech pracovišť MŠ a úřední desce webových stránek školy. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.
Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemném vyhotovení, ale bude
oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude doručeno písemně do vlastních rukou v souladu s § 20 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Jaroměř, Lužická
321, budou přednostně přijímány:
1. Děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou
nejméně třetího roku věku, pro
které je mateřská škola spádová
(mají místo trvalého pobytu,
v případě cizinců místo pobytu)
v příslušném spádovém školském
obvodu (území města Jaroměř
a jeho městských částí Josefov,
Jezbiny, Semonice, Starý Ples
a Dolní Dolce), a to podle věku od
nejstarších po nejmladší.
2. Děti s trvalým pobytem na území
města Jaroměř (a jeho městských
částí Josefov, Jezbiny, Semonice,
Starý Ples a Dolní Dolce) podle
věku od nejstarších po nejmladší.
3. Děti s trvalým pobytem mimo
město Jaroměř (a jeho městských
částí Josefov, Jezbiny, Semonice,
Starý Ples a Dolní Dolce) podle
věku od nejstarších po nejmladší.
K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti, které dosáhnou věku dvou let
nejpozději do 31. 8. 2022, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Povinnost očkování neplatí pro děti,
na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce dítěte je povinen
přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu
vzdělávání od počátku školního roku,

Více informací na: https://ms-jaromer.
estranky.cz/clanky/zapis-do-ms-pro-skolni-rok-2022-2023/zapis-do-skol-pro-skolni-rok-2022-2023.html
Tato kritéria nabývají účinnost 1. 4. 2022
Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy

ZUŠ NA AUDIMAFORU
Divadelní festival Audimafor
v divadle Drak, jedinečný název
je složen z počátečních slabik
poněkud dlouhého AUtorské
DIvadlo MAlých FORem, se
uskutečnil opět jako krajská postupová přehlídka.

Souboru Convivium se s autorkou inscenací „Viktorka“, inspirovanou Babičkou a korespondencí
Boženy Němcové, podařilo od odborné poroty získat doporučení na
Wolkerův Prostějov (divadlo poezie), Šrámkův Písek (experimentující divadlo) a Mladou scénu v Ústí nad
Orlicí (studentské divadlo). Karolíně
Novotné v hlavních roli byla udělena Cena za herecký výkon za hlubinně autentické rozkrytí duše a života
Boženy Němcové.
Projekt „Jeden“ Pavlíny Tiché a souboru Je to tajný byl doporučen na
Šrámkův Písek a Wolkerův Prostějov.
Pavlína Tichá získala Cenu za výtvarné pojetí performance, za výtvarnou divadelní magii a ekologicky udržitelnou scénografii.
Audimafor byl první z přehlídek,
které nás v jarních měsících čekají,
těšíme se na ně!
Jarka Holasová
ZUŠ F. A. Šporka

9

| ŠKOLSTVÍ

BŘEZEN – ZA KAMNA VLEZEM…

Přátelé, pro děti neexistuje špatné počasí! Malé děti milují chytat vločky do pusy, skákat do kaluží, rochnit se v potoce a rády zmoknou. Má to však jednu podmínku – musí zůstat v suchu a teple. A tím se dostáváme k naší oblíbené hlášce: „Neexistuje špatné
počasí, ale špatné oblečení“.
To neplatí pouze pro děti, ale také pro
rodiče. Určitě pro vás procházka nebude příjemná, pokud vám bude zima, poteče vám do bot a vítr bude foukat pod
kabát. Anebo se budete nepříjemně potit, protože máte teplé mikiny, bundy,
boty…
Dnešní článek obsahuje tipy na praktické oblečení do školky na pobyt venku.
Oblečení, které se jednoduše obléká, je
praktické a pohodlné. Článek je napsán
na základně zkušeností z praxe učitelek mateřské školy, ale také z pohledu
rodiče.
Když je dětí více, jste rádi, že se (obzvlášť v zimě nebo v létě…) obléknou co:
• nejrychleji,
• nejpraktičtěji (aby nefoukalo na
záda),
• nejpohodlněji (aby v kalužích
mohli řádit o sto šest a zůstaly
v suchu).
Je fajn, pokud pro své děti zvolíte vhodné oblečení dle počasí od jara až do zimy aneb „od sluníčka do vločky…“

JAKO CIBULKA

Všichni určitě znáte cibulový „vrstvený“
princip oblékání:
1. Základní, tzv. „funkční“ vrstva
odvádí pot od pokožky.
2. Nemusíte hned pořizovat funkční
triko a legíny. Pokud denně nepořádáte vysokohorské tůry, klidně
si vystačíte s obyčejným trikem
a punčocháči, případně legínami
a ponožkami.
3. Střední vrstva – hřeje. Těchto
vrstev může být i více. V dnešní
době se nedá dopustit na fleecové mikiny bez kapuce. Na hlavu
čepici, nákrčník a na ruce rukavice – palčáky (prstové rukavice
pouze pokud si je děti umí obléknout samy).
4. Vrchní vrstva chrání před
větrem a deštěm. Můžete využít
tzv. „pogumované“ nebo softshellové oblečení, které je prodyšnější. Pro milovníky sněhu a kaluží
jsou v zimě a sychravém počasí
základem nepromokavé kalhoty

AHOJ, BUDOUCÍ ŠKOLÁČCI!

S některými z vás se už známe, vídáme se na předškoličce,
která pokračuje 29. března od 15:30 do 16:15 aktuálně pod
názvem Velikonoce.
Ale víme, že jsou i další, se kterými se teprve seznámíme při
zápisu. Ten se koná na ZŠ Boženy Němcové 5. a 6. dubna 2022
vždy od 14 do 17 hod. Už teď se na vás těší tři paní učitelky –
Mgr. I. Skuhrová, Mgr. R. Šponerová a Mgr. M. Tichá.
Věříme, že si tu najdete spoustu kamarádů a že i my můžeme přispět k tomu, aby se vám vstup na „velkou školu“ podařil a líbil. Čím? Všechny paní učitelky vám budou nejen rádci, ale i kamarády. Můžete se učit prostřednictvím interaktivních tabulí, které jsou ve všech třídách. Nově jsme otevřeli polytechnickou učebnu se spoustou stavebnic (na druhém
stupni pak navazuje kroužek robotiky s 3D tiskárnou).
Odpoledne můžete trávit v kroužcích (LEGO, dramaťáček,
sboreček, sportovní hry atd…) které jsou v rámci družiny zcela zdarma. Během školního roku se zúčastníte lekcí plavání,
lyžování, školy v přírodě, výletů a exkurzí, stmelovacích pobytů apod. A je toho daleko víc. Přijďte se k nám podívat a uvidíte sami. Těšíme se na vás!
Vaši rodiče získají bližší informace ohledně zápisu z letáčku
umístěného na facebookových stránkách města Jaroměře nebo přímo na stránkách školy www.zsbn.cz.
Za kolektiv ZŠ B. Němcové Mgr. Radka Rýdlová
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a bundy chránící nejen před
větrem ale i deštěm.
Víme, že doba je hektická, uspěchaná,
ale i přesto ponechejte dětem ráno i odpoledne více času na samostatné oblékání. Buďte trpěliví a mějte radost, že to
zvládnou samy. Děkujeme všem rodičům za vstřícný přístup při výchově dětí k samostatnosti a sebeobsluze.
Náš cíl je společný - chceme mít zdravé,
spokojené a samostatné děti.
Kolektiv MŠ Zavadilka

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY RASOŠKY
pro školní rok 2022/23 se
koná v úterý 3. května 2022
od 16:00 do 17:30 hod.
V době zápisu si rodiče i jejich děti mohou prohlédnout prostory celé
naší mateřské školy. Žádosti o přijetí a veškeré informace najdete na
webové adrese: zsamsrasosky.wz.cz
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Ředitelství Praktické školy, Základní školy
a Mateřské školy Josefa Zemana, Náchod
vyhlašuje

ZÁPIS ŽÁKŮ
do 1. ročníku školního roku 2022-2023
pro děti se zdravotním postižením
a pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

ZÁPIS SE BUDE KONAT V BUDOVĚ ŠKOLY:
Komenského 392, Jaroměř – Josefov
dne 26. dubna 2022 (úterý)
od 13:00 do 15:00 hod.

5. 4. a 6. 4. 2022
od 14.00 do 17.00 v přízemí školy
s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte

(více informací na www.zsostrov.cz)

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI MUSÍ MÍT S SEBOU
1. Rodný list dítěte.
2. Občanský průkaz.

VÍCE INFORMACÍ

telefon: + 420 607 014 797
e-mail: ivo.feistauer@zsjzemana.cz

ZÁPIS DO
1. TŘÍD
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
zveme Vás a Vaše děti na zápis
do 1. tříd do Základní školy
v Josefově, který se uskuteční ve
dnech

5. a 6. dubna 2022

vždy od 14 do 17 hodin.
Vezměte s sebou Váš občanský
průkaz a rodný list dítěte.

Základní škola Jaroměř – Josefov, Vodárenská 370, 551 02 Jaroměř – Josefov
Vedení školy: Mgr. Lukáš Zvěřina, Mgr. Irena Krátká
Tel.: 491 813 145
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TUNA HUMANITÁRNÍ POMOCI PRO UKRAJINU
V uplynulých měsících proběhly na ZŠ Na Ostrově dvě sbírky v rámci projektu
Fundraising Days. Cílem je, aby si děti uvědomily, že při troše dobré vůle může každý pomoci proměňovat svět, ve kterém žije, k lepšímu. V té době však žáci osmého ročníku netušili, jak své nově nabyté zkušenosti s charitativní činností budou moci dále využít.

S velkou radostí jsem sledovala jejich
iniciativu, kdy se hned po vypuknutí války na Ukrajině rozhodli uspořádat
sbírku novou. Vytvořili plakáty, ochotně se přihlásili do služeb k přebírání darů, které do školy v prvním březnovém
týdnu přinášeli naši žáci i jejich rodiče.
A počínali se opravdu skvěle.
Sbírku jsme rozdělili na dvě části a zaměřili jsme se především na potraviny
pro malé děti, pleny, vlhčené ubrousky, sunary, kašičky, výživy, kapsičky…
(sbírka pro Potravinovou banku, která
se stará o potřeby ukrajinských uprchlíků) a hygienické potřeby, potraviny, deky, ponožky… (sbírka pro Ukrajinskou

obec v Pardubicích, která dary dále distribuuje a předává na Ukrajinu).
„Charitativní tsunami“, které ve středu 2. března v 7:30 vypuklo, nám doslova
vyrazilo dech. Během tří dnů se podařilo vybrat více než tunu materiálu, což
předčilo všechna naše očekávání! A to
jsme optimisté. Děkujeme za spolupráci paní Mgr. Šilhánové Hajpišlové z odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ
v Jaroměři, která pro nás prostřednictvím dobrovolníků z Pevnosti Josefov
zajistila odvoz sbírky pro Potravinovou
banku. Převoz pomoci pro Ukrajinskou
obec v Pardubicích si vzala na starost
paní učitelka Těšinová s manželem.
Děkuji žákům z osmých tříd, kteří dary
přebírali, neúnavně třídili, balili a vážili. Dále žákům z devátého ročníku, kteří
obrovské množství krabic nakládali do
přistavených aut. A samozřejmě všem
svým kolegům, kteří každé ráno přispěchali a pomáhali dary přebírat a třídit.
Situace na Ukrajině bude nadále vyžadovat pomoc nás všech, proto jsme se
rozhodli, že budeme naše sbírky pravidelně opakovat. S řadou rodičů jsem
v posledním týdnu komunikovala o tom,
co vybíráme nyní a co plánujeme vybírat
dále. O všem budete včas informováni.
Děkujeme, že můžeme společně
pomáhat!
Mgr. Lucie Kubálková, ZŠ Na Ostrově

JÉMINE DOMINE,
MASOPUST POMINE,
JÉMINE DOMINE,
MASOPUST PRYČ!

