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| ČTVERCOVÁ KASÁRNA

REKONSTRUKCE ČTVERCOVÝCH KASÁREN V JOSEFOVĚ
VYHODNOCENÍ SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ
Ve středu 19. ledna 2022 proběhlo ve velkém sále Důstojnické besedy v Josefově setkání veřejnosti nad záměrem královéhradeckého kraje na rekonstrukci čtvercových dělostřeleckých kasáren v Josefově (č. p. 3., parc. 48).
Cílem setkání bylo:
• seznámit veřejnost s dosavadním průběhem záměru královéhradeckého kraje na řešení
rekonstrukce;
• zjistit vize pro daný prostor
a vnímané hodnoty a rizika
z pohledu místních;
• umožnit diskuzi a dotazy
veřejnosti se zástupci
Královéhradeckého kraje
a města Jaroměře.
Úvodní část setkání se věnovala prezentaci záměru, dosavadních příprav a zjištění z proběhlých jednání s klíčovými
aktéry. Záměrem rekonstrukce kasáren
je využití objektu pro kulturně-komunitní potřeby.
Konkrétně se jedná:
• o vybudování moderních depozitářů pro muzea a galerie královéhradeckého kraje;
• o zpřístupnění a využití areálu
veřejností. Přípravy na záměru,
které započaly v červenci 2021
budou v roce 2022 pokračovat
projektovou přípravou.
Samotná realizace záměru je ovšem závislá na přidělení dotačních zdrojů, jmenovitě z Národního plánu obnovy.

Pokud se tyto dotační prostředky podaří získat, harmonogram projektu počítá s dobou rekonstrukce do roku 2025.
Po úvodní části pracovali účastníci setkání odděleně u 4 kulatých stolů ve složení: 1 facilitátor a veřejnost (zhruba 1015 osob u každého stolu). Po úvodním
vzájemném představení účastníků se
zhruba 1 hodina věnovala sběru vizí pro
řešený objekt a identifikování jeho hodnot a rizik.
V závěrečné části setkání probíhala diskuze s přítomnými zástupci kraje
a města, a to s Mgr. Berdychovou – náměstkyní za kulturu, JUDr. Coganem –
náměstkem za finance, Mgr. Kateřinou
Churtajevou – vedoucí odboru kultury a památkové péče a se starostou
Jaroměře Josefem Horáčkem.

HODNOTY A PROBLÉMOVÁ MÍSTA

Nejoceňovanější hodnotou kasáren je
jejich jedinečná architektura. Ceněný
je historický a kasárenský ráz budovy,
stylová čistota, genius loci, rozlehlost
samotné stavby, centrální poloha, výhled na kostel, možnost uzavření celého objektu či kvalita materiálů a stavebních postupů. Mezi konkrétními ceněnými komponenty vystupuje do popředí
především nádvoří, v druhé řadě pak stáje, černá kuchyň, malé místnosti, vnitřní okna s oblouky, vnitřní sloupy nebo dlouhé chodby.

PALČIVÁ MÍSTA

Co se týče palčivých míst kasáren, jednoznačně je v popředí jmenován současný technický stav budovy a její dispozice.
Konkrétně jsou zmiňovány úzké
vchody, střechy, inženýrské sítě, málo světla kvůli malým oknům, vlhkost a z toho plynoucí
vysoké náklady na provoz a na
celkovou dlouhodobou udržitelnost. Z těchto důvodů se jeví jako složité zajištění dostatku
financí jak na provoz, tak na zachování nebo obnovení původních hodnotných prvků.
Jako další problémová skutečnost je vnímána špatná pověst
objektu a jeho okolí či špatný stav prostoru před budovou
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kasáren a jeho malá „živost”. Jako problematické se také jeví zajištění dostatečné bezpečnosti objektu a kolize mezi využitím objektu paměťovými institucemi (muzea a galerie) pro depozitární účely a veřejností.

VIZE: ŽIVÉ CENTRUM KULTURY

V představách budoucí podoby čtvercových kasáren byly dominantními a nejčastěji opakovanými rysy „živost” místa
a „kultura”. Dominuje vize živého místa, které je využívané, obývané, aktivní
a „pro lidi”.
Z hlediska „obývanosti” objektu se objevovaly představy o startovacím bydlení,
domovu pro seniory či sídle úřadů. Při
představě, že by objekt měl být určen
„pro lidi”, byly zdůrazněny doprovodné
služby, obchody, restaurace anebo infocentrum. Mezi vlastnostmi budoucího objektu pak byly podrženy moderní
prvky a bezpečí.
Co se týče způsobu využití místa, jednoznačně převažuje kulturní rovina, která
zahrnuje aspekty jako jsou: edukačně-vzdělávací (programy pro školy i veřejnost, výstavní prostory apod.), řemeslné (například sdílené dílny, obchody, řemeslné učiliště, pivovar, pekárna apod.)
či umělecké (umělecké rezidence a zázemí pro začínající umělce, zázemí pro
místní umělce aj.).
Silně akcentovaná je rovněž komunitní rovina, která v sobě nese představu
místa setkávání pro místní, zázemí pro
spolky nebo odpočinkové zóny se zelení
a hřištěm pro děti.

KULTURA ANO, SPORTOVIŠTĚ NE

V prostoru budoucích čtvercových kasáren by se měly nacházet především
prvky sloužící jako občanské, kulturní
a komunitní zázemí. Naopak by zde neměly být pouze depozitáře a kanceláře,
ryze komerční prvky nebo prvky sportovního zaměření.
Budoucí čtvercové kasárny mají v budoucnu v první řadě fungovat jako místo pro vzdělávací, kulturní a umělecké
aktivity. V druhé řadě také mají plnit
funkci odpočinkovou, případně sportovní, funkci městské zeleně a rovněž mají fungovat ke zvýšení turistické atraktivity.
Linda Kovářová, City Upgrade
– redakčně upraveno –
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SLOVO STAROSTY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ , ve svém předchozím příspěvku jsem slíbil informovat o návštěvě ministra pro místní rozvoj, Mgr. Ivana
Bartoše. V pátek 11. února ministr přijel do Jaroměře společně se svými náměstky Ing. Kopitzem a Mgr. Semorádem. Návštěvě byli
přítomni i zástupci Královéhradeckého kraje, 1. náměstek hejtmana Bc. Bulíček a náměstkyně hejtmana Mgr. Berdychová.
S panem místostarostou Jiřím Kubinou
jsme ministra a další přítomné informovali o současném stavu našeho města a především o dlouhodobých problémech, které našemu městu přináší
vlastnictví pevnosti Josefov.
Chápu, že některé z vás přečtení prvních vět zvedne ze židle a pustí se do
vášnivých diskuzí na sociálních sítích.
Rád bych nyní jasně vyjádřil stanovisko
vedení města, se kterým jsem seznámil
i naše hosty.
Pevnost Josefov je skvost barokního
pevnostního stavitelství. Má potenciál se stát, a to nejen vzhledem ke svému
rozsahu, dochované architektuře, která
není nijak výrazně zatížena novodobou
vestavbou, jednou z nejvyhledávanějších turistických atraktivit, což by mělo pro naše město obrovský přínos. Tím
však výčet pozitiv končí.
Každé
srovnatelně
velké
město
v Královéhradeckém kraji má na svém
území turisticky atraktivní historickou stavbu. Zásadním rozdílem je však
vlastnictví. Zatímco zámky či hrady
jsou buď ve vlastnictví státu, provozovány Národním památkovým ústavem,
anebo byly vráceny původním majitelům, kteří o ně dnes pečují, naše město vlastní téměř celou tuto památku samo. Bez vynaložení i těch nejmenších
investic jiná města prosperují z turistického ruchu. Na nás zůstává veškerá
tíže nákladů spojených s údržbou pevnosti. Vzhledem k jejímu rozsahu a naším finančním možnostem je jisté, že nikdy nebudeme schopni postarat se o ni,
alespoň tak, aby dále nechátrala. Dnes
již nezvládáme řešit ani havarijní stavy.
Ozývají se hlasy, že si město neváží
spolků, a přitom právě ony by dokázali pevnost zachránit. Opak je pravdou!
Pana ministra jsem detailně seznámil
s prací josefovských spolků, které usilují
o záchranu pevnosti na úkor svého času
a nezřídka i vlastních peněz.
Bez pomoci státu bohužel není možné,
aby se Josefov dočkal své bývalé slávy,
a to i přes nezpochybnitelné úsilí těchto patriotů. Tato slova píši s obrovským
uznáním všem, jenž se jakýmkoliv způsobem podílejí na snaze o záchranu
Josefova.
Město jejich činnost podporuje každoročním poskytováním dotací, investuje i nemalé finanční prostředky v rámci svých investičních aktivit. Jen v tomto

roce půjde na samotnou pevnost
částka přesahující 35 mil. Kč,
pokud zastupitelé nerozhodnou
na svém jednání 23. února o dalších investicích.
Upozorňuji, že to vše děláme
na úkor dalších potřeb našeho města. Čeká nás neodkladná
investice do rekonstrukce polikliniky. Náklady jsou odhadovány na cca 40 mil. Kč. Do 2-3 let
musíme zrekonstruovat plavecký areál – pokud tedy nebudeme uvažovat o jeho úplném uzavření. Jeho rekonstrukce bude
stát naše město částku přesahující 100 mil. Kč. Bohužel neexistuje žádný dotační titul, kterým bychom mohli tuto investici
pokrýt. Plánovaná rekonstrukce
náměstí ČSA je zatím odhadována ve výši cca 165 mil. Kč. O dalších potřebách města na obnovu
bytového fondu, silnic a chodníků, nebytových a dalších veřejných prostor jsem již psal.
Aktuálně jsou vyčísleny na částku přesahující 4 miliardy Kč. Letos můžeme na investice a opravy přerozdělit přebytek hospodaření města ve výši
cca 84 mil. Kč.
Nejen tyto informace mohli přítomní
vstřebat, a aby byla jejich představa úplná, provedli jsme je samotnou památkou. Mohli tedy na vlastní oči vidět stav
čtvercových kasáren, bývalé nemocnice, Retranchementu No. XVIII. a bytové domy č. p. 6 a č. p. 9. Prohlédli si také
nově zrekonstruované části severovýchodních hradeb. Snad symbolicky návštěva končila v nově opraveném „zásobovacím úřadu“. Tuto nemovitost vlastním nákladem opravil velký josefovský
patriot, pan Jaroslav Štverák. Na této
budově je jasně vidět, jak by Josefov mohl a měl v budoucnosti vypadat.
Jaké byly reakce a co je výsledkem návštěvy? Pan ministr Bartoš vyjádřil svůj
obdiv všem, kteří se na záchraně pevnosti podílejí. Pozastavil se nad dlouhodobým podfinancováním ze strany státu a přislíbil pokračování činnosti pracovní komise při Úřadu vlády ČR na pomoc městům Jaroměř a Terezín. I když
nepadl žádný konkrétní slib ve formě
jasného financování obnovy pevnosti,
za velmi důležité považuji, že Vláda ČR
jedná o možnostech finanční pomoci

a chce se tímto problémem aktivně zabývat. První vlaštovkou by snad mohla být revitalizace čtvercových kasáren,
kde zazněl jasný slib, že i pokud by nedošlo k poskytnutí dotace v rámci plánu
obnovy (dosud přislíbených 600 mil. Kč)
pak je stát připraven tuto rekonstrukci
podpořit z národních zdrojů.
I proto stále pokračujeme v jednání o převodu kasáren do majetku
Královéhradeckého kraje, který by zde
měl zřídit z větší části depozitní prostory. Také by tu měly vzniknout prostory
pro galerijní či expoziční činnost, a tím
podpořit turistický ruch. Dále pokračují
přípravné a projekční práce. Jen pro nedočkavé, i kdyby vše probíhalo dle optimistických předpokladů, dříve než v roce 2024 se na samotné nemovitosti nic
neprojeví – ony zkrátka investice v rozsahu kolem 1,2 miliardy Kč nějaký čas
potřebují.
Jsem stále optimistou a věřím, že se konečně dočkáme konkrétní pomoci. Je
neoddiskutovatelným faktem, že má-li
mít naše město nějakou vizi budoucího
rozvoje, musí stát s investicemi do památek pomoci. My se tak budeme moci více věnovat dalším, tolik potřebným,
záležitostem města.
Josef Horáček, starosta
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DALŠÍ PRAŠNÁ CESTA SE DOČKALA REKONSTRUKCE

Město Jaroměř dokončilo rekonstrukci západní části ulice Hrubínova v lokalitě Na Ptákách. Jednalo se o nezpevněnou komunikaci
ze seznamu tzv. prašných komunikací v majetku města. Zastupitelstvo města stanovilo seznam prašných komunikací včetně pořadí
v roce 2015 a od roku 2016 začaly postupně rekonstrukce těchto mnohdy vytlučených a blátivých cest. Město Jaroměř zatím plní
svoji ambici rekonstruovat v průměru alespoň jednu prašnou komunikaci ročně.
Po šesti letech došlo k rekonstrukci jedenácti z nich a v roce 2022 je naplánovaná rekonstrukce dalších dvou
ulic. Konkrétně ulice Na Rejsce a ulice
Slovenského národního povstání (severovýchodní část), a to v předpokládaných celkových nákladech ve výši 8 mil.
Kč. Během sedmi let tak město sníží počet prašných komunikací z původních
23 na 10.
Nicméně město Jaroměř vlastní dalších
cca 64 km komunikací. Proto také dochází k průběžným rekonstrukcím, mimo výše uvedený seznam prašných komunikací. Občané města, řidiči i chodci, velmi dobře vědí, že některé z těchto komunikací jsou již ve špatném technickém stavu. Co však tempo rekonstrukcí městských komunikací komplikuje je, kromě velké finanční potřeby

a rostoucím cenám stavebních materiálů, také dlouhodobě nedostatečná kapacita kvalitních projekčních a realizačních firem.
Pro letošní rok navrhuje odbor majetku
města vyčlenit v rámci městského rozpočtu na řešení dopravní infrastruktury částku ve výši 34,5 mil. Kč.
Pro aktuální informace doporučujeme
občanům sledovat veřejné jednání zastupitelstva a webové stránky www.investicejaromer.cz, kde naleznou opravy
a investiční akce města, a to jak ty nedávno dokončené, tak i ty, které jsou
ve výstavbě či se teprve plánují (jedná
se o akce odboru majetku města a odboru životního prostředí). K větší přehlednosti lze využít interaktivní mapu města na těchto webových stránkách, kde občané mohou rychle zjistit,

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA JAROMĚŘE INFORMUJÍ
Od 1. 3. 2022 dochází ke zpoplatnění suti na sběrném dvoře v Jaroměři částkou
1 Kč/1 kg.

