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Zprávy z města

Vážení čtenáři,
měsíc březen není jen měsícem jara, obrody
a nového života, ale je to také měsíc, který je
doslova nabitý událostmi.
Prvním významným dnem je 8. březen, kdy si
připomínáme Mezinárodní den žen. Tento svátek pochází z amerického prostřední a připomíná nám stávky newyorských švadlen v roce
1908. Svátek se rychle rozšířil až po první světové válce, jeho obsah kolísal od politického
a feministického protestu po apolitickou obdobu Dne matek. Od roku 1975 je svátek oficiálně
uznán Organizací spojených národů a je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za
rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj.
Den na to, tedy 9. března, si připomínáme významný den, který je v kalendáři poměrně
čerstvý a nový, a to Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březnice. Tento významný den byl parlamentem schválen teprve v roce 2017 a poprvé
se v našich kalendářích objevil rok poté. Tímto
dnem si připomínáme největší jednorázovou
vraždu československých občanů během druhé
světové války, kdy bylo v plynových komorách
zabito za jediný den více než 3700 Židů a Romů.
V neposlední řadě si určitě 28. března vzpomeňte na významnou osobnost, která se v tento
den před 427 lety narodila – Jan Ámos Komenský, jenž byl posledním biskupem Jednoty bratrské, jeden z největších myslitelů té doby, filosof a spisovatel, ale především pedagog, který
si vysloužil přízvisko Učitel národů.
Na závěr mi dovolte pozvat vás na akce, jež
se budou v tomto měsíci odehrávat. 9. března
nezapomeňte na „Jarní úklid Josefovských luk
a okolí“, kde se můžete nadýchat čerstvého
vzduchu, ale také udělat něco pro naše životní
prostředí. Dále bych vás ráda pozvala na „Slavnostní otevření pevnostní kovárny“, které se
bude konat 30. března a bude zakončeno country bálem.
Dále vám doporučuji přečíst si zajímavé ohlédnutí do historie o jaroměřském rybníku nebo recenzi obrazové publikace s názvem Tváře první
republiky. Také se dozvíte například o soutěži
v Královských věnných městech nebo o návštěvě partnerů ze Žembic.
Přeji vám krásné první jarní dny a na počtenou
v příštím čísle.

Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová

Svoz biomasy
Svoz biomasy v roce 2019 bude prováděn v období od 25. března do
11. listopadu.
V letošním roce bude opět prováděn svoz bio-odpadů formou svozových
pytlů. Svoz je i nadále zdarma, hradit se bude pouze pořízení jutového
vaku. Cena 1 ks činí 200 Kč. Zájemci si mohou vyzvednout transportní
vaky v areálu Technických služeb (ul. Náchodská 544).
Svoz bude prováděn každý týden v pondělí od 6:30 do 14:30 hod. Biomasu naloženou pouze do těchto transportních tašek připraví občané ráno
v den odvozu před svůj dům, aby ji pracovníci TSM mohli vždy vysypat
a vaky vrátit zpět za plot. V případě, že z časových důvodů nestihneme
svoz provést v pondělí, ponechte vak před domem, k vysypání dojde následující den.
V případě že vak bude obsahovat jiný materiál než biomasu, nebo překročí stanovenou váhu (30 kg), nebude vyvezen.
Do sběrných vaků patří:
•
•
•
•
•
•

čerstvě posečená tráva,
seno, větve,
listí,
piliny, hobliny,
kůra,
shnilé ovoce atd.

Do sběrných vaků nepatří:
•
•
•
•
•
•

kamení,
cihly, stavební materiál,
sklo, baterie, plasty,
plechovky,
zbytky masa a kostí,
popel, aj.

Kontakt: Technické služby města Jaroměře, Tomáš Tuček, tel. 775 700
365.
Technické služby města Jaroměře

Zápis do základních škol.
Termín pro zápis dětí do jaroměřských základních škol je stanoven na
2. 4. a 3. 4. 2019. Více informací se dozvíte na webových stránkách škol.

Rekonstrukce chodníku v ul. Máchova
Město Jaroměř, zastoupené odborem majetku města, oznamuje, že v
březnu 2019 dojde k zahájení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci chodníku v ul. Máchova.
Jedná se o úsek od křižovatky na silnici II/299, ul. Svatopluka Čecha po
křižovatku s místní komunikací, ulice Karla Langra (podél bytových domů
č.p. 593 a 592). Práce budou spočívat v opravě stávajícího dlážděného
chodníku výměnou celé konstrukce včetně obrub. Část chodníku bude
přeměněna na zelený pruh a dojde k výsadbě nových stromů. Součástí
oprav je předláždění stání pro separovaný sběr odpadu. Předpokládané
zahájení prací je 11. 3. 2019, termín zahájení se může změnit v závislosti
na klimatických podmínkách. Zhotovitelem této akce je společnost JV
Dlažby s.r.o., IČO: 03980316. Předpokládané dokončení stavby – 7/2019.
Ing. Bc. Daniela Madarászová, referent Odboru majetku města
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O zná m en í o v y h lá š en í v ý b ěrov éh o ř ízení

Město Jaroměř vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění výběrové
řízení č. 3/2019 na obsazení pracovního místa referenta územního plánování na odboru výstavby Městského úřadu Jaroměř.
Místo výkonu práce:
Jaroměř
Předpokládaný nástup: 01.04.2019 nebo dle dohody
Doba trvání PP: 		
Plný pracovní úvazek, doba určitá
s tříměsíční zkušební dobou (zástup za mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou, nejdéle do 30.04.2022)
Platové zařazení:
Platová třída č. 10
Poznámka: 		
Zařazení do platové třídy dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách
a správě v platném znění a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
v platném znění (příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)
k němuž je nastaven systém výkonového odměňování, tzn. souběžně s platovým tarifem je reálná možnost osobního příplatku
a odměn.
Popis pracovní činnosti:
Referent územního plánování vykonává činnosti v přenesené
působnosti úřadu územního plánování ve správním obvodu
města Jaroměře, obce s rozšířenou působností, podle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zejména: vydává jako orgán územního plánování závazná stanoviska, pořizuje územní a regulační
plány pro území města Jaroměř a na žádost pro obce ve svém
správním obvodu, podává návrhy na vložení dat do evidence
územně plánovací činnosti, vykonává další činnosti podle stavebního zákona.
Požadujeme:
Předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
• státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR, minimální věk 18 let, znalost jednacího jazyka, plnou svéprávnost (způsobilost právně jednat),
bezúhonnost.
Kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 24 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu
• autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace
pro obor územního plánování nebo se všeobecnou působností, nebo vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci
v oboru územního plánování, nebo vysokoškolské vzdělání
příbuzného oboru uznaného pro autorizaci v oboru územní
plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením.
Dále požadujeme:
• znalost stavebního zákona a správního řádu, přehled v oblasti veřejné správy, znalost nástrojů územního plánování,
řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič), pečlivost, samostatnost, spolehlivost, flexibilitu, odpovědný přístup k plnění úkolů, dobré komunikační schopnosti, vstřícnost, ochotu
k prohlubování kvalifikace a dalšímu vzdělávání, odolnost
vůči stresu, dobrou znalost práce na PC (znalost běžného
kancelářského software, popřípadě i software CAD, GIS).
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Dále uvítáme:
• praxi při tvorbě územně plánovacích podkladů nebo územně plánovacích dokumentací nebo praxi při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě, příslušnou zkoušku
zvláštní odborné způsobilosti.
Náležitosti přihlášky dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
• jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (popř. zasílací adresu), číslo OP nebo č. dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana, datum a podpis.
Pouze pro účely výběrového řízení uveďte, prosím, do přihlášky
kontaktní telefonické a elektronické spojení.
K přihlášce nutno přiložit tyto doklady:
• strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se vypisované pracovní pozice, výpis
z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni
podání přihlášky (možno získat na MÚ Jaroměř ihned výstupem CzechPOINTu – tel. 491 847 249), u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem. Pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání, kopie dalších dokladů o absolvování odborných
kurzů nebo jiného vzdělání.
Nabízíme:
Náročnou, ale zajímavou práci, možnost dalšího vzdělávání,
25 dní dovolené, měsíční příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění (po 3 měsících trvání prac. poměru), stravenky,
možnost využívat rekreační zařízení města, další zaměstnanecké bonusy dle Kolektivní smlouvy.
Přesný čas a místo konání ústního pohovoru výběrového řízení
bude sdělen telefonicky (ihned po termínu pro podání přihlášek
do VŘ) a následně písemně všem uchazečům, kteří budou na
základě zaslaných přihlášek splňovat podmínky pro zařazení do
ústního kola výběrového řízení. V případě, že uchazeč nedoloží
požadované doklady, které musí přihláška obsahovat, vyhrazuje si vyhlašovatel, že takový uchazeč bude z výběrového řízení
vyřazen.
Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 08.03.2019
(výhradně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo na
podatelnu MÚ) na adresu: Městský úřad Jaroměř, k rukám tajemnice Ing. Michaely Skovajsové, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř. Obálku označte “Výběrové řízení č. 3/2019
– referent územního plánování – neotvírat“.

Více informací a přihlášku k výběrovému řízení naleznete
pod odkazem https://www.jaromer-josefov.cz/mesto/uredni-deska/vyberove-rizeni-c-3-2019-referent-uzemniho-planovani-na-odboru-vystavby-mestskeho-uradu-jaromer-2008.html
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Projekt "Kompostéry pro občany města Jaroměř"
V rámci realizace toho projektu bude mezi občany rozmístěno
celkem 600 ks zahradních kompostérů.
Tyto kompostéry budou nabídnuty všem občanům města Jaroměř i jeho místních částí (Pražské
Předměstí, Josefov, Jakubské
Předměstí, Jaroměř, Cihelny,
Jezbiny, Semonice, Starý Ples,
Dolní Dolce). Zapůjčení kompostérů bude ošetřeno smlouvou

o výpůjčce, ve které se občané zavážou kompostér umístit na
vlastním pozemku nebo na jiném pozemku se souhlasem majitele na k.ú. Jaroměř, Jezbiny, Josefov u Jaroměře, Semonice,
Starý Ples.
Předpokládané datum dodání kompostérů – podzim 2019.
Přijímaní předběžných přihlášek do pořadníku na kompostéry průběžně od března 2019. Předběžné přihlášky zasílat na
email: huckova@jaromer-josefov.cz či na podatelnu Městského úřadu v Jaroměři.
Mgr. Sylva Hučková, referent OŽP

zde odstřihněte

Poučení o zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro účely výpůjčky kompostéru. Právním důvodem jejich zpracování je jejich nezbytnost pro splnění
smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Po vypořádání závazků z uzavřené smlouvy budou Vaše osobní údaje
uchovávány pro účely archivace dle platných předpisů. Město plánuje předat Vaše kontaktní údaje Technickým službám města Jaroměře za
účelem rozvozu kompostérů. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro uzavření smlouvy.
Město Jaroměř, správce Vašich osobních údajů, můžete kontaktovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů (tel.: 491 847
200, e-mail: poverenec@jaromer-josefov.cz). Další informace o zpracování osobních údajů získáte na odboru životního prostředí nebo na
internetových stránkách www.jaromer-josefov.cz v sekci Ochrana osobních údajů v záložce Informace ke konkrétním případům.

L o k al i t a Na Va l ech

V roce 2017 proběhla revitalizace lokality pod náměstím Československé armády.
Došlo k proměně této nevyužité lokality v centru města
s mnohdy rozbahněnou komunikací, na veřejné prostranství s možností parkování. Součástí je funkční propojení s náměstím, pro chodce přes Žákovu pasáž a pro vozidla po nově
vybudované zpevněné komunikaci od I/33 k Tyršovu mostu
u pošty. Právě díky této propojce bylo možno v následujícím
roce uzavřít Tyršův most a provést jeho nutnou opravu. Nicméně v rámci díla došlo k několika reklamacím ze strany města

vůči zhotoviteli. I přes včasné reklamace ze strany města nedošlo ze strany zhotovitele k odstranění vad v požadovaných
termínech. Následovala předžalobní výzva ze strany právníka
města, žel, bez hmatatelných výsledků. Z tohoto důvodu se
aktuálně připravuje podání žaloby na zhotovitele. Doufáme,
že se situace ohledně reklamovaných vad podaří v rámci roku
2019 vyřešit a celá lokalita bude odpovídat tomu, co město původně zamýšlelo. O aktuálním dění budeme občany Jaroměře
informovat.
Jan Žíla, vedoucí odboru majetku města
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Oznámení o záměru pronájmu
Město Jaroměř dle ust. § 39 odstavce č. 1) zákona c. 128/2000 Sb., 0 obcích (obecní znění) v platném znění zveřejnuje tento zaměř, který byl schválen Radou města Jaroměře dne 18. 2. 2019 usnesením č. 0188-07-2019-OMM-RM pronajmout níže uvedený
nemovitý majetek.

Předmět pronájmu:
Nebytový prostor ve 4. NP 0 výměře 16,1 m2 v budově č. p. 780
(Dům s pečovatelskou službou), ul. J. Šímy, která je součástí pozemku p. c. 1967/11. Pozemek včetně budovy je zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj,
Katastrální pracoviště Náchod, pro obec Jaroměř, katastrální
území Jaroměř. Zakreslení předmětu nájmu je v situačním plánku, který tvoří přílohu záměru.
Podmínky pronájmu:
Předmětný nebytový prostor je na základě kolaudačního rozhodnutí č. 43/91 a z hlediska požárně bezpečnostního řešení určen k
užívaní jako kadeřnictví. Případnou změnu stavebně technického účelu užívaní prostor si nájemce zajistí vlastním nákladem.
Termín pronájmu:
Předpoklad uzavření nájemní smlouvy od 1. 4. 2019, na dobu neurčitou.
Žádost musí obsahovat:
• jméno a příjmení fyzické osoby, bydliště a datum narození nebo název právnické osoby včetně přesné adresy, IČO,
DIČ, telefonický kontakt,
• účel pronájmu,
• 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.),
• potvrzení 0 výši dluhu vůči Městu Jaroměř, formulář je k vy-
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zvednutí na odboru majetku města, případně ke stažení na
internetových stránkách města.
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. 3.
2019 – 13:00 hod. v zalepené obálce s označením „Záměr pronájmu č. 9/2019 - neotvírat“. Veřejné otevíraní obálek proběhne
dne 8. 3. 2019 v 13:15 hod. v budově městského úřadu v Badatelě
v 3. NP). Město Jaroměř si vyhrazuje právo od záměru odstoupit.
Kontakt: Šárka Medlíková, referent odboru majetku města, tel.
491 847 217, 737 204 621, e-mail: medlikova@jaromer-josefov.cz.