Masopustní průvod zorganizovala
ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři popatnácté. V úterý 1. března se vydal
o půl druhé hodině průvod maškar
a muzikantů směrem k jaroměřskému rynku.
Před městským úřadem požádal starostu města o feruli (povolení) a potom
už se tradičně předváděly scénky podle lidových říkadel, hospodyně tancovaly mazurku s medvědem, aby zajistily
hojnou příští úrodu a hospodáři kupovali koně, prasátko či jiná zvířata.
Výsledkem masopustního rejdění dětí a učitelů není jen veselé připomenutí tradice ale i pomoc potřebným.
Každoročně spokojení diváci přispívají
na dobrou věc do pokladniček Domova
sv. Josefa v Žirči.
S obrovskou radostí na vědomost všem
dáváme, že se během masopustního koledování po jaroměřském náměstí a okolí, podařila nashromáždit zatím
rekordní finanční částka
8 867 Kč, která podpoří rekonstrukci
výtahu na odlehčovací službě v budově
svaté Kláry!
Naše poděkování také patří Johnově
pekárně z Josefova, Řeznictví Uhlíř
Jaroměř a spolku Pronáměstí za starost
o nakrmení všech koledníků. Děkujeme!
„Máme smutek a zármutek, Masopust
nám rychle utek!“ A tak se těšíme
napřesrok!
Jarka Holasová
ZUŠ F. A. Šporka

PEČENÍ PRO UKRAJINU

Když začala válka na Ukrajině, všichni jsme začali přemýšlet, jak můžeme pomoci. Mnoho organizací začalo vybírat peníze, ale my jako studenti jsme úplně neměli možnost poslat vysokou částku, jelikož přece jen ještě nepracujeme.
Proto nás napadlo, uspořádat charitativní akci s výstižným názvem:
„PEČEME NA PUTINA, MY PEČEME PRO UKRAJINU!“ V této akci šlo
o to, že studenti třídy oktáva napekli spoustu slaných i sladkých dobrot,
které poté prodávali ostatním žákům a učitelům z gymnázia. Veškeré vydělané peníze byly ihned poté poslány na pomoc Ukrajině.
Dne 2. 3. 2022 se ve třídě oktáva uskutečnila zmíněná charitativní akce.
Díky všem, kteří přispěli a zakoupili si něco dobrého, se nám podařilo vybrat neskutečných 22 313 Kč. Ještě jednou všem moc děkujeme. Doufáme
že se z této akce stane inspirace nejen pro jiné třídy z našeho gymnázia,
ale třeba jiné školy či organizace.
To nejdůležitější co teď můžeme udělat, je poskytnout pomoc lidem
z Ukrajiny a dokázat tak, že náš národ je plný úžasných a hodných lidí, se
srdcem na správném místě. Buďme spolu.
Za třídu oktáva, studentka Gymnázia Jaroslava Žáka, Zajíčková Kateřina
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POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

MLADÍ TESAŘI NA
VELETRHU V PRAZE
23. ročník stavebního veletrhu nazvaného „Střechy Praha“ po pandemické odmlce otevřel ve dnech
3. až 5. března letošního roku na
výstavišti v Praze Letňanech svoje brány. Střední škola řemeslná
v Jaroměři byla v rámci doprovodného programu v tesařské aréně
přizvána na ukázku řemesla.
Účast naší školy na této největší akci
svého druhu u nás je již tradicí. Ve stánku Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů
České republiky žáci oboru „tesař“ zhotovovali tesařský vázaný krmelec. Této
praktické ukázky se zúčastnili třeťáci Denis Bejr, Patrik Manych, Martin
Kozák a Petr Vilíkovský. Ti se museli vyrovnat nejen s všetečnými dotazy
návštěvníků, ale také se stovkami zvídavých očí odborníků a laické veřejnosti. Oproti poslednímu ročníku veletrhu,
který proběhl před covidovou přestávkou v roce 2020, jsme zaznamenali zvýšený zájem dospělých o možnost dalšího vzdělávání v řemeslných oborech.
Všem našim žákům patří velké poděkování za to, že věnovali svůj volný čas
vzorné prezentaci naší školy a řemesla
obecně. Toho si velmi vážíme.
Bc. Ladislav Kubias
učitel odborného výcviku

STŘEDNÍ ŠKOLY ŘEMESLNÉ V JAROMĚŘI
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ Střední školy řemeslné v Jaroměři, naše škola v tomto roce zpětně slaví 135. výročí založení. Jedná se o významnou událost, neboť založením školy byly položeny kvalitní základy pro současné soukromé vzdělávání mládeže v Jaroměři.
Neméně důležitým výročím, které si letos zpětně připomínáme je 115 let od
doby, kdy byla v roce 1906 dokončena
výstavba nové budovy Řemeslné školy Na Ptákách pro žáky denního studia.
Obě tato významná výročí si připomeneme 30. dubna 2022.
Při této příležitosti srdečně zveme bývalé zaměstnance, žáky – absolventy,
přátele školy a také širokou veřejnost na
slavnostní Den otevřených dveří k oslavě 135. výročí založení školy. Slavnostní
zahájení proběhne v 10:00 hodin.

Dojde jistě také k moha srdečným setkáním absolventů, kolegů, pedagogů,
a žáků, k výborné náladě přispěje i kulturní program a zajištěné občerstvení.
Ing. Petr Valášek, ředitel
Střední škola řemeslná v Jaroměři

PLÁNUJEME UKÁZKY:
•
•

podkování koní,
točení na kruhu a výrobu
keramiky,
• navlékání ráfu na loukoťová kola,
• kování zdobných předmětů,
• ražení mincí,
• čalounění knoflíků,
• tesání trámu,
• výroba koryta a drobných tradičních truhlářských výrobků,
• napařování a ohýbání dřeva.
A výstavu prací žáků, zemědělské techniky, historických nástrojů, pomůcek
a přípravků.
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FLORBALOVÁ UTKÁNÍ
TJ SOKOL JAROMĚŘ – MUŽI A – 1. LIGA
KDY
KDE
domácí
2. 4. v 18:00
MSH Havířov
Torpedo Havířov
Podrobnější informace na www.florbaljaromer.cz

hosté
TJ Sokol Jaroměř

TANEČNÍ
STUDIO STEP
a MKS Jaroměř
připravují na duben
zápis do tanečního kurzu
pro mládež.

UTKÁNÍ VE STOLNÍM TENISU
2. LIGA B MUŽŮ
KDY
9. 4. v 15:00
10. 4. v 10:00

KDE
domácí
hosté
Herna stol. tenisu ZŠ Josefov TJ Sokol Jaroměř – Josefov 2
TJ Sokol Studená
Herna stol. tenisu ZŠ Josefov TJ Sokol Jaroměř – Josefov 2
HB Ostrov Havlíčkův Brod
BODOVACÍ TURNAJ O POHÁR STAROSTY MĚSTA JAROMĚŘE – U 11
KDY
KDE
9. 4 od 9:00 do 15:00 hod.
Sportovní hala ASVAJ Jaroměř
Webové stránky: https://www.pinecjosefov.cz

Kurz bude probíhat
na podzim 2022
pod vedením
Jitky a Vaška Štěpových.
Informace o zápisu budou uveřejněny na vývěsních plochách,
na stránkách MKS i ve školách.

NEJMLADŠÍ STOLNÍ TENISTÉ JOSEFOVA O SOBĚ DÁVAJÍ VĚDĚT

Od počátku roku 2022 dávají o sobě vědět hráčky a hráči TJ Sokol Jaroměř – Josefov 2. Ella Čápová se umístila na Bodovacím
turnaji Královéhradeckého a Pardubického kraje v kategorii U 13 na 3. místě v Jaroměři – Josefově, a Tereza Cejnarová na turnaji
v Chrudimi ve stejné kategorii taktéž na 3. místě.

ÚSPĚCH TANEČNÍKŮ
TAK DANCE KROK
Dne 20. března se v Praze uskutečnilo Mistrovství ČR v latinskoamerických tancích. V kategorii JUN II získal
4. místo pár Samuel Pavel & Timea
Brücková. V kategorii Dospělí získal pár Filip Chmel & Štěpánka
Dunajová 14. místo, a tím se nominovali na Mistrovství ČR v kombinaci 10 tanců.
Zdroj: facebook TAK DANCE KROK
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Nejvíce nás potěšily výsledky v kategorii U 11, kde v Lanškrouně Eliška
Loudová patřila mezi nejlepší a skončila mezi děvčaty na 2. místě. Na témže turnaji Adam Gorol, ročník 2012,
skončil též na 2. místě. Ve svých výsledcích pokračoval i na Bodovacím
turnaji České republiky kategorii U 11
ve Valticích kde se celkově umístil na
5. až 8. místě. Tato umístění katapultovalo Adama mezi elitu v této věkové kategorii (celkově v ČR na 12. místo a první místo ročníku 2012). Na základě těchto výsledků byl pozván na
kemp „Hledáme budoucí olympioniky“,
který se konal ve dnech 4. až 6. 3. 2022
v Národním stolně tenisovém centru
v Havířově. Tímto kempem si v minulosti prošli téměř všichni reprezentanti
ČR. Bylo vybráno 11 chlapců a 11 děvčat
z celé České republiky. Nominováni
byli tři hráči z ročníku 2012, mezi nimi

Adama Gorol, jako nejlépe umístěný
hráč tohoto ročníku. Soustředění bylo zaměřeno na herní i kondiční přípravu ve stolním tenisu pod vedením trenérů ČAST a tréninkových center mládeže ČR. Doufáme, že svým přístupem
k tréninkové píli udrží svoji formu a popřípadě formu ještě zlepší, což by mu
zaručovalo i starty na mezinárodních
soutěžích.
Tímto příspěvkem vás všechny chceme
pozvat na Bodovací turnaj mládeže, kategorie U 11 ve stolním tenise, konaný
dne 9. 4. 2022 v hale ASVAJ v Jaroměři.
Uspořádáním tohoto turnaje byl pověřen komisí mládeže ČAST TJ Sokol
Jaroměř – Josefov 2.
Adamovi a všem hráčům a hráčkám
z Jaroměře budeme držet palce.
Za TJ Sokol Jaroměř – Josefov 2
Josef Vítek, starosta TJ

KLUB KUŽELKÁŘŮ
Klub Kuželkářů nabízí pronájem kuželny a s tím spojené hraní kuželek. Hodina pronájmu činí 300 Kč a jedná se o dvě hrací dráhy. Na naší kuželně je možné si zakoupit i drobné občerstvení.
Zájemci o pronájem ať kontaktují členy
oddílu a dohodnou si termín pronájmu.
Pro vstup do kuželny je nutné zajistit si
halovou obuv. Do kuželkářského klubu
stále přibíráme členy.
Milan Všetečka, předseda

Kontaktní osoby:
Petr Hrycík ,tel.: 736 735 903,
Pavel Řehák, tel.: 777 801 820,
Lukáš Ludvík, tel.: 602 183 697,
Jakub Hrycík, tel.: 772 721 861,
Lukáš Rožnovský, tel.: 606 425 353,
Roman Kašpar, tel.: 736 127 872.
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Z ČINNOSTI STAROPLESKÝCH RYBÁŘŮ

Uplynul rok 2021, už druhý „kovidový“. Nezbytné restrikce nám zabránily realizovat plán oslav 100 let naší rybářské organizace.
Místo slavnostní členské schůze, která se měla konat v říjnu 2020, předal výbor našim členům výroční nášivku a almanach až při výdeji povolenek po novém roce. Almanach mapuje historii rybářského spolku na Starém Plese od založení v roce 1920.
Hodnotíme-li rok 2021, byl i přes mnohá omezení úspěšný.
Našich přibližně 200 členů navštívilo 31 revírů ČRS a ulovilo celkem 711 ks ryb o celkové hmotnosti 1480 kg. Průměrně
tedy vážila jedna ulovená ryba 2,08 kg. Nejúspěšnějším lovcem v minulé sezoně byl sám hospodář pan Faltus se 40 ks
a 88,30 kg ryb.