Pro převzetí potřebujete podepsanou
smlouvu, kterou jste obdrželi v obálce
s informacemi ke svozu. Týká se pouze
občanů lokality Na Ptákách.

SVOZ BIOODPADU VE MĚSTĚ
A V LOKALITĚ NA PTÁKÁCH

NEBEZPEČNÝ ODPAD ODLOŽÍTE
V KVĚTNU ZABALENÝ

ZPOPLATNĚNÍ SUTI OD BŘEZNA

Od 4. 4. 2022 bude obnoven svoz bioodpadu – v lokalitě Na Ptákách svážení
popenicemi Marius Pedersen, v ostatních lokalitách sváží TSM biovaky.
POPELNICE na bioodpad jsou již k dispozici na TSM v Jaroměři (PO–PÁ od
6:00 hod. do 14:30 hod).

Dne 14. 5. 2022 bude možné odložit nebezpečný odpad (eternit) do kontejnerů
před sběrný dvůr v Jaroměři od 8 do 12
hod. Tento odpad je nutné předávat zabalený, např. streč fólie, igelit.
Iveta Kovaříková, ředitelka
TSM Jaroměř

co se plánuje v jejich lokalitě. U plánovaných akcí je pak klíčové, jestli již mají
schválené finanční prostředky zastupitelstvem města.
Dobrou zprávou z oblasti dopravní infrastruktury je také plánovaná rekonstrukce jedné z několika krajských komunikací na území našeho města, konkrétně probíhající příprava rekonstrukce silnice II. třídy č. 299, a to od kruhové křižovatky ul. Svatopluka Čecha,
přes Josefov, směrem na Nový Ples.
Současný technický stav této důležité
komunikace si o rekonstrukci více než
říká. Doufejme, že během následujících
let ji její vlastník, tedy Královéhradecký
kraj, prostřednictvím svých organizací,
skutečně provede.
Jan Žíla, vedoucí odboru majetku města

PROVOZNÍ DOBA
RE–USE CENTRA
PO, ST, PÁ 12:00–17:00
SO 8:00–12:00

PROVOZNÍ DOBA
SBĚRNÉHO DVORA
duben – říjen
PO, ST 8:00–18:00
PÁ 8:00–17:00
SO 8:00–13:00

listopad – březen
PO, ST 8:00–17:00
PÁ 8:00–16:00
SO 8:00–13:00

INFORMACE KE SVOZU BIOODPADU POPELNICEMI
V LOKALITĚ NA PTÁKÁCH
•

•
•

•
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Svoz bioodpadu popelnicemi
bude zahájen v týdnu od 4. 4. 2022,
svoz zajišťuje spol. Marius
Pedersen.
Svoz bioodpadu jutovými biovaky
byl pouze v této lokalitě ZRUŠEN.
Doposud se ke svozu bioodpadu
popelnicemi přihlásilo pouze 70 %
obyvatel, kterých se změna týká.
Popelnici vám dovezeme
ZDARMA domů, pokud máte
o tuto službu zájem, volejte TSM,
Ing. Klevcov, tel.: 775 700 365.

•

•

•

Popelnice budeme rozvážet vždy
ve středu (2. 3. , 9. 3. , 16. 3. , 23. 3.
a 30. 3. 2022) v době od 6:00 do
17:00 hod. Musíte si popelnici
převzít a předat nám podepsanou smlouvu o výpůjčce této
popelnice.
Popelnici si můžete vyzvednout
sami na TSM, a to denně od 6:00
do 14:00 hod. Nezapomeňte vzít
s sebou podepsanou smlouvu.
Všichni obyvatelé dotčené
lokality, kterých se tato změna

týká, od nás obdrželi do schránky
kompletní informace s dopisem
na konci roku 2021.
Pokud snad tato informace někomu
unikla, potřebné dokumenty najdete
na našich stránkách:
www.tsm-jaromer.cz, v sekci
Aktuality. Nebo volejte TSM
Jaroměře, tel.: 491 812 296.
Iveta Kovaříková, ředitelka
TSM Jaroměř

ZPRÁVY Z MĚSTA |

březen | 22

NOVÁ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA V SEMONICÍCH

DOBRÝ DEN, zdravíme vás ze Semonic a s velkou radostí oznamujeme, že máme novou autobusovou zastávku, která se opravdu povedla! Ve spolupráci s odborem majetku a technickými službami došlo nejprve k odstranění původní stavby a následné
montáži zastávky nové.
Semoničtí dobrovolníci byli od pozdního podzimu opět v pohotovosti.
Dozvěděli jsme se totiž, že se podařilo najít prostředky na pořízení nové zastávky, o kterou jsme usilovali.
Členové Osadního výboru Semonice a Sboru dobrovolných hasičů
Semonice přislíbili pomoc při rozebraní střechy a plechové části zastávky původní. A tak se poslední lednovou sobotu sešli a pustili se do
práce. Netrvalo dlouho a existenci zastávky původní připomínala jen
podezdívka.
Již ve čtvrtek došlo k instalaci zastávky nové, takže případní cestující
nebyli ponecháni bez přístřeší více než několik dnů. Finální podobu dostane celé místo na jaře, kdy dojde ještě k opravě podlahy. Jednu stěnu
zastávky bude také zdobit kresba místního kostela sv. Markéty.
Za spolupráci děkuji panu Pacovskému z OMM, paní ředitelce TSM
Jaroměř a všem místním občanům, kteří neváhali a přiložili ruku k dílu.
Za Osadní výbor Semonice
Lucie Kubálková

MODRÝ DEN 2. 4. TŘEBA ROKU 2022

V roce 2007 Valná hromada Organizace spojených národů rozhodla, že 2. duben
bude Světovým dnem autismu. Děti, ale také dospělí s vrozeným onemocněním
nervové soustavy autismem, trpí nejvíce. Autista mnohdy nerozumí tomu, co se děje kolem něho a s ním samotným.
Dospělák se může s touto nemocí sžít a naučit
se postarat o sebe. Žít
ve světě, který neznamená automaticky,
že slunce svítí a hřeje, že tráva je zelená
a jiné pro zdravého normální záležitosti, je náročné jak pro malého, či velkého
autistu, tak pro jeho okolí.
V roce 2014 vznikla osvětová kampaň
„Česko svítí modře“. Vznikla jako projekt
platformy Naděje pro autismus s cílem
zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra.
V letošním roce se možná rozsvítí i některá významná stavba v Jaroměři právě

2. dubna 2022 v podvečer.
Kdo by se chtěl zapojit
malým modrým světýlkem, třeba v okně svého obydlí, či by se
v daný den oblékl do modrého oblečení,
krásně se k aktivitě připojí. Modrá je totiž barvou komunikace a sebevyjádření,
tedy oblastí, ve kterých mají lidé s autismem největší potíže.
Jestli si o autismu a pomoci autistům
chcete přečíst více, navštivte:
www.nautis.cz – webové stránky
Národního ústavu pro autismus, z.s.

SYSTÉM

SDH JAROMĚŘ
PODPORUJE PROJEKT

„DOOR TO DOOR“
PAPÍR

2. 3., 6. 4. a 4. 5. 2022

PLAST;

7. 3.–11. 3., 21. 3.–25. 3. 2022
4. 4.–8. 4. 2022

KOMUNÁLNÍ ODPAD

28. 2.–4. 3., 14. 3.–18. 3. 2022
28. 3.–1. 4. 2022

Mgr. Petra Šilhánová Hajpišlová, vedoucí
odbor zdravotní a sociálních věcí

RECYKLUJTE
S HASIČI
Nemusíte nikam jezdit, přijedeme
až k vám domů, stačí zavolat.

tel.: 733 170 509
VAŠÁTKO KAREL

●

VÝSTAVBA OKRUŽNÍ
KŘIŽOVATKY
U NEMOCNICE
V JAROMĚŘI
Dle sdělení Ředitelství silnic
a dálnic ČR je předpoklad, že se
4. dubna letošního roku zahájí výstavba nové okružní křižovatky, a to v místě křížení silnice
I/37, ulice Na Cihelnách a silnice II/285, ulice Velichovská
a Národní. Provoz na křižovatce se tak stane bezpečnějším
a plynulejším.
Stavba bude rozdělena do dvou částí.
1. První část stavby bude probíhat ve směru do ulice Národní
k nemocnici.
2. Druhá část stavby bude ve
směru do ulice Velichovská.
Silnice I/37 zůstane po celou dobu
stavby průjezdná s omezením.
Zhotovitelem díla byla vybrána firma EUROVIA CS, a. s. Délka přestavby křižovatky se plánuje na
pět měsíců.
Sledujte prosím webové stránky
města a facebook, kde budou aktuálně doplňovány informace ohledně
objízdných tras, uzavřených úseků
a případné změny termínu stavby.
odbor dopravy
a silničního hospodářství
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PROBLEMATICKÁ MÍSTA
JAROMĚŘSKÝCH CHODNÍKŮ
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, také vás mrzí, jak je
Jaroměř pořád dokola rozkopávaná v rámci zavádění sítě internetu? V loňském roce opravené chodníky
jsou nemilosrdně znovu přerušeny, a i klidně ten budník – neznám odborný název – je postavený uprostřed
chodníku u Husova sboru.
Máme i nový chodník od nádraží ke Kauflandu, ale bohužel se nějak nesešly přechody z jedné strany ulice Žižkovy
na druhou stranu před kruhovým objezdem.
Obrázky obou „perliček“ přikládám.
Dost často jsem volala na odbor majetku, jak to je. Byla
jsem ubezpečena, že se o tom ví a že firma, která kope,
musí vše vrátit do původního stavu.
Přátelé, sami vidíte, jak to dopadá. Žalostný stav stávajících chodníků není možné opravit a taky proč? Kdo zase
bude kopat a kdy, už nikdo asi neví. A tak proč neničit to,
co už je trochu v lepším stavu?
Hana Lhotská

JAROMĚŘSKÉ CHODNÍKY A SILNICE
INVESTICE A ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH MÍST
Děkujeme za projevený zájem o veřejné věci, konkrétně o stav chodníků v našem městě. Na rozdíl od dob minulých, pokud nějaká
„síťařská“ společnost kope v chodníku města, má povinnost přeložit chodník či položit asfalt, a to v celé šíři chodníku, včetně zhutnění. To lze vidět např. v ulici Na Cihelnách, Národní, Pionýrská, Na Zavadilce atd.
Díky tomu došlo k přeložení či položení
nového asfaltu již v kilometrech komunikací. Tedy nedochází k tomu, co všichni známe z minulých dob, kdy v chodníku jsou různě široké, různě šedé a různě propadlé asfaltové pásy, podle toho,
kdo a kdy do chodníku zasáhl výkopem.
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Co se týče silnic, zde požadujeme u výkopů nový povrch v celé šíři jednoho
jízdního pruhu a tzv. zámek a zkoušku
na zhutnění. Paradoxně díky výkopovým pracím v současné době dochází ke
zlepšení stavu komunikací ve městě, byť
ne všem realizačním společnostem se

to povede provést kvalitně hned na poprvé a to, co pokazily na podzim, musí
následně na jaře opravit. Nicméně stavebně technický stav mnoha komunikací v našem městě je dlouhodobě špatný,
a proto jsme v letošním roce navrhli zastupitelstvu města rekonstrukce do dopravních staveb v částce 34,5 mil. Kč. Na
opravu komunikací, kterých má město Jaroměř v majetku celkem na 64 km,
potřebuje město částku 762 mil. Kč, resp. 440 mil. Kč na ty, které jsou ve špatném stavu.
Co se týče zmíněných míst, tj. místo pro
přecházení v ulici Žižkova, tam došlo –
na základě požadavku Dopravního inspektorátu Policie ČR – k posunutí místa pro přecházení o několik metrů, a to
dál od kruhové křižovatky. Bohužel
chodci, a nejen oni, jak je vidět na zaslané fotografii, toto posunutí nerespektují a vstupují a rozjíždějí zeminu, která
byla dosypána a v jarních měsících měla být oseta.
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Druhé místo se nachází v ulici Otakara
Španiela před Husovým sborem, kde
zdánlivě v chodníku vyrostl onen sloupek ČEZu. V minulém roce proběhla akce odboru životního prostředí v lokalitě
Na Ptákách, kdy i v této ulici byla instalována nová zeleň a upraveny chodníky.
Stará zeleň – zde v podobě keřů, které naprosto zakrývaly část původního
chodníku – byla odstraněna a následně
se tak chodník rozšířil na kdysi původní
šíři, kterou mnoho let schovávaly právě

tyto keře. Sloupek ČEZu tam však již
byl umístěn, a to ještě před tímto obnovením původní šíře chodníku. Tedy
po vyřezání keřů, před kterými sloupek stál, se již nenachází na kraji chodníku, ale přímo v něm. Z toho důvodu byla společnost ČEZ Distribuce požádána o přeložení sloupku na „nový“
kraj chodníku. Na přeložení sloupku ze
strany ČEZu se čeká.
Chceme poděkovat všem občanům, kteří nám volají či píšou podněty, nebo nově

využívají aplikaci ZmapujTo.
Díky tomu mnohdy dojde k rychlému
vyřešení podnětů v rámci údržby, či
opravou ze strany správce městských
komunikací a zeleně, tedy Technických
služeb města Jaroměře, či se – v případě
komunikací – řeší jejich kompletní rekonstrukce přes odbor majetku města
či odbor životního prostředí.
odbor majetku města MÚ Jaroměř