Nové autobusové spoje mezi Jaroměří, Josefovem a Hradcem
Králové.
S platností od 18. 2. 2019 dochází ke změně jízdního řádu na
lince IREDO 311, kde je zaveden nový spoj v pracovní dny, včetně školních prázdnin, v 7:51 z Jaroměře,,žel.st. přes Výkupní
podnik, Korunní Hradby, Dělnický dům, Josefov,náměstí, Dolík
a Josefov sady a dále přes Rasošky, Vlkov, Smržov a Skalici do
Hradce Králové, kam přijede dle jízdního řádu v 8:40.
Dopolední spojení z Hradce Králové je nově řešeno spoji v 8:20
a 10:20.
Dopolední spoje jedoucí z Josefova do centra Jaroměře nově
pojedou v časech: 8:00, 8:27, 9:11, 10:39, 11:11, 11:38.
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Výstavba dopravního terminálu bude zahájena již v březnu
Přes několikaleté projekční a přípravné práce, které byly zakončeny výběrovým řízením na dodavatele celé této rozsáhlé investiční akce, jsme se posunuli až k samotnému zahájení vlastních stavebních prací, a tudíž k dlouho očekávané realizaci.

S finální podobou dopravního terminálu jste měli možnost se
seznámit v minulých vydáních Zpravodaje případně na internetových stránkách města. Přesto si dovolím stručný popis včetně
grafického znázornění toho, co by v letošním roce mělo vzniknout. Vlastní výstavba dopravního terminálu zahrnuje 5 zastřešených autobusových zastávek a přechod pro chodce včetně zastřešení tohoto přechodu směrem k výpravní budově ČD. Dále
pak navazující zpevněné manipulační plochy, chodníky a plochy
se sadovými úpravami. Součástí dopravního terminálu je dále
výstavba plochy pro 92 osobních automobilů a automatizované kolárny, kde bude celkem 118 míst pro jízdní kola. Nedílnou
součástí je pak realizace veřejného osvětlení a vybavení nově
vzniklých prostor mobiliářem, jako jsou lavičky, odpadkové koše
apod.
Generálním dodavatelem vzešlým na základě výběrového řízení je společnost IMOS Brno, a.s. Již během února byla zahájena
jednání s cílem připravit vše tak, aby v polovině měsíce března
mohlo dojít k předání staveniště a k zahájení stavebních prací.
Dle harmonogramu prací by vlastní výstavba měla být dokončena do konce letošního roku, pokud ovšem nestanou nepředvídatelné události (archeologické nálezy apod.). Celková realizační cena, jakožto nejvýhodnější předložená nabídka, kterou
předložila společnost IMOS Brno, a.s. činí 50 798 765 Kč bez
DPH. Na tuto investiční akci byla poskytnuta dotace z Operačního programu IROP, a to prostřednictví ITI Hradecko-pardubické
aglomerace. Celková výše dotace zahrnující podporu EU a podporu z Národních veřejných zdrojů pak činí 39.6 mil. Kč.
Závěrem si dovolím informovat o situaci, která negativně zasáhne především všechny uživatele stávajícího parkoviště před
výpravní budovou ČD. Před zahájením prací bude proveden zábor staveniště, které zahrnuje nejen tuto asfaltovou plochu, ale
i sousední zelený pás, a to až po plechové garáže, které budou

mezitím odstraněny. Celou tuto plochu, kde by měl vzniknout
nový dopravní terminál, nebude až do ukončení prací možné využívat. Problém s parkováním na stávajícím parkovišti jsme se
snažili vyřešit přemístěním na dočasnou plochu pro parkování v
areálu bývalé společnosti SURO. Toto ovšem nebude možné realizovat, jelikož tento prostor má v pronájmu a využívá společnost provádějící rekonstrukci železniční stanice. Původně měla
být tato plocha k dispozici, ale bohužel vzhledem ke zdržení rekonstrukce železniční stanice z důvodů rozsáhlých archeologických nálezů, toto není možné a tuto plochu nelze k dočasnému
parkování využít. Město nevlastní v blízkosti železniční stanice
žádný větší pozemek, který by bylo možné využít k dočasnému
parkování po dobu výstavby terminálu. Tímto upozorňujeme
všechny řidiče, že od druhé poloviny měsíce března nebude
možné využívat k parkování stávající asfaltovou plochu před
železniční stanicí.
Jsme si plně vědomi toho, že situace kolem prostoru vlakového
nádraží bude v letošním roce značně komplikovaná, k čemuž
přispěje nejen výstavba nového dopravního terminálu, ale i nadále probíhající rekonstrukce železniční stanice a předpokládaná výluka ve druhé polovině letošního roku s náhradní autobusovou dopravou. Tímto se předem omlouváme za omezení
a komplikace, které zcela jistě vzniknou, ale současně věříme, že
jak výstavba dopravního terminálu, tak i rekonstrukce železniční stanice budou zdárně dokončeny v daných termínech, a poté
tu vznikne nový dopravní a přestupní uzel jednotlivých forem
dopravy, který změní toto nevábné území v atraktivní lokalitu
našeho města, která bude odpovídat požadavkům současné
doby a bude i jakousi vstupní branou pro všechny návštěvníky
našeho města přijíždějící hromadnou dopravu.
Ing. Jiří Mikulka, odbor majetku města
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Gymnázium Jaroslava Žáka
Gymnázium v Jaroměři oslaví 100 let.
Gymnázium Jaroslava Žáka v Jaroměři oslaví v červnu 2019 sté
výročí od svého založení. Ačkoliv za léta existence škola několikrát změnila oficiální název, stále je to, jak doufáme, pro všechny
absolventy, studenty a jaroměřské patrioty „naše gymnázium“.
Rádi bychom společně oslavili toto výročí v sobotu 15. června
2019. Jste zváni na OSLAVU 100. NAROZENIN naplněnou setkáváním absolventů, kulturním programem, výstavami, workshopy a dalšími aktivitami (vice na www.goajaro.cz).
Zároveň si Vás dovolujeme požádat o pomoc:
1. Pro chystanou výstavu z historie školy bychom uvítali písemné památky (sešity, tiskoviny) a fotografie pořízené při
školních akcích. Také bychom chtěli vystavit tabla jednotlivých ročníků. Materiály můžete doručit osobně nebo zaslat
poštou na adresu: Gymnázium J. Žáka, Lužická 423, 551 23
Jaroměř, popř. v elektronické podobě na adresu: asistentka@goajaro.cz nebo malinova@goajaro.cz.
2. Vydat almanach, uspořádat setkání, kulturní vystoupení
a výstavy je finančně náročné. Dovolujeme si Vás proto
požádat o finanční příspěvek či sponzorský dar v jakékoliv výši. Finanční částku můžete zaslat přímo na účet školy:
78-8858760277/0100; variabilní symbol: 2019100. Do zprávy
pro příjemce uveďte prosím jméno fyzické nebo právnické
osoby poskytující příspěvek.
Do almanachu uvedeme poděkování sponzorům, kteří přispějí částkou alespoň 1000 Kč. Pokud si nepřejete být jmenováni,
sdělte nám to, prosím. Jestliže potřebujete příspěvek zdokladovat např. pro daňové účely, kontaktujte ekonomku školy paní
J. Hrycíkovou na tel. 737 624 175; e-mail: ucetni@goajaro.cz .

Děkujeme za příspěvky a budeme se těšit na setkání v sobotu
15. června 2019.
Mgr. Karel Hübner, ředitel školy

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce na naší
škole.
Dne 12. 2. 2019 proběhlo poprvé na naší škole okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Soutěže se zúčastnili žáci
osmých a devátých tříd základních škol z Jaroměře, České Skalice a Nového Města n. Metují a žáci tercie a kvarty osmiletých
gymnázií z Jaroměře a z Broumova.
V kategorii starších žáků bojovali o nejvyšší pocty žáci z Gymnázia J. Žáka v Jaroměři a z Jiráskova gymnázia v Náchodě.
Konverzační soutěž se skládala z poslechové a ústní části. V ústní části žáci hovořili na dané téma, poté řešili situaci na obrázku.
V kategorii základních škol zvítězila žákyně ze základní školy
v České Skalici.
Naši školu reprezentovali v kategorii mladších žáků Matylda Marinicová a Jan Kočí z kvarty, kteří také získali pro naši školu obě
první místa a postupují do krajského kola, které se uskuteční
21. března 2019 v Hradci Králové. Matylda i Jan si bez problémů
poradili s poslechem a v konverzační části předvedli výborné
znalosti v oblasti slovní zásoby i gramatiky.
V kategorii starších žáků ukázali své jazykové schopnosti Lucie Veverková a Jáchym Marinica ze sexty. Do krajského kola
v Hradci Králové postupuje Lucie Veverková, která obsadila
krásné druhé místo.
Úspěšným účastníkům soutěže blahopřejeme a přejeme hodně
štěstí v krajském kole.
Eva Matysová, učitelka Nj

Z a měřen o n a p ř írod u

Na přelomu měsíců ledna a února nového kalendářního roku V informačním centru Obnovitelné zdroje „Hučák“ jsme se dojsme se spolu s našimi dětmi zaměřili na bádání v přírodních zvěděli, jak lze vyrábět elektrickou energii, aniž by lidem její výroba škodila. Dnes už víme, že nám při její výrobě může být provědách.

V Hradci Králové jsme byli aktivními účastníky na poučné výstavě Moje tělo. Medici a další dobrovolníci nám ukázali, z čeho se
lidské tělo skládá, jak pracují svaly, kostra i oběhová a trávicí
soustava. Dokonce jsme si mohli vyzkoušet práci lékaře při operaci jednotlivých lidských orgánů.
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spěšné sluníčko, vítr, voda, biomasa, mořský příliv nebo i horké
plyny ze Země. Žáci dostali různé úkoly, které museli splnit,
a tím si vytvářeli lepší představu o tom, jak chránit naše životní
prostředí, a přitom využívat to, co nám poskytuje „matka příroda“. Do Hradce se určitě ještě v budoucnu vrátíme.
Naše škola také navázala spolupráci se záchrannou stanicí v Hořicích. Její majitelka paní Mazuchová přijela začátkem února do
Josefova, aby nám mohla ukázat své zvířecí svěřence a vylíčit
jejich nelehký osud. Stará se především o dravce. Viděli jsme, jak
vypadá a jak se chová takový orel, výr, puštík, sova pálená, ale
i holub nebo fretka. Byla to úžasná podívaná. Děti samy mohly
držet tyto vzácné ptáky, pohladit jejich peří a samozřejmě se dozvědět co nejvíce o jejich životě. Za krásný zážitek moc děkujeme všem aktérům včetně vojenského útvaru, který nám zdarma
poskytl na akci svoji josefovskou tělocvičnu.
Mgr. Luděk Sychra, Prš, ZŠ a MŠ J. Zemana Náchod, od. pr. Josefov
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Přelom ledna a února na Základní škole v Josefově
Ve čtvrtek 31. ledna a v úterý 5. února začaly třídy 1. A, 2. A, 1. B
a 2. B jezdit na plavecký výcvik do náchodského bazénu, kde se
budou v průběhu deseti lekcí učit plavat.

ukázek měly naše děti možnost si některé obranné pozice vyzkoušet, čehož neváhaly využít a velmi aktivně si všechno, co
jim studenti ze střední školy říkali, zkoušely. Myslím, že se jednalo o velmi vydařenou akci, po které měla spousta dětí (i učitelů) chuť se přihlásit do jakéhokoliv kurzu sebeobrany.

Informace o zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/2020.
Vážení rodiče,
zápis do 1. tříd ZŠ Jaroměř – Josefov se koná

v úterý 2. dubna 2019 a ve středu 3. dubna 2019
vždy od 14 do 17 hodin.
Malí plaváčci byli rozděleni do družstev podle zdatnosti a svůj
výcvik by měli ukončit 11. a 16. dubna 2019.
V pátek 8. února 2019 k nám do školy zavítali zástupci Bezpečnostně právní akademie z Malých Svatoňovic. Dvouhodinový
program určený všem žákům druhého stupně se skládal ze
dvou částí. První z nich byla hodinová přednáška, na které nám
pan učitel školu blíže představil. Vyjmenoval studijní obory, které si žáci po ukončení základní školy mohou vybrat, a zároveň
hovořil o možném uplatnění v pracovním životě. Součástí této
přednášky bylo i seznámení (připomenutí) práv a povinností týkajících se mladistvých. Druhou část programu tvořily praktické
ukázky z hodin speciální tělesné výchovy, na kterých se studenti učí sebeobraně. Obranu před útočníkem, který může být i
ozbrojen nožem nebo pistolí, ochotně předváděli dva studenti
ze čtvrtého ročníku, jenž letos maturují. Prvky z gymnastiky pak
velmi obratně odcvičila studentka třetího ročníku. Po skončení

Vezměte si s sebou Váš občanský průkaz a rodný list dítěte.
Bližší informace k zápisu jsou uvedeny na webových stránkách školy: www.zsjosefov.cz
Důležité upozornění k vyhovění žádosti o odklad povinné
školní docházky:
Podmínkou pro vyhovění žádosti o odklad povinné školní
docházky je doporučující posouzení školského poradenského zařízení a zároveň doporučující posouzení odborného
lékaře nebo klinického psychologa. Bez těchto dvou doporučujících posouzení nelze žádosti o odklad vyhovět.
Budoucí třídní učitelky 1. tříd budou Mgr. Miroslava Hofmanová a Mgr. Daniela Kánská.