Největší ulovenou rybou byl amur (95 cm) o hmotnosti 10,50 kg.
Děkujeme MěU Jaroměř za finanční příspěvek na činnost
místní organizace Starý Ples.
Členskou schůzi i rybářské závody mládeže, pokud to situace
dovolí, bychom realizovali v měsíci dubnu.
Ing. Jiří Černý, místopředseda MO ČRS Starý Ples

ZIMNÍ ČINNOST KLUBU NETRADIČNÍCH SPORTOVCŮ
TJ SOKOL JAROMĚŘ-JOSEFOV
SPIKEBALLOVÉ TURNAJE

Nový rok 2022 jsme začali hned 3. ledna
účastí na spikeballovém turnaji v pražském Braníku, kde se podařilo Markét
Nývltové a Vojtovi Plecháčovi vybojovat
7. místo.
O tři týdny později jsme ve stejném složení vyrazili znovu do hlavního města, tentokrát na první kolo Pražské
roundnet ligy. Po náročném průběhu
a vyrovnaných zápasech jsme odjížděli
na 5. místě. Na další turnaj se už Markét
vydala sama, ale ve dvojici s mistrem ČR
z roku 2020.
Na Brno OPEN potvrdili roli favorita
a bez jediného zaváhání zvítězili, čímž
jsme získali první zlato z tohoto sportu.

LOVE CUP

První námi pořádanou akcí byl halový
turnaj smíšených dvojic ve spikeballu.
Do jaroměřské sportovní haly ASVAJ zavítalo 12 týmů nejen z naší republiky, ale
také Polska a Německa. Herní systém
rozdělil týmy do dvou šestičlenných

skupin, kde se hrálo na jeden set do 17
bodů. Po svižném odehrání základních
skupin se uskutečnil romantický závod
s držením míčku pouze pomocí hlav.
Po skvělých zápasech a doplňkové zábavné soutěži jsme se dostali až do finále, které vyhráli SHK Adéla und Dominik.
Druhé místo patřilo týmu KNS/SHK
s naší Markét a bronz si rozdělili JenTak
s Gryffins spike (PL). Po vyhlášení a předání odměn všem účastníkům se pokračovalo v zábavě na bowlingu.

ZIMNÍ TURNAJ DVOJEK

Kubbovou sezonu jsme začali v Polici
nad Metují, kde se konala premiéra zimního turnaje. Zúčastnit se mohli pouze dvojice, a tak vyrazil do boje za KNS
Našrot Petr Forst s Patrikem Velcem.
Pro většinu týmů to byl povrch neznámý (hrálo se na sněhu), a když už si na to
každý lehce zvykl, tak s měnící se teplotou mohl začínat na novo.
Naší dvojici se povedla základní část,
jenže po prohře v prvním kole play-off

zbyl na kluky turnaj útěchy, ve kterém
už zvítězili.

HALOVÉ MČR V MÖLKKÁCH 2022

Náš klub vyrazil v početné šestičlenné
sestavě (Ivoš, Zdeňka a Vojta Plecháčovi,
Anička a Vláďa Němcovi a Anežka
Freislebenová) do Rakovníka na halové
MČR v mölkkách a pro všechny to byla
premiéra na takto velkém turnaji.
Organizátoři rozdělili turnaj do tří dnů
podle jednotlivých kategorií. Hrálo se
na tvrdém povrchu pokrytém koberci,
kde házecí kolík skákal jako dobře vycvičená žabka, a tak podmínky byly obtížnější. Od turnaje dvojic, přes trojice až po jednotlivce jsme získávali cenné zkušenosti, ale také i hezká umístění mezi špičkou naší republiky. Nejlepší
úspěchy jsme měli ve dvojicích se 7. místem a malým úspěchem byla také výhra
v turnaji Poslední šance v rámci MČR
jednotlivců.
Vojtěch Plecháč

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA
SOKOL JAROMĚŘ
pořádá v

sobotu 23. dubna 2022
42. ročník pochodu

OKOLO
JAROMĚŘE
Pro pěší jsou připraveny trasy 8, 18, 35 a 50 km.
Cyklotrasy 25, 40 a 60 km.
• Start je u tělocvičny Sokola Jaroměř pro trasu 50 km v 6 hodin,
pro ostatní trasy od 7 do 9 hodin.
Cíl je opět u tělocvičny do 15 hodin, pro trasu 50 km do 18 hodin.
• Startovné je 40 Kč.
• V ceně je zahrnuto opečení špekáčku na trase a v cíli diplom.
• Možnost ubytování v tělocvičně Sokola Jaroměř ve vlastním spacáku
po předchozí domluvě na telefonu 491 815 282, nebo 727 856 834.

Více informací na www.sokoljaromer.cz
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JIŘÍ UHLÍŘ PĚTAOSMDESÁTILETÝ

Před 85 lety se dne 21. 4. 1937 v Jasenné č. p. 2 na Jaroměřsku narodil Jiří Uhlíř. Po studiích na Vysoké pedagogické škole v Praze nastoupil jako středoškolský profesor češtiny, dějepisu a informatiky na Střední lesnické technické škole a Lesnické mistrovské škole
v Trutnově, kde v letech 1961–1998 vyučoval celkem cca 3200 budoucích lesníků v denním i v dálkovém studiu. Jeho nesmírnou pílí
se z něho stal uznávaný středoškolský profesor, publicista, přispěvatel do Lesnické práce, literární a regionální historik, spisovatel literatury faktu, historik a bibliograf československého lesnického školství, člen Obce spisovatelů a člen Klubu autorů literatury faktu
v Praze a člen Střediska východočeských spisovatelů v Pardubicích.
V časopise Lesnická práce v letech 1965–
2022 publikoval více než 350 příspěvků.
K významným patřily především rubriky „Ze života škol“ a „Lesnická výročí“
a dále pak medailonky a nekrology významných lesnických osobností a lesnické historické články.
V letech 1955–2022 Jiří Uhlíř vydal více než větších 20 knih, přes 35 dalších
brožur i seriálů a více než 3000 příspěvků otiskl v cca 155 různých periodikách a sbornících v Českých zemích i na
Slovensku. Ve svých publikacích propagoval především lesnické školství s akcentem na lesnické školy v Trutnově
a dále pak region Jaroměřska, kde od
roku 1961 s manželkou žije.
K nejvýznamnějších jeho publikacím
v posledních letech náleží „Bibliografie
Jiřího Uhlíře 1954–30. 6. 2017“, kterou vydalo Město Jaroměř ve spolupráci s Městskou knihovnou Jaroměř v roce
2018. Tato bibliografie je velmi důležitým podkladem pro hlubší studium nejen regionální problematiky Jaroměřska,
ale především lesnického školství a významných lesnických osobností v České
republice a na Slovensku. Unikátní důležitou knihou s širokým dosahem je
výběrová bibliografie, soupis „Božena
Němcová inspirací pro umění 1842–
2020“, která přináší velké množství zajímavých informací o nejslavnější české
spisovatelce.
Jiří Uhlíř je i autorem čtyř různých středoškolských učebnic českého jazyka vydaných v jedenácti knižních edicích ve
Státním pedagogickém nakladatelství
v Praze v letech 1980–1992. Je autorem

novátorských a průkopnických kapitol „Základy informatiky“ a „Jak pracovat s informacemi“. Je také autorem novátorské brožury „Základy informatiky
pro středoškoláky, texty pro informatickou výchovu“, jejímž byl průkopníkem
na středních odborných školách v ČR.
Od roku 1971 do roku 1988 spolupracoval se svými studenty s Ústavem pro
jazyk český ČSAV v Praze na soupisech lidových jmen rostlin a živočichů
pro dialektologické oddělení a na soupisech pomístních jmen na katastrech
obcí a polesí v ČSR podle metodiky
onomastického oddělení tohoto ústavu. Studenti tehdy obohatili archiv vědeckého ústavu dohromady celkem
311 soupisy (36 dialektologickými a 275
onomastickými).
V průběhu svého velmi plodného života
Jiří Uhlíř získal řadu ocenění: Uhlířovy
práce byly oceněny třikrát v literární
soutěži Šrámkova Sobotka (1970, 1995,

2004). Město Jaroměř mu u příležitosti jeho 60. narozenin v roce 1997 udělilo Pamětní medaili za badatelskou
práci pro město. V roce 2012 převzal
regionální Cenu Miroslava Ivanova
za knihu „Osobnosti Jaroměře“ a v roce 2013 Cenu Petra Jilemnického za
knihu „Humorista Jaroslav Hašek
a Jaroměřsko“. V roce 2015 mu město
Jaroměř udělilo Ocenění za celoživotní
přínos v oblasti kultury. Ke Dni učitelů 28. března 2017 mu ministryně školství České republiky Kateřina Valachová
udělila nejvyšší resortní vyznamenání
Medaili Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy I. stupně za dlouhodobou
vynikající pedagogickou činnost. V roce 2020 mu hejtman Královéhradeckého
kraje Jiří Štěpán udělil Pamětní medaili
hejtmana Královéhradeckého kraje za
celoživotní přínos pro českou kulturu
a pedagogiku.
Do dalších plodných let přeji našemu bývalému profesoru a velké morální osobnosti Střední lesnické technické školy v Trutnově pevné zdraví, a ještě hodně zajímavých článků do Lesnické
práce.
prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc.

GRATULACE

Město
Jaroměř
se
připojuje
k blahopřání PhDr. Jiřímu Uhlířovi
k jeho významnému životnímu
jubileu.
–red–

VRCHLIČÁCI OPĚT NA SCÉNĚ

Ve dnech 17.–20. února 2022, opět po covidové přestávce, proběhla 25. krajská postupová přehlídka amatérského činoherního
a hudebního divadla v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci. Letošního ročníku se zúčastnilo 14 soutěžních představení (185 účastníků) z kraje: Královéhradecký, Pardubický, Liberecký a Olomoucký.
Jaroměř přijela s hrou „Sluha dvou pánů“ Carla Goldoniho. Před 4člennou porotou se hrálo v pátek 18. února (v 9 hod.
dopoledne). Překvapil nás zájem diváků
v tak neobvyklém čase, což jsme s radostí přivítali.
Porota
na
celostátní
přehlídku
Divadelní piknik Volyně nominovala inscenaci „Záblesk“ z Trutnova, kde 2× po
sobě kralovala Jaroměř. Lektorský sbor
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udělil cenu naší Stanislavě Glembek
za roli Beatrice a čestné uznání Ivě
Innertové za kostýmy.
V neděli 10. dubna je soubor pozván
k hostování do Nové Paky.
Stále se množí dotazy zda „Sluha“ bude opakován. Těšte se na podzimní sezónu divadla, kde sluha Triffadino (náš
Milan Hrycík) svou poslední větou úklonou k publiku říká: „A jestli nechcete

odpustit z lásky, odpusťte mi prostě proto, že vám to nedá“.
Na shledanou v našem krásném divadle
v dubnu na hře Karla Čapka „Matka“. Při
začátku zkoušek nikdo nepředpokládal,
jaké drama v těchto dnech bude probíhat také kolem nás.
Alena Pacáková
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DUBEN V UMĚLECKÉ KOLONII BASTION IV