OTEVŘENA NOVÁ VÝSTAVNÍ GALERIE NALABI

V sobotu 22. ledna 2022 byla, zatím bez velké publicity, otevřena výstavní galerie
NALABI v historickém domě č. p. 5 na náměstí u kostela sv. Mikuláše.
Galerie vznikla úsilím manželů Lidmily
a Ondřeje Štajglových a jejich rodiny
v přízemí krásně zrekonstruovaného
středověkého domu.
Na první vernisáži v nové galerii představila své dílo výtvarnice paní Narcis
Nejmanová, která zde prezentovala obrazy monumentálně pojatých lidských
tváří.
Zahájení výstavy, za účasti autorky samé, rodiny galeristy a okruhu jejich přátel a známých, se postupně proměnilo ve velmi přátelské a příjemné setkání

v krásných interiérech galerie.
Galerie NALABI připravuje další výstavy a akce s jejichž konáním bude napříště seznámena i širší veřejnost prostřednictvím www.nalabi.com.
Je potěšující, že v tomto koutku jaroměřského náměstí vznikl vedle pravidelných koncertů u vinotéky, bleších trhů, veřejné knihovničky a klavíru i další počin, přinášející do našeho historického centra zase o trochu víc kultury
a obohacení života našich občanů.
Ing. Oldřich Španiel

VYŠEL ALMANACH 100 + 1 ROK LOUTKOVÉHO DIVADLA V JAROMĚŘI

Zajímavou knižní novinku představili jaroměřští loutkáři veřejnosti, spolupracovníkům a přátelům na slavnostním večeru v budově
jaroměřského divadla v pátek 28. ledna 2022. Hlavní autorkou a editorkou almanachu je Jana Dvořáčková, členka Loutkového divadla Maminy, která knihu „sesbírala, sepsala a sestavila“. V lednu 2022 monografii vydalo tiskem Loutkové divadlo Maminy v nákladu
100 ks. V prodeji bude za 101 Kč v Turistickém informačním centru na náměstí ČSA č. 16 v Jaroměři.
Vedle textů Jany Dvořáčkové a Rudolfa
Boučka (1886-1965), odborného učitele,
loutkáře a zakladatele loutkového divadla v Jaroměři, obsahuje almanach příspěvky Romana Bedřicha Bauera, principála souboru BOĎI Jaroměř, Františka
Brouka, Pavla Brouka, Kryštofa Brouka
a Zdeňky Broukové; Františka Černého,
Zdeňka Frimla, Antonína Hofmeistera,
Jarky Holasové, Magdalény Horákové,
Zdeňka Hovorky, Petra Huňáčka, Olgy
Mertlíkové, Lenky Jaklové, Vladimíra
Preclíka, Anny Preclíkové. Většina textů
je přetištěna a znovu citována jako dokument své doby a pamětníků.
Kniha je zatím nejzdařilejší, nejucelenější a nejúplnější historickou monografií, jež jen stručně uvádí do problematiky loutkového divadla a loutkářství
v Čechách.
Autorka zachycuje přehledně a chronologicky především více jak stoleté dějiny,
historii i současnost vývoje loutkářství
v Jaroměři (1920/1921-2022) i v Josefově

(1916-1971-2008). Kniha je sestavená do
šesti částí. Kolážově přibližuje nejen
rozmanité texty, ale přetiskuje a shromažďuje zde mnoho důležitých dokumentů rozptýlených po různých publikacích a časopisech. Zajímavé rozhovory poskytli pro celostátní odborné
periodikum Loutkář Anna Preclíková,
Jana Dvořáčková a Jarka Holasová, pro
Náchodský deník pak Roman B. Bauer.
Poutavý je rozhovor se zástupci tří generací oddaných loutkářů celé rodiny
Broukovy. Rovněž zaujmou vzpomínky na techniku loutkoherectví s marionetami, pimprlaty i maňásky, korespondence i anketní přání k výročí 100 let
loutkového divadla v Jaroměři. Je sympatické, že jsou zde také otištěny texty
loutkových her.
V současnosti se v Jaroměři loutkové divadlo provozuje v Boučkově loutkovém
divadle (BOĎI Jaroměř), v LD Maminy
a v ZUŠ F. A. Šporka.
PhDr. Jiří Uhlíř
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PŘEDNÁŠKA PREVENTISTY BUDOUCÍM ŘEMESLNÍKŮM
TAK TROCHU JINÁ PRAXE
Ve čtvrtek 20. 1. 2022, pátek 21. 1. 2022 a v úterý 25. 1. 2022 náchodský policejní preventista přijal pozvání na Střední školu řemeslnou v Jaroměři, kde uspořádal celkem sedm přednášek s následnou besedou na téma trestní odpovědnosti.
Zdejší studenti, kteří se po dokončení učebních oborů jistě uplatní jako
zdatní řemeslníci, preventistu příjemně překvapili svojí aktivitou a znalostmi. Přednášek se postupně zúčastnili

učňové z různých oborů, a to konkrétně
tesaři, truhláři, kováři, umělečtí kováři
a opraváři zemědělských strojů.
Jednotlivé přednášky preventista věnoval nejen základnímu rozdělení typů protiprávních jednání na přestupky a trestné činy, ale také informacím, jak je policisté v praxi řeší. Nebyla opomenuta ani problematika občanskoprávních sporů, jejíž řešení ale jinak policii nepřísluší. Studenti si měli možnost na praktických příkladech vyzkoušet, jak málo někdy stačí, aby se člověk dopustil protiprávního
jednání. Během přednášky
se velké oblibě těšily příklady situací vytvořených
pro studenty, výzva k prokázání totožnosti policistou a neohlášená návštěva

v bytě. Studenti velmi četně diskutovali, podíleli se na řešení a sami se ptali na
různé situace, které by mohly nastat.
Při následné besedě policista demonstroval skutečná protiprávní jednání, se
kterými se během svého výkonu služby setkal. Studentů se následně dotazoval na trestní odpovědnost pachatelů
v jednotlivých případech. Přítomní studenti měli možnost také zjistit, jak tomu je v případě násilné trestné činnosti, kdy „je nepatrná hranice mezi tím,
kdy se člověk brání útoku jako obránce a kdy už je útočníkem, respektive pachatelem“. Tuto poznámku věcně vznesl
jeden z učňů po absolvované přednášce.
Zaujetí studentů bylo na první pohled patrné, neboť preventista musel všechny své přednášky prodlužovat a ještě k tomu přislíbit i další přednášky na témata drogové kriminality
a kyberbezpečnosti.
por. Mgr. Miroslav Mervart,
preventista, Policie ČR

ZIMNÍ ČAS V MŠ LUŽICKÁ…

Od Vánoc pokročil rok 2022 už do svého druhého měsíce. Z oken školky vyhlížíme s dětmi paní Zimu, ale prozatím máme tak trochu smůlu. Přesto trávíme co nejvíce času venku a vydáváme se i na delší vycházky.

S nejstaršími dětmi plánujeme i cestovatelské výpravy za poznáváním zajímavých míst. Od začátku ledna jsme
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navštívili záchrannou stanici pro
handicapovaná zvířata u jaroměřského rybníka, vydali jsme se vlakem do
betléma v Třebechovicích a ve Dvoře
Králové jsme se byli podívat na výrobu vánočních ozdob. Díky ochotě zaměstnanců zimního stadionu se nám
podařilo najít volnou skulinku a s pomocí zaměstnanců zimního stadionu a rodičů jsme zorganizovali bruslení pro starší děti. Opravdovou zimní nadílku jsme si pak užili na týdenním kurzu lyžování v Orlických horách. Po roční odmlce bylo možné
opět uskutečnit Soptíkovo lyžování
a právě probíhající plavecký výcvik.
Únorový měsíc zakončíme tradičně
veselým karnevalovým týdnem a najednou bude před námi další měsíc.
A tak se může zdát, že si mateřinky
celkem v poklidu žijí svým životem
a různá mimořádná opatření a neustálé změny v souvislosti s dnešní dobou se jich příliš nedotýkají.
I my se přizpůsobujeme aktuální situaci. Nová pravidla se stále mění a zasahují do našeho provozu a aktivit. Během

dvou uplynulých let jsme zažili distanční
výuku, slučování tříd, uzavření mateřských škol, rušení dlouhodobě naplánovaných akcí, testování dětí a vykrývání
zaměstnanců mezi pracovišti, abychom
nemuseli školku zcela uzavřít. V právě
probíhajících zimních měsících se potýkáme se zvýšenou nemocností především mladších dětí. Je tomu tak každoročně v tomto období – letos možná ve
větší míře a za jiných podmínek. V praxi vidíme, že v kolektivu dětí se infekční i virová onemocnění šíří velmi rychle. Někteří rodiče bohužel stav dětí bagatelizují. Děti přichází školky nedoléčené s „pouhou‘‘ rýmou nebo nachlazením, avšak i to je nakažlivé virové onemocnění ohrožující ostatní zdravé děti.
V lednu jsme se potýkali také s větší mírou střevních obtíží. Chápeme složitou
situaci zaměstnaných rodičů. Na druhé
straně, jak k tomu přijdou rodiče, kteří svěří do MŠ zdravé dítě? Důležité je
zmínit, že mateřská škola má zákonem
danou povinnost ochránit děti před
kontaktem s dítětem, které jeví známky
přenosného onemocnění. Tyto situace
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řeší i mnoho dalších mateřských škol, a tak učitelé komunikují
s rodiči, vysvětlují, snaží se najít to nejlepší řešení, ale některým požadavkům nemohou vždy vyhovět.
Ve spojení s aktuální pandemickou situací je všude zdůrazňována vzájemná ohleduplnost a nutnost chránit nejen své zdraví ale i zdraví ostatních. Z tohoto důvodu jsou na webových
stránkách snad každé mateřské školy umístěna doporučení
a pokyny pro rodiče, co dělat při zjištění akutního infekčního
onemocnění, jak postupovat, jaká je povinnost ze strany rodičů a jaké zákonné povinnosti má mateřská škola. Někdy se
zdá ta spousta informací, pravidel, příkazů a zákazů až nepřehledná, a tak by možná postačilo jedno základní a docela
jednoduché pravidlo: Dítě chodí do školky pouze když je zcela zdravé.
Kolektiv MŠ Lužická

NOVINKA V TIC

Novinkou v Turistickém informačním centru je
ALMANACH 100 + 1 ROK LOUTKOVÉHO
DIVADLA V JAROMĚŘI.
Jak už samotný název napovídá, letos je to 101 let od založení loutkového divadla v Jaroměři. Almanach sesbírala, sepsala a sestavila Jana Dvořáčková. Zakoupit si ho
můžete u nás v TIC za 101 Kč.
Recenzi almanachu si můžete přečíst v tomto Zpravodaji
na straně 7 a záznam ze slavnostního křtu na straně 16.

Ředitelství Praktické školy, Základní školy
a Mateřské školy Josefa Zemana, Náchod
vyhlašuje

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

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

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

VÍCE INFORMACÍ

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

Turistické informační centrum v Jaroměři

•

EXKURZE NA HVĚZDÁRNU A PLANETÁRIUM V HRADCI KRÁLOVÉ

Letošní předávání pololetního vysvědčení si žáci 6. ročníku zpestřili plánovanou exkurzí na Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové.
Vyrazili jsme v dopoledních hodinách po první vyučovací hodině směr
Hradec Králové, abychom si užili plánovanou a i několikrát odkládanou exkurzi, na které jsme si chtěli ověřit a zároveň rozšířit učivo o vesmíru a Sluneční
soustavě.
Po příjezdu jsme absolvovali návštěvu
digitálního planetária, kde jsme pozorovali měnící se denní a zejména noční oblohu, dívali se na hvězdy, souhvězdí a planety. Poté jsme se společně se
sondami vesmírného programu Voyager
vydali na cestu po naší Sluneční soustavě a měli možnost prohlédnout si snímky, které vesmírné sondy pořídily. Díky
animacím a moderní technice jsme se
na chvíli zblízka podívali například na
největší měsíc Sluneční soustavy, na
největší planetu, na prstence planety Saturn a jiné dechberoucí zajímavosti. Mohli jsme si prohlédnout a poslechnout desku obsahující poselství případným mimozemským civilizacím, kterou tyto sondy nesou. Některým z nás
se z této cesty nejednou zatočila hlava.

Po digitálním planetáriu nás čekala
kratší návštěva hvězdárny a jejích dalekohledů k pozorování vesmírných objektů. Někteří z nás pak ještě využili
možnost zakoupit si suvenýry z návštěvy a poté jsme zamířili autobusem zpět
ke škole. Ve škole následovalo předávání pololetního vysvědčení a naše exkurze tím byla ukončena.

Děkujeme všem zúčastněným za skvělý a bezproblémový průběh. A těšíme se na další možné zpestření vyučovacích hodin, samozřejmě nejen těch
zeměpisných.
Za kolektiv vyučujících
Mgr. Lucie Šilinková
ZŠ Boženy Němcové
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ZIMNÍ POBYTY OSTROVÁKŮ

Zatímco v denním tisku opakovaně čteme, jak děti během pandemie ztrácejí sociální návyky, na Ostrově se, pravda za cenu obrovského úsilí vedení i učitelů, daří tyto návyky posilovat. Svědčí o tom nebývalý zájem o školou pořádané zimní sportovní kurzy.
Prvním týdenním pobytem na horách byl lyžařský výcvikový kurz žáků osmého ročníku, který se uskutečnil v Rokytnici nad Jizerou. Zúčastnilo
se ho bezmála padesát dětí a proběhl bez větších zdravotnických i organizačních zádrhelů. Týden v Krkonoších si
užívali i žáci třetích a jedné ze čtvrtých
tříd, kteří prožili týden na škole v přírodě v Horním Maršově.
Co ale těmto pobytům předcházelo? Za
běžných okolností by učitel vybral místo s vhodnými podmínkami pro výcvik,
objednal autobus, inkasoval patřičný finanční obnos od rodičů a zajistil zaplacení faktury, připravil týdenní program
výcviku i volnočasových aktivit, sbalil lékárničku a spolu s kolegy se těšil na
sice pracovní, ale přesto příjemný, zimní pobyt. Dnes kromě všech těchto činností musí řešit další úkoly, například
testování všech účastníků, žáků i učitelů. Pravda, mohl by nechat běhat rodiče
po testovacích stanicích a pak netrpělivě čekat, až mu odešlou potvrzení. Lepší
je však zajistit mobilní zdravotnický testovací tým přímo do školy. A to v našem
případě i o víkendu. Účastníci totiž potřebují nejen antigenní pondělní test,
ale také dva PCR testy (ve čtvrtek a sobotu). Organizátor tedy napjatě do poslední chvíle čeká, jak testy dopadnou.