Základní škola Josefov

S ní h se měn í n a s n ěžen ky

Příroda se začíná pomaloučku probouzet, přibývá světla, v zahrádkách se mezi zmrazky objevují první běloučké hlavičky
sněženek. Při toulkách okolím už je slyšet radostný ptačí zpěv
a vzduch voní jarem. Jak jsme se na toto období všichni těšili!
Sněhu bylo letošní zimu tak akorát. Dost na stavění sněhuláků,
různých staveb, sledování ptačích a zvířecích stop v přírodě,
koulování a dovádění, pozorování tajících vloček na teplé dlani
či na čepici. Stihli jsme v naší školkové laboratoři zkoumat vlastnosti ledu i sněhu, vydali jsme se s pohádkou až na jižní i severní
pól. Jen škoda, že sněhová nadílka nebyla tak bohatá, abychom
si do sytosti užili boby a sáně.
Únorové dny patřily jako každoročně masopustnímu bujarému
veselení a dovádění. Povídali jsme si o profesích a povolání,
čím asi budu, až vyrostu. Vyzkoušeli jsme si šikovnost našich
rukou při hře na různá řemesla, pracovali jsme jako dospěláci
s opravdovým nářadím, náčiním, pomůckami a materiály. Měli
jsme možnost nahlédnout do pracovního procesu formou exkurzí a návštěv. Nezapomněli jsme ani na ochranu přírodního
prostředí a ekologii při hře „Co se z čeho vyrábí“, uvědomovali
jsme si, jak náročný je proces, než vznikne list papíru a tím po-

chopili význam sběru starého papíru, ve kterém jsme opět na
předních místech v kraji. Věnovali jsme se i problematice a významu třídění odpadu.
V polovině měsíce si naši předškoláci užili lyžařský kurz v Olešnici v Orlických horách, kde se seznámili s kamarády dráčkem
Soptíkem a dračicí Bucifalkou.
Konec února patřil pohádkám, převlekům a veselí. Prožili jsme
karnevalový týden s Chytrou Horákyní. Rodiče nám vymysleli a
maminky zhotovily báječné kostýmy na každý den – byli jsme
„ustrojení neustrojení“, „učesaní neučesaní“, zažili legrační
„den naruby“ a „pyžamový den“. Celý týden jsme zakončili
karnevalem, k poslechu a tanci nám hrál již tradičně DJ Medy.
Domů jsme si nesli nejen krásné zážitky, ale i bohatou tombolu.
První jarní měsíc bude pestrý a též na zážitky bohatý. Pojedeme
vláčkem do Tonga do Hradce Králové, přivítáme jaro vhozením
Morény do řeky Metuje a zahájíme jarní sérii batůžkových výletů do přírody. Už se moc těšíme!
Přejeme voňavé jaro všem!
Kolektiv MŠ Josefov
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Žáci ze Střední školy řemeslné Jaroměř na stáži
Stáž žáků Střední školy řemeslné Jaroměř v Maďarsku a Rakousku v rámci projektu Erasmus + v lednu 2019.

Ihned po vánočních prázdninách dvě skupiny našich žáků vyrazily
do světa na zkušenou. Umožnil jim to projekt Erasmus + v rámci
výzvy KA1, který financuje odborné stáže žáků učebních oborů.
V neděli 6. ledna 2019 vyrazila první skupina keramiků a tesařů
pod vedením pana učitele D. Zavalova do Budapešti. Po ubytování a setkání se s agenturou 1CEBA, která nám vyhledala zaměstnavatele v Budapešti a zařídila ubytování, se naši žáci jeli seznámit
se svými zaměstnavateli, u kterých budou pracovat po následující
dva týdny.
Keramici nastoupili do firmy Witeg-Koporca a tesaři do firmy Bakosfa. Obě skupiny za dva týdny získaly velké uznání od svých zaměstnavatelů díky dílu, které žáci vykonali. Keramici se zapojili do
výroby keramických výrobků a mohli si vyzkoušet výrobní proces,
který dosud u nás neměli možnost vidět. Tesaři vyráběli střechu
nad terasou a opět zadavatel práce velice ocenil jejich výsledek.
O týden později, v neděli 13. ledna 2019, vyrazila druhá skupina
opravářů zemědělských strojů a truhlářů do Vídně za doprovodu

paní učitelky J. Borecké a na druhou polovinu pobytu přijel vykonávat doprovod skupiny pan učitel V. Miler. Po úvodních informacích od vídeňské agentury Austraining se opět naši žáci rozjeli
seznámit s firmami, kde budou po následující dva týdny pracovat.
Opraváře přijal majitel autoservisu MAC-KFZ Technik a truhláře
majitel firmy Gatto Mobel. Náročná práce přinášela uspokojení
a mnoho zkušeností, ale hlavní je, že majitelé firem byli s prací
našich žáků nadmíru spokojeni. O překvapivé, vtipné i poučné
momenty během těchto dvou týdnů nebyla nouze a procvičení
anglického jazyka bylo také intenzivní.
Na víkend naše agentury měly připravený kulturně poznávací
program a prohlídku centra měst s návštěvou vybraného muzea
za doprovodu profesionálního průvodce. Žáci ve Vídni si vybrali
technické muzeum.
Po práci naši žáci poznávali města, kde pobývali poprvé v životě,
poznávali kulturní památky těchto měst, naučili se domlouvat v
obchodě, v dopravních prostředcích, v místech, kde lidé mluví
jazyky jim zcela neznámými – maďarštinou a němčinou. Naučili
se větší samostatnosti, a to jsou velké přínosy těchto pobytů.
Stáž našich žáků byla připravena ve spolupráci s agenturou ETEN
Network, pod vedením pana J. Totha, které patří velký dík za
skvělou přípravu, organizační pomoc a množství cenných rad.
Jarmila Borecká

Z Š Bo žen y Němcov é
Naše první vysvědčení.
V září to začalo. Děti si pozvolna zvykly chodit do školy, rodiče
prvňáků si zvykali připravovat svačiny a kontrolovat úkoly... Čas
běžel jako o závod a už tady máme konec prvního pololetí. Pro
prvňáčky nastal čas, kdy si vyslechnou své hodnocení a převezmou první vysvědčení.
Věřím, že přípravy byly pro paní učitelku náročné. Ráno se totiž
musela stihnout „zamrazit“ třída. Naštěstí počasí přálo :-). Aby
děti dokázaly třídu „rozmrazit“, plnily různé úkoly, které na ně
nastražily kouzelné bytosti. Když byly úkoly téměř vyřešené, třída
se při poslední vyučovací hodině otevřela a děti mohly uvítat rodiče. I oni chtěli být součástí velké události. Děti rodičům zazpívaly,
společně dokončily poslední úkoly a předaly malé dárky.
Na závěr si každý školák odčaroval své vysvědčení. „Čáry, máry,
zlá kouzla pryč, ať jsou tu jedničky, jako je bič.“ Všechny děti si vyčarovaly samé jedničky a poté už se těšily na krátké prázdniny.
maminka prvňáčka

Zimní sportovní den.
Pátek 25. 1. byl pro děti z malé Boženky ve znamení sportu. Místo
učebnic a sešitů si sbalily brusle, helmu a vyrazily na zimní stadion, kde pro ně byly připraveny soutěže.
Na ledové ploše si děti z 1. - 4. ročníků mohly dosyta zabruslit
a změřit své síly v rychlobruslení, slalomu, střelbě na bránu a ve
sběru míčků. Vše bylo pod dohledem trenérů z HCM Jaroměř Lukáše Součka, Radima Syrovátka a Jiřího Hamáčka. Tímto bych jim
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chtěla poděkovat za ochotu, pomoc s organizací a zapůjčení pomůcek. Velký dík také patří manželům Bujňákovým, kteří pro děti
zajistili v průběhu celého dopoledne občerstvení.
Doufejme, že se akce dětem líbila a že to nebyl poslední zimní
sportovní den.
Mgr. Kateřina Hamáčková

Ekobazar
Máte rádi svoji planetu a není Vám lhostejné, jak se k ní lidé
chovají? Chcete udělat něco pro její záchranu?
My ano. Jsme děti ze Základní školy Křišťál a studenti Gymnázia
Jaroslava Žáka. Rozhodli jsme se uspořádat dobročinnou akci
s názvem „Ekobazar“, která proběhne v sobotu 6. dubna 2019
v dopoledních hodinách v prostorách Gymnázia Jaroslava Žáka
v Jaroměři. Bude možné si zde koupit, prodat nebo vyměnit
různé věci, které ještě mohou najít další využití a byla by škoda je vyhazovat nebo zbytečně kupovat nové. Pro návštěvníky budou také nachystány vynikající pochoutky. Připravujeme
i doprovodný program. Podrobnosti se dozvíte v příštím čísle
Zpravodaje a v informační kampani, na které právě pracujeme.
Těšíme se na Vás.
Za realizační tým Křistálu a Gymnázia JŽ – Veronika Hojgrová, GJŽ
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Školství

Základní škola Na Ostrově
Město plné skřivánků.
Podle staré české pranostiky prý „v únoru musí skřivan vrznout,
i kdyby měl zmrznout". Po pravdě nevím, jak je to doopravdy
se skřivanem, nikdy jsem žádného neslyšela. Slyšela jsem ale
v úterý 12. února v Opočně bezmála 50 skřivánků, přesněji dětských zpěváčků, kteří soutěžili v oblastním kole celostátní soutěže dětských sólových zpěváků Karlovarský skřivánek.
V několika věkových kategoriích se představili zpěváčci z celého Královéhradeckého kraje. Také ZŠ Na Ostrově vyslala své
zástupce. Reprezentovali nás Adéla Ducháčová, Jakub Bajza a Martin Záhora. A musím říct, že úspěšně: Jakub Bajza se
umístil na třetím místě, Matěj Záhora vyzpíval první místo s postupem na celostátní přehlídku v Karlových Varech!!!
Oba nás reprezentovali rovněž na koncertě vítězů, který se konal v neděli 17. února od 16 hodin v Kodymově domě v Opočně. Blahopřeji a Matějovi všichni Ostrováci drží palce, ať se mu
v Karlových Varech daří.
Mgr. Pavla Pazderová

Třeťáci na horách.
V sobotu 26. ledna vyrazily děti ze 3. A a 3. B na zimní školu
v přírodě. Paní Zima chtěla, abychom si těch pět dní na horách
pořádně užili, tak pro jistotu začala už v noci sypat sníh. Když
nás autobus dovezl do Rokytnice nad Jizerou, přeložili jsme
zavazadla do dodávky a pěkně po svých vyrazili na nedaleký
kopec do Juniorhotelu Roxana.
Hotel stojí na ideálním místě přímo u skiareálu Studenec, který
jsme se rozhodli po následující dny využívat. Po úvodním obědě a ubytování jsme ihned vyrazili na svah. Rozdělili jsme se na
tři skupiny: zkušení lyžaři, začátečníci a „bobisti“. Nebyli jsme
venku dlouho, ale i za tu chvilku si i ti úplní začátečníci osvojili
alespoň základní dovednosti.
První dva dny jsme trávili na menší sjezdovce Pařez, kde jsme
si všichni (lyžaři) prošli metodickou řadou. Největší pokroky
samozřejmě zaznamenávali začátečníci, kteří se hned naučili

jezdit na vleku a společnými silami i sjet kopec. Třetí den se
vyjasnilo. Ti zkušenější si mohli vyzkoušet i sjezd většího kopce.
Poslední dva dny byly opravdu nádherné – sluníčko, všude bílý
sníh a nádherný výhled na okolní hory. Ani „bobisti“ nezaháleli
a sjížděli na svých strojích všechny svahy v okolí.
Čas, který jsme netrávili venku, jsme na hotelu využívali k hrám,
zpívání s kytarou, promítání příběhu o Robinsonu Crusoe nebo
třeba společnému prohlížení fotografií a videí pořízených na
kopci. Moc nás potěšilo, že každý den se našel někdo, ať už
v hotelu nebo venku, kdo děti velmi chválil. To jsme se potom
my, dospěláci, doslova dmuli pýchou.
Poslední večer jsme si po večeři při zmrzlinovém poháru („Díky
sponzore!“) rozdali výpis pololetního vysvědčení, zabalili lyže
a dali si poslední dobrou noc společnou ukolébavkou.
Za sebe (a myslím, že i za paní Kačerovou, Veselou a pana Morávka) můžu říct, že za posledních několik let to byla jedna
ztěch nejpovedenějších akcí, na které budeme opravdu rádi
a dlouho vzpomínat.
Letos se s našimi „sluníčkovými“ třeťáky jako třídní učitelé
v červnu rozloučíme a vrátíme se zpět do 1. třídy. Už se těšíme,
až naši budoucí prvňáci dorostou do 3. třídy a společně si opět
takhle krásně užijeme týdenní zimní radovánky.
Za 3. A a 3. B ze ZŠ Na Ostrově – Mgr. Jan Jandík

K zápisu do 1. tříd s úsměvem.
Zápis do 1. tříd ZŠ Na Ostrově proběhne 2. a 3. dubna 2019
od 14.00 do 17.00 hodin v přízemí školy.
Je nezbytné vzít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
Podrobnosti o zápisu najdete na našich webových stránkách
www.zsostrov.cz.
Na své prvňáčky se těší p. učitelka Petra Kačerová a p. učitel
Jan Jandík.