Zimní série folkových koncertů, které v našem bastionu pořádají manželé Šimkovi, končí dvěma dubnovými večery. 1. dubna se
nám představí Alfík Trio a Braduo a 22. dubna nám budou hrát Vilma a Slávek Maděra spolu se skupinou Napohodu Jaroměř.
Koncerty začínají jako vždy v 19 hodin a občerstvení bude opět bohaté. Od května pak bude tento hudební žánr k poslechu opět
na jaroměřské podsíni.
První naše letošní vernisáž se uskuteční v pátek 8. dubna v 18 hodin. Svoje
textilní praporce a akrylové obrazy nám
představí výtvarnice Iva Vodrážková
z Prahy. Tato absolventka Palackého
Univerzity v Olomouci je vnučkou akademického sochaře Julia Pelikána, který studoval u J. V. Myslbeka a Jana
Štursy. Babička Ivy Vodrážkové Božena
Pelikánová (Sternová) zahynula v koncentračním táboře v Osvětimi stejně
jako většina příbuzných. Iva byla v 70.
a 80. letech součástí pražského disentu a po roce 1989 vystavovala po celém světě. Nyní učí na ZUŠ v Praze. Na
vernisáži vystoupí sopranistka Helena
Zaoralová a klávesista Mirek Vodrážka.
Projekce Filmově vzdělávacího klubu se
uskuteční ve středu 27. dubna od 19:30.
Předtím ještě můžete přijít na večeři do
zimní kuchyně v 18:30. Tentokrát jsme

vybrali film Faunův labyrint
režiséra Guillerma del Toro
z roku 2006.
Toto
mysteriozní
drama vzniklo v koprodukci Španělska, Mexika a USA.
Odehrává se ve Španělsku roku 1944, kdy dvanáctiletá Ofélie jede se
svou matkou za otčímem, frankistickým
důstojníkem, který kdesi v horách na
severu potlačuje zbytky republikánského povstání. Život ve vojenské posádce ale nenabízí Ofélii pouze realitu poznamenanou boji s povstalci, všeobecným nedostatkem jídla a velmi chladným vztahem s otčímem – v nedalekém
starodávném labyrintu potká dívka jednou v noci starého fauna, který jí prozradí, že je ztracenou princeznou kdysi mocné pohádkové říše a současně poslední nadějí na její záchranu. Než se ale

opět setká se svým královským otcem, musí splnit několik úkolů.
V tomto dramatu se fantaskní svět představivosti děvčátka setkává s nejkrutější tváří světa dospělých. Dva
silné filmy v jednom, směřující k nečekanému, poetickému vyústění s velkým
myšlenkovým přesahem.
Náš filmový klub také v reakci na současné dění chystá sérii promítání ukrajinských filmů i pohádek pro děti uprchlíků. Příprava je teprve ve vývoji, ale budeme vás včas informovat na našem facebooku i v TIC Jaroměř a na dalších
místech.
Za Uměleckou kolonii Bastion IV Josefov
Markéta Škopková

NOVÁ KŘÍŽOVÁ CESTA VE ZLÍČI

Zveme vás na slavnostní otevření unikátní křížové cesty ve Zlíči
u České Skalice, jejímž iniciátorem je malíř Karel Štěpánek s podporou podnikatele Zdeňka Křičky.
Pan Křička zakoupil ve Zlíči za
kravínem směrem na Studnici
rozsáhlý pozemek s historickou vilou, kterou s nadšením restauruje. Na pozemku se nachází také kaplička Narození Panny
Marie, nedávno opravená zásluhou římskokatolické církve,
a kolem ní se pan Křička rozhodl
vybudovat křížovou cestu, která
je neobvyklá a jedinečná hlavně
tím, že každé zastavení svěřil jinému umělci.
Každému byl přidělen jeden veliký kamenný kvádr, do nějž si
svou kompozici mohl každý výtvarník vymyslet podle svého,
jsou zde tedy použity různé styly i techniky. Ze zúčastněných
autorů jmenujme např. Milana a Šárku Váchovy, Aleše Johna, Jiřího
Černohorského. Jsou zde zastoupeni i tři členové Umělecké kolonie
Bastion IV Josefov, a to malíř Josef Kleiner, sochař Petr Novák a keramička Markéta Škopková.
Slavnostní otevření se chystá na sobotu 30. dubna. Přijďte se podívat! Oficiální začátek v 11 hodin. Po vysvěcení nastane všeobecná
zábava s hudbou, která vyvrcholí večer zapálením velké vatry, a radovat se můžete až do rána.
Markéta Škopková
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1. 4. v 19:00
Večer na pomezí folkových žánrů
ALFÍK TRIO a BRADUO
Okružní 242, Josefov.
Pořádá: Pavel Šimek
2. 4. od 9:00
Akce pro celou rodinu
OTEVÍRÁNÍ PEVNOSTI JOSEFOV –
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SEZONY 2022
Pevnost Josefov – Bastion I. a podzemí
www.pevnostjosefov.cz
2. 4. v 19:00
Vystoupení
STAND-UP COMEDY – BEZ KECŮ!
Bastion No.35
www.bastion35.cz
2. 4. v 15:00
Pohádka pro děti
KRKONOŠSKÁ POHÁDKA
Městské divadlo Jaroměř
www.divadlojaromer.cz
3. 4. v 15:00
Pohádka pro děti
KRKONOŠSKÁ POHÁDKA
Městské divadlo Jaroměř
www.divadlojaromer.cz
5. 4. v 19:00
Kinoklub
ZPRÁVA
Městské divadlo Jaroměř
www.divadlojaromer.cz
6. 4. od 15:00
DÍLNIČKA NA BARVENÍ VAJÍČEK 2022
Pevnost Josefov – Bastion I. a podzemí
www.pevnostjosefov.cz
8. 4 v 18:00
Vernisáž výstavy textilních praporců
a akrylových obrazů
IVY VODRÁŽKOVÉ
Okružní 242, Josefov
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
8. 4. ve 21:00
Koncert
LOCAL DJS – CONNECTION
Bastion No.35
www.bastion35.cz
9. 4. v 10:00
UKLÍZÍME JAROMĚŘ S RUN FOR PLANET
Sraz u budovy Nároďáku v Jaroměři,
s sebou rukavice a pevnou obuv.
www.runforplanet.cz
9. 4. v 19:00
Divadelní představení
EDITH PIAF: DNES NECHCI SPÁT SAMA
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Městské divadlo Jaroměř
www.divadlojaromer.cz
12. 4. v 19:00
Koncert
KPH – KONCERT UČITELŮ
Městské divadlo Jaroměř
www.divadlojaromer.cz
13. 4. v 17:00
Středeční koncert před vinotékou
MILAN A BOSORKY
Vinotéka u sv. Mikuláše
Náměstí ČSA 60
Pořádá: Stanislav Rudolfský
15. 4.–18. 4. od 9:00
Akce pro celou rodinu
VELIKONOCE NA PEVNOSTI 2022
Pevnost Josefov – Bastion I. a podzemí
www.pevnostjosefov.cz
15. 4. v 19:00
Koncert
DARK NIGHT DEMONS VOL.1
Nároďák Jaroměř
Národní 54
www.narodakjaromer.cz
15. 4. ve 21:00
Koncert
ENRAGE D & B
Bastion No.35
www.bastion35.cz
20. 4. v 17:00
Středeční koncert před vinotékou
DOSTAVNÍK
Vinotéka u sv. Mikuláše
Náměstí ČSA 60
Pořádá: Stanislav Rudolfský
21. 4. 2022 v 17:30
Přednáška
Elišky Rackové a Jiřího Slavíka
STŘEDOVĚKÉ VENKOVSKÉ KOSTELÍKY
V OKOLÍ JAROMĚŘE
Městské divadlo Jaroměř – Sál Jaromír
Pořádá: Národní památkový ústav
v Josefově
22. 4. v 19:00
Večer na pomezí folkových žánrů
VILMA a NAPOHODU
Okružní 242, Josefov.
Pořádá: Pavel Šimek
22. 4. v 19:00
Divadelní představení
MATKA
Městské divadlo Jaroměř
www.divadlojaromer.cz

UPOZORNĚNÍ:
Změna programu vyhrazena.
Seznam pořadů nemusí
být kompletní.

23. 4. od 6:00, 7:00–8:00
42. ročník pochodu
OKOLO JAROMĚŘE
Start a cíl u tělocvičny Sokol Jaroměř
www.sokoljaromer.cz
23. 4. v 19:00
Divadelní představení
MATKA
Městské divadlo Jaroměř
www.divadlojaromer.cz
24. 4. od 13:00
Dílničky s tajuplnou hrou
JOSEFOVSKÉ ČAROVÁNÍ
aneb OSLAVA JARA 2022
Pevnost Josefov – Bastion I. a podzemí
www.pevnostjosefov.cz
24. 4. v 13:30 a 15:00
Loutkové divadlo
O STATEČNÉ PRINCEZNĚ MÁNĚ
Boučkovo loutkové divadlo
BOĎI Jaroměř
www.bodi.cz
26. 4. v 19:00
Kinoklub
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Městské divadlo Jaroměř
www.divadlojaromer.cz
27. 4. v 17:00
Středeční koncert před vinotékou
DAMTRIO
Vinotéka u sv. Mikuláše
Náměstí ČSA 60
Pořádá: Stanislav Rudolfský
27. 4. v 19:30
Filmově vzdělávací klub
FAUNŮV LABYRINT
Okružní 242, Josefov
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
30. 4. v 6:00
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
NA JOSEFOVSKÝCH LOUKÁCH
Sraz ve vstupním areálu
Josefovských luk.
Pořádá: Jaro Jaroměř
30. 4. ve 20:00
Koncert
DJ VENTOLIN
Bastion No.35
www.bastion35.cz
30. 4. od 18:00
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Trojúhelník u stadionu
(u malých závor) v Jaroměři
Pořádá: Městské kulturní středisko
www.divadlojaromer.cz
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Kontakt: nám. Dukelských hrdinů 240, Jaroměř, tel.: 731 037 507, e-mail: mks.jaromer@seznam.cz, www.divadlojaromer.cz, facebook:
Městské divadlo Jaroměř. Předprodej vstupenek: TIC, nám. Československé armády 16, Jaroměř, tel.: 491 847 220, Městská knihovna,
Traxlerova 110, Josefov, tel.: 491 813 141. UPOZORNĚNÍ: Jednotlivé akce mohou být zrušeny.
SOBOTA 2. DUBNA v 15:00 hod.
NEDĚLE 3. DUBNA v 15:00 hod.
Městské divadlo – Velký sál

KRKONOŠSKÁ POHÁDKA

Přepis klasických pohádek o Krakonošovi, Trautenberkovi, nechybí ani Kuba,
Anče a hajnej. Na motivy večerníčku napsala Stanislava Glembek.
Režie: Eva Urbancová.
Hrají: členové DS Vrchlický Jaroměř.
ÚTERÝ 5. DUBNA v 19:00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Kinoklub

ZPRÁVA

Druhá světová válka, 7. duben 1944. Pro
tisíce vězňů z celé Evropy ve špinavých
barácích a s jídlem na příděl den jako
kterýkoliv jiný. Zatímco ostatní chtějí jen přežít, skupinka vězňů připravuje útěk. Když se spoluvězni shromažďují
na večerní přepočítávaní, jsou už Fredy
a Valér ukryti v jámě pod hromadou trámů. Nevyzrazení potřebují vydržet tři
dny. Tak dlouho Němci hledají ty, kteří se pokusí o útěk z koncentračního tábora v Osvětimi. Ten nejtěžší okamžik je
však teprve čeká – přesvědčit svět, aby
uvěřil. Film zachycuje skutečný hrdinský čin a jeden z nejvýraznějších zápisů československých občanů do světové
historie vedoucí k záchraně desetitisíců
lidských životů.