Pak také neustále atakuje vedoucího rekreačního zařízení a mění počty „sportuchtivých“ teenagerů, které celý týden před odjezdem přibližně stokrát za
den upozorňuje, že si nesmějí ve škole
sundat respirátor, jinak nikam nejedou,
protože jim v případě, že potkají covid
pozitivního kamaráda, hrozí karanténa. Při každém zazvonění telefonu vzývá svatého Panteleona, aby se nejednalo
o pracovníky hygieny.
A vůbec nejlepší je, když se zjistí, že pozitivně testován byl učitel. Manévry
se sháněním náhrady nelze vylíčit.

A manévry s předěláváním týdenního plánu suplování za chybějící učitele,
který se mění ze dne na den, jsou třešinkou na dortu těchto všech útrap.
Napadá vás otázka: „Proč to vlastně
dělají?“
Přece pro radost. Pro radost žáků i pro
radost svou. Ten pocit z čerstvého horského vzduchu, ta zvuková kulisa smějících se dětí, ty večery, kdy vidíte, jak vašim svěřencům hoří vymrzlé tváře a svítí rozzářené oči, stojí za to.
Mgr. Pavla Pazderová
ZŠ Na Ostrově

ZA HISTORIÍ VENKOVA DO ŽELEZNICE

Každého z nás zajímá, jak to vypadalo v minulosti a jak se dříve žilo. O životě lidí na venkově v 19. století si mohli žáci 1. stupně udělat obrázek na vlastní oči ve Vlastivědném muzeu v Železnici, kam jsme se v rámci Projektového dne mimo školu vydali.
Po přivítání nám paní průvodkyně vyprávěla podle obrázků, jak lidé zpracovávali len jako důležitou technickou plodinu na lněné plátno, zrovna jako v té
pohádce „Jak krtek ke kalhotkám přišel“. Pak jsme vešli přímo do roubené
chaloupky. Tady žáci viděli, jak lidé bydleli, spali, vařili a pracovali. V obytné
světnici, kde se předlo a tkalo, probíhal
rodinný život i veškeré domácí práce.
Vybavení venkovské domácnosti bylo
velice jednoduché, skromné, ale praktické: dřevěné lavice podél stěn s masivním stolem s trnoží, pec s kachlovými
kamny, malované truhlice, skříň, police
na nádobí a svaté obrázky na stěnách.
Žáci viděli i spoustu nástrojů a nářadí, které naši předkové používali k běžnému životu. S paní průvodkyní si prohlíželi různé druhy přízí z přírodních
i umělých surovin a přiřazovali je ke
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správným obrázkům. V řemeslné ukázce si sami vyzkoušeli předení na kolovrátku a tkaní na tkalcovském stavu.
Zjistili, že to vůbec nebylo jednoduché,
jak se na první pohled zdálo. Nakonec
navštívili školní třídu z 19. století s původním vybavením, kde byly např. lavice s kalamáři, stará vysvědčení, recept
na přípravu inkoustu pro školu, destičky, na které žáci psali, nebo mravoučné
desatero. Na zpáteční cestě jsme si udělali radost zakoupením Hořických trubiček v podnikové prodejně Strix a plni
zážitků se vrátili domů.
Je jen na nás, jak budeme čerpat z minulosti, tradic a řemesel našich předků
a uchovávat je i pro budoucí generace.
Mgr. Stanislava Břeská
ZŠ Josefov
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TESAŘI Z JAROMĚŘE OPĚT NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ

Po dvou letech se opět rozběhly naplno soutěže zručnosti žáků středních škol. Letošní oblastní kolo „Čechy“ v oboru tesař, které
se konalo ve dnech 13. až 14. ledna 2022, hostila Střední škola stavební Jihlava.
Do samotné soutěže bylo přihlášeno celkem 16 budoucích tesařů z osmi družstev z celých
Čech. Soutěžní úkol se skládal
z písemného testu a praktické
výroby sloupu se vzpěrami. Test
zástupci Střední školy řemeslné
v Jaroměři ve složení Petr Čtvrtečka
a Petr Vilikovský zvládli výborně a získali plný počet bodů. V praktické části, která byla rozložena do deseti pracovních hodin, o stupních vítězů rozhodoval každý detail. Díky pečlivému provedení spojů, dodržení všech rozměrů

a nepřekročení časového limitu,
přisoudila komise složená ze
zástupců Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky našemu týmu krásné druhé místo. První tři zároveň postupují do celostátního kola, kde
změří své dovednosti s těmi nejlepšími
z oblastního kola „Morava“.
Budeme tedy našim reprezentantům
držet palce i v tomto celostátním kole,
které se bude konat v Brně.
Bc. Ladislav Kubias
učitel odborného výcviku

STÁŽ ERASMUS+ VE VÍDNI OČIMA ÚČASTNÍKŮ

Dva roky odložené stáže Erasmus+ pro žáky Střední školy řemeslné v Jaroměři jsou úspěšně za námi. Přes přísná rakouská opatření proti covidu jsme se vydali 23. ledna 2022 na dva týdny do Vídně se skupinou 12 žáků oborů opravář zemědělských strojů, podkovář, truhlář a tesař.
A jak hodnotí stáž ve Vídni žákyně
Tereza Rýdlová, třída 1.B, obor umělecký kovář?
„Během stáže jsem měla možnost pracovat ve ﬁrmě Croy a zdokonalovat své
znalosti ve strojním obrábění, práci na
plošné srovnávačce, ohýbačce a na pásové pile. Seznámila jsem se s ovládáním,
funkcí a parametry těchto zařízení.
Nově jsem měla možnost vyzkoušet si
postupy svařování TIG a MIG a kreslení a programování Laser Technologie
v CNC systému. Splnila jsem si sen.
Podívala jsem se do několika historických budov Vídně a šla si zabruslit na
otevřené kluziště. Navštívila jsem několik vídeňských historických obchodů s tradičními výrobky. Celkově jsem si
stáž ve Vídni užila, parta spolužáků byla dobrá. Večer po práci jsme hráli společenské hry a připravovali si společně večeře. Hodně jsem se sblížila s lidmi, které

jsem ve škole dřív jen míjela. Popravdě,
na začátku jsem byla dost nervózní kvůli jazykové bariéře nebo vědomí, že jsme
byly první dívky, které pracují ve ﬁrmě
CROY. Velice mě potěšilo, když nás pochválili za vynikající práci. Jsem vděčná, že jsem se mohla zúčastnit programu Erasmus+ a doufám, že ještě budu
mít příležitost na obdobnou stáž vyjet
znovu.“
Naše stáž byla financována z prostředků programu Erasmus+, který organizuje Dům zahraniční spolupráce v Praze,
a agentury ETEN Network, která pro
nás zajišťuje práci, ubytování, dopravu
a vše spojené s pobytem skupiny na stážích Erasmus+.
Jarmila Borecká
Ilustrační foto: archiv školy.

NA APRÍLA BUDE V ZUŠCE BOB DYLAN

Říká vám to jméno něco, ano? Vůbec nic? V dnešní době přehlcené informacemi je to možné. Ale trochu povědomé by vám to jméno určitě mohlo být. Zpěvák, básník, muzikant nedávno oceněný Nobelovou cenou za literaturu působí na scéně od šedesátých let
minulého století a to už je nějaká doba.
Po celá desetiletí vydává pravidelně výborná alba a stále je na svém
“Nekonečném turné” po celém světě.
Často zajíždí jeho kolona deseti autobusů i do Česka. Tohoto výjimečného
umělce si v ZUŠ F. A. Šporka připomeneme povídáním, reakcí mladých umělců z výtvarného oddělení, i diskotékou
a čtením překladů jeho textů.

Pokud se chcete dozvědět něco nového, v tomhle případě o člověku, kterého znát patří k základní kulturní vzdělanosti nebo, pokud ho máte rádi dlouhá léta, využijte možnosti a přijďte si
ho s námi připomenout v pátek 1. dubna 2022 od 17:30 hodin.

PROGRAM ZUŠ F. A. ŠPORKA
na březen nalzenete na str. 18
tohoto Zpravodaje.

Martin Brunner
ZUŠ F. A. Šporka
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FLORBALOVÁ UTKÁNÍ

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
V BŘEZNU 2022

TJ SOKOL JAROMĚŘ – MUŽI A – 1. LIGA
KDY
KDE
domácí
hosté
5. 3.*
MSH Havířov
Torpedo Havířov
TJ Sokol Jaroměř
16. 3.*
MSH Havířov
Torpedo Havířov
TJ Sokol Jaroměř
12. 3.*
ASVA Jaroměř
TJ Sokol Jaroměř
Torpedo Havířov
13. 3.*
ASVA Jaroměř
TJ Sokol Jaroměř
Torpédo Havířov
20. 3.*
MSH Havířov
Torpedo Havířov
TJ Sokol Jaroměř
27. 3.*
ASVA Jaroměř
TJ Sokol Jaroměř
Torpedo Havířov
3. 4.*
MSH Havířov
Torpedo Havířov
TJ Sokol Jaroměř
* Začátek zápasu nebyl v době uzávěrky znám. Podrobnější informace na www.florbaljaromer.cz

sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
sobota

5. 3.
6. 3.
12. 3.
13. 3.
19. 3.
26. 3.

od
od
od
od
od
od

15:45
13:45
14:30
14:00
16:00
14:30

do
do
do
do
do
do

17:45
15:45
16:30
15:45
18:00
16:30

FOTBALOVÁ UTKÁNÍ
FK JAROMĚŘ – PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ – MUŽI A
KDY
5. 3. v 14:30

KDE
domácí
hosté
UMT Ohrazenice
TJ Sokol Rohovládová Bělá
FK Jaroměř
FK JAROMĚŘ – MIACOM KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ – MUŽI A
13. 2. ve 14:30 stadion Hořice
TJ Jiskra Hořice
FK Jaroměř
Zdroj: sport.jaromer-josefov.cz

KDY
12. 3. v 15:00
13. 2. v 10:00
5. 3. v 9:00
5. 3..ve 14:00
19.. 3. v 9:00
19. 3. v 14:00
7. 3. v 18:00
21. 3. v18:00

Vstup na zimní stadion povolen
pouze při dodržení aktuálních
protiepidemických opatření.

UTKÁNÍ VE STOLNÍM TENISU

— NÁBOR —

2. LIGA B MUŽŮ

HOKEJOVÁ ZÁKLADNA

KDE
domácí
hosté
Herna stol. tenisu ZŠ Josefov TJ Sokol Jaroměř – Josefov 2
SK Přerov A
Herna stol. tenisu ZŠ Josefov TJ Sokol Jaroměř – Josefov 2
KST Nový Jičín B
KRAJSKÝ PŘEBOR 1. TŘÍDY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Herna stol. tenisu ZŠ Josefov Sokol Jaroměř – Josefov 2 B
TJ Sokol Nemyčeves
Herna stol. tenisu ZŠ Josefov Sokol Jaroměř – Josefov 2 B
Sokol Chlumec n. Cidlinou
Herna stol. tenisu ZŠ Josefov Sokol Jaroměř – Josefov 2 B
TTC KB Vrchlabí
Herna stol. tenisu ZŠ Josefov Sokol Jaroměř – Josefov 2 B
Tatran Hostinné D
REGIONÁLNÍ PŘEBOR 1. TŘÍDY NÁCHODSKO
Herna stol. tenisu ZŠ Josefov TJ Sokol Jaroměř – Josefov 2 D TJ Jiskra Jaroměř C
Herna stol. tenisu ZŠ Josefov TJ Sokol Jaroměř – Josefov 2 D TJ Lokomotiva Meziměstí B

Koho hledáme?

CHLAPCE

ročník 2015/2016
Kontakt a info: Radim Syrovátko
tel.: 606 687 577, radim@beas.cz
Pořádá: HCM Jaroměř
www.hcmjaromer.cz
PŘIJĎTE MEZI NÁS!

OZVĚNY PŘEBORŮ VE STOLNÍM TENISU – TJ JISKRA JAROMĚŘ

Oddíl stolního tenisu uspořádal přebory Královéhradeckého kraje ve stolním tenisu jednotlivců pro kategorie U 11 a U 17 ve dnech
22. ledna a 23. ledna 2022. Přebory se uskutečnily v hale Sokola Jaroměř a v herně stolního tenisu TJ Jiskra Jaroměř.
Do Jaroměře přijeli nejlepší hráčky
a hráči nominovaní krajským svazem
a svými příslušnými okresními svazy.
V sobotních kláních kategorie U 11 byli k vidění naděje stolního tenisu našeho

12

kraje, mezi kterými se neztratili ani domácí hráči pořádajícího oddílu TJ Jiskra
Jaroměř.
Kristýna Palusková brala hned 3 cenné kovy a to: 3. místo jednotlivci, 2. místo čtyřhra dívek a 2. místo
mix, Kristýna Vejrochová
brala 2 cenné kovy a to: 3.
místo čtyřhra dívek,3. místo
mix, Jana Holečková 2. místo čtyřhra dívky. Alexandr
Jelínek sbíral na přeborech
cenné zkušenosti.
V neděli rozehráli své zápasy hráčky a hráči kategorie
U 17. V této kategorii přijela do Jaroměře nejen absolutní špička našeho kraje, ale
v kategorii dívek i absolutní špička ČR - tři reprezentantky ČR, v chlapcích - dva
reprezentanti ČR.