Z U Š F. A . Šp orka

Zpráva z krajského kola přehlídky uměleckého přednesu Wolkrův Prostějov.
Krajské kolo interpretační přehlídky se tradičně uskutečnilo
v Divadle Jesličky, stálé scéně LDO ZUŠ Střezina v Hradci Králové. Náš literárně dramatický obor byl zastoupen v první a druhé kategorii, ve třetí kategorii vystoupila Kateřina Prášilová,
velmi úspěšná absolventka LDO. Přehlídky se celkem zúčastnilo 24 interpretů a lektorský sbor mohl do národního kola nominovat šest z nich a udělit neomezeně doporučení a Čestných
uznání. S velkou radostí oznamujeme, že Čestným uznáním
byli oceněni Veronika Brožková a Jan Kosejk a za interpretaci
úryvku z knihy „Nícení“ Ivany Myškové získala přímou nomina-

ci Karolína Novotná, Alžběta Skořepová za minigrotesku Istvána Örkéne „I nejsmělejší sny je možné uskutečnit“ a Kateřina
Prášilová byla nominována s textem Jana Švankmajera „Obrozenecká jednoaktovka“. Všem děkujeme a nominovaným přejeme v červnu v Prostějově zlomte vaz!
Jarka Holasová

Přehled akcí na březen 2019 najdete na www.zus-jaromer.cz.
Jarní prázdniny jsou od 4. do 10. 3. 2019.
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Umě l ec k á k o l o nie B a s t ion IV a ja rn í úklid

Už odnepaměti je jarní období spjato s velkým úklidem. Ob- v měsíci (tentokrát tedy 28. března od 18:30) se na vás budeme
vykle se pouštíme do dělání pořádku v našich příbytcích, ale co těšit v rámci filmově-vzdělávacího klubu. Podrobnosti o zvoletakhle se pro jednou zaměřit na „příbytek“ němých tváří?
ném snímku naleznete na našem facebooku, případně nás můStejně jako v loňském roce jsme se rozhodli České společnosti
ornitologické svými skromnými silami pomoci s údržbou a úklidem Ptačího parku Josefovské louky a jeho blízkého okolí. Zejména přilehlé josefovské stráně a promenády jsou odpadky
přímo posety. Že takové prostředí nesvědčí ani ptákům, ani lidem, není sporu. Není-li vám lhostejné, jak to kolem nás vypadá, přiložte ruku k dílu. Kdy a kam máte se svou pilnou rukou
(nebo raději oběma) přispěchat? V sobotu 9. března v 9 hodin
se sejdeme u Podklasního mlýna pod Josefovem (50.3423203N,
15.9380153E). Chcete-li se vydat přímo do Ptačího parku a podílet se na údržbě porostu, přijďte vybaveni holínkami. Pro sběr
odpadků po okolí stačí starší pevná obuv a oblečení, jehož vám
nebude líto při mírném zamazání. A nechcete-li akci spojit s půstem, doporučujeme vybavit se i svačinou. Akce je vhodná pro
celou rodinu. Spojte příjemné s užitečným – strávíte společné
chvíle na čerstvém vzduchu a zároveň splatíte přírodě kousíček
dluhu, který vůči ní my lidé máme.
A pokud při svém domácím jarním úklidu narazíte na jarní nebo
letní oblečení, z něhož už vaše děti vyrostly, máme pro vás návrh, jak s ním naložit. Pečlivě ho označte lepicím štítkem (viz
plakátek v tomto čísle) a doneste do Bastionu IV (Okružní 242,
Josefov) v pátek 15. března mezi 17. a 19. hodinou. V sobotu 16.
března od 9 do 14 hodin totiž u nás proběhne Bazárek dětského
oblečení. Neprodané kousky oblečení si budete moci vyzvednout v neděli mezi 9 a 9:30. Nevyzvednuté oblečení převezme
neziskový spolek Dobrotety. Máte-li tedy zájem jen podpořit
charitativní záměr, můžete nějaký ten kousek oblečení onomu
spolku rovnou darovat. V sobotu samozřejmě rádi přivítáme
všechny nakupující! Je zbytečné kupovat nové oblečení, když to
nošené ještě dobře poslouží. Buďte šetrní – k vlastním peněženkám i k přírodě.
A po aktivně stráveném březnu se budete moci odměnit zhlédnutím pečlivě vybraného snímku. Jako každý poslední čtvrtek

žete kontaktovat na e-mailové adrese bastioniv.josefov@gmail.
com. Vstup volný! Přejeme krásný začátek jarního období.

Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Karlová

Se ni o ř i Č R

Pozvánka.
Výbor spolku Senioři ČR, MěO Jaroměř zve své členy na schůzku, která se bude konat dne 19. 3. 2019 ve 13.00 hod. v Suterénu
divadla.
Program:
1. Přednáška z historie spojená s besedou, kterou povede
PhDr. Brandejs.
2. Administrativní záležitosti.

Pozvánka na zájezd.
Výbor spolku Senioři ČR, MěO Jaroměř zve své členy na zájezd
do Prahy.
Datum zájezdu: 		
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24. 4. 2019

Program zájezdu:
			
Jízdní řád (odjezd):
			
Cena zájezdu: 		
			

Český rozhlas, Národní muzeum,
Botanická zahrada
06.00 hod. – poliklinika
06.15 hod. – nádraží ČD
členové SČR – 400 Kč
nečlenové – 450 Kč

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) 6. 3. a 13. 3. 2019 v době od 17.00 do 17.30 hod.
Po uvedených termínech bude možno se přihlásit na telefon
732 474 035. Členové SČR mají při přihlášení se přednost.
Za výbor SČR, Kolář Ivan
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Z p r áv a o č i n n o st i Č R S M O St a rý Ples
za rok 2018

Naše organizace, která vznikla v roce 1920, má celkem 180 členů – z toho je 11 žen a 22 dětí.

Děti se schází každý týden na rybářském kroužku v DDM Klíč
pod vedením pana Miroslava Mráze a v ZŠ Velká Jesenice pod
vedením pana Josefa Šitiny. Touto cestou bychom chtěli poděkovat vedení DDM Klíč Josefov za výbornou spolupráci při
vedení kroužku mladých rybářů. V posledních letech podporuje rybaření dětí i Východočeský územní svaz v Hradci Králové,
a to první povolenkou zdarma pro začínající malé rybáře. Pro
děti pořádáme každým rokem v dubnu rybářské závody. Děti
soutěží v rybolovu, poznávání ryb a hody na terč z různých

vzdáleností. Na konci závodů si odnesou hodnotné ceny a povolenky na chytání ryb. V roce 2018 zvítězil v dětských rybářských závodech Jaromír Vavřín před Michalem Vondroušem
o pouhý 1 bod. Předseda Petr Otman i hospodář Jaroslav Faltus kladně hodnotili znalosti mladých rybářů.
MO Starý Ples hospodaří na revíru Metuje č. 1, což je 24 km
Staré a Nové Metuje. Zarybňovací plány, které vydává Ministerstvo zemědělství, přeplňujeme, s pomocí ČRS Východočeského územního svazu Hradec Králové. V loňském roce jsme na
Metuji neevidovali žádný závažný problém. Nutné je však zmínit, že nám na revíru Metuje také „hospodaří“ značné množství vyder a velmi početné hejno kormoránů. Díky rybožravým
predátorů klesá v poslední době zájem rybářů o náš revír.
Díky dobré spolupráci s Městským úřadem v Jaroměři se nám
podařilo získat finanční příspěvky na celoroční činnosti naší
MO a na dětské rybářské závody. V roce 2018 jsme pak ještě
získali finanční příspěvek z Nadačního fondu Tesco na podporu
navýšení zarybnění Metuje 1. Tímto bychom také MÚ Jaroměř
a Tesco poděkovali za podporu našeho spolku.
A na závěr trochu statistiky za rok 2018: Staroplesští rybáři měli
celkem 1582 vycházek k vodě, a to na 23. revírech. Nachytali
cekem 805 kusů ryb o celkové váze 1488 kg.
V letošní roce přejeme všem rybářům hodně zdraví, štěstí
a hodně krásných úlovků. Petrův zdar!
Ing. Jiří Černý, místopředseda MO a kulturní referent

O hl é d n ut í za ma riá š ov ou s ou t ěží

1. kolo mariášové soutěže O pohár starosty města Jaroměře
pro rok 2019.

kolo soutěže, které se bude konat na stejném místě, v sobotu
6. dubna 2019. Přijďte si zahrát pohodový mariáš!

V sobotu 2. února 2019 se v jaroměřské restauraci Růžovka uskutečnilo
1. kolo mariášové soutěže O pohár
starosty města Jaroměře pro rok
2019. Po pětihodinovém klání při
rekordní účasti 37 hráčů z Jaroměře a blízkého i vzdálenějšího okolí
bylo rozhodnuto. V silné konkurenci si pro vítězství přijel Pavel Hušek z Vamberka, na druhé příčce se umístil Zdeněk Texl
z Turnova, třetí byl Jan Šoška z Trutnova. Další pořadí: 4. Richard Hajzler (Hradec Králové), 5. Miroslav Pospíšil (Kuks),
6. Viktor Vich, 7. Jaroslav Borůvka (oba Jaroměř), 8. Rudolf
Kunta (Běluň), 9. Karel Dvořák (Šestajovice), 10. Josef Dušek,
11. František Dvořák (oba Jaroměř), 12. Jiří Horáček (Dvůr Král.
n. L.), 13. Jindřich Olle (Dymokury), 14. Jaroslav Vágner (Pecka),
15. Jarmila Jarolímková (Bílá Třemešná), 16. Zdeněk Perlík (Žireč), 17. Bohumil Vašíček (Jaroměř), 18. Luděk Beneš (Dymokury), 19. Jiří Poslt (Jaroměř), 20. Vlastimil Petera (Dvůr Králové
n. L.), 21. Milan Voborník (Jaroměř). Soutěž proběhla v tradičně příjemném prostředí. Pořadatelé děkují MÚ Jaroměř, pekárně Beas Choustníkovo Hradiště a restauraci Růžovka za podporu turnaje. Hráčům děkují pořadatelé za účast a těší se na 2.

Za spolek Trojka Jaroměř, Josef Dušek

Spolek TROJKA a restaurace Růžovka v Jaroměři zve
všechny na TURNAJ V TROJKOVÉM MARIÁŠI O pohár starosty města Jaroměře. Hraje se trojkový mariáš na čtyři
hodinová kola.

		

2. kolo

Kdy: 		

sobota, 6. dubna 2019

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

10.30 – 10.50 hod.
11.00 – 12.00 hod.
12.10 – 13.10 hod.
13.15 – 13.45 hod.
13.50 – 14.50 hod.
15.00 – 16.00 hod.

Ukončení turnaje a vyhlášení výsledků v 16.00 hod. Více
informací na telefonu 732 632 712, e-mail: josef.dusek44@
seznam.cz. Jaroměřáci, podpořte tento turnaj a přijďte si
zahrát pohodový mariáš! 3. kolo soutěže se koná v sobotu
26. října 2019.
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Recenze Tváře
Pocta prvorepublikovým osobnostem z našeho Královéhradeckého kraje.
Recenze reprezentativní
obrazové publikace Tváře první republiky (2018)
představuje čtrnáct osobností – rodáků z našeho
Královéhradeckého kraje,
zasloužilých o budování
první republiky
K loňskému výročí 100 let
založení samostatné Československé republiky vydal Královéhradecký kraj
nákladem 1000 výtisků
reprezentativní obrazovou publikaci „Tváře první
republiky“. Jde o portréty
slovem i kresbou, v níž představili autoři obrazem i slovem
těchto čtrnáct slavných osobností našeho regionu: umělci Karel Čapek a Josef Čapek, generál Rudolf Medek, politik Alois
Rašín, malíř a legionář František Kupka, sochař a medailér Oldřich Španiel; tvůrce moderního města Hradec Králové František Ulrich, Josef Vanický, lékař – lidumil; Anna Macková,
malířka a grafička, životní partnerka Josefa Váchala; hudební
skladatelka Sláva Vorlová, humorista Karel Poláček, olympionik Emerich Rath, František Hrabě Kinský, vynálezce František
Karel Janeček. Iniciátorkou, autorkou koncepce a produkce
je editorka magistra Lenka Jaklová. Kresbami podle fotografií

brožuru obohatila Jana Bačová Kroftová, akademická sochařka a výtvarnice, jež je autorkou též kreseb do krajského kalendáře na rok 2019. Na čtyřiceti stránkách se díky promyšlené
grafické úpravě Pavla Hracha vešlo velké množství černobílých
i barevných dokumentárních fotografii, z nichž některé jsou
zde otištěny poprvé. Autoři textů jsou: Lydie Baštecká, Lenka
Jaklová, Vladimír Just, Hana Klínková, Pavla Koritenská, Jiří Tomáš Kotalík, Ilona Krbcová, kteří většinou napsali medailonky.
Náročný tisk je dílem DUKASE s.r.o.
Publikace úspěšně propaguje východočeské slavné individuality, svým profilem Evropany. Výstižným slovem a názorným
obrazem včetně detailů připomíná jejich konkrétní podíl na
budování demokratického státu, často „se rozhodli jít nevyšlapanou cestou. A často nebyla právě snadná. Jde o čtrnáct
mužů a žen, na které můžeme být právem hrdí“. Zajímavou,
zdařilou, hodnotnou brožuru uzavírá podnětný citát anglického křesťanského spisovatele a myslitele G. K. Chestertona:
„Mít potěšení z toho, co nám bylo dáno, k čemu jsme povoláni,
a v dobrém i zlém sdílet osud země, kde jsme se narodili.“ To
je rada i pro naši budoucnost a životní perspektivu. (Publikace
mně byla zaslána až nyní, i když ji představili již v říjnu 2018.)
Jaroměřska a Náchodska se dotýkají pojednávané osobnosti:
Josef a Karel Čapkovi, Jaroměřska František Kupka, opočenský rodák, který získával první malířské zkušenosti v Jaroměři,
kde se narodil profesor a sochař Otakar Španiel. Náchodskou
rodačkou je hudební skladatelka Sláva Vorlová. V Broumově
zemřel německo-český olympionik Emerich Rath.
Text: PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř, 30. ledna 2019
Kresba: akad. sochařku Jana Bačová Kroftova

K byt ov é p ro b lema t ice
v n a šem měst ě

V poslední době jsem občas slyšel a četl o bytové koncepci
města.
Zřejmě jde o záměnu pojmů a jedná se o Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Jaroměře účinná od 1. března 2017.
Tento právní předpis městského úřadu č. 41 však není žádnou
koncepcí, ta by měla mít podobu strategického dokumentu,
který se týká bydlení nejen v městských domech, ale s ohledem
na budoucnost Jaroměře se zabývá například novou bytovou
výstavbou (samozřejmě nikoliv jen komunální), dotační podporou a mnohým jiným. Město takovou koncepci mít může,
ale také nemusí, záleží na vůli zastupitelstva. V loňském roce
se problematikou správy a využívání bytového fondu ve vlastnictví města zabýval kontrolní výbor zastupitelstva a zaměřil
se na funkčnost výše zmíněných pravidel pro přidělování bytů.
Na závěr kontroly mohl výbor konstatovat, že se jedná o velmi
dobře připravený dokument a pronájem komunálních bytů má
naprosto jasný řád. Proto také mohou celou agendu spolehlivě vykonávat referenti příslušného odboru městského úřadu
bez intervencí nějakých komisí. Jeden problém však přece jen
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existuje. Pravidla v článku č. 4 také umožnují pronájem bytů
určených k opravě na vlastní náklady s možností umořování
vložených prostředků z nájemného. O tyto byty je kupodivu
značný zájem, větší než kolik jich odbor majetku města stačí
k této formě opravy připravit. Zda to je z důvodu nedostatku
finančních prostředků či personální vytíženosti odboru, kontrolní výbor neřešil. Cenově dostupných bytů se začíná nedostávat a při patřičné podpoře tohoto způsobu opravy bytů by se
celková situace Josefova mohla časem zlepšit.
Pavel Mertlík

Loutkářský soubor BOĎI stále HLEDÁ NOVÉ ČLENY.
Zkoušíme každý pátek od 18.00 hodin v Boučkově loutkovém divadle. Potřebujeme jak vodiče, tak mluviče, ale i techniky. Telefon na principála Romana Bauera: 777 812 470,
email: bodi@bodi.cz, www.bodi.cz.