SOBOTA 9. DUBNA v 19:00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
IV. hra v předplatném, sk. C,
Divadlo Kampa, Praha

ÚTERÝ 26. DUBNA v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub

EDITH PIAF: DNES NECHCI
SPÁT SAMA

Stárnoucímu spisovateli už psaní nejde
jako dřív. Nedokončené povídky se mu
hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor pokračoval v ději. Všichni něco chtějí. Fotograf Matěj chce získat nedobytnou Vendulu z lékárny, pan Bohumil
prosí, aby udělal zázrak, automechanik
Bakalář by chtěl být léčitelem. Do toho
vstupuje z reálného světa jeho manželka, která si myslí, že už by měl psaní nechat a konečně se věnovat jí. Komedie
s prvky magického realismu.
Hrají: Z. Svěrák, D. Kolářová, V. Kotek,
T. Ramba a další.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Inscenace mapuje životní příběh světově proslulé zpěvačky a je protkaná jejími
nesmrtelnými písněmi.
Hrají: Vanda Hauserová, Petra Bílková.
ÚTERÝ 12. DUBNA v 19:00 hod.
Městské divadlo - Malý sál
408. abonentní koncert
Klubu přátel hudby

KONCERT UČITELŮ

Účinkují: učitelé ZUŠ F. A. Šporka.
PÁTEK 22. DUBNA v 19:00 hod.
V. hra v předplatném, sk. C
SOBOTA 23. DUBNA v 19:00 hod.
ostatní veřejnost
Městské divadlo - Velký sál
DS Vrchlický Jaroměř

SOBOTA 30. DUBNA od 18.00 hod.
trojúhelník u stadionu

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Po dvouleté pauze se uskuteční tradiční pálení čarodějnic. Od 18.00 hod. bude připraven program Wikiho BUBU
SHOW pro děti, o který se postará Wiki
z Prahy. Celý animační program je pestrý a plný písniček, tematických soutěží
a překvapení. Od 20:00 hod. bude hrát
živá hudba k poslechu i tanci.
Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

MATKA

Protiválečné drama Karla Čapka.
Režie: Stanislava Glembek.
Hrají: členové DS Vrchlický Jaroměř.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA F. A. ŠPORKA, JAROMĚŘ
Duben 2022

Vychází dubnové číslo časopisu ZUŠkoviny
•

1. pátek, v 17:30
učebna Výtvarného oboru ZUŠ
Žahadlo: Bob Dylan
•

2. sobota, v 17:30 hod.
koncertní sál školy
Absolventský koncert
Tereza Prokešová – housle,
Markéta Pecnová – viola da gamba
•

20. středa, v 17:30
koncertní sál školy
Třídní koncert žáků Mar�na Brunnera
•

25. pondělí, od 16:00 do 18:00
koncertní sál školy
Třídní dílna žáků Ivany Kubíčkové (klavír)
•

26. úterý, v 17:00
koncertní sál školy
Třídní koncert žáků Ivany Kubíčkové
•

12. úterý, v 19:00
KPH, Městské divadlo Jaroměř
Koncert učitelů a jejich přátel

27. středa, v 18:00
koncertní sál školy
I. Absolventský večer

13. středa, v 18:00
koncertní sál školy
Dubnový koncert

Další informace:
14. 4. Velikonoční prázdniny

•

•

Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, tel.: 491 812 356, www.zus-jaromer.cz

19

| HISTORIE A KULTURA

POŠTOVNÍ ÚŘAD JOSEFSTADT FESTUNG
PEVNOST JOSEFOV A NÁDRAŽNÍ POŠTOVNÍ SCHRÁNKA
Stoupající množství korespondence odesílané z pevnosti Josefov bylo nutné řešit. Pro zásilky určené k další přepravě po rakousko-uherské říši byl zřízen speciální poštovní úřad JOSEPHSTADT – FESTUNG. Jednalo se o pojezdnou poštu mezi pevností a vlakovým nádražím. Povinnost vykonávat tuto službu měli poštmistři od roku 1872 až zřejmě až do roku 1939 několikrát za den.
Poštovní zásilky byly převáženy povozem taženým koňmi k vlakovým spojům, ve kterých zpravidla v jednom
z vagonů pracovala vlaková pošta. Zpět
pak byly přiváženy z nádraží zásilky
adresované do Josefova.
Tento poštovní úřad používal dvě
razítka. První razítko s textem
JOSEPHSTADT
FESTUNG/JOSEFOV
používané od roku 1872 do roku 1880.
V literatuře uváděna jeho barva pouze
černá, ale je známý jeho otisk i v barvě modré. Známa je též jeho varianta
s vynechaným letopočtem uvnitř razítka. Jedná se o jediné razítko z území Čech obsahující ve svém textu slovo FESTUNG.
Jako zajímavost k tomuto poštovnímu
spoji lze uvést to, že 1. ledna 1935 zdejší

poštovní ředitel Karel Gottstein připravil pro občany Josefova překvapení.
Za 20 korun najal právě z vojny propuštěného mladého trubače, aby při jízdě na nádraží a zpět troubil to známé
Jede, jede poštovní panáček. Mladík si
dal záležet a pilně troubil z Josefova na
nádraží po 4 poštovní cesty.
V tomto období ale měli josefovští občané i josefovské úřady ještě jednu možnost odesílání pouze obyčejné, ne doporučené, korespondence.
Na konci 19. století byla nádraží, která byla více vzdálena poštovnímu úřadu, osazována poštovními schránkami. Korespondence do nich vhozená
byla před příjezdem vlaku vyzvednuta
a předávána poštovnímu úřadu pracujícímu ve vlaku.

Od roku 1899 bylo rozhodnuto razítkovat listovní poštu z nádražních schránek zvláštními razítky. Razítka byla obdélníkového tvaru se zkosenými rohy
a názvem nádraží. Josefovské s textem
JOSEFOV/JOSEFSTADT. Specifikou našeho nádraží bylo, že v té době neslo název Josefov – Jaroměř, takže několik metrů od schránky josefovské
byla umístěna i schránka jaroměřská. Korespondence z ní vybraná byla orážena podobným razítkem, ale
s textem JAROMĚŘ. Pokud je mi známo, v Čechách se jednalo o situaci zcela unikátní, na žádném jiném nádraží se dvě rozdílné nádražní schránky
nenacházely.
Jaroslav Borůvka
Foto: archiv autora.

JAŘINEC 2022

Mají múzy mlčet, když hlučí zbraně? Jako Kolegium hraběte Šporka jsme přesvědčeni, že nikoliv, a tak vás zveme
na třetí ročník multižánrového festivalu Jařinec.
Opět jsme do Jaroměře a Josefova
pozvali pozoruhodné inscenace
pro diváky každého věku, připravili koncerty napříč žánry k tanci
i usebrání a samozřejmě chystáme
také doprovodné dílny.
Přijďte s námi o víkendu 20.–
22. května 2022 oslavit jaro, potěšit se skvělými kulturními počiny a dobrou společností a zkrátka načerpat energii v této nesnadné době.

Peněžní dopis odeslaný dne 19. července 1872 do
Kvasin u Solnice. Vloženo bylo 10 bankovek o hodnotě
50 zlatých rakouské měny, pošty z 3. ledna 1880.
Druhé razítko poštovné činilo pro takto těžký dopis
22 krejcarů. Otištěno první razítko JOSEPHSTADT
FESTUNG/JOSEFOV v modré barvě, dosud unikát.

Detail známky a druhého razítka
pevnostní pošty z 3. ledna 1880.
Druhé razítko s textem
JOSEFSTADT FESTUNG/
JOSEFOV bylo používáno od roku
1880 zřejmě až do roku 1890.

Matěj Kubina

Pohlednici ze čtvrtého měsíce první světové války odeslal šéflékař nemocnice pro
pěšáky v Jaroměři do Hradce Králové. Otištěno razítko josefovské nádražní schránky.
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NEŠŤASTNÁ PAMÁTKA Z VOJNY

Ve velké válce za svobodu r. 1814, když spojenci zpiti vítězstvím nad zpupným Napoleonem táhli na Paříž, ubytoval se jeden rakouský pluk přechodně ve francouzském klášteře blíže Lyonu. A jak to již v pohnutých válečných dobách chodívalo a dosud chodívá, vypravilo se několik vojáků na obhlídku pohostinné budovy, pátrajíce co by pro žaludek i pro kapsu ulovili.
V podzemí narazili na dveře a v domnění, že padli na vinný sklep, dobyli se dovnitř. Po chvíli zjistili, že se ocitli v hrobce. Nerozmýšlejíce se dlouho, dali se
do prohledávání rakví. Nenašli ale nic,
než kovový křížek se „sklíčkama“, který nakonec darovali svému desátníkovi
Auerbekovi. Auerbek přinesl křížek domů do Čech jako památku z vojny a daroval jej své příbuzné. Sotva dívka zavěsila si křížek na krk, záhy onemocněla tak prudkým zánětem, že vzdor rychlé lékařské pomoci zemřela. Křížek dostala její sestra, která v brzku na to byla o celou svojí výbavu okradena. Křížek
přešel pak dědictvím na p. Auerbeka,
kantýnského v Čerychově cukrovaru
v Josefově. Po požáru cukrovaru r. 1887
přišli Auerbekovi na mizinu.
V rodině začala se utvrzovati víra, že
vším tím neštěstím vinen je onen křížek.
Proto dcera Auerbekova Marie, pozdější
manželka městského policejního strážníka josefovského Karla Dvořáka, chtíc
se neblahé památky neškodně zbýti,
uvrhla křížek do řečiště, spojující pod
Brdcemi Labe s Metují. A nyní se přihodilo něco, nad čím, jak se říká, zůstává rozum lidský stát. Na podzim r. 1903 odevzdal zdejší dělník František Přívozník
strážníku Karlu Dvořákovi křížek se
„sklíčky“, který při chytání ryb v onom
řečišti našel. Dvořák, nemaje o existenci

křížku nejmenšího tušení, ukázal jej doma své manželce a ta poznavši nešťastnou památku z vojny, nemálo se poděsila. Vzdor všem prosbám Dvořák křížek
uložil v přesvědčení, že mu „svědčil“. Od
té doby jakoby se bylo rodině Dvořákově
štěstí vyhnulo. Nemoc za nemocí, rána
za ranou hrnuly se. Posléze Dvořák, nadýchav se při výkonu své služby zápachu
z přiškvírlého masa zemřelé hauzírnice
Abelové, která roku 1904 ve svém bytě
č. p. 20 v noci vlastní neopatrností uhořela, s valně již otřeseným zdravím ulehl
a o týden později zemřel. Divnou náhodou nálezce křížku Přívozník rok na to
při zasypávání řečiště pod Brdci nastydl
a v půl létě zemřel také.
Jednou, až na josefovském hřbitově bude hrob strážníka Dvořáka vykopáván,
najde se tam zmiňovaný křížek. Je bronzový, sedm cm vysoký, posázený šesti kulatými rudými karneoly (Karneol polodrahokam a barevná odrůda chalcedonu). Na žádost vdovy sám jsem jej
starému nešťastnému příteli dne 15. ledna 1904 do chladnoucích rukou vtiskl.
Poznámka: z jmen uvedených v textu, se
mi podařilo s pomocí ochotného správce pana Karla Trochimoviče nalézt na
josefovském hřbitově hrob hauzírnice podomní obchodnice s vébou, suknem,
obilím či peřím, paní Alžběty Abelové.