Náš oddíl reprezentovala talentovaná
Kristýna Palusková (U 11) a Jiří Vejroch
(U 15), oba se bojovali se svými soupeři
statečně, ale na postup ze skupin to nestačilo. Oba turnaje proběhly bez komplikací a mladé hráčky a hráči si zaslouží pochvalu, nejen za předvedenou hru,
ale i za své chování, které bylo na jedničku. Rozhodčí neudělili ani jednu žlutou kartu.
Poděkování patří rozhodčím Stanislavu
Boučkovi, Václavu Diveckému a Martinu
Zajíčkovi.
Velký dík patří městu Jaroměř za finanční podporu těchto víkendových přeborů. Zároveň děkujeme i Sokolu Jaroměř
za propůjčení své sokolovny a pořadatelům z TJ Jiskra Jaroměř za perfektní zázemí a organizaci krajských přeborů.
Výbor oddílu stolního tenisu
TJ Jiskra Jaroměř
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JOSEFOVSKÝ STOLNÍ TENIS O SOBĚ DÁVÁ VĚDĚT
NEJENOM V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI
TJ Sokol Jaroměř – Josefov 2 z pověření Královehradeckého a Pardubického uspořádal dne 15. ledna 2022 za podpory
Královéhradeckého kraje a Města Jaroměře Bodovací turnaj mládeže v kategorii U 13.
Turnaje se zúčastnilo 34 chlapců a 10
děvčat. Velice dobře si vedli svěřenci
našeho oddílu, kdy Ella Čápová obsadilo
3. místo a 10letý Adam Gorol se umístil
v této kategorii na 8. místě. Další turnaj
upořádala Chrudim dne 16. ledna 2022
a v kategorii dvouhry dívek U 19 se umístila na 2. místě Pavlína Kuhajdíková.
Dne 29. února 2022 se uskutečnil
v Lanškrouně bodovacím turnaj mládeže v kategorii U 11. Zde obsadil 2. místo
ve dvouhře chlapců Adam Gorol. Dobře
reprezentovala i Eliška Loudová, která hrála kategorii chlapců a začínající
Vítězslav Louda.

Výrazného úspěchu dosáhl Adam Gorol
na Bodovacím turnaji mládeže České
republiky v kategorii U 11, který se konal ve Valticích, kde se umístil na 5. až 8.
místě. Svým výkonem si řekl o nominaci
na reprezentační soustředění Hledáme
budoucí olympioniky do Havířova v kategorii U 11.
O dalších aktivitách a úspěšné činnosti
oddílu se můžete informovat na https://
www.pinecjosefov.cz
Za TJ Sokol Jaroměř - Josefov 2
Josef Vítek

JAROMĚŘSKÝ TANEČNÍ PÁR ZÍSKAL V BRNĚ DVOJITÉ ZLATO

Konec starého roku a začátek roku 2022 byl nejen pro taneční sport složitý. Vzhledem k situaci kolem testování a karantén byl celý průběh prvních měsíců toho roku, řekněme, velmi nekoncepční. Zjednodušeně řečeno jeden týden sportoval ten a druhý týden zas ten druhý, a tak stále dokola. Chyběly cíle. Krajské hygienické stanice nepovolily pořádání připravovaných tanečních soutěží,
ty se proto rušily, nebo překládaly.
Vzhledem k tomu, že naší dlouhodobou
vizí je výchova sportovců v tanečním
sportu, podařilo se nám přes všechny
překážky připravit taneční páry na aktuální dění, na první termíny tanečních
soutěží všech úrovní.
Jednou z takových příležitostí byla soutěž Českého svazu tanečního sportu.
Ten uspořádal hned dvě startovací soutěže (ujal se toho poté, kdy pořadatelé z řad kolektivních členů měli obavy
z organizace soutěží v této době).
Druhý EDC POHÁR ČSTS v Brně měl nastartovat celou soutěžní činnost začínajících taneční tříd E, D, C (taneční třídy
ČSTS posloupně E, D, C, B, A a nejvyšší
M). Mezi převahou párů z Moravy tančil
jediný pár z Čech – Ondřej Steklý a Ella
Steklá z TAK DANCE KROK Jaroměř.
I tento pár má za sebou karantény

a tréninková omezení, přesto se Ondřej
a Ella dokázali připravit tak, že v celé
soutěži zvítězili. 1. místo ve standardní
části a 1. místo v části latinskoamerické
jsou skvělou reprezentací jaroměřského
sportovního tance.
Těšíme se na další soutěže, které budou v únoru pokračovat. Jednou z nich
je i vrcholová soutěž Mistrovství ČR ve
standardních tancích 26. února 2022
v Otrokovicích, kam za své celoroční
výkony nominovali hned 3 taneční páry, včetně jaroměřského Filipa Chmela
se Štěpánkou Dunajovou.
Přejeme všem tanečním párům hodně
štěstí! A nám všem přejeme, ať se sportovní a kulturní život pomalu vrátí do
původních kolejí.
Tomáš Chmel, trenér a předseda
TAK DANCE KROK z.s.

KROUŽEK SEBEOBRANY
PRO DĚTI
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
Pro děti 6-12 let

Tréninky v pondělí 15:30–16:30 a ve čtvrtek 16:00–17:20
v tělocvičně ZŠ Na Ostrově.
Zvyšování fyzické kondice, základy chování
v nebezpečných situacích, sebeobrany a juda.
Kontakt: 727 829 757 (Pavel Pech)
http://www.sskjaromer.cz/

TANEČNÍ STUDIO STEP
V JAROMĚŘI

ve spolupráci s MKS Jaroměř připravuje
TRADIČNÍ TANEČNÍ KURZ
PRO MLÁDEŽ.
Bude probíhat na podzim 2022 pod vedením
Jitky a Vaška Štěpových.
Informace o zápisu budou uveřejněny v průběhu března.
Sledujte facebook města Jaroměře a jaroměřský Zpravodaj.
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ROZHOVOR S VOJTĚCHEM DOLANOU
AUTOREM SERIÁLU "KÁMO TO JE JOSEFOV"
Vojtěch Dolana (*1995) pochází z Třesovic na Nechanicku. V současnosti dokončuje magisterská studia v ateliéru knižního a obalového designu na Ostravské univerzitě. Pro jaroměřský Zpravodaj psal v roce 2021 seriál pro mládež Kámo, to je Josefov. Autor
v seriálu projevil cit pro odposlouchávání dialogů, bezpředsudečné a otevřené pochopení pro svět dospívajících dětí. Podařilo se mu
čtenáře nenásilně vtáhnout do historie Josefova, aniž by jakkoliv poučoval. Příběhu nechyběl humor a autentičnost.
Kámo to je Josefov je svěží seriál, kde hlavní roli hraje pevnostní město Josefov a jeho reálie. Jak jste přistupoval
k úkolu skloubit historii a svět náctiletých dětí?
Když jsem začal psát, tak mi přišlo důležité upravit
slovník tak, aby to bylo přístupné pro školáky. Výsledek
byl ten, jak se ke mně dostalo, že text působil, jakoby ho
opravdu psal nějaký kluk.
Potom jsem se inspiroval tím, jak příběhy vyprávěl Jules
Verne, který psal tak, že vedle dobrodružství se dovídáme i fakta. Snažil sem se tedy, aby fakta o Josefově,
která tu měla zaznít, byla podávána, pokud možno, co
nejvíc organicky.
Pak jsem měl ke skloubení světa dospívajících a historie
dobrý referenční materiál. Byla to naše třída na základní škole. Bylo nás tam pár, které historie bavila, byla pro
nás tématem! Z toho plynuly různé hry, třídní debaty a fórky. Třeba záliba v Rudé armádě u jedné z postav
(Talíře) má svůj základ v reálném člověku. Co se týče
vypravěče, jsem to trochu já.
Jaké byly knihy Vašeho dětství?
Především to byly Verneovky, konkrétně román Na kometě a Cesta do středu země. Pak jsem byl zakoukaný do ilustrací pravěku Zdeňka Buriana. Všechny knihy s jeho obrazovým doprovodem jsou notně ohmatané a použité. Určitě bych do výčtu zahrnul i Harryho
Pottera a pak ty knihy, které při čtení poskytovaly
zvláštní, neopakovatelnou atmosféru, kterou si člověk
v mysli navozoval. Takovýmto zástupcem je Nekonečný
příběh od Michaela Endeho.
Studium knižního designu naznačuje, že máte vztah jak k literatuře, tak k výtvarnému umění. Měl jste to tak odmalička?
Řekl bych, že ano. Naši mě a sestru v těchto aktivitách
podporovali a nijak nám je nerozmlouvali, což bych řekl,
že bylo v našem prostředí trochu mimořádné. Osobně

mám dojem, že ostatní rodiče kladli u svých dětí větší
důraz spíš na ty praktičtější dovednosti, pokud to zrovna nebyl fotbal nebo jiné kolektivní sporty. Naši nás vozili na výtvarné a divadelní kroužky. Nebyl pro ně problém koupit nám pěknou, a mnohdy i dražší knihu, když
viděli, že to pro nás má význam i hodnotu. Naše babička byla knihovnice, a tak jsme se sestrou mezi knihami vyrůstali.
Jste členem Historického C. k. řadového pěšího pluku č. 18.
Co Vás do něj přivedlo?
Předtím jsem chodil do Dětského kroužku historického šermu Tesák, kdy jsme „obléhali“ tvrz v Dohalicích.
Když se téma šermu a středověku pro mě vyprázdnilo, stal se náš táta členem právě tohoto spolku. Chvíli
jsem to sledoval zpovzdálí a pak se mi to začalo líbit.
Vlastně mi trochu chyběl i ten Tesák. Pochopitelně, že
jsem o 18 pluku nic nevěděl a ani neznal jeho souvislost s naším krajem, s válkou roku 1866 a 1. světovou.
K tomu jsem dospěl později, když jsem si prošel určitou
svou vlastivědnou fází. Tehdy jsem rozkryl, co náš spolek vlastně znamená v rámci Královéhradeckého kraje.
Navíc, náš praděda v řadovém pěším pluku č. 18 sloužil za první světové války. Máme po něm doma pár artefaktů. Hřeje mě, že můžu v uniformě pomáhat přežít
historickému povědomí o lidech, kteří už nežijí a předávat to dál. Musím, ale dodat, že jsem v posledních letech ve spolkové činnosti polevil.
V Pevnosti Josefov a Bastionu I pracujete jako kulturní referent a průvodce. Co všechno je náplní Vaší práce. Zřejmě
tu můžete uplatnit dost ze svých znalostí, talentů a zájmů?
Ve výsledku, dělají u nás na Bastionu všichni všechno,
když je potřeba. Krom provázení skupin turistů a vedení programů pro školy, dělám především grafiku pro
tisk a naše sociální sítě. Takže veškeré plakáty za rok
2021, které se objevily na plakátovacích plochách pochází z mého pera, respektive z mé počítačové myši.
Při tvorbě tiskovin se snažím uplatnit to, co jsem se
v průběhu studia naučil a aplikovat to do našich podmínek. Zatím jsem se vlastně setkal se vším od propagace po tvorbu corporate identity (jednotného vizuálního stylu) atd. Nyní upravuji část úvodní expozice, takže mě zaměstnává další obor: výstavnictví. To si zvlášť
užívám, protože miluji muzea a jejich expozice. Ovšem
vše v podmínkách našeho areálu.
Máte do budoucna spisovatelské plány? A co Kámo, to
je Josefov? Jaký bude další život tohoto spisovatelského
počinu?
Musím dodat, že Kámo, to je Josefov mě docela rozepsal
a literárně posunul, a to ruku v ruce s mojí přítelkyní.
Ona byla prvním čtenářem těchto příběhů.
Momentálně píšu povídku pro soutěž Trapsavec (přehlídka trampské literární tvorby).
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Jako malé guilty pleasure (pozn. red.: gulity pleasure – tajná neřest či
hříšná radost) se bavím fanfikcemi na Červeného trpaslíka a úpravou
některých pověstí z Nechanicka tak, že je zasazuji do současných reálií. Zdá se mi totiž, že můj rodný region je obecně mimo zájem, a tak
jeho fenomény upadají v zapomnění. Pověsti proto přepisuji s vědomím, aby se hned tak nevytratily.
A co Kámo? Námětů bych pár ještě měl. Rozhodně by stálo za to některé příběhy rozšířit a vrátit do nich to, co jsem musel kvůli omezenému formátu Zpravodaje vyjmout. Kdyby se snad náhodou podařilo povídky vydat, byla by to bomba. A to i kdyby měly vyjít jen v katastru Jaroměře a Josefova. V počtu pár kusů, které by si nevydělaly
ani na barvu a tisk.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho tvůrčích nápadů a jejich zdárnou
realizaci jak na výtvarném.
Ilustrace: Vojtěch Dolana
–krý–

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V JAROMĚŘI

MILÍ ČTENÁŘI, každý z nás se určitě už těší na první jarní den, oteplení, prodlužování dne a zelenající se přírodu. Jenže všichni dobře víme, že březnové počasí je velmi proměnlivé a nevyzpytatelné. Už naši předci vysledovali zákonitosti ve změnách počasí a ty pak
převedli do pranostik. A tak posíláme jednu březnovou: „O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše umoří“. Tak snad ne nadlouho.
V druhém únorovém týdnu začala „čtenářská gramotnost“ pro žáky a žákyně
ze ZŠ Josefov. Cílem jednotlivých lekcí je rozvíjení čtenářství jako takového. Je známé, že čím lépe umíme číst,
tím snáze si osvojujeme nové myšlenky
a poznatky.
24. 2. se konalo naše první „Přátelské setkání“ s paní Ludmilou Konvalinkovou
na téma: „Historie pošty a cestování“.
V českých zemích nastal rozvoj poštovnictví za vlády Habsburků. Organizované
doručování zpráv je spojeno s volbou
Ferdinanda I. za českého krále a vzniklo dokonce dřív, než Habsburk usedl na
trůn. Využil zkušeností šlechtické rodiny Taxisů a pověřil nejvyššího dvorského poštmistra Antonia Taxise, aby co
nejrychleji rozšířil pravidelné poštovní
spojení mezi Vídní a Prahou. Chtěl mít
nejčerstvější zprávy o tom, jak se vyvíjí
jeho kandidatura na český trůn.
Nezaměnitelné
vyprávění
paní Konvalinkové postupně překlenulo
v úžasnou besedu.

CO CHYSTÁME V BŘEZNU?