2019

Kultura

Královská věnná města
S královskými věnnými městy se můžete potkat v Hradci Králové.

Dobrovolný svazek obcí Královská věnná města se vám představí v rámci veletrhu cestovního ruchu – Infotour a cykloturistika. Akce se bude konat v Hradci Králové ve dnech 8.- 9. břez-

na 2019 v Aldisu, vstupné na akci je zdarma.
Seznámit se můžete se všemi devíti věnnými městy, tedy s Jaroměří, Hradcem Králové, Trutnovem, Dvorem Králové nad Labem, Mělníkem, Vysokým Mýtem, Novým Bydžovem, Poličkou
a Chrudimí. Kromě nabídky jednotlivých měst, včetně ochutnávek regionálních specialit, vás zveme na focení v roli královny.
Sdružení Královských věnných měst, jejichž cílem jsou společné aktivity ve prospěch cestovního ruchu a vzájemná spolupráce, vzniklo v r. 1999 z iniciativy starosty Vysokého Mýta pana
Bohuslava Fencla, oficiálně pak vzniklo 13. května 2009. Právě
letos tedy svazek oslaví své dvacáté neoficiální narozeniny a již
desáté oficiální.
Označení věnné město vyjadřovalo, že město je královniným
věnem – královně z něho tedy plynuly daně a dary. Vzhledem
k tomu, že věnná města jsou historický pojem, je jejich okruh
uzavřen, žádné jiné město, které toto označení v minulosti nezískalo, se jím již nemůže stát.
Mgr. Markéta Drahorádová, OŠKT

E k um en a v J a roměři

Zdařilá ekumena (ze středověké latiny "o ecumene" = obydlená země) v Jaroměři – jednota křesťanských církví v různosti
nesena optimismem.
Ve středu 6. února 2019 se konalo v zaplněné modlitebně církve adventistů sedmého dne od 18. do 19. hodin další zdařilé
ekumenické setkání pěti jaroměřských křesťanských církví. Setkání bylo neseno radostností a optimismem. Ekumenismus
je organizované úsilí o sjednocení všech křesťanů. První ekumenické setkání se v Jaroměři uskutečnilo před 19 lety právě
zde v modlitebně jaroměřských adventistů v neděli 11. června
2000 z iniciativy josefovské farnice paní Ing. Zděnky Uhlířové.
Postupně se z týdne modliteb stal měsíc modliteb za jednotu
křesťanů.
Letos od ledna do února 2019 v kostelích, sborech i modlitebnách probíhaly modlitby za jednotu křesťanů. Spojily se zde
křesťanské církve působící v Jaroměři-Josefově, České Skalici
a Smiřicích, jež zvaly ke společným modlitbám za jednotu křesťanů. Společné bohoslužby se konaly pod společným motem
evangelisty Jana: „Aby všichni byli jedno.“ (Jan 17, 21). Postupně se aktivně vystřídali zástupci křesťanských církví, a to jak
katolíků, tak českobratrských evangelíků, husitů i adventistů.
Lze připomenout tedy od nejstarší církve představitele římských katolíků pány faráře Mgr. Petra Boháče z Josefova, pana
faráře ThMgr. Jerzy St. Ziębu z Jaroměře, pana faráře Mgr. Radima Žárského, faráře Českobratrské církve evangelické ze
Semonic, paní farářku církve československé husitské v Jaroměři, paní Mgr. Alenu Fabiánovu, pana kazatele Petra Asszonyi
z církve bratrské z České Skalice, a za hostitele místního kazatele adventistů a klavíristu pana Petra Staše z Hradce Králové.

V příjemně vytopené modlitebně adventistů se úspěšně odvíjel
kulturní a modlitebně pěvecký program, který profesionálně
moderoval mladičký Tomáš Ondráček, kazatel v nástupní praxi, a kultivovaným zpěvem doprovázely dámy Vladimíra Gildeinová a Karolina Krivopisinová. Zajímavou promluvu o symbolickém světle Kristově pro lidstvo přednesl P. Petr Boháč
z Josefova. Protože sál byl ozvučen, vládla všude pohoda.
Aktivně se do programu zapojili všichni přítomní nábožnými
písněmi z kancionálů, které navozovaly radostnou a optimistickou atmosféru celého večera. Aby po 19. hodině pokračoval
pohoštěním (rautem) a neformální výměnou názorů, debatami účastníků tohoto duchovně koncipovaného večera. Všichni
byli radostně a optimisticky naladěni a setrvali v delším přátelském rozhovoru
Všem organizátorům děkujeme za uspořádání měsíce modliteb za jednotu křesťanů, která všem křesťanským církvím na
Jaroměřsku je velmi blízká a konstruktivní. V jednotě je síla!
Vždyť i křesťané v současném světě musí čelit nástrahám:
chamtivosti, násilí, vytlačování na okraj, zneužívání, chudobě,
znečišťování životního prostředí, hladu, obchodování s lidmi
i pronásledování.
V roce 2019 si připomínáme dvě významná výročí v kultuře
Jaroměře, a to 200. výročí existence amatérského divadla
v Jaroměři (1819-2019), a také 100 let od založení reálného
gymnázia v Jaroměři (1919-2019). Články o těchto významných výročích si přečtete v dubnovém Zpravodaji.
PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř, pondělí 11. 2. 2019

15

Sport

BŘEZEN

F l o r b a lo v ý t urn a j
J a r o m ěřsk á h o k ejka

Florbalový turnaj pro žáky speciálních škol Královéhradeckého kraje – „Jaroměřská hokejka“.
Dne 23. ledna 2019 se uskutečnil již osmý ročník florbalového turnaje pro žáky se středně těžkým mentálním, kombinovaným postižením a nově i pro děti s autismem „Jaroměřská
hokejka“, který pořádá Dětský domov, Základní škola speciální
a Praktická škola, Jaroměř. Akce se tradičně konala ve sportovní hale areálu ASVAJ v Jaroměři, kterou si každý z účastníků
chválí pro skvělé zázemí.
Tento turnaj je ojedinělý svého druhu nejen v našem kraji, ale
i v rámci celé ČR. Zejména proto, že pro tuto cílovou skupinu je
pořádáno minimu sportovních akcí. Akce je rozdělena do dvou
částí: samotný turnaj a dovednostní soutěže, které jsou uzpůsobeny tak, aby je mohl zvládnout každý vzhledem ke svým
schopnostem a dovednostem.
V letošním roce jsme byli opět svědky rekordního počtu účastníků i přihlášených speciálních škol z celého kraje. Síly jsme poměřili s těmito školami: Mateřská škola, základní škola a střední
škola Daneta, s.r.o., Základní škola a Praktická škola, Přemys-

lova 479, 544 01 Dvůr Králové n. L., Základní škola, Dobruška,
Opočenská 115, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov, Horská 160, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod včetně pobočky Jaroměř
– Josefov, Speciální základní škola Augustina Bartoše, Úpice,
MŠ, Speciální základní škola a Praktická škola Hradec Králové
(tři týmy) a samozřejmě pořadatelský tým Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř. Dohromady
tvořily všechny týmy neuvěřitelných 72 dětí a 19 dospělých. Letošním vítězem se stala škola z Hradce Králové před týmem ze
školy DANETA HK a bronzovým Trutnovem.
Tato výjimečná akce by se nikdy nemohla realizovat bez finanční a morální pomoci Města Jaroměře, skvělých sportovců a zároveň pedagogů, kteří věnují svůj čas dětem a vedou
je ke sportu i přes jejich postižení, které jim v žádném případě
nebylo překážkou ke skvělým výkonům. Pevně věříme, že budou i další ročníky tohoto turnaje a my se na ně už dnes moc
těšíme.
Za DD, ZŠSp, PŠ Jaroměř, Mgr. Zijad Asad

J ar o měřsk á P R OST FAIN L IGA

JAROMĚŘSKÁ PROST FAIN LIGA firem 2019 – 2. kolo.
V neděli 20. 1. 2019 se uskutečnilo v jaroměřské hale ASVAJ 2. kolo již 13. ročníku halové fotbalové ligy firem s názvem Jaroměřská PROST FAIN LIGA
firem 2019.
Toto 1. kolo bylo ve znamení velmi napínavých, ale férových soubojů, které
předváděly všechny týmy (firmy). Jaroměřská PROST FAIN LIGA firem 2019 je
i letos rozdělena na 1. a 2. ligu, kde se
týmy střetávají dle předem připraveného herního klíče.
Skupina „A“ – 2. ligy byla opravdu velmi vyrovnaná a nutno
říci, že se v ní neodehrál jediný zápas s jednoznačným výsledkem. Vítězství v této skupině obsadil tým Kamil Mach a dostal
se tak zaslouženě do průběžného vedení pořadí 2. ligy. Druhé
místo obsadil tým Jan Špatenka a syn, kterému utekl plný počet bodů opravdu o kousek, resp. pár vteřin. Třetí místo pak
obsadil tým PL Servis, pro který je tento bodový počin z tohoto kola určitě zklamáním. Poslední místo pak obsadil mladý
tým SKALIČAN, který však určitě v žádném zápase výsledkově
nepropadl a všechny svá utkání prohrál defacto rozdílem jediného gólu.
Skupinu „B“ – 2. ligy ovládl možná trochu překvapivě, ale zaslouženě, tým TOMAS, který tak napravil minulý bezbodový
turnaj a vrátil se tak do hry o nejlepší pořadí. Druhé místo ve
skupině pak obsadil tým E-Fyzio, kterému se dnešní turnaj úpl-
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ně herně nepovedl. Na třetím místě pak skončil tým JUTA, následovaný posledním v pořadí, a to týmem Kimberly Clark „B“.
Odpolední skupinu „C“ – 1. ligy nabídla souboj o průběžné
vedení v první lize a souboj dvou zatím neporažených týmů,
a to týmu PROST a týmu HAUK. Úspěšnější v tomto souboji byl
nakonec obhájce prvenství PROST. Druhé místo tak připadlo
týmu HAUK, který však ztrácí v celkovém pořadí pouze 3 body.
Třetí místo ve skupině obsadil tým STAVHAUS, který se prezentoval opět velmi dobrými výkony. Na posledním místě ve skupině pak skončil tým Primátor.
Odpolední skupinu „D“ – 1. ligy ovládl tým DD HAUS a dal tak
zapomenout na nepovedený minulý turnaj. Druhé místo v této
skupině pak obsadil zásluhou lepšího skóre tým AGRO CS před
týmem VENEZIA. Poslední místo v této skupině pak bral tým
Kimberly Clark „A“, kterému se tento turnaj hrubě nevydařil
a má jistě o čem přemýšlet.
Termíny dalších turnajů Jaroměřské PROST FAIN LIGY firem
2019 byly:
3. kolo: 26. 1. 2019 – sobota.
4. kolo: 9. 2. 2019 – sobota.
5. kolo: 2. 3. 2019 – sobota.
Veškeré další informace, nejen o tomto turnaji, naleznete na
www.fainsport.cz
Jiří Lebedinský
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H o k e j ov ý klub Ja roměř

Hokejisté HC Jaroměř vyhráli základní část Krajské ligy mužů.

nákladný sport a bez podpory bychom to nedokázali dotáhnout
tam kde jsme“, dodal marketingový manažer Pavel Schröfel.
Za prvenství v základní části předával předseda krajského ledního hokeje Ondřej Votroubek. Na předání byl také starosta
města Jaroměř Josef Horáček, radní města Stanislav Rudolfský
a také předseda klubu David Křepinský.
V nadstavbové části se odehrály ještě tyto zápasy:
6. února HC Jaroměř – HC Náchod.
10. února HC Trutnov B – HC Jaroměř.
13. února HC Jaroměř – HC Hronov.