Zdroj: Hofmeister, Antonín, Upomínky
z dětství a jiné I., Svazek I., IV.
Památka z vojny, r. 1927
Text upravil a autorem fotografie
je Jindřich Polák.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V JAROMĚŘI

MILÍ ČTENÁŘI, již od 16. století je 1. duben neboli apríl spojen s různými žertíky, legráckami a drobnými zlomyslnostmi. Tak ať vás
nikdo nenachytá a když tak jenom v dobrém.
23. 3. jsme měli možnost naslouchat
kouzelnému vyprávění pánů Petra
Voldána a Radka Pálky nejen o cestování a vaření v přednášce „Na vlnách
s vařečkou“. Co spojuje tyto dva rodáky z východních Čech? Je to nepřeberné množství příběhů, gastronomických zážitků, lásky k cestování, dobrodružství a ochoty se s námi o to podělit. Díky jejich historkám jsme se přenesli do exotických míst, tržišť, vyhlášených kuchyní a imaginárně cítili chuť
rozličných jídel. A u kuchyně a vaření
jsme ještě zůstali.
31. 3. jsme si s paní Ludmilou
Konvalinkovou povídali na téma
„Historie kuchyně a vaření v průběhu
století“. Bylo to naše druhé „přátelské
setkání“ a opět bylo velmi vydařené.

Česká kuchyně bývala, co se týče surovin, velmi vydatná a rozmanitá. Nebylo
vůbec neobvyklé k obědu uvařit jesetera nebo lanýže. Dnes je považujeme za
speciality. Čtenáři vzpomínali na oblíbená jídla svých babiček, co vaří nejraději oni a jaké je nejoblíbenější jídlo jejich vnoučat.
Po celý měsíc březen probíhala „čtenářská minima“ pro žáky ZŠ Na
Ostrově dle tematických okruhů pro
daný ročník. Navštívily nás děti z MŠ
Na Zavadilce a Josefova a pravidelná
setkání měly také družinové děti ze ZŠ
Boženy Němcové.
Ve dnech 31. 3. , 1. 4. a 7. 4. pořádala naše
knihovna, na podporu čtenářství, „Noc
s Andersenem“. Akce se zúčastnili žáci
ZŠ Boženy Němcové a Na Ostrově. Pro

děti jsme si připravili úkoly na motivy
pohádky od B. Němcové „O kohoutkovi
a slepičce“. Plnění jednotlivých úkolů se
žáci zhostili s vervou a radostí.
Rádi bychom poděkovali firmám Černý
Seed s.r.o, PhDr. Janu Černému za darovaná semínka a Agro CS, a. s. Říkov
za darovanou zeminu.

A CO CHYSTÁME NA DUBEN?

1. 4. 2022 vyhlásila Městská knihovna Jaroměř 39. ročník literární soutěže na téma „Cestování v čase a prostoru“. Těšíme se na práce, kde nám
žáci a studenti sdělí svá cestovatelská přání a touhy. Zaměří se na budoucnost, minulost nebo přítomnost?
Navštíví vesmír, podmořský svět nebo bájnou Atlantidu? Necháme se
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překvapit. Své práce mohou odevzdávat do 20. května 2022.
13. 4. 2022 Danka Šárková: „Krkonoše
a jejich kuchyně až k vám na talíř“.
Beseda se týká nové knihy „Krkonošská
kuchařka“. Znáte Krkonošské kyselo, Hladkou Ančku, Muziku nebo Rozcuchanou nevěstu? Jak se takové jídlo připravuje a jak se dá uvařit
relativně za málo peněz se dozvíte ve
středu od 17:30 hodin v hlavní budově
Městské knihovny Jaroměř.

28. 4. 2022 Ludmila Konvalinková:
„Prvorepublikové pražské módní salony“. Paní Konvalinková nás zavede, již
ve třetím „přátelském setkání“, do nejznámějších pražských modelových domů vedených Oldřichem Rosenbaumem
a Hanou Podolskou. Právě Podolská
v roce 1920 zavedla módní přehlídky. Co nejvíce obdivujeme na prvorepublikové módě jsou výtvarné nápady
a elegance. Setkání se koná ve čtvrtek
od 17:00 do 19:00 hodin v hlavní budově

Městské knihovny Jaroměř.
4. 5. 2022 „Dotek hypnózy“, populárně-naučná interaktivní přednáška
pro všechny, které tento obor zajímá.
Hypnózu stále obestírá mnoho nesmyslných pověr a mýtů. Jak je to ve skutečnosti, se přesvědčíte sami pod vedením hypnoterapeuta Šimona Pečenky
ve středu od 17:30 hodin v hlavní budově Městské knihovny Jaroměř.
Přejeme vám krásné jarní dny
Vaše Městská knihovna Jaroměř

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO MILÍČŮV DŮM

Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům poskytuje službu SAS ALTERNATIVA. Jedná se o sociálně aktivizační službu, která je zaměřená
na rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, nebo jim hrozí sociální vyloučení.
Služba tedy podporuje rodiny s dětmi v tom, aby jejich rodinné
zázemí, aby rodiče či pečující znali své povinnosti v oblasti péče, vývoje, vzdělání aj., aby rodiny dokázaly sami zajistit stabilní finanční situaci či plnohodnotné zázemí. Dále služba usiluje také o to, aby rodiče v případě potřeby předcházeli či aktivně řešili rizikové chování v rodině.
Máme k dispozici sedm sociálních pracovníků, kteří Vás rádi
přivítají v kanceláři v Jaroměři (Havlíčkova 14) ale i v Josefově
(Duškova 79). Mohou vás také navštívit u vás doma. V rámci
této služby můžete také využít předškolní klub, který probíhá
v obou střediscích (Havlíčkova 14 Jaroměř, Duškova 79 Josefov)
pravidelně každou středu od 8 do 11 hodin. Předškolní klub
je určen pro děti od 3 do 6 let a jejich rodiče či jiné rodinné

příslušníky. Klub má za cíl připravit děti na snadnější vstup do
školky a školy.
Naše služba také reaguje na poptávku materiální pomoci. Díky
této poptávce jsme založili sociální šatník, který lidem bez
přístřeší, ale i lidem v tíživé finanční situaci nabízí pomoc prostřednictvím staršího oblečení a obuvi. Dále potravinovou pomoc, kterou můžou využít rodiny i jednotlivci, kteří se dostali do akutní tísně a potřebují zajistit potraviny do doby, než se
jejich situace stabilizuje. Sociální šatník i potravinová pomoc
je poskytována ve středisku v Jaroměři. Tímto chceme zároveň poděkovat všem lidem, kteří nám pomáhají a nosí nám oblečení, obuv a podobně. Věříme, že každá pomoc se počítá.
Natálie Ulrychová a Gabriela Huňaková

V PARDUBICÍCH BYL OTEVŘEN INSTITUT PAMĚTI
NÁRODA – MUZEUM NOVÉ GENERACE
V úterý 15. března se pro veřejnost otevřel první Institut Paměti národa. Ve chvíli, kdy se píší dějiny 21. století, nabízí nová interaktivní výstava v Pardubicích inspiraci a paralely k dnešku z české moderní historie.
Výstava stojí na osobních příbězích pamětníků
ze sbírky Paměť národa
a dle tvůrců nabízí úplně jinou návštěvnickou
zkušenost, než na jakou
jsou lidé v tradičních muzeích zvyklí. Expozice využívá rozšířenou realitu,
speciální promítací komory s kouřovými efekty, dotykové obrazovky nebo digitálního průvodce.
Institut Paměti národa nabídne kromě expozice, společenské akce, vzdělávací programy a provozuje i studio
pro nahrávání vyprávění pamětníků.
Informace o otevírací době, exkurzích
pro školy a rezervace vstupenek jsou
dostupné na webové stránce institut.
pametnaroda.cz.
Výstava v pardubickém institutu čerpá obsah ze stejnojmenné sbírky
Paměť národa, která zpřístupňuje online vzpomínky pamětníků totalit 20.
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století. Řadí se k největším vzpomínkovým archivům na světě.
„Věřím, že „velké dějiny“ nejlépe přiblíží právě konkrétní lidský osud.
Pro první výstavu v Pardubicích jsme
vybrali zatím dva pamětnické příběhy a po čase plánujeme další přidávat.
K dispozici jich máme ve sbírce Paměť
národa více než třináct tisíc,“ říká kurátor výstavy Viktor Portel.
„Návštěvníky výstavou provádí digitální průvodce, který je přivádí k jednotlivým exponátům, pomáhá jim
s orientací a koordinuje skupinu všech
přítomných tak, aby se vzájemně nerušili. Digitálního průvodce jsme vyvinuli speciálně pro Institut Paměti národa, ale věříme, že najde uplatnění i na
dalších výstavách”, vysvětluje zakladatel kreativního studia 3dsense Jan
Hrdlička.

„Zaměřujeme se na modernizaci muzejních expozic, ale stále platí fakt, že
sebemodernější technologie jsou jenom
prostředek k interpretaci obsahu. Snad
se nám podařilo z obrovského zdroje
Paměti národa vytvořit zážitek, o kterém budou lidé přemýšlet i potom, co
výstavu opustí”, doplňuje Hrdlička.
Vznik prvního Institutu Paměti národa podpořila Technologická agentura
ČR, města Pardubice, Hradec Králové,
Pardubický i Královéhradecký kraj. Za
jeho vznikem stojí také řada soukromých firem a dárců, které jej finančně
podporují.
–redakčně kráceno–
Zdroj: https://www.postbellum.cz/2022/03/
vcera-se-v-pardubicich-otevrel-institutpameti-naroda-muzeum-nove-generace/
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SENIOŘI JAROMĚŘ
POZVÁNKA NA ZÁJEZD
18. KVĚTNA 2022
PROGRAM ZÁJEZDU

Zřícenina hradu Lichnice, zámek
Žleby, muzeum zemědělské techniky
v Čáslavi, Kolín – chrám sv. Bartoloměje.

CENA ZÁJEZDU

členové Senioři ČR Jaroměř
400 Kč
senioři (nečlenové S ČR Jaroměř)
500 Kč

JÍZDNÍ ŘÁD

Odjezd:
poliklinika
Na Špici (u Lidlu)

6:45 hod.
7:00 hod.

Předpokládaný návrat:
do 19:00 hod.
V ceně zájezdu je doprava, vstupné
a večeře. Přihlásit se na zájezd a uhradit cenu zájezdu je možné v DPS (Josefa
Šímy) dne 5. 4. 2022 v době od 17:00 do
17:30 hod. Po uvedeném termínu bude
možno se přihlásit na tel.: 732 474 035.
Členové Senioři ČR mají přednost.
Současně budou vybírány členské
příspěvky.
O případném zrušení zájezdu v důsledku epidemické situace budete včas
upozorněni, peníze budou vráceny.
Za výbor Senioři ČR
Kolář Ivan

ŽIVOTNÍ
JUBILEA

ROZLOUČENÍ
V ÚNORU A BŘEZNU
Marie Dufková
Vilma Jahelková
Jan Sochor
Josef Andrejs
Jindřich Kožíšek
Jana Stolínová
Jaroslava Matěchová
Bohuslav Černý
Josef Cejnar

80
87
88
93
92
80
74
78
81

V ÚNORU
Jiřina Mistrová		
Erika Barabášová
Olga Jandová		
Jarmila Šafaříková
Libuše Nováková
Eva Kačerová		
Božena Kožíšková
Věra Kaššová		
Josef Branda		

86
88
91
94
91
87
88
91
86

Čest jejich památce!
Srdečně gratulujeme!
matrika Jaroměř

Zveřejněno se souhlasem pozůstalých. Redakce děkuje za vstřícnost
společnosti KREMATORIUM, a. s.

TICHÁ VZPOMÍNKA

V pátek dne 18. února 2022 zemřel v požehnaném věku 100 let pan Josef Nasvetr.
Kdo jste jej znali a měli jej rádi, vzpomeňte s námi.
manželka Zdeňka, syn Josef
a dcera Zdeňka s rodinami

PLATINOVÁ SVATBA

Dne 8. března 2022 proběhla za město Jaroměř návštěva starosty Josefa
Horáčka a předsedkyně Komise pro obřady a slavnosti paní Františky
Pavlistové k výročí platinové svatby (70 let) u manželů Milady a Jiřího
Součkových.
Manželé Součkovi děkují za milou návštěvu a gratulace.