23. 3. „Na vlnách s vařečkou“ – poutavé vyprávění nejen o cestování a vaření pánů Petra Voldána a Radka Pálky.
Petra Voldána známe jako autora několika dílů krátkých dokumentárních filmů z rozsáhlého cyklu Postřehy odjinud a s Radkem Pálkou se pravidelně
setkáváme při vaření v pořadech Sama
doma nebo Polopatě. Vyprávění začíná
v 17:30 hodin v hlavní budově Městské
knihovny Jaroměř.
31. 3. „Přátelské setkání“ s paní Ludmilou
Konvalinkovou – tématem této besedy
bude: „Historie kuchyně a vaření v průběhu století“. Počátky české kuchyně
ovlivnil náš keltský a slovanský původ.
Které vlivy přejímala česká kuchyně díky zeměpisnému postavení v Evropě?
Co bylo základem staročeské kuchyně a co naopak vzácností? Více se dozvíte ve čtvrtek od 17:00–19:00 v hlavní budově Městské knihovny Jaroměř.
Těšíme se na vás.
Vaše Městská knihovna Jaroměř
Foto: www.pxhere.com
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UMĚLECKÁ KOLONIE BASTION IV

V březnu bude u nás pokračovat série písničkářských koncertů, organizovaných manželi Šimkovými. Tentokrát nám budou hrát
a zpívat Saša Niklíčková a David Šitavanc v pátek 4. 3. a potom ALTANTRIO a ROSVIŤ v pátek 18. března. Folkové večery začínají
vždy v 19 hodin a o chutné občerstvení se postará opět Jakub Mertlík a spol.
Jarní bazárek dětského oblečení pořádaný Dobrotetami
se bude konat 25. 3. Věcičky
na prodej můžete přinášet
v pátek 24. 3. mezi 17. a 19. hodinou, v sobotu od 9 do 12 se
bude prodávat a večer mezi 18 a 18:30 si můžete neprodané věci
vyzvednout.
Ohledně večerního kreslení přinášíme
dobrou zprávu, máme totiž novou modelku, a nejen to. Mimo velmi přirozeně krásné Kristýny se přihlásil i model
muž Tomáš. Tomáš a Kristýna se budou
střídat po týdnu a každé poslední úterý v měsíci budou na kreslení pózovat
společně.
Nová kapitola večerního kreslení na
Bastionu IV je otevřená od 15. února .
Vše zůstává stejné, začátek v 18:00, ale

pozor! Přesouvá se to z pondělků na úterky! Kreslením
opět provází akademický sochař Petr Novák z Jaroměře.
Kurz je vhodný i pro začátečníky. Platí se 100 Kč na
osobu a večer. Nově jsme do
kreslírny pořídili šest malířských stojanů. Kapacita kurzu je až 10 osob, zatím
je obsazen asi z poloviny.
No a nakonec film - tentokrát jsme vybrali výpravný americký snímek Pýcha
a vášeň z roku 1957, který natočil režisér Stanley Kramer podle románu Dělo
(The Gun) anglického spisovatele C. S.
Forestra. Odehrává se ve Španělsku na
počátku 19. století, kdy tato země úpí
pod nadvládou napoleonových vojsk.
Proti nim stojí už jen hrstka vzbouřenců, jejichž jedinou nadějí je obrovské

dělo, které po sobě na útěku zanechala jejich vlastní poražená armáda. Jenže
jak dopravit ocelový kolos přes půl země, když všude slídí francouzské jednotky? S tím může Španělům pomoci jedině britský námořní důstojník Anthony,
který se vyzná ve zbraních i vojenské
taktice. Ve filmu si zahráli Cary Grant,
Frank Sinatra a také italská krasavice
Sofia Loren. Cary Grant jí zpočátku vůbec nevěřil, ale během natáčení se do ní
bezhlavě zamiloval, a dokonce jí nabízel
sňatek. Nojo, zase to jaro…
Zbývá dodat, že promítání Filmově
vzdělávacího klubu bude 30. března od
19 hodin, předtím samozřejmě společná večeře od 18 hodin. Těšíme se na vás!
Za Uměleckou kolonii Bastion IV Josefov
Markéta Škopková

JAK BYL POKŘTĚN ALMANACH 100 + 1 ROK
LOUTKOVÉHO DIVADLA V JAROMĚŘI
V pátek 28. ledna se otevřely dveře divadelní scény NaČerno v Městském divadle v Jaroměři u vzácné příležitosti. Byl jí křest
„Almanachu 100 + 1 rok loutkového divadla v Jaroměři“, spojený zároveň s oslavou tohoto významného jubilea.
Okolo půl šesté začali přicházet první vzácní hosté. Několik pozvaných se
bohužel muselo omluvit kvůli nemoci, což ovšem ve výsledku pouze přidalo na komorní a přátelské atmosféře.
Všichni hosté se postupně usadili v hledišti a vyčkávali.
Jako první si vzala slovo Zdeňka
Brouková. Všechny ještě jednou přivítala a poté spolu s Janou Dvořáčkovou,
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autorkou
almanachu,
krátce nastínily program
celé akce. Jana Dvořáčková
potom představila samotný almanach. Prozradila,
že vznikl z části na přání
jednoho z kmotrů a z části jako dárek pro všechny
loutkáře, kteří v Jaroměři
působí či působili. Rovněž

poděkovala všem, kdo pomohli s editací a hledáním chyb, ať už jich odhalily spoustu nebo třeba jen
jednu jedinou, a také všem,
kdo poslali své blahopřání
jaroměřskému loutkovému divadlu k jeho stoletému výročí. Těmto blahopřáním byla totiž v almanachu věnována vlastní
kapitola.
Nastal čas představit
kmotry. První z nich, pan Zdeněk Friml,
pamětník a otec jednoho z principálů Boučkova loutkového divadla, jehož
přání bylo jedním z popudů ke vzniku
almanachu, se bohužel nemohl dostavit
z důvodu nemoci.
Dalším váženým kmotrem byl pan
František Brouk, který se přímo v městském divadle, tehdejší sokolovně, narodil a řadu let působil jako principál
Boučkova loutkového divadla.
Mladou generaci zastupovaly vnučky obou zmíněných pánů, Magdaléna
Horáková a Anežka Brouková, které obě
od dětství působily v dětském loutkářském souboru Blechy. Posledním a velmi speciálním kmotrem byl teprve
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jedenapůlletý Vládíček Haž. Byl vybrán
nejen jako zástupce všech budoucích
generací jaroměřských loutkářů, ale
spolu se svojí maminkou Annou také jako zástupce rodu Boučků, z něhož pocházel i zakladatel loutkového divadla
v Jaroměři, pan Rudolf Bouček.
Tento nejmladší kmotr se beze slova
představil, když prozkoumal všechny
loutky připravené na nadcházející představení a několik z nich dokonce velmi
obratně provedl po scéně.
Každý z kmotrů krátce popřál úspěch
nejen samotnému almanachu ale zejména jaroměřskému loutkovému divadlu. Magdaléna Horáková také tlumočila
přání svého dědečka, aby se tato kniha
za deset let dočkala dalšího sourozence. Poté všichni slavnostně skropili desky almanachu několika kapkami sektu
a křest stvrdili symbolickým přípitkem.
Závěrečným bodem programu bylo autorské představení „Noe, Jonáš a ti druzí“ souboru Maminy Jaroměř.
Kryštof Brouk

POZVÁNKA NA
DUBNOVÉ VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
VÁŽENÍ RODIČE , dne
9. dubna 2022 se uskuteční
vítání nových občánků města Jaroměře, na které jste srdečně zváni.
Vítání se uskuteční v obřadní síni
Městského úřadu v Jaroměři a proběhne v několika skupinkách.
Proto žádáme rodiče dětí, kteří
budou mít zájem se této slavnostní události zúčastnit, aby si domluvili hodinu buď osobně na matrice nebo na čísle tel. 491 847 242
Jana Gajdošová nebo 491 847 241
Bc. Petra Wagenknechtová, nejdéle do 6. 4. 2022.
Z tohoto setkání je pořizován
videozáznam a fotografie.

JOSEFOVSKÉ FOLKOVÉ VEČERY SMĚLE POKRAČUJÍ
Prostory josefovského Bastionu IV od podzimu minulého roku neslouží jen zázemí spolku přátel výtvarného umění, který se zároveň snaží působit výchovně v oblasti ochrany přírody a krajiny. Není jen oázou klidu a bezpečí v tolik uspěchaném
světě. V hodovní síni také hostí páteční folkové večery pořádané Pavlem Šimkem.

Od té doby jsme zažili tři další příjemné
večery, spojující místní a přespolní umělce a umělkyně, rozšiřující tak svérázný
hudební žánr, jakým je folk. O folku na
jednom z večerů z pozice průvodce referoval Štěpán Lacina. Přítomnému publiku přiblížil pestrost a historii tohoto tvůrčího směru. Leckoho si folk získává svou rozmanitostí nebo historickou všestranností. Každý si v něm najde
své – romantiku a melancholii nebo politiku a společnost či svá osobní trápení.
Důkazem je tvorba pozvaných interpretů a interpretek.
Prosincový večer před svátky, na kterém vystoupili Petr Bischof a Jiří Pilař,
tak náramně ukázal, jak mohou být
osobnosti charakteristické svým klidem
a tichostí umělecky barvití a otevření.
Prostřednictvím svých nebo převzatých
písní odkazují v případě Petra Bischofa
na tradici tuzemského písničkářství
třicátých let se svým klavírním umem
a sebeironizujícím projevem. U Jiřího
Pilaře, který má zkušenost s péčí o těžce nemocné lidi, zase na těžkosti osobního a profesního života.
Navázal na ně koncert Standy Haláčka
z Kostelní Lhoty u Nymburku v druhém lednovém týdnu. Zmíněný Štěpán
Lacina před ním přečetl úryvek z díla
Bohumila Hrabala plný romantiky a melancholie. Porovnání s bratry Nedvědy
vytanulo na mysli téměř automaticky.
Moderátor nás potěšil také svými autorskými básněmi.

Závěr večera patřil pořadateli, respektive duu Dvajaja (Pavel a Jana Šimkovi)
a jejich autorským písním, vydaných na
desce Domohraní. Představili něco dosud nevydaného; jejich kouzlo spočívá
především v autorských písních věnovaných místním umělcům, přičemž jim
lze odpustit i lehce oddechové kousky
na hraně směšnosti, což k žánru, i typu
večera, patří.
Poslední lednový páteční večer náležel
Dagu Daggardovi a Filipu Pýchovi. První
se stal překvapením pro všechny. Získal
si přítomné nejen vtipností svých i převzatých textů, kde nechyběly peprné
výrazy a podtexty, ale hlavně osobními
historkami ze života, či přednesem písně, se kterou neuspěl ve folkové soutěži.
Druhý jmenovaný sršel energií a textařsky barvitými písněmi. Metaforická drsnost textů nepopisovala jen současnost,
ale i různé pověsti. Ty, jak autor připomněl, jsou ještě mnohem drsnější než
slova jeho písně. Vystoupení doplnil písničkami pro dětské publikum.
Tyto večery tak téměř magicky připomínají potřebnost a výhodu josefovské
pevnosti. Leckterým jaroměřským rodákům tak může být mírně líto, že ve
městě chybí vhodný prostor sloužící
právě folku, písničkářům a podobnému
typu hudební produkce.
Abyste další koncerty nepropásli, sledujte facebookový profil AltanTrio
Dvajaja Jaroměř nebo Zpravodaj.
Petr Hrudka

Těšíme se na setkání s vámi.
matrika Jaroměř
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4. 3. 2022 v 19:00
Večer jaroměřské bluegrass
a folkové scény
ÚLET A COUNTRY HARMONY
Okružní 242, Josefov.
Pořádá: Pavel Šimek
5. 3. 2022 ve 20:00
Koncert
MUCHA, REGA VOIX,
KOHOUT PLAŠÍ SMRT
Bastion No.35
www.bastion35.cz

Nároďák Jaroměř
Národní 54
www.narodakjaromer.cz
11. 3. 2022 ve 20:00
Koncert
UŽ JSME DOMA
Bastion No.35
www.bastion35.cz
12. 3. 2022 v 19:00
Divadlo
MLČETI ZLATO
Městské divadlo Jaroměř
www.divadlojaromer.cz

8. 3. 2022 v 19:00
Kinoklub
OKUPACE
Městské divadlo Jaroměř
www.divadlojaromer.cz
11. 3. 2022 v 18:00
Koncert
ZNOUZECNOST, FURT FAJN,
ČÍ JE TO VINA?

13. 3. 2022 v 15:00
Kinoklub
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Městské divadlo Jaroměř
www.divadlojaromer.cz
18. 3. 2022 v 19:00
Večer na pomezí folkových žánrů

Základní umělecká škola
F. A. Šporka, Jaroměř
Březen 2022
Vychází březnové číslo časopisu ZUŠkoviny
1. úterý v 13:30 hod,. odchod od ZUŠ
MASOPUSTNÍ PRŮVOD V JAROMĚŘI
•
9. středa v 16:30 hod., koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ FILIPA PETIRY
(piano, basová kytara, bicí
•
2. pondělí v 18:30 hod., koncertní sál školy
BŘEZEN – NA PODIUM VLEZEM
(koncert žáků školy)
•
23. středa v 18:00 hod., koncertní sál školy
JARNÍ KONCERT
•
26. sobot, od 9:00 do 12:00 hod., koncertní sál školy
KLAVÍRNÍ SEMINÁŘ KATEŘINY JIRKOVÉ
•
Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř,
Na Obci 142, tel.: 491 812 356
www.zus-jaromer.cz
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UPOZORNĚNÍ:
Změna programu vyhrazena
(COVID-19).
Seznam pořadů nemusí
být kompletní.
ALFÍK TRIO (Praha)
LIBOR BRADÁČEK A SYN
ANEB BRADUO (Mělník)
Okružní 242, Josefov.
Pořádá: Pavel Šimek
18. 3. 2022 v 21:00
Koncert
VAŤÁK + ROCKOTÉKA
Nároďák Jaroměř
Národní 54
www.narodakjaromer.cz
20. 3. 2022 ve 13:30
Loutkové divadlo
ZAČAROVANÝ LES
Boučkovo loutkové divadlo
BOĎI Jaroměř
www.bodi.cz
20. 3. 2022 v 19:00
Divadlo
NA ÚTĚKU
Městské divadlo Jaroměř
www.divadlojaromer.cz
22. 3. 2022 v 19:00
Kinoklub
TADY HLÍDÁME MY
Městské divadlo Jaroměř
www.divadlojaromer.cz
25. 3. 2022 ve 14:00
Koncert
NÁROĎÁK FEST V.
Nároďák Jaroměř
Národní 54
www.narodakjaromer.cz
25. 3. 2022 v 16:30
Loutkové divadlo
TŘI POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY
Městské divadlo Jaroměř
Divadlo NaČerno
Pořádá: LD Maminy Jaroměř
26. 3. 2022 v 19:00
Koncert
FÁMY
Městské divadlo Jaroměř
Divadlo NaČerno
www.divadlojaromer.cz
28. 3. 2022 v 19:00
Divadlo
SLEPICE NA ZÁDECH
Městské divadlo Jaroměř
www.divadlojaromer.cz
30. 3. 2022 v 19:00
Filmově vzdělávací klub
PÝCHA VÁŠEŇ
Okružní 242, Josefov
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV

KULTURA |
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PROGRAM MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA | BŘEZEN 2022
ÚTERÝ 8. BŘEZNA v 19:00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub

OKUPACE

Jedna noc, jeden bar. Ospalý večírek
herců po představení naruší návštěva nezvaného hosta. Namol opilý ruský
důstojník přišel prodat kanystr armádního benzínu, jenže obchod se zvrhne
v závody v pití vodky. Atmosféra houstne spolu s oblaky cigaretového dýmu,
charaktery se lámou, Rus se skvěle baví.
Tak skvěle, že nakonec vytáhne zbraň.
A z okupovaného baru vede jen jediná
cesta: revoluce!
Hrají:
M.
Pechlát,
O.
Brousek,
A. Formanová a další.

a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas
u milujícího dědečka Karaby, který se
rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc
a Ferenc byli vyhnáni z království, potloukají se po světě a hledají místo, kde
by mohli znovu začít kout pikle. A mladá, nezkušená královna Julie ze sousedního království se stane vhodným nástrojem jejich pomsty.
Hrají: T. Klus, K. Janovičová, O. Vetchý,
M. Vladyka, J. Lábus a další.
NEDĚLE 20. BŘEZNA v 19:00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
II. hra v předplatném, sk. C - Komorní
divadlo Kalich, Praha

nehrnou. Naštěstí Kačka se svým čtyřnohým kamarádem vymyslí, že budou
provozovat „Penzion pro psy… a jejich
páníčky“.
Hrají: L. Vaculík, J. Ježková, V. Divišová,
P. Nový a další.
28. BŘEZNA 2022 v 19:00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
III. hra v předplatném, sk. C - Divadlo
Ungelt, Praha

SLEPICE NA ZÁDECH

Bláznivá groteska o šílenství, k němuž
vás dožene manželství. Muž zapomněl
na její narozeniny. Je to dostatečný důvod k vraždě?
Hrají: T. Dyková, V. Dyk, R. Klučka.

NA ÚTĚKU

PÁTEK 12. BŘEZNA v 19:00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
I. hra v předplatném, sk. C - Agentura
HARLEKÝN, Praha

MLČETI ZLATO

Francouzská komedie, která ukáže, že
určitým věcem je vždy moudré se vyhnout. Ne každá pravda je hezká a může
ublížit. Tak proč s ní chodit ven.
Hrají: J. Čenský, D. Morávková,
S. Skopal/R. Hájek, D. Býmová/
I. Korolová a další.
SOBOTA 13. BŘEZNA v 15:00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

Z Jakuba je král, z Aničky královna

Road movie dvou zcela rozdílných žen,
které by si za normálních okolností asi
neměly ani co říct, ale společný útěk od
zažitých stereotypů spojí jejich cesty
dohromady.
Hrají: C. Mayerová, T. Kostková.
ÚTERÝ 22. BŘEZNA v 19:00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub

TADY HLÍDÁME MY

Lesní inženýr Ivan se zamiloval do vědkyně Julie. Po svatbě si pořídili penzion v samotném srdci malebné Šumavy,
kam se nastěhovali s Juliinou šestnáctiletou dcerou Kačkou a jejím psem. Ivan
s Julií se však snaží především o potomka a provozování penzionu zanedbávají. Zástupy hostů se do jejich penzionu

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Kontakt:
nám. Dukelských hrdinů 240, Jaroměř
tel.: 731 037 507
e-mail: mks.jaromer@seznam.cz,
www.divadlojaromer.cz
facebook: @Městské divadlo Jaroměř
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
TIC, nám. ČSA 16, Jaroměř,
tel.: 491 847 220
Městská knihovna,
Traxlerova 110, Josefov,
tel.: 491 813 141
UPOZORNĚNÍ:
Jednotlivé akce mohou
být zrušeny (COVID-19).

Loutkové divadlo Maminy Jaroměř vás zve
na představení z cyklu loutkových pohádek pro děti
KAŠPÁRKOVY VEČERNÍČKY PRO KLUKY A PRO HOLČIČKY
Pátek 25. března 2022 v 16.30 hod.
Městské divadlo Jaroměř - Divadlo NaČerno

Tři pohádky se zvířátky
• NEVIDITELNÝ SLON • ŽABÍ PRINC • MYŠISTROJ
o nejmenší
Tři pohádky pr
n pro ně).
je
ne
diváky (ale

Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 40 Kč
Upozornění: Pro aktuální informace o představení vám doporučujeme
sledovat internetové stránky divadla www.ld-maminy.svet-stranek.cz,
nebo náš Facebook.
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MANÉVROVÁ POŠTA JOSEFOVSKÝCH VOJENSKÝCH
ÚTVARŮ Z LET 1894 AŽ 1913
Velice zajímavou a takřka neznámou částí poštovní historie obecně je používání speciálních razítek vojenských útvarů na vojenských
cvičeních v období míru, tehdy zvaných manévry. Tato razítka patří k velice vzácným vzhledem k tomu, že byla používána poštovními úřady v poli – expoziturami – pouze po dobu konání manévrů, trvajících zpravidla jeden týden.
Účastníci manévrů, ať už prostí vojáci
nebo důstojníci, mohli též využívat mimo své expozitury i husté sítě civilních
poštovních úřadů v okolí konání manévrů. Odesílaná korespondence se řídila shodnými předpisy jako korespondence civilní, na rozdíl od služební korespondence nebyla osvobozena od
poštovného.
V letech 1883–1908 měly v josefovské
pevnosti sídlo 9. armádní sbor, 10. pěší divize a 26. divize zeměbrany. V roce
1908 bylo velitelství 9. armádního sboru přemístěno do Litoměřic. Pod 9. armádní sbor v Josefově spadaly: 10. pěší divize Josefov, 29. pěší divize Terezín,
9. jezdecká brigáda Pardubice a 9. dělostřelecká brigáda Josefov (doloženo v
Schematismus für das k. u. k. Heer und
für die k. u. k. Kriegsmarine od 1890 do
1908).
Razítka josefovských manévrových pošt
zde uvedená jsou pouze z manévrů pořádaných na území Čech. Pouze jedno razítko mělo velitelství 9. armádního
sboru s textem K. und K. FELDPOST –
LEITUNG No 9, 10. domobranecká divize s textem K. und K. FELDPOST –
EXPOSITUR No 10 měla dvě razítka, 26. divize zeměbrany s textem
FELDPOST – EXPOSITUR No 26 též dvě
různá razítka.
V roce 1913 byla na manévrech poprvé používána razítka s krycími čísly. Těchto manévrů se zúčastnila pouze 10. pěší divize, která používala razítko s textem K. u. K. FELDPOSTAMT 3.
I když je josefovských razítek manévro-

Obr. 5
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vých pošt jen 6 kusů, jejich zkompletování na skutečně prošlých celistvostech
mi trvalo několik desetiletí.
Josefovské útvary se od roku 1894 zúčastnili spolu s dalšími útvary šesti manévrů v různých oblastech Čech. V roce 1894 v okolí Králík, v roce 1899 v okolí Zákup, v roce 1904 v okolí Strakonic,
v roce 1905 v okolí Prachatic, v roce
1909 se manévrů v okolí Nového Města
na Moravě zúčastnila pouze 10. pěší divize a ta i v roce 1913 v okolí Plzně.

Na těchto manévrech pracovaly expozitury polních pošt, které používaly k znehodnocení poštovních známek
poštovní jedno kruhová a dvoukruhová
razítka s čísly, která se shodovala s čísly velitelství či divizí. Tato razítka pro
polní pošty nechala v roce 1873 zhotovit
Poštovní hospodářská správa ve Vídni.
Jejich používání se řídilo předpisy pro
polní pošty z let 1878 až 1913. Barva otisků josefovských razítek je pouze černá.
Otisky razítek se vyskytují především na
pozdravných pohlednicích, které rozesílali svým známým zejména důstojníci. Výše poštovného se shodovala s civilním poštovným ve své době.
Jako ukázku celistvostí spojených s manévrovou poštou zde uvádím dva příklady. O první se postaral josefovský fotograf pan František Guld, který vydal
k manévrům konaným v roce 1899 příležitostní pohlednici.
Na pohlednici s textem Pozdrav
z Josefova, Z císařských manévrů
v Čechách 1899 také v německém jazyce, je pátý zprava císař František Josef I.
obklopen generalitou (obr. 5). Druhou
ukázkou je skutečně prošlá pohlednice z manévrů konaných v roce 1909
u Nového Města na Moravě z expozitury polní pošty josefovské 10. pěší divize. V Nymburce byla správně zatížena doplatným ve dvojnásobné výši předepsaného poštovného, které bylo vybráno doplatní známkou v hodnotě 10
haléřů, což zvyšuje její vzácnost (obr. 6).
Jaroslav Borůvka
Foto: archiv autora.

Obr. 6

Volně přeložený německý text vlevo na pohlednici (obr. 2):
Mnoho pozdravůz manévrů ti zasílá tvůj bratr Johann.
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JAK MĚL BÝT V DRAŽBĚ PRODÁN HISTORICKÝ
KOSTELÍK SV. JAKUBA V JAROMĚŘI
Dne 29. září roku 1786 nařídilo zemské gubernium, aby ve vikariátě Novoměstském, kam tehdy Jaroměř patřila, zavřen byl kostel
sv. Jakuba a kaple sv. Anny. Současně nařizuje vikáři Královéhradecká konsistoř, „aby hlavně při tom zavírání kostela s největší opatrností si počínal, aby spasitelné to opatření lidu se neprotivilo.“
Aby tato stavebně historická památka
byla zachována, podaly společně magistrát i městská rada žádost, aby tento
výnos byl zrušen. Dle sdělení krajského
úřadu v Hořiněvsi ze dne 5. března 1787,
rozhodlo gubernium, aby z důvodů, že
děkanský chrám jest dosti prostorný
pojmouti všechny příslušníky zdejší kolatury, při uzavření kostela sv. Jakuba
zůstalo.
Přípis stíhal přípis, až konečně gubernium dne 6. srpna 1789 přísně nařídilo, aby kostel hned se zavřel a co v něm
ku prodeji se nachází, aby se v licitaci
prodalo. Zvony, které byly na věži kostela, měly se odvézti do Velké a Malé
Úpy a do Markouše (patrně do dnešních
Markoušovic do kostela sv. Jana Křtitele,
v současnosti část velkých Svatoňovic
na Trutnovsku).
A tak byla sestavena odhadní komise, jejímiž členy byli: Václav Matys –
zednický mistr, Josef Holoubek – mistr tesařský, Josef Matys – zámečnický mistr, Zacheus Novotný – mistr sklenářský, Josef Finger – truhlářský mistr, František Janota – malíř a Pavel
Konvička – mistr krejčovský.

PODÍVEJME SE, JAK TATO KOMISE
KOSTELÍK SV. JAKUBA OCENILA.

Práce zednická: veškeré zdivo i s přistavěnou sakristií a zvonicí 150 zl.
Práce tesařská: kostelní střecha a vazba s půdou a kostelním prkenným stropem, se střechou i vazbou malé i velké
věže 87 zl. Dubový podstavec pro zvony
ve velké zvonici 20 zl.
Práce zámečnická: zámek a kování
u velkých kostelních dveří 9 zl., u menších prostředních dveří 3 zl. Tak jsou
vypočítávány všechny zámky a kování,
včetně železných rámů u oken, dále pak
kování, šrouby a závěsy u čtyřech velkých i malých zvonů. Výčet jest zakončen železným ozdobným křížem na vrcholu věže zvonice. Oceněn jest za 3 zl.
Veškerá práce zámečnická dohromady
činí 61 zlatých 10 krejcarů.
Práce sklenářská: 10 velkých i malých
oken v kostele, sakristii a na kruchtě
20 zl.
Práce truhlářská: Na kruchtě varhany s pěti mutacemi 15 zl. Za oltářem stůl
se zásuvkami 36 kr., zpovědní stolice
10 kr. U velkého oltáře dva velké svícny

ze dřeva jsou zlomeny a nejsou k potřebě. Osm kusů podobných svícnů 24 kr.
Dva žebříky pod střechou a k stoupání do věže 30 kr. Jedna stará kazatelna ze dřeva jednoduše okrášlená 2 zl.
Dvě velké a dlouhé lavice u hlavního oltáře 2 zl., 24 kusů lavic po obou stranách kostela rozestavěných, žlutě natřených sedadel a klekátek po 30 kr. činí celkem 12 zl. Oceňovací protokol vypočítává další lavice, veškeré dveře, přičemž podotýká bez kování. Dohromady
práce truhlářské jsou zde odhadnuty na
34 zl. 20 krejcarů.
Práce řezbářská a malířská: velmi sešlý ozdobený velký starý oltář sv. Jakuba
ze dřeva 12 zl. Na něm dřevěný krucifix
12 kr. Tři tabulky s gloria a credo 3 kr.
Druhý oltář rovněž starý a zchátralý 8zl.
Třetí oltář starý a sešlý 8 zl. Jedna socha
Matky Boží ze dřeva na podstavci 24 kr.
Jeden dřevěný krucifix 7 kr. Dále následuje výpočet jednotlivých obrazů, které
jsou rozvěšeny po kostele. Jejich ocenění je velmi různé, pohybuje se od 12 kr.
až do jedné zlatky. Krucifix, práce sochařská se sochou Bolestné Matky Boží
a Jana, nalézající se nad vítězným obloukem 2 zl. Dohromady práce řezbářská a malířská 42 zl. 33 kr.
Náčiní a paramenty (církevní oděvy):
dvě mešní roucha květinová s příslušenstvím, stará a obnošená leonskými
portami (třásně) 1 zl. 45 kr., dvě mešní
roucha černá, rovněž stará a obnošená
s příslušenstvím a leonskými portami

4 zl. Jedna mešní kniha velmi špatná
a opotřebovaná 15 kr., jeden malý zvonek pro ministranty 12 kr., jeden větší
u sakristie 1 zlatý, jeden kropáč 2 kr., jeden sáček na sbírání almužny 3 kr., šest
velkých cínových svícnů na hlavním oltáři stejného druhu ve váze 25 liber 7 zl.
10 kr., čtyři cínové svícny na druhém oltáři ve váze 15 liber činí 4 zl. 30 krejcarů, jedna postříbřená mosazná lampa 3
zl. Součet všech položek za náčiní a paramenty činí dohromady 32 zl. 54 kr.
U tohoto odstavce je uvedena zajímavá poznámka, která doslovně zní: Na oltářích se nacházející 3 portatilie s relikviemi odhadnuty nebyly, poněvadž
odhadci jejich ceně nerozuměli. Dále
pak následuje odhad zvonů: velký zvon
s názvem Jan Křtitel ve váze 773 liber
154 zl. 36 krejcarů, menší zvon se jménem sv. Prokopa ve váze 170 liber 34 zl.,
malý zvonek se jménem sv. Václava o váze 10 liber byl odhadnut za 2 zl. A konečně malý zvon nazvaný Sanktus, který se nalézá v malé věži o váze 55 liber
byl oceněn na 11 zlatých. Všechny zvony byly tedy odhadnuty za 201 zl. 36 kr.
Celkový odhad kostelíka sv. Jakuba obnášel 648 zlatých a 93 krejcarů.