6. února se konal rozlučkový zápas s Milošem Růtou.
Jaroměřským hokejistům skvěle vyšla základní část Krajské ligy
mužů, kterou vyhráli. V osmnácti zápasech nasbírali hokejisté
40 bodů se skórem 110:60. Produktivitu Jaroměře táhl čerstvě
22letý Aleš Hlavnička. Jaroměřský střelec nastoupil do šestnácti zápasů, ve kterých vstřelil 25 gólů. Postupem do nadstavbové části začala další část Krajské ligy mužů Královéhradeckého kraje. Po tak skvělém úvodu v Jaroměři chtějí dosáhnout
na stupeň nejvyšší. „Tento výsledek by se nezrodil, kdyby tým
a funkcionáři netáhli za jeden provaz. Jsme rádi, že naše myšlenka, že budeme chtít hrát převážně s domácími odchovanci se daří
naplňovat a hlavně, že přicházejí úspěchy. Mladí se učí od starých zkušených borců, kterým patří velké díky, že svůj hokejový
um předávají dál. Za mě bych také chtěl poděkovat za podporu
města a partnerům, kterých si nesmírně vážíme. Hokej je velmi

Miloš Růta (na fotografii) patří k velkým ikonám hokejového
klubu HC Jaroměř. V letošní sezóně se Miloš rozhodl, že brusle a hokejku pověsí na hřebíček. Vedení klubu jeho rozhodnutí
akceptuje, ale chce, aby se jaroměřská hokejová ikona s jeho
milovaným sportem důstojně rozloučila. Rozlučkový zápas
s Milošem Růtou byl naplánován na 6. února v zápase HC Jaroměř-HC Náchod. Pavel Schröfel dodává: „Chystáme se s Milošem důstojně rozloučit, a tak věříme, že dorazí co nejvíce fanoušků. Pro jeho odchod do hokejového důchodu jsme vybrali zápas
s Náchodem, který vždy patří k nejprestižnějším. Budeme rádi,
když dorazí co nejvíce fanoušků.“
HCM Jaroměř

Sto l n í t en i s
TJ J i s k ra J a ro m ěř

Dne 10. 2. 2019 oddíl stolního tenisu TJ Jaroměř uspořádal
5. kolo série krajských bodovacích turnajů mládeže v kategorii dorostenců.

měře a Josefova. Hrálo se na 10 stolech v prostorách Sokola Jaroměř a přilehlé herny stolního tenisu TJ Jiskry Jaroměř. Hlavní
rozhodčí a pořadatelé zajistili hladký průběh turnaje. Ceny obdrželi první čtyři chlapci a dívky.
Pořadí dorostenci:

Turnaj je vypsán pro Královéhradecký i Pardubický kraj současně. Do Jaroměře přijelo 40 hráčů a hráček z obou krajů. Zavítali
k nám hráči z Ústí nad Orlicí, Pardubic, Hradce Králové, Hostinného, Heřmanova Městce, Lanškrouna, Dobrého a Chrudimi.
Turnaje se účastnili i hráči z obou klubů stolního tenisu z Jaro-

1. místo – Viesner Vojtěch		
2. místo – Bohdanecký Jakub
3. místo – Kristek Patrik		
3. místo – Truněček Martin

Dobré
DTJ Hradec Králové
TJ Lanškroun
Sokol Hradec Králové 2

Pořadí dorostenky:
1. místo – Koďousková Eliška
2. místo – Bačinová Lucie		
3. místo – Ducháčová Kateřina
3. místo – Bártová Tereza		

Dobré
Dobré
Dobré
Sokol Hradec Králové 2

Děkujeme městu Jaroměř za finanční podporu. Dále patří dík
Sokolu Jaroměř za propůjčení sokolovny.
Výbor stolního tenisu TJ Jiskra Jaroměř
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Jaroměřský rybník – malé nahlédnutí do jeho historie
Rybník se nachází pod strání, severně od jaroměřského hřbitova. Před 72 roky bylo započato s jeho obnovou.

Bohužel přesné datum jeho vzniku je stále neznámé. V knize
Paměti královského věnného města Jaroměře nad Labem od
církevního kněze Antonína Knappa z roku 1887 se uvádí: „Toho
času (pozn. JP – po roce 1490) měli Jaroměřští spor s blízkým sousedem svým Vaňkem Plesem ze Sloupna na Heřmanicích o rybník,
ležící v polích Jaroměřských pode strání k Heřmanicům. Přičiněním podkomořího království Českého Albrechta z Boskovic a jiných dobrých lidí, učiněna jest smlouva mezi spornými stranami
v sobotu po sv. Stanislavu r. 1494, dle které dali Jaroměřští Vaňkovi za rybník ten 700 kop gr. českých. Rukojmí při té smlouvě
byli Hašek z Lužan a na Smiřicích, Zbyněk z Buchova a na Veselici,
Bavor z Hustiřan a na Neznášově, Jan z Koloděj a na Skalici, Bavor z Veselice a Žibřid ze Sloupna a na Dubenci. Nemohouce dáti
sobě smlouvu tu do desk zemských vložiti, žádali Jaroměřští krále, aby ji schválil a potvrdil, což král Vladislav učinil listem daným
na hradě Pražském v outerý před sv. Vítem 13. června r. 1497, v
němž praví: Mocí královskou v Čechách povolili jsme k smlouvě
o ten rybník s nadepsaným Heřmanským učiněné, a tímto listem
povolujeme a potvrzujeme, chtíce tomu konečně, aby svrchupsaní měšťané Jaroměřští nynější i budoucí ten rybník jměli, drželi a
jeho požívali nyní i v časech budoucích beze zmatkův.“
Další informace jsem získal z archívu dlouholetého jaroměřského kronikáře Jana Vacka: „Dne 9. března 1754 hejtmané Svatojakubského předměstí Vojtěch Kolářský, Jan Bejr a Josef Hejn
poslušně žádali, aby z ohledu jejich stálých a věrných služeb a běhání, jim a jich nástupcům na místě nějakých renumerací (pozn.
JP – renumerace = peněžitá odměna) ona na obci za úpským
mostem se nacházející loviště, pak to tak nazvané staré močidlo
pod spravedlností (pozn. J. Vacek – u koupaliště pod Třešňovkou) a u stavu rybníka heřmanického pod kopcem u půltruby k
svobodnému lovení přenecháno bylo. V uznání jejich práce bylo
jejich žádosti vyhověno.“ Dle této žádosti existoval rybník ještě
v roce 1754. V knize fasí (pozn. JP – dnešní obdoba daňového
přiznání) z roku 1785 je zapsáno: „…od kopce heřmanského nazvaného, po potok Běluňský, v mezech na pravo rybník loukou
užívaný, heřmanský, na levo Labe tekoucí.“ Rybník tedy byl již v
roce 1785 vypuštěn a užíván jako louka. Potvrzují to i vojenské
mapy, na kterých již rybník není v r. 1778 zakreslen. Hlad a touha po půdě tento rybník vysušila. Heřmanickým rolníkům pak
dlouhé desítky let sloužilo dno rybníka za velkou louku, na které ale nikdy nerostla kvalitní tráva. Navíc hráz se za ta dlouhá
léta téměř rozpadla, ale přece i po tolika letech byla znatelná.
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Po roce 1945 přišel Místní národní výbor v Jaroměři s myšlenkou jeho obnovení. Prvé práce byly zahájeny v roce 1947 rozborem půdy z těchto luk a následným vypracováním projektu
(pozn. JP – projekt ve dvou verzích vyhotovil Ing. Josef Hanzlík
z Pardubic). První návrh měl dvě rozpočtové varianty, a to ve
výši 3.279.776 Kčs a 2.667.798 Kč, návrh druhý měl rozpočtovou variantu jedinou 1.452.117 Kč). Za rozsáhlé brigádnické pomoci všech občanů, mládeže a armády byl rybník v roce 1949
obnoven. Napuštěn a do užívání byl dán začátkem června roku
1950. Byly v něm vysazeny ryby. Jdeme-li po hrázi rybníka do
Heřmanic, díváme se s hrdostí na naše Jaroměřské moře. Tolik
uvádí Jan Vacek Jaroměřský.
Důležité doplňující informace mi ještě poskytl pan Ing. Václav
Kalenda ze Správy Kolowratského rybářství z Opočna. Ten mi
sdělil, že v průběhu druhé světové války vlastnil pozemek občan německé národnosti. Kdo jím ale byl, se zjistit nepodařilo.
Do vlastnictví města Jaroměře se pozemek dostal po roce 1945
v rámci konfiskace německého majetku, s největší pravděpodobností v rámci tzv. Benešových dekretů. Rybník byl po jeho
znovuobnovení sice v majetku města, pronajat byl ale Státnímu
rybářství v Litomyšli, s hlavním střediskem v Opočně. Do majetku tohoto Státního rybářství se rybník dostal dne 1. 1. 1968,
odprodejem od města Jaroměř. Velmi pravděpodobným důvodem prodeje byl zhoršující se stav hráze a výpustního náhonu.
Vzdutá voda navíc podmáčela několik desítek hektarů okolních
luk a za této situace nebylo město ochotno investovat nemalé
finanční prostředky do nákladné opravy rybníka. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o jeho odprodeji a veškeré opravy pak
již realizovalo Státní rybářství ze svých prostředků. Jaroměřský
rybník byl skutečně zpočátku vybudován městem za přispění
státních prostředků v rámci dvouletky a pětiletky. Rok 1947
byl ve znamení prvních prací, výstavbu dokončila v roce 1951
Krajská vodohospodářská služba. Dle stavebního deníku zde
v roce 1949 pracovalo 7 dělníků a stavbyvedoucí František Junek. V listopadu roku 1994 byl rybník se všemi součástmi a příslušenstvím představovaným hrází, výpustí a kádištěm vydán
Pozemkovým fondem České republiky v rámci restituce (vydání původního rodového majetku a náhradních pozemků za
nevydatelný majetek) druhé větvi rodu Kolowrat Krakowských
Liebsteinských, kteří žijí na zámku v Rychnově nad Kněžnou.
Rybník je dnes pod Správou Kolowratského rybářství se sídlem
v Opočně. Jaroměřský rybník má výměru cca 30 ha, je napájen
potokem Běluňka, který přitéká od Chvalkovic.
Zdroje:
Knapp, Antonín, Paměti královského věnného města Jaroměře nad
Labem, r. 1887.
Vacek, Jan, Příspěvky pro Rozhlas po drátě, Kniha č. 2, vysíláno 8. 6.
1959.
Mertlík, Pavel PhDr., Jaroměř na přelomu tisíciletí, r. 1999.
Jaroměř 1126 – 1976, vydal MNV Jaroměř, r. 1976.
Kalenda, Václav Ing., vedoucí Správy Kolowratského rybářství Opočno,
únor 2019.
Text: Jindřich Polák, vlastní archiv – výstřižky a výpisky
Foto: Vratislav Šustil, r. 1947
(pozn. JP-na fotografii je zleva na buldozeru František Kodeš, vedle
stojí vedoucí stavby p. Junek
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Kalendárium

9. březen
Jarní úklid Josefovských luk
a okolí
9.00 hod
U Podklasního mlýna
12. březen
Duo Bláha & Lapčíková
19.00 hod.
Městské divadlo – Malý sál
Pořádá: MKS

15.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
19. březen
Bohemian Rhapsody – kinoklub
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
20. březen
Moje tango
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

14. března
Podvečerní prohlídka Wenkeova
domu
17.00 - 19.00 hod.
Wenkeův dům
Pořádá: Muzeum v Ziebicích a Městské muzeum v Jaroměř

22. březen
Čarodějky v kuchyni
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

15. březen
Večer pro dobrou věc
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
16. březen
Bazárek dětského oblečení
9.00 – 14.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion
17. březen
Úžasňákovi 2 – kinoklub

24. březen
O líném Honzovi
13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
Pořádá: LS BOĎI Jaroměř
28. březen
Promítání filmu
18.30 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion
IV

29. březen
Kašpárek a princezna z jezera
16.30 hod.
Městské divadlo – Učebna Suterén
Pořádá: LD Maminy Jaroměř
30. březen
Slavnostní otevření pevnostní
kovárny
11.00 hod.
Bastion XII, Josefov
31. březen
Loutková revue – Veselá pouť
15.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
31. březen
Island
15.00 hod.
Hasičská zbrojnice Semonice
Pořádá: Osadní výbor Semonice
2. a 3. dubna
Zápis do základních škol
6. duben
Otevírání pevnosti
Josefov
Pořádá: Bastion I a podzemí

22. 3. 2019 Ondra Kozák – 19:00 hod., Penzion Expanze.
Multiinstrumentalista, člen několika kapel, skladatel, hudební lektor a autor publikací. V rámci sólového vystoupení však
především kytarista a zpěvák hrající písně blízké svému srdci. Americká folková klasika namíchaná s energickým bluegrassem,
sentimentální country a autorskou invencí.
Předprodej v penzionu. Více informací – Ivo Plecháč, 605 704 908.

Stomatologická pohotovost – 08.00-10.00 hod.
09.03. a 10.03.
MUDr.Olga Záplatová
Husovo nám. 36, Česká Skalice
491 452 447

23.03. a 24.03.
DDS. Abosaleh Ahmad Amin
Velký Třebešov 118
491 453 272

16.03. a 17.03.
MUDr. Petr Kalfus
Česká 50, Jaroměř
491 815 077

30.03. a 31.03.
MUDr. Šárka Šejvlová
Husova 931, Jaroměř
491 812 944
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Literární toulky Kladským pomezím
Březen je měsícem knihy i internetu. Oběma zdrojům informací a zábavy se v dnešním tipu na výlet nevyhneme, protože
moderní turista většinou čerpá informace v papírové i digitální formě.
Naopak je ideální tato
dvě média využít k
tomu, abychom si zážitek z našeho poznávání užili naplno.
Kladské pomezí má
přízvisko „Krajina příběhů“ a při letmém
pohledu do knihovny
na díla Škvoreckého,
Němcové, bratří Čapků a Jiráska nemůžeme než souhlasit. Romantická údolí, skalní
města, zámky i hluboké lesy nabízí spisovateli s dostatkem fantazie ideální prostředí,

kam zasadit své dílo.
Proto, abychom na chvíli viděli náš kraj očima slavných spisovatelů, nemusíme znovu pročítat celé jejich obsáhlé dílo, ale využijeme možností 21. století. V Informačních centrech regionu

nalezneme papírové průvodce a mapy, které nám pomohou
s orientací v životě autorů i s hledáním míst spjatých s jejich
dílem.
V náchodském „íčku“ si můžeme kupříkladu vyzvednout Průvodce Náchodem Josefa Škvoreckého od Aleše Fetterse. Jak
už název napovídá, projdeme s ním spisovatelovo rodné město a porovnáme, jak moc se liší od literárního Kostelce z Prima
sezóny a Zbabělců. V českoskalickém informačním centru na
nás čeká mapa Babiččina údolí s místy spojenými s legendární
prózou Boženy Němcové. V hronovském IC nám pak poradí,
kde naleznete Jiráskovo Padolí, proslavené čtyřdílnou kronikou U nás.
Na závěr tu máme ještě jednu lahůdku. Díky projektu Čapek
můžeme objevit místa v Královéhradeckém kraji spojená s Helenou, Josefem a Karlem Čapkovými. Kde řádil loupežník Lotrando a mnoho dalšího se dozvíme hned ze dvou zdrojů. Prvním je papírová mapa Čapek, kterou seženeme v informačních
centrech, druhým je webový portál www.karelcapek.cz. Tam
se dozvíme také o aktualitách spojených s dílem sourozenců,
ať už jde o divadelní či filmové adaptace, výstavy Josefových
výtvarných děl nebo tematické přednášky.
Inspirace k zážitkům máme pro měsíc březen dostatek. Tak
tedy vzhůru do Krajiny příběhů!
Mgr. Jiří Švanda

Akce na březen 2019 v Královských věnných městech
Dvůr Králové nad Labem
DNY R. A. DVORSKÉHO – SWINGOVÁ TANČÍRNA
22. 3. 2019
www.hankuv-dum.cz

Chrudim

DNY R. A. DVORSKÉHO – HLAVNÍ FESTIVALOVÝ VEČER
23. 3. 2019
www.hankův-dum.cz

Mělník
MISTROVSTVÍ VE VESLOVÁNÍ NA DLOUHÉ
TRATI
7. 4. 2018
www.kvm1881.cz

Hradec Králové
INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA
8. - 9. 2019
www.infotourhk.cz

Nový Bydžov
MASOPUST NA NÁMĚSTÍ
2. 3. 2019
www.novy-bydzov.cz

GASTROHRADEC VITANA CUP 2019
28. 3. 2019
www.gastrohradec.cz

NOVOBYDŽOVSKÁ MATEŘINKA
19. - 20. 3. 2019
www.ms-palackeho.cz

MASOPUSTNÍ JARMARK
2. 3. 20019
www.chrudimsobe.cz

Trutnov
OTEVŘENÍ SEZÓNY
22. - 24. 3. 2019
www.trutnovtrails.cz
Polička
EXPEDIČNÍ KAMERA 2019
13. 3. 2019
Divadelní klub Polička
Vysoké Mýto
KRUCIPUSK
15. 3. 2019
www.mklub.cz
UDG – 20 LET TOUR + JAKUB DĚKAN &
BAND
22. 3. 2019
www.mklub.cz
Více informací na www.vennamesta.cz
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Bilance činnosti Ligy proti rakovině Náchod v roce 2018
Každoročně na konci předchozího roku hodnotí svou celoroční činnost Liga proti rakovině Náchod, zapsaný spolek, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel, které již více
než 20 let působí v oblasti protinádorové prevence.