PEER KONZULTANTKA POMÁHÁ OSOBÁM S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Peer konzultant je člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, který se dokázal zotavit a pracuje s osobami s podobnými
potížemi. Dává odbornému týmu pohled „z druhého břehu“ a je významnou podporou i inspirací pro klienty.
Ve středisku Péče o duševní zdraví
(PDZ) jako peerka pracuje Ivona Petrová.
Duševní onemocnění – bipolární afektivní porucha jí do života vstoupila ve 30
letech.
„Když jsem se potýkala s atakami duševního onemocnění, velmi mi chybělo
reálné pochopení mého stavu. Nyní díky
vlastní zkušenosti mohu klientům ukázat, že je možné se z duševního onemocnění zotavit a podpořit je na jejich cestě,“ vysvětlila Petrová své rozhodnutí
pracovat v PDZ.
V PDZ je součástí týmu sedm sociálních pracovníků, kteří v okrese Náchod
poskytují službu sociální rehabilitace

osobám s duševním onemocněním, jako
je schizofrenie nebo bipolární afektivní
porucha. Sociální pracovníci dojíždí za
klienty domů či na jiné domluvené místo a nejčastěji jim pomáhají při zvládání projevů duševní nemoci v běžném životě, nácviku péče o vlastní osobu i domácnost, jednání s úřady, řešení krizových situací, jako je ztráta zaměstnání či
bydlení i při finančním hospodaření.
„Sociální pracovník je odborník, ale obvykle nemá žádnou vlastní autentickou zkušenost s hospitalizací, s medikací nebo konkrétními projevy duševního
onemocnění. Proto je přítomnost peer
konzultantky v týmu důležitá. Pomáhá

nám lépe chápat některé situace v životě klientů. Současně je rovnocenným
parťákem klientů v jejich cestě k zotavení,“ přiblížila význam práce peerky
v týmu PDZ Lucie Kudrnáčová, vedoucí střediska v Náchodě.
Tým PDZ se přípravuje na otevření
Centra duševního zdraví (CDZ). Plánuje
vytvořit tým složený ze sociálních pracovníků, zdravotních sester, psychiatra,
psychologa a peer konzultanta. Cílem
je poskytovat klientům sociální i zdravotní služby a nabízet komplexnější pomoc na cestě zotavení se z duševního
onemocnění.
– redakčně kráceno –
Mgr. Magdalena Plivová
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ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO
UKRAJINSKÉ OBČANY

ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Vyzýváme ukrajinské občany, kteří uprchli před válečným
konfliktem, aby se v nejbližší možné době registrovali na
oficiálních místech.

Просимо всіх українських громадян, котрі виїхали
з України в зв’язку з війною, щонайшвидше зарегіструватист в офіційних містах.

V JAROMĚŘI PROSÍM KONTAKTUJTE:

Bc. Veroniku Mášovou,
sociální pracovnici odboru zdravotního
a sociálních věcí Městského úřadu Jaroměř
telefon: +420 491 847 268,
e-mail: masova@jaromer-josefov.cz
Paní Mášová poskytne veškeré nutné informace, pomůže se
zajištěním ubytování, nutných potřeb jako jsou léky, jídlo a oblečení. Dále pomůže s umístěním dětí do školek a škol.

KRAJSKÉ ASISTENČNÍ CENTRUM POMOCI
UKRAJINĚ (KACPU) V HRADCI KRÁLOVÉ

Adresa centra KACPU v Hradci Králové:
Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375/1,
500 02 Hradec Králové, e-mail: kacpu@hkk.izscr.cz
Webové stránky: https://www.kr-kralovehradecky.cz/
kacpu/
Centrum KACPU poskytuje tyto služby:
• registrace občanů Ukrajiny u cizinecké policie,
• vyřízení speciálního dlouhodobého víza
• asistenci při řešení dalšího pobytu v České republice.

DŮLEŽITÉ!

Prosíme příchozí ukrajinské občany, aby se v nejbližší
možné době registrovali na oficiálních místech.
Jedině tak je možné Vám ve Vaší nelehké životní
situaci pomoci rychle a přímo.

ЯРОМЕРЖ

Якшо у Вас виникнуть питання, звертайтесь до
Вероніки Машове,
працівника відділу соціальних питань та охорони
здоров’я Яромержського міського управління.
Номер телефону : +420 491 847 268.
Соціальний працівник надасть Вам необхідну інформацію та контакти, допоможе та підтримає у несприятливій
ситуації.
Де шукати інформації та допомогу у веб просторі:
www.nasiukrajinci.cz
https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ
УКРАЇНІ В ГРАДЦІ КРАЛОВЕ (КАЦПУ)

Знайдете за адресою:
Конгрес-цент Алдіс,
Eliščino nábřeží 375/1,
500 02 Градець Кралове
e-mail: kacpu@hkk.izscr.cz
Веб сторінка :
https://www.kr-kralovehradecky.cz/kacpu/
Регіональний центр допомоги Україні пропонує:
• регістрац громадян України у поліції для іноземців,
• оформлення спеціальної довгострокової візи,
• допомогу у вирішенні подальшого перебування
в Чехії.

Za překlad do ukrajinštiny děkujeme paní Alině.

| PRO DĚTI

ВАЖЛИВО!

Наголошуємо українським громадянам,
щонайшвидше зарегіструватись в офіціальних
містах. Тільки так можливо отримати допомогу
у Вашій не легкій життєвій ситуації швидко та
безпосередньо.

KAMENNÁ HLAVA NA KOSTELE SVATÉHO MIKULÁŠE

Po třicetileté válce, kdy byla města zpustošena, se rozhodli jaroměřští měšťané pro opravu poničeného chrámu svatého Mikuláše.
Mezi mistry pozvanými až z Prahy byl i starý
Krása, který řídil celou kostelní stavbu. S sebou si přivedl mladíka jménem Václav. Nebyl
to však jeho syn, nýbrž učedník, kterého se
Krása ujal po tom, co mladému Václavovi zemřela matka i otec.
V Jaroměři se jim oběma zalíbila dívka jménem Anička. Ta však opětovala city pouze
k Václavovi a starého Krásu odmítla. Při opravě chrámu vznesl Václav pochybnost o tom,
že je klenba příliš těžká a stěny ji neunesou.
To Krásu dopálilo tak, že strčil do Václava
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a ten při pádu do hrozné hloubky zahynul.
Po nějakém čase se Václavovy obavy potvrdily a stěny začaly opravdu praskat. Měšťané
tak ze tří stran museli postavit opěrné pilíře a z vděčnosti, že je upozornil na hrozící nebezpečí, zasadili Václavovu podobiznu
do chrámové stěny, kde je ji možno spatřit do
dnešní doby.
Zdroj: Věra Sílová,
Báje a pověsti z Jaroměřska.
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ČESKOSLOVENSKÁ CÍRKEV HUSITSKÁ
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, třebaže naším světem vládne nepokoj víc než kdykoliv jindy, strach z budoucnosti naplňuje některé
z nás a okolo je slyšet pláč, soucit i vztek, život se nezastavil. Není v naší moci změnit události, které se mění každým okamžikem.
A tak nám všední život, který si tak běží svým vlastním tempem, připomíná, že je postní doba. A že během několika týdnů přijdou
i svátky Velikonoc.
Postní doba měla vždycky hodně co do sebe. Dávala dostatek
času, aby si člověk srovnal vztahy nejen s ostatními lidmi, ale také s Bohem. Aby si narovnal svoji
páteř, nejen tu fyzickou, ale hlavně tu duchovní, protože v poslední době je tu mnoho lidí, kteří, jak
se zdá, žádnou páteř ani nemají. Nevidí si do vlastních úst a svědomí
je pro ně velká neznámá. V pravdě naprosto zapomínají, že ty pověstné Boží
mlýny v každém případě doběhnout každého. Půst by takovým jistě neuškodil,
možná zůstala-li v nich nějaká lidskost…
Jak se zdá, tak právě lidskost tu chybí na
každém kroku. Ne soucit dát do kasičky
a splněno. To s lidstvem, jako takovým, to
není nějak v pořádku. Stejná otázka zajímala kdysi i Jana Ámose Komenského.
A jak se zdá, od té jeho doby se naprosto nic nezměnilo. Jen jsme se víc naučili, víc zdokonalili, jenže všechno to dobré jsme tak snadno a rychle zase obrátili proti sobě. Co jsme to vlastně za
stvoření, že dokážeme zničit sami sebe?

Náš starý a známý svět měníme
v ruiny bez lásky a pokoje. Zůstane
tu vůbec něco po nás? Je postní doba. Čas vlastního zpytování
a hledání v sobě samých to dobré.
Ale bez Boha to zřejmě asi nepůjde. I Ježíš dostal čas, aby se v něm
sám našel, aby byl posílen pro boj
zblízka. Bůh ho neopustil, stejně
jako neopouští nás. A nezáleží na tom,
zda jsme věřící či ne. Svět bez Boha nemá šanci. Ale stále je ještě čas. Lidskost
není ještě tak docela ztracená. Ještě
stále v nás zůstává touha po tom nejvyšším dobru. Přirozená touha někoho
ctít a vážit si ho. Proto odložme všechny strachy a úzkosti, zůstává nám přece
naděje. Naděje, že se svět zklidní, najde
svůj pokoj a my lidé budeme moci bez
obav žít svoje životy.
Pokojné a radostné jarní dny plné sluníčka nám všem.

SRDEČNĚ ZVEME NA
PŘEDNÁŠKU

IZRAEL ZBLÍZKA
s paní Janou Hofmannovou
z České Skalice
ve čtvrtek 28. dubna 2022
od 16:00 hodin
v modlitebně Husova sboru.

Kolumbárium v Husově sboru
je otevřeno:
úterý		
9:00 – 16:00 hodin
čtvrtek		
9:00 – 16:00 hodin
sobota		
9:00 – 16:00 hodin
neděle		
9:00 – 16:00 hodin

farářka Mgr. Alena Fabiánová

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV – FARNOST JAROMĚŘ
pondělí 08:00 hod. (kaple děkanství)
úterý
17:00 hod.
středa 08:00 hod.
čtvrtek 17:00 hod.
pátek
17:00 hod. (kostel sv. Mikuláše)
sobota (dle rozpisu na vývěsce)
neděle 08:30 hod. (kostel sv. Mikuláše)
10:15 hod. (Velichovky)
Více informací na www.jaromer.farnost.cz
CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE
Bohoslužby se konají každou sobotu Na Matysáku č.p. 737:
09:00 – 10:30 hod.
Studium Bible
10:45 – 11:30 hod.
Kázání Božího slova
13:00 – 14:00 hod.
Odpolední program
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ JAROMĚŘ
úterý
09:00 – 15:00
Úřední den
15:00 hod.
Biblická hodina, setkání při čaji
neděle 10.00 hod.
Bohoslužba
Kontakt na farářku Mgr. A. Fabiánovou, tel.: 737 847 864.
Informace na www.husitijaromer.estranky.cz
e-mail: husbor777@email.cz, facebook: husiti jaroměř