PTÁTE SE, ZDA SKUTEČNĚ
DOŠLO K DRAŽBĚ?

Nikoliv, nebyla nikdy uskutečněna.
Zdejší magistrát, i když jeho žádosti
o zachování historického kostelíka byly zamítány, nedal se jen tak odraditi
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a s rozhodnutími gubernia nebyl spokojen. Obrátil se také na
hradeckou konsistoř se žádostí o podporu svého jednání a poukazoval zvláště na chatrnost kostela sv. Mikuláše po velkém
posledním požáru a upozorňoval, že v případě zřícení, nebo
jiného možného neštěstí, budou se muset bohoslužby za každého počasí a v každé roční době konat pod širým nebem.
Současně se odvolával zdravé polohy kostelíka sv. Jakuba, do
něhož přístup vzduchu nízké okolní domy nezabraňují. Ale
ani tyto argumenty nepomáhaly.
Tu magistrát, aby zachránil tento historický kostelík, sáhl ke
lsti. Podal guberniu zprávu, že tohoto kostelíka jest v místě

potřebí k německým kázáním a cvičením, jelikož „zde obojí řeč panuje“.
A tu teprve 1. března 1790 oznámil krajský úřad, že královské zemské gubernium výnosem ze dne 26. ledna t. r. pro panující v Jaroměři dvojjazyčnost obyvatelstva zrušuje uzavření
kostela sv. Jakuba. Současně byl dán příkaz, aby zdejší děkan
k zavedení německých bohoslužeb učinil potřebné kroky. Ale
k tomu, pokud známo, nikdy nedošlo.
Zdroj – Vacek, Jan, Jaroměřský,
Kniha č. 2, odvysíláno v RD 2. března 1959. Upravil Jindřich Polák.
Dobová pohlednice: archiv Jindřicha Poláka.

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO MILÍČŮV DŮM
PŘEDŠKOLNÍ KLUB V MILÍČOVĚ DOMĚ
Předškolní klub můžete navštívit každou středu od 8 do 11 hodin v Jaroměři (Havlíčkova 14) i v Josefově (Duškova 79). Klub uvítá
rodiče, prarodiče, pečující s jejich dětmi ve věku od 3 do 6 let.
Je oporou rodičům i dětem k tomu, aby
si osvojily běžné návyky, naučily se udržet pozornost, vytvářely přátelské vztahy a respektovaly autority.
Cílem předškolního klubu je pomoci rodičům s přípravou jejich dětí na nástup
do mateřské školy prostřednictvím různých aktivit, jako například: hraní skupinových her, pohybových aktivit, nácvik pohádek, přípravy zdravých svačinek, vyrábění, kreslení, trávení času na
čerstvém vzduchu a výlety.

Předškolní klub si můžou rodiče s dětmi zkusit i nanečisto bez předchozí domluvy. Využívání těchto aktivit je zcela bezplatné.
V případě vašich dotazů nás můžete
kontaktovat na telefonním čísle:
730 546 503 nebo na emailové adrese:
ulrychova@milicak.cz
Těšíme se na vás!
Pracovníci Milíčova domu
Natálie Ulrychová a Gabriela Huňaková

KLADSKÉ POMEZÍ SLAVÍ 25 LET!

Před 25 lety se zrodila myšlenka k založení organizace, která bude propagovat okolí Náchoda jako turistický cíl. Byl to revoluční počin, protože v České republice tehdy bylo jen několik takových organizací, dnes jich je téměř padesát.
Odborně se nazývají organizace destinačního managementu a mezi jejich
hlavní cíle patří marketing a komunikace, spolupráce s národními institucemi, tvorba produktů cestovního ruchu
či prohlubování spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Právě poslední
zmiňované je jedním z hlavních principů fungování organizace Kladské pomezí, která sdružuje 42 členů.

LETEM SVĚTEM
•

•

•

•
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V letech 2000–2005 se organizace
podílela především na komplexní
tvorbě a značení cyklostezek
celého regionu.
Od roku 2005 se stále více orientuje na marketingové aktivity,
spolupráci s aktéry cestovního
ruchu a usiluje o soustavné zkvalitňování služeb.
Každoročně zajišťuje provoz
cyklobusů a úpravu lyžařských
běžeckých tratí.
Díky evropským dotacím se
Kladské pomezí stalo investorem

•

•

při výstavbě tří rozhleden – Čáp,
Na Signálu a Žernov.
Je nositelem značky Regionální
produkt Kladské pomezí. Výrobky
jsou oceňovány s ohledem na
původ surovin, podíl ruční práce
i ekologii.
Pyšní se nabídkou zajímavých
produktů cestovního ruchu.
— Toulavý baťoh je bezmála
deset let stálicí v nabídce turistických možností pro rodiny
s dětmi.
— Festival zážitků je projekt,
který nabízí zážitkové akce
jako program pro týdenní
pobyt a podporuje spolupráci
mezi českými a polskými turistickými cíli.
— Další produkty představují region prostřednictvím
českých velikánů, kteří zde
prožili své dětství. Jsou to
Karel, Josef a Helena Čapkovi
a Božena Němcová.

CO CHYSTÁME
V JUBILEJNÍM ROCE?

Letní turistické noviny, dostanou po
13 letech nový kabát. Pro podnikatele
připravujeme podporu v podobě kampaně „I my tvoříme příběh Kladského
pomezí“, pro členy z veřejného sektoru bude vytvořena individuální on-line
kampaň. Stěžejními tématy letní sezóny
budou vojenské pevnosti, ale také osobnost Boženy Němcové. Hlavním motivem vizuálního stylu a marketingové komunikace se stane vodní nádrž Rozkoš,
jako jeden z nejvýraznějších krajinných
prvků celého regionu, s přesahem na téma vody obecně (řeky, lázně).
Postřehy našich členů, přínosy spolupráce i přání k výročí zveřejníme ve
speciální „narozeninové“ sekci našeho webu www.kladskepomezi.cz. Těšit
se můžete také na postupné představení našich nejvýznamnějších aktivit,
a ke konci roku oslavy uzavřeme soutěží
o zajímavé ceny.
Bc. Markéta Tomanová
Kladské pomezí, o. p. s.
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ROZLOUČENÍ
V LEDNU A V ÚNORUI
Zdeněk Hvězda
87
Josef Svoboda
83
Jan Flégr
88
Emílie Fassati
92
Růžena Huňáková
73

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

Čest jejich památce!

ŽIVOTNÍ JUBILEA
V LEDNU
Vladimír Chalupný
Marie Vejnarová		
Alena Cejnarová		
Josef Hofman		
Josef Hartman		
Věra Novotná		
Karel Lajvr		
Ladislav Špaček		
Oldřich Konfršt		
Zdislav Effenberger
Zdeněk Janda		

85
85
86
85
85
85
87
85
87
88
92

Ludmila Bochová
Jan Křižánek		
Hana Škorpová		
Petr Andrys		

Srdečně gratulujeme!
matrika Jaroměř

SENIOŘI JAROMĚŘ

PŘIHLÁŠENÍ NA ZÁJEZDY

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2022

SENIOŘI JAROMĚŘ

Nanebevzetí Panny Marie),
Hněvín (hrad), Kopisty
(Podkrušnohorské technické
muzeum), Jezeří (zámek).

LEDEN
Výroční členská schůze.

BŘEZEN 22. 3. 2022
Beseda s PhDr. O. Mertlíkovou.

DUBEN 27. 4. 2022
Jednodenní zájezd

Litomyšl (rodný dům Bedřicha
Smetany, zámek), Zderaz
(skalní místnosti), Holice
(muzeum Dr. Emila Holuba).

KVĚTEN 18. 5. 2022
Jednodenní zájezd

Lichnice (zřícenina
hradu), Žleby (zámek),
Čáslav (muzeum zemědělské
techniky), Kolín (chrám
Sv. Bartoloměje, prohlídka
náměstí).

ČERVEN 8. 6.–9. 6. 2022
Dvoudenní zájezd Mostecko
1. den: Duchcov (zámek),
Osek (klášter cisterciáků),
Kyselka (lázně), Most
(ubytování).
2. den: Most (kostel

ZÁŘÍ 6. 9.–7. 9. 2022
Dvoudenní zájezd po stopách
Lichtenštejnů

1. den: Valtice (zámek,
kolonáda na Rajstně), Mikulov
(vinařské muzeum), jeskyně
Na Turoldu, Pavlov (ubytování,
sklípek).
2. den: Lednice (zámek,
skleník, projížďka lodí,
minaret).

ŘÍJEN 5. 10. 2022
Jednodenní zájezd

Grabštejn (hrad),
Lemberk (zámek), Sloup (skalní
hrad).

PROSINEC
Adventní zájezd

Pravděpodobně na Hrádek
u Nechanic.
Za výbor Seniorů Jaroměř
Ivan Kolář

POZVÁNKA

Výbor organizace zve své členy na besedu o Jaroměři
s PhDr. Mertlíkovou. Začátek besedy bude 22. 3. 2022 od
13.00 hod. v budově divadla (vchod z jižní strany budovy).
Po přednášce je možno zaplatit členské příspěvky na rok
2022. Budou propláceny příspěvky za účast na kulturních
představeních v Jaroměři za rok 2021.

85
85
88
86

ZÁJEZD 27. 4. 2022

CENA ZÁJEZD:UČlenové SČR Jaroměř: 400 Kč,
senioři – nečlenové S ČR Jaroměř: 500 Kč.
PROGRAM: Litomyšl – zámek a rodný dům B. Smetany,
Zderaz – skalní obydlí, Holice – muzem E. Holuba.
JÍZDNÍ ŘÁD

Odjezd
7:00 hod. - poliklinika,
7:15 hod. – autobusová zastávka Na Špici
Předpokládaný návrat do 18.00 hod.
V ceně zájezdu je doprava, vstupné a oběd.
Přihlásit se na zájezd a uhradit cenu zájezdu je možné
v DPS (Josefa Šímy) 29. 3. 2022 v době od 16:00 do 16:30.
Po uvedeném termínu bude možno se přihlásit na
telefon 732 474 035. Členové S ČR mají přednost.

ZÁJEZD 8. 6.–9. 6. 2022

CENA ZÁJEZDU: Členové SČR Jaroměř 1 700 Kč,
senioři – nečlenové S ČR Jaroměř 1 900 Kč.
PROGRAM

1. den: Veltrusy - zámek, Duchcov - zámek,
Osek – klášter cisterciáků, Bílina – lázně Kyselka,
Most – ubytování.
2. den: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, hrad Hněvín,
Kopisty - Podkrušnohorské technické muzeum, Jezeří –
zámek. Pozdní oběd.

JÍZDNÍ ŘÁD

Odjezd
6:00 hod. - poliklinika.
6:15 hod. – autobusová zastávka Na Špici
Předpokládaný návrat ve večerních hodinách
9. 6. 2022.
V ceně zájezdu je doprava, vstupné, ubytování a oběd.
Přihlásit se na zájezd a uhradit cenu zájezdu je možné
v DPS (Josefa Šímy) 12. 4. 2022 v době od 17.00 do 17.30.
Po uvedeném termínu bude možno se přihlásit na telefon 732 474 035. Členové S ČR mají přednost.
Mohou být změny v programu. Je nutné sledovat
Zpravodaj a zejména vitríny.

Za výbor Seniorů Jaroměř
Ivan Kolář
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Najdi POKL AD, pacholíku!
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Chamtiví měšťané
a kněz Litobor od svatého Mikuláše

ád jaroměřských augustiniánů, který sídlil za hradbami města Na Kameni, nabyl brzy po
svém založení velkého bohatství. To bylo příčinou nejednoho sporu mezi ním a měšťany. V roce
1366 neshody vyvrcholily vraždou. Farář Litobor od kostela svatého Mikuláše vyčítal dvěma

měšťanům, že si neprávem přisvojují zádušní peníze*, které měli ve správě. Nabádal je, ať peníze vrátí, ale
měšťané výtek pranic nedbali a ve vlastním obohacování pokračovali. Na jejich jednání si Litobor stěžoval
u zakladatele řádu, pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Ten povolal oba měšťany a faráře k sobě,
aby rozepři vyřešil. Cesta do Prahy byla pro Litobora osudná. Se zlým úmyslem vyrazili oba měšťané
dříve. V jednom lese si na Litobora počkali a tam ho zamordovali. Tělo ukryli pod nedalekou skálu. Jenže
bylo záhy nalezeno a na oba měšťany padlo okamžitě podezření. Dlouho zapírali, ale nakonec se skrze
právo útrpné přiznali. Přísný trest je neminul, i když se chtěli 5000 hřivnami