Prvořadým cílem náchodské LPR je především soustavná preventivní činnost, v níž se její členové zaměřují zejména na mladou generaci – středoškolskou mládež. Součástí přednášek je
i nácvik samovyšetření pro prevenci rakoviny prsu na fantomových modelech.
Za svůj největší úspěch v roce 2018 považují členové náchodské pobočky LPR výborný výsledek Českého dne proti rako-

vině, veřejnosti známého pod názvem Květinový den. Díky
spolupráci s 15 středními školami a se skauty v mnoha městech
a obcích Náchodska, Broumovska, Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska bylo dne 16. května 2018 v našem regionu prodáno celkově 12 279 kytiček a na celorepublikový účet
sbírky bylo posláno 278 174 Kč! V celostátní statistice 58 organizací se umístila náchodská LPR na vynikajícím 5. místě v počtu prodaných kytiček a podle celkovém výtěžku Květinového
dne na 6. místě! Je to úctyhodný výkon a čest pro celý region.
Stojí za ním veliký kus práce členů Ligy proti rakovině Náchod
a spolupracujících subjektů i tradičně vstřícné přijetí obyvatel.
Zároveň je také důležité, že významná část výtěžku sbírky se
vždy vrací zpět do regionu, především pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.
Věříme, že i v dalších letech bude veřejnost příznivě nakloněna
našim projektům. Již nyní probíhá intenzivní příprava na letošní
ročník Květinového dne, který proběhne ve středu 15. května
2019. Zároveň bychom v našich řadách rádi uvítali nové zájemce o dobrovolnickou práci v naší organizaci, protože akcí a aktivit je opravdu dost! Pokud nám chcete v naší činnosti pomoci,
ozvěte se prosím na kontaktní tel. 605 244 562. Naše občanské
sdružení se na sklonku minulého roku přestěhovalo a nyní sídlí
na adrese Pražská 1759 (areál Hamra).
MUDr. Vladimír Müller, Ing. Libuše Kučerová, Mgr. Renata Lelková

Koncert Petry Černocké.
Oblastní charita Červený Kostelec zve na benefiční koncert
známé zpěvačky Petry Černocké. Za doprovodu kytaristy Jiřího Pracného zazní oblíbené písně.
Koncert proběhne 11. 4. 2019 v 19:00 v Divadle J. K. Tyla.
Vstupné: 250 Kč – dospělí, 150 Kč – důchodci, studenti a děti.
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J ar o měřsk ý L i d l zís ka l ocen ěn í za kvalitu

Prodejna Lidl v Jaroměři v ulici Hradecká bodovala v prestižní ceny nezávislými auditory na základě mnoha parametrů, jako
jsou legislativní pravidla, hygienické podmínky nebo znalosti
soutěži Diamantová liga kvality.
Náleží ji nejen certifikát Držitel ocenění Diamantové ligy kvality,
ale získala také Zvláštní cenu prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Ceny převzali zástupci prodejny na slavnostním galavečeru Diamantové ligy kvality, který se konal ve čtvrtek 24. ledna v Kaiserštejnském paláci v Praze.
„Ceny nás samozřejmě těší. Největší zásluhu na tomto úspěchu
má přitom všech 27 zaměstnanců prodejny, díky kterým se sem
zákazníci rádi vracejí,“ uvedla tisková mluvčí společnosti Lidl Zuzana Holá.
Prodejna v Jaroměři byla otevřena v červnu roku 2004 a dlouhodobě se těší přízni zákazníků. Kromě nejvyšší kvality za nejlepší
cenu oceňují zákazníci prodejny také pravidelné, tematické týdny s nabídkou potravin a spotřebního zboží, které není součástí
stálého sortimentu.
Diamantová liga kvality je společným projektem Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu, který
podporuje vláda České republiky a je součástí Národní politiky
kvality. Soutěž proběhla letos již potřetí. Prodejny jsou hodno-

Mě s t ská k n i h o v n a Ja roměř

Vážení přátelé knihovny,
přichází první jarní měsíc, který je zároveň měsícem čtenářů.
Buďte vítáni, ať už přicházíte pro dobrou knihu, časopis, či jako
účastník některé z našich akcí.
Tento měsíc si budeme povídat o Kateřině Vilemíně Zaháňské,
rakouské kněžně a političce, která je nejvíce známá jako jedna
z postav románu Babička Boženy Němcové. Zajímá vás její život? Přijďte mezi nás.
Středa 6. 3. 2019 – Hlavní budova – 17:30 – Kateřina Zaháňská,
1. díl – přednáší Milan Záliš.
Středa 27. 3. 2019 – Hlavní budova – 17:30 – Kateřina Zaháňská,
2. díl – přednáší Milan Záliš.
Městská knihovna Jaroměř vyhlašuje 36. ročník literární soutěže pro žáky základních škol na téma „Vládcem světa na jeden
den…“ „Co byste udělali anebo změnili, kdybyste měli na jeden den neomezenou moc?“ Svoje práce můžete odevzdat ve
své základní škole i v městské knihovně a na jejích pobočkách,
a to nejpozději do 24. 5. 2019.
V únoru u nás proběhla ukázková hodina Informační bezpečnosti pod taktovkou Mgr. Jany Skládané z Masarykovy univerzity
Brno. Žáci druhého stupně základních škol se dozvěděli, jaká nebezpečí se mohou nacházet na internetu. Tuto ukázkovou hodinu budeme v příštích měsících opakovat, protože bezpečnost
dětí na internetu je více než důležité téma. Pokud by to zajímalo
i vás jako rodiče, pedagogy či jako obyčejného uživatele, mrkněte na www.e-bezpeci.cz.
Vaše knihovna
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a vstřícnost zaměstnanců.

O společnosti Lidl.
Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003, kdy otevřela prvních 14 prodejen. V současnosti provozuje síť 243 prodejen, které jsou zásobovány 4 logistickými centry. Filozofie prodeje společnosti Lidl je založena na privátních značkách, které
tvoří více než 80 % veškerého sortimentu. Kromě nejvyšší kvality
za nejlepší cenu oceňují zákazníci prodejen Lidl také pravidelné,
tematické týdny s nabídkou potravin a spotřebního zboží, které není součástí stálého sortimentu. Spotřební zboží Lidl nabízí
také ve svém internetovém obchodě lidl-shop.cz. Společnost
Lidl se snaží být ve všech oblastech podnikání maximálně odpovědná vůči svému okolí. V rámci společenské odpovědnosti
se Lidl dlouhodobě zaměřuje na podporu dětí, pro něž realizuje
různé projekty, například sbírku Srdce dětem či výstavbu Rákosníčkových hřišť.
Více informací naleznete na www.lidl.cz.
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Společenská kronika

Pozvánka na vítání občánků
Vážení rodiče,

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

Re vi t a l i z a c e j a roměřs kéh o n á měs t í

Rada města se zabývá a chce řešit situaci na našem náměstí.
Proto byla vytvořena pracovní skupina „Revitalizace jaroměřského náměstí“, která pracuje ve složení: Ing. Jiří Balský, člen
RM, Jiří Kubina, místostarosta města, Stanislav Rudolfský, člen
RM a Ing. Oldřich Španiel, člen spolku Pronáměstí. Předsedajícím byl ustanoven Stanislav Rudolfský.
Případné výstupy z jednání – stanoviska, doporučení, úkoly
slouží jako materiál pro rozhodování RM.
První jednání se uskutečnilo dne 11. února 2019 s těmito výstupy.

klarovaná dobrá vůle. Za samozřejmé považujeme pravidelné
informování o nových skutečnostech a naopak budeme velmi
potěšeni jakýmikoliv novými podněty všech Vás, kterým není
naše krásné náměstí lhostejné.
Stanislav Rudolfský

1. Vymezení zájmového území.
Nejedná se pouze o náměstí ČSA, ale o celé historické jádro
jako o logický celek – náměstí ČSA, ul. Sladovna, Kostelní, Havlíčkova, Kotoulovský most, Na valech apod.
2. Cíl.
Oživení historického jádra Jaroměře.
Nejedná se tedy výhradně o realizaci stavebních oprav či rekonstrukci náměstí ČSA, i když to je jeden z hlavních cílů, ale
oživení a zkrášlení centra našeho města a vytváření důvodů,
pro které bychom měli chuť náměstí navštívit, pochlubit se návštěvě, setkat se s přáteli.
3. Jak cíle dosáhnout.
• Úklid a čistota,
• květinová výzdoba, mobiliář,
• kultura, tj. pořádání koncertů, výstav, setkání; řemeslné
trhy,
• podpora zdejších živnostníků a obchodníků, vzniku nových kaváren, restaurací, hospůdek, případně hotelu,
• příprava stavební rekonstrukce, tzn. aktualizace PD,
možnost etapizace, koordinace síťařů, parkování atd.
Z uvedeného je zřejmé, že vyřešení situace našeho náměstí nebude jednoduché, ale zcela jistě je možné. Důležitá je všemi de-

Životní jubileum v lednu 2019 oslavili:
Bajer Karel			
Effenberger Zdislav		
Vítková Emília			
Šlejharová Milada		
Valterová Helena		
Langpaul Karel		
Vondráčková Emilie		
Janda Zdeněk			
Gibiecová Jindřiška		
Veselka Josef 			
Věnceslava Konečná 		

85 let
85 let
85 let
86 let
86 let
87 let
88 let
89 let
90 let
90 let
92 let
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Tipy pro vás

BŘEZEN

O b no v en í
p e vno st n í k o v á rn y

Ohlédneme-li se zpátky do historie, zjistíme, že Josefovská
pevnost mívala (ze zcela pochopitelných důvodů) vlastní kovárnu.
Protentokrát nebudeme pátrat po té úplně první, ale zaměříme se na kovárnu z druhé půli 19. století, která se nacházela
v prostorách Bastionu XII, v části původních dělostřeleckých
kasemat. První zmínka o ní je datována k roku 1877. Právě
v tomto roce se totiž ve zdejších kasematech začaly objevovat
dílny. V roce 1915 pak – v období Velké války – proběhly rozsáhlé úpravy bastionu. Byla zničena aprovizační chodba a v kasematech došlo k odstranění téměř metru hlíny kvůli srovnání
podlah a usazení strojů. Právě kvůli strojům byla do objektu
také zavedena elektřina. Dodnes je patrné, kde stroje stály.
V pozdějších letech však byly prostory využívány českou armádou jako sklady a místo pro opravy stanů a výstroje.
Zaniklou kovárnu jsem se rozhodl obnovit a rád bych se v ní
věnoval době kolem 1. světové války. Postupně bych se však
chtěl propracovat i do doby starší, kdy měl ještě Josefov statut
pevnosti a kováři byli jeho nedílnou součástí. Ze všeho nejraději se věnuji výrobě a restaurování kovaných pevnostních prvků.
Mým přáním ale je, aby se jednou do ulic pevnostního města
vrátily žebřinové povozy a aby byla vytvořena pojízdná polní
kovárna podle rakousko-uherského vzoru.
Historické dílny buduji na 400 m². K vidění zde bude kompletní
kovářská dílna s transmisním pohonem, truhlářská i klempířská
dílna. Každému stroji, který se mi podařilo získat, se snažím za
využití tradičních postupů vdechnout nový život a navrátit mu
jeho funkčnost. Každý, kdo do obnovených dílen zavítá, bude
mít možnost prohlédnout si mnoho různých strojů a nástrojů,
například měchy, buchar, soustruhy, vrtačky, děrovačky, kovadliny, stáčečky, zkružovačky, pěchovačky a mnoho ručního
nářadí.
Slavnostní otevření obnovené kovárny proběhne 30. března
2019 v 11 hodin. Zahájení provozu bude zpestřeno ukázkami

řemesel. Téhož dne od 18 hodin se budete moci zúčastnit také
country bálu, na který vás srdečně zvu.
V případě, že máte na 10. března již jiný program, nemusíte mít
strach, že byste do dílen nemohli nahlédnout – přístupné budou během mnoha akcí, které jsou v Josefově pořádány. Případně se můžeme domluvit na soukromé prohlídce. Nabízím
také možnost kovářské řemeslo si vyzkoušet, což jistě ocení
nejen děti. Kontaktovat mne můžete telefonicky – 606 891 342
– nebo e-mailem – clovicek.riki@seznam.cz. Tamtéž mě můžete oslovit i v případě, že se potřebujete „zbavit“ čehokoliv
souvisejícího s kovařinou – rád přijmu nářadí, stroje, materiál,
fotografie, literaturu…
A kudy se ke mně vlastně dostanete? Zaparkujete-li u „dolíku“
a vydáte se směrem do města, po pravé straně (cca 50 metrů
od parkoviště) uvidíte vrata. Od těchto vrat (v místech, kde
původně stála královéhradecká brána) je vidět komíny od kovářské výhně a kasematy s dílnami. Přesná adresa je Okružní
247, Josefov.
Těším se na Vaši návštěvu!
kovář Jan Šramar

Veřejné bruslení BŘEZEN.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

04.03.2019
05.03.2019
06.03.2019
07.03.2019
09.03.2019
10.03.2019
16.03.2019
24.03.2019

10:00 – 12:00 hod.
10:00 – 12:00 hod.
10:00 – 12:00 hod.
10:00 – 12:00 hod.
13:30 – 15:30 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16.00 hod.
14:00 – 16:00 hod.