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV – FARNOST JOSEFOV
neděle 08:00 hod. (Jasenná, kostel)
09:30 hod. (Josefov, kostel, během mše dětská školka)
středa 17:00 hod. (fara ul. Duškova č. p. 77)
pátek
17:00 hod. (fara ul. Duškova č. p. 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 14:00 hod.)
Kontakt na farnost, tel.: 731 402 211,
mail: farnost.josefov@gmail.cz,
www.farnostjosefov.cz, facebook: FarnostJosefov
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
středa 18:30 hod. (biblická hodina – sudý týden, Semonice)
neděle 09:00 hod. bohoslužby (Semonice)
10:30 hod. bohoslužby (2. a 4. neděle Jaroměř)
škola pro děti v Semonicích
Kontakt na faráře Radima Žárského, tel.: 491 110 175, 604 149 841.
Více informací na www.semonice.evangnet.cz
facebook: Evangelické společenství Semonice
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STOMATOLOGICKÁ AMBULANCE – 4/2022 a 5/2022 od 8:00 do 12:00
Komenského 554/a
2. 4. a 3. 4.
MDDr. Plšková
ČESKÁ SKALICE
491 451 300
Komenského 72
9. 4. a 10. 4.
MDDr. Šeda
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
491 472 946
Českých bratří 407
15. 4. a 16. 4.
MUDr. Klimek
NÁCHOD
491 427 603
Husovo nám. 36
17. 4. a 18. 4.
MUDr. Záplatová
ČESKÁ SKALICE
491 452 447
Komenského 10
23. 4. a 24. 4.
MUDr. Filipová
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
491 472 721
č. p. 118
30. 4. a 1. 5.
MUDr. Nezvalová
VELKÝ TŘEBEŠOV
491 453 272
Komenského 10
7. 5. a 8. 5.
MUDr. Juran
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
491 472 721
Komenského 72
14. 5. a 15. 5.
MUDr. Just
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
491 472 946
21. 5. a 22. 5.
MUDr. Sedláčková, MSc. Kostelecká 1204
NÁCHOD
491 426 926
Česká 50
28. 5. a 29. 5.
MUDr. Kalfus
JAROMĚŘ
704 544 075
Změna služeb vyhrazena. Aktuální rozpis služeb sledujte na: https://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=314631

MASOPUSTNÍ VESELÍ
V DOMOVĚ SV. JOSEFA
Letos již po patnácté hospodyně v Domově svatého
Josefa v Žirči „udělila právo“ masopustnímu průvodu ze
Základní umělecké školy F. A. Šporka v Jaroměři uspořádat fašank.
Masopustní průvod měl sice původně za úkol způsobit chaos, nepořádek a zatančit si s děvčaty, ale do Domova přinesl
hlavně odlehčení, zábavu a spoustu úsměvů. Kostýmy a tanečky s děvčaty bývaly spojeny s podporou plodnosti zvířat
a bohatou úrodou na polích. A urodilo se bohatě i tentokrát.
Masopustní průvod přinesl díky koledě do Domova tři plné
pokladničky od jaroměřských obyvatel. Výtěžek byl nejvyšší v historii a to 8 867 Kč! V dnešní napjaté situaci to je skutečně obdivuhodné…
Výtěžek podpoří rekonstrukci výtahu na odlehčovací službě v budově sv. Kláry.
Děkujeme všem přispěvatelům, ZUŠ F. A. Šporka z Jaroměře
a v neposlední řadě také sponzorům Řeznictví Uhlíř Jaroměř
a Johnově pekárně Josefov.
Andrea Kollová

PŘEHLED LOŇSKÝCH VÝKONŮ
V NÁCHODSKÉ NEMOCNICI
Tisíce operací, hospitalizací, ambulantních ošetření, diagnostických výkonů, rekordní počet porodů, a také covidové testování a očkování. To vše v loňském roce naplno
zaměstnávalo zdravotníky náchodské nemocnice, kde vloni našly pomoc desetitisíce lidí s nejrůznějšími zdravotními potížemi.
V prvním čtvrtletí loňského roku byla nemocnice pod dosud největším náporem pacientů s komplikovaným průběhem onemocnění Covid-19. V nemocnici bylo postupně hospitalizováno 1 247 covidových pacientů, drtivá většina z nich
v první polovině roku. V celkovém součtu lidí, kteří z nějakého důvodu potřebovali v loňském roce akutní lůžko v nemocnici, však tvoří pacienti s covidem pouze necelých 7 %.
Největší krajská nemocnice totiž vloni přijala k hospitalizaci
celkem 17 957 lidí, na lůžka dlouhodobé a následné péče dalších 975 lidí. Rušno bylo také na operačních sálech. Lékaři vykonali celkem 4 377 různých operací.
V nové náchodské porodnici se vloni narodilo 1189 miminek.
Na svět přišlo 623 chlapců a 566 dívek. Šťastní rodiče si z porodnice odváželi nejčastěji Jakuba či Elišku.
–redakčně kráceno–
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
MONTÁŽ TĚSNĚNÍ do OKEN
a DVEŘÍ, plastové/dřevěné.
Rádi přijedeme a poradíme.
www.MontazTesnení.cz,
tel: 734 240 608.
Koupím dům v Jaroměři nebo blízkém okolí, financování
máme zajištěno.
Volejte na tel. č. 775 777 073.
OBUV NOBL Jaroměř
(naproti České poště) nabízí
novou jarní obuv značek
Rieker, Tamaris, Marco
Tozzi, S.Oliver, Jana…
www.obuvnobl.cz

26

Hledám ke koupi chatu nebo
domek do 30 km od Jaroměře.
Tel. 774 777 073.
Čištění koberců a čalounění
pro domácnosti i firmy.
Kompletní úklidový servis.
Kvalitně za rozumnou
cenu a s dopravou zdarma.
Telefon: 603 701 992.
www.penjak.cz
Sháním byt v Jaroměři a okolí, mám hotovost, velice spěchá. Volejte prosím na tel.
774 777 072.

Zahrada v Hruštičkách
Jaroměř – jarní a podzimní prodej. Jarní prodej – od
11. dubna budeme postupně
nabízet sadbu zeleniny a květin, bylinky, balkónové květiny, levandule, lilie, jahody
a další. Podzimní prodej – od
15. září trvalky, bylinky, jarní cibuloviny. V Hruštičkách
105, Jaroměř, tel.: 725 425 801,
725 425 790.
Důchodce shání byt 1+1 nebo 2+1 v Jaroměři a okolí. Mám
hotovost. Volejte prosím na
776 566 630.

Dobře zaplatím za starožitnosti a sběratelské předměty. Staré mince a bankovky,
medaile, odznaky a vyznamenání, šperky, fotoaparáty, náramkové a kapesní hodinky, hračky do r. 1960, pohledy a známky, pivní lahve
a cedule, půllitry, knihy, šavle
a bodáky, obrazy, sochy, sklo,
porcelán, housle, vzduchovky,
pudřenky a jiné. Poradenství
i návštěva je ZDARMA, platba hotově. Tel.: 605254511,
p. Hrneček Jiří.
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Účetnictví
tel.: 777 878 813
dita.otmanova@seznam.cz

Správa bytových domů

Potřebujete založit?
Založení první řady zdiva je pravděpodobně nejnáročnějším
úkonem celé stavby. Na přesném založení závisí celá stavba.
Naši specialisté vám rádi poradí jak na to.

800 404 010

Jaroměř zpravodaj 188x66 mm CB 2022 „Založit“

PRODÁM GRANULE
pro koně, ovce, kozy, králíky
Granule ze sena ............................. 25 kg – 230 Kč
Granule z vojtěšky ....................... 25 kg – 250 Kč
Granule z cukrové řepy ............ 25 kg – 250 Kč
e-mail: datekpraha@seznam.cz
mobil: +420 775 550 661
Fb: datek-peletky
Odběrové místo: Rtyně v Podkrkonoší
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NAŠE SLUŽBY

P O N Á S Č I STOTA

GUMOTEX

Automotive Jaroměř, s.r.o.
pořádá nábor na pracovní pozice:

STAVEBNÍ PRÁCE
ZAHRADNÍ ÚDRŽBA
OBNOVA LESNÍCH POROSTŮ

OPERÁTOR/KA
SEŘIZOVAČ
FORMÍŘ
Co vás čeká?
Co vám můžeme nabídnout?
Bližší informace Vám sdělíme osobně
na informační schůzce.

ÚKLIDOVÉ PRÁCE
www.vermag.cz a 602 739 985
Z hejzlarova@vermag.cz
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KONTAKT
tel.: +420 491 841 240, +420 491 841 105
e-mail: personalni5@gumotex.cz
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Soutě

ž

NÍ
H L AV A
CE N

VYHRAJTE
TRAKTŮREK
za 90 000 Kč
INZERCE VE ZPRAVODAJI

Řádková inzerce má být zadána v textovém souboru (např.: txt., doc., docx.).
Plošná inzerce má být ve formátu pdf.,
možné jsou i obrazové formáty jpg.
a png. ve vysokém rozlišení. Inzerce
je VŽDY ČERNOBÍLÁ.

Za grafické
zpracování
se účtuje
20 %
Velká
jarní
soutěž
Českého
navíc z celkové ceny inzerátu.
rozhlasu
Hradec Králové
Inzerci plošnou i řádkovou zadávejte
pomocí objednávkového formuláře,

Po který
celý jeduben
každý
všední
ke stažení
na webu
města den
Jaroměře,
nebo si o nějhodin
požádejte na
v čase
9.45–10.00
e-mailu: zpravodaj@jaromer-josefov.cz

Jaroměř

|

90.5 FM

|

R-HK

|

www.vyhrajtetrakturek.cz

CESTOVNÍ KANCELÁŘ FISCHER JAROMĚŘ
nabízíme zájezdy

Eastern Europe

Vila Marko ***
apartmán s kuchyňským koutem

Les Magnolias ****

Chorvatsko / Střední Dalmácie / Nemira

Bulharsko / Burgas

ODLET:

1. 6.

14. 6.–2

č
12 590 K

ODLET:

Tunisko – pevnina / Hammamet

6.

2 835 Kč

all inclusive

Vincci Nozha Beach & SPA****

1. 6.–8.

Kolibri ***

bez stravy
vlastní dopr
ava

Turecko / Turecká riviéra / Avsallar

Mimořádná
nabídka
leteckých zájezdů
z Prahy!
CESTOVNÍ KANCELÁŘ
FISCHER
Náměstí ČSA 28, Jaroměř
tel.: 739 637 766
e-mail: jaromer@ﬁscher.cz
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po – Pá: 09:00 – 12:00;
12:30 – 17:00

ODLET:

8. 6.

21. 6.–2

č
12 715 K

all inclusive

ODLET:

. 6.

4. 6.–11

č
12 89all0 K

inclusive
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Přední výrobce kvalitních regálových systémů v Říkově
u České Skalice přijme nové kolegy na pozici:

Operátor strojíírenské výrroby
• mzda 27.500,- až 37.900,- Kč
• 25 dní dovolené
• nástup možný ihned
Našim spolupracovníkům nabízíme:
• stabilní zázemí nadnárodní společnosti
• příjemné pracovní prostředí s možností pracovního růstu
• pravidelnou valorizaci mezd
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+420 491 401 211



Gondella CZ s.r.o.

jobs@gondella.cz

Říkov 266

www.gondella.com

552 03 Česká Skalice

INFO |
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Od 13.00 do 18.00 na vás budou
čekat Josefovská strašidla Smítko,
Bubetka a další obyvatelé
Picimberku, kteří vás provedou
jarní čarodějnou hrou! Dále vás
čekají dílničky a opékání buřtů!
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PIVNÍ FESTIVAL V JAROMĚŘI
Pivní pohoda poprvé i v Jaroměři v Masarykových sadech! Šest malých řemeslných pivovarů, street food, zábava
pro děti a samozřejmě živá hudba od 15:00 – Náměsíční Pierot, Grádo rock. Událost je bez vstupného.

ZPRAVODAJ č. 4/2022

WW W.JAROMER-JOSEFOV.CZ
FB: MĚSTO JAROMĚŘ
INSTAGRAM: MESTO_JAROMER
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