V TJ S o ko l J ezbin y s e us kut ečn il
dě ts k ý m a šk a r n í d en

Dne 9. 2. 2019 se uskutečnil v sále TJ Sokol Jezbiny, dětský
maškarní den.

cestu na tyto a podobné akce pořádané TJ Sokol a SDH Jezbiny
najdou.
Za pořadatelé, Podolník Jiří

Za účasti rekordní návštěvy 80 dětí se soutěžilo o ceny, které
pro ně připravily místní členky TJ, a které se také účastnily organizování soutěží.
O hudební doprovod se postaral DJ Čech, slovem celou akci
doprovázel Pavel Čižmář, sněhulák OLAF z ledového království
v podání Páji Čižmářové dohlížel na řádný chod soutěží.
Tombolu a dárky pro děti zajistila Věrča Reichertová spolupořadatelka akce.
Děti na závěr obdržely od pořadatelů zákusky a nemohl chybět
tradiční balonek.
Doufáme, že se akce všem líbila a že si k nám do Jezbin zase
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Soutěžte s Královskými věnnými městy.
Soutěž o zajímavé ceny z věnných měst probíhá
od 15. 2. do 31. 3. 2019 na webu www.vennamesta.cz. Stačí zodpovědět správně devět otázek
a zařadíte se do slosování, které proběhne do
dvou týdnů od ukončení soutěže. Správné odpovědi na soutěžní otázky naleznete v reportážích Petra Voldána odvysílaných Českým rozhlasem Hradec Králové nebo na
internetu.

2019

Tipy pro vás

Městské muzeum v Jaroměři
Městské muzeum v Jaroměři si Vás dovoluje pozvat na před- Návštěva partnerů ze Žembic.
nášku Eduarda Droberjara, docenta archeologie, s názvem
Markomanské války na Moravě a na Slovensku.

Území našeho státu, obdobně jako sousedního Slovenska, se
ocitlo za doby vlády císaře Marka Aurelia v jednom z největších
válečných konfliktů starověkých dějin, které nazýváme markomanskými válkami (166–180). Římané bojovali proti barbarům
na celé dlouhé linii římského limitu. Nevýznamnější byly boje
proti Markomanům a Kvádům na území Dolního Rakouska,
jižní Moravy a jihozápadního Slovenska. Na tomto území, kde
v době římské žily tyto germánské kmeny, římské legie zanechaly četné polní tábory. Podle některých nálezů římských a
germánských militarií předpokládáme i místa přímých vojenských konfrontací – bitev. Římané pronikli hluboko do barbarika a jejich stopy známe v Trenčíně, Olomouci a Jevíčku. Autor
přednášky podá základní přehled historických událostí, představí nejvýznamnější lokality a archeologické nálezy a rovněž
výsledky svých výzkumů na Malé Hané.
Velmi se těšíme na Vaši účast. Přednáška se bude konat ve čtvrtek 21. března od 17:30 v Městském muzeu v Jaroměři – Wenkeově domě. Vstup na přednášku je volný.
Za organizátory přednáškového cyklu,

Ve čtvrtek 14. 2. navštívili Jaroměř a Josefov zástupci partnerského města Žembice. Návštěva se uskutečnila v rámci spolupráce Městského muzea v Jaroměři a Muzea Sprzętu Gospodarstwa Domowego v Žembici na projektu financovaného
z dotačního programu Euroregionu Glacensis. Přednáška ředitele muzea, pana Jaroslawa Żurawského, poskytla vhodnou
příležitost pro navázání osobních vztahů mezi nově zvolenými
starosty a místostarostou, panem Mariuszem Szpilarewiczem,
panem Josefem Horáčkem a panem Jiřím Kubinou. Přivítání na
radnici, následné prohlídky Josefova a odpolední přednášky
v Městském muzeu se dále laskavě zúčastnili paní doktorka
Olga Mertlíková a pan doktor Pavel Mertlík, kteří, jakožto dlouholetá ředitelka muzea a první porevoluční starosta města, stáli u navázání partnerské spolupráce mezi našimi muzei a městy.
Představiteli kontinuity ve vzájemných vtazích byli na polské
straně také bývalý starosta Žembice pan Ryszard Nowak a fotografický “kronikář” vzájemné kulturní výměny pan Stanisław
Popardowski. Polskou delegaci dále doprovázeli pracovnice
muzea a sekretář žembické gminy pan Rafał Śledź. Jménem
muzea děkuji paní Bohumile Steklé, vedoucí odboru školství
a kultury, za spoluorganizaci návštěvy polských partnerů,
která spontánně přerostla původní ryze mezi muzejní rámec.
Dále upřímně děkuji všem návštěvníkům odpolední přednášky,
mezi kterými nechyběli ani jaroměřští zastupitelé a dřívější starosta pan Jiří Klepsa.
Rudolf Havelka

Rudolf Havelka
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Zábavně-naučné okénko

BŘEZEN

J a r o a m a so pus t

1.

Znám já chalupníka, co nikdy chalupu neprodá.

2.

Nekřtěňátko nekřtěné, dvakrát na svět zplozené, pěkně zpívá, žák není, peříčko má,
pták není.

3.

Sedí panna ve světnici, vlasy má až na ulici.

4.

Chodí v koruně, král není, nosí ostruhy, rytíř není, má šavli, husar není, k ránu budívá,
ponocný není.

5.

Jede, jede lovec, má červený konec. Kam ten konec strčí, všude voda crčí.

6. Sedí panna v okně, suknička jí mokne. Přijde pán kapitán, hlavičku jí utne.
7.

Na vesno obveseluje, na podzim obživuje, v zimě ohřívá.

8. Korunu na hlavě, andělský šat, zlodějský krok, ďábelský křik.
1. hlemýžď, 2. vejce a kuře, 3. mrkev, 4. kohout, 5. kačer, 6. cibule, 7. strom, 8. páv

Doveď ducha do hradu...

„Tydli, fydli, bumtarata,
otevřete kmotře vrata!
Maškary k vám přišly, hej,
začal masopustní rej.
Haló pane karnevale,
račte dále, račte dále.
Elce pelce do pekelce,
rolničky a kotrmelce.
Máme všechno na míru,
z krepového papíru.“
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Církevní okénko

K z am y šlen í z Hus ov a s b oru

Vážení spoluobčané,
říká se, že život je boj. A myslím, že to tak skutečně je. Každý
den svádíme nějaký boj. Tedy ne ty boje v pravém slova smyslu
s mečem nebo čímkoliv v ruce. Jsou to často boje uvnitř nás
samotných. Jako bychom měli schizofrenii, potýkají se v nás
nejméně dvě osobnosti. Jedna říká – tak už konečně vstaň z
té postele, přijdeš pozdě, a ta druhá smlouvá, že ještě aspoň
pět minut. Není to jenom ranní vstávání. Někdo s tím nemusí
mít problém. Jsou i jiné věci. To naše první já ví, jaké jsou meze
v našem chování, co se patří a co se má. To druhé naše já není
tak vychované. A naopak svádí to první, že se uvidí později, že
ještě chvíli, a že to třeba někdo udělá za nás. A konec pak je
v tom, že to jedno já bude silnější a převálcuje to druhé já. Tedy
stále prožíváme nějaké boje. Jsou uvnitř nás a nikdo z ostatních
lidí zpravidla o nich nic neví. Boje a střety jsou ale i jiné. Jsou
u tabule ve škole, když je třeba vydat ze sebe nějaké vědomosti. Jsou na úřadě, když se domáháme vyřízení nějakých svých
požadavků. Jsou i v rodině, když hledáme třeba nějaký shodný
společný názor. A to vynecháváme střety, k nimž dochází na
veřejnosti mezi politickými stranami anebo dokonce opravdo-

vé boje muže proti muži se zbraněmi. Jak je vidět, těch bojů či
střetů je pro každý den na tom Božím světě víc než dost. Ale
člověk nemusí ráno otevírat oči s vědomím – ach, Bože, cože
mne to zase tento den čeká? Dá se to i jinak? Dá se to dělat
i s prvním děkováním Bohu za nový den. Věřte nebo nevěřte,
pak je ten nový den jaksi jinačí. Člověk se nevyhne sice ani starostem ani problémům, ale do nového dne se těší. Už žádný
scvrklý žaludek a skleslá ramena, ale docela malá lidská radost.
A ten nový pohled rozzářených očí, protože ten se nedá skrýt,
tak jako úsměv na tváři, dokáže proměnit i tvrdý střet s druhými lidmi v milé setkání. A tak, i když říkáme, že život je boj,
berme to úsloví s nadhledem a převálcujme to jedno naše já,
co nám napovídá, že je všechno v troubě, a radujme se s tím
druhým já, které naopak vidí všechno jasně. Protože už brzy
bude jaro, všechno se znovu zazelená a rozkvete, a sluníčko
nás bude zase hřát svými laskavými paprsky. A my si budeme
muset říct nad tou krásou, jak je nádherný ten Boží svět!
Pokojné dny přeje
farářka Mgr. Alena Fabiánová

Bohoslužby

Ř í msk o kat o lická c ír k e v – f ar n o st Jar o mě ř
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
		

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

Více informací na www.jaromer.farnost.cz.
C í rk ev ad v e n t is t ů s e d mé ho d n e
Bohoslužby se konají každou sobotu Na Karlově:
09.00 - 10.30 hod.
10.45 - 11. 30 hod.
13.00 - 14.00 hod.

Studium Bible
Kázání Božího slova
Odpolední program

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

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

Informace na www.husitijaromer.estranky.cz, mail husbor777@
email.cz, tf. na farářku Mgr. A. Fabiánovou 737 847 864.

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

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

Každou 2. neděli v měsíci se koná dětská rytmická mše. První
pátek v měsíci je adorace a požehnání. První neděli v měsíci
se koná na Starém Plese v kapli sv. Huberta mše (v letních
měsících od 14. hod.).
Kontakt 731 402 211, mail farnost.josefov@gmail.cz, web
www.farnostjosefov.cz, @FarnostJosefov.
Čes k obra t rs k á c í rk ev ev a n gel i c k á
pondělí
		
středa
		
pátek
neděle
		
		

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

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

•

BŘEZEN

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

•

Pronajmu garáž u nemocnice, 700 Kč měsíčně,

Pravidla pro inzerenty

mob. 602 746 233.
•

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

•

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

•

č. 775 777 073.
Pronajmu zadaptovaný nekuřácký byt 1+1 v Jaroměři na nám. ČSA. Tel. 777 008 248.
•

•

Možnosti plošné inzerce:

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

Prodej bytu 1+1, 37m2 v Černožicích, ulice Revo-

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

Koupím byt nebo dům ve vaší lokalitě. Platba

Koupím historické fotoaparáty, kapesní a náramkové hodinky, pohlednice, knihy, staré známky,
mince, bankovky, obrazy, sošky, housle, pivní lahve, odznaky, šavle, bodáky a jiné zajímavosti.
Poradenství i návštěva je vždy ZDARMA, platba hotově. Volejte, piště SMS platí stále!!! Tel.
605 254 511.
Nová jarní obuv značky Tamaris, Marco Tozzi, S.Oliver, Caprcie v prodějně OBUV NOBL
(v Jaroměři naproti České poště. www.obuvnobl.cz

• Čištění koberců a čalounění pro domácnosti i firmy. Kompletní úklidový servis. Kvalitně za rozumnou cenu a s dopravou zdarma. Telefon: 603 701 992.
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Zadání inzerátu: Inzerát musí být zadán v elektronické podobě. Řádková inzerce by měla být ve formátu txt., odt., doc. či docx. Plošná inzerce by měla
být ve formátu jpg. či pdf.

Modul 3, 1/4

v hotovosti. Tel. 603 504 008.

•

redaktor@jaromer-josefov.cz.

lejte prosím na tel. 776 566 630.

vlastnictví. Tel. 778 074 615.

•

Pro více informací nás kontaktujte na e-mail:

Hledám byt 2+1 v Jaroměři a okolí OV i DB. Zavo-

luční. Cihlový dům, 1. nadzemní podlaží, osobní

•

daj vychází k 1. v měsíci.

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

•

Uzávěrka pro inzerci je vždy k 15. v měsíci. Zpravo-

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

2019

Inzerce

Obecné info: Zpravodaj vychází v nákladu 5 825 ks a je
zdarma. Zadaná inzerce je
vždy černobílá.
Ceník a pravidla pro zaslání
inzerce naleznete na webových stránkách města Jaroměře. Pro více informací
nás kontaktujte na e-mail:
redaktor@jaromer-josefov.cz
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30

BŘEZEN

Josefovský masopust
Dne 23. 2. 2019 se v Bastionu I konalo masopustní veselí.

V dopoledních hodinách se
rozvoněly dobroty na řemeslném jarmarku, kde jste
mohli ochutnat bramboráčky, palačinky, koblížky
anebo třeba i pochoutky ze
zabíjačky, jako jsou jitrnice,
jelítka, ovar apod.
Masopustní průvod městem
s hudbou započal před pravým polednem – všude vládlo veselí, masky a tance.
Průvod prošel náměstím,
Bastionem IV a svou pouť
zakončil na Bastionu I.

I doprovodný program byl
bohatý – pro děti byl připraven kolotoč, projížďky
na vyzdobeném povoze, který táhli dva nádherní oři.
Děti mohly shlédnout třeba
i pohádky, které si pro ně
připravil LS BOĎI Jaroměř
nebo poslechnout folklorní soubor Barunka z České
Skalice.
Celý den se nesl v příjemném masopustním duchu.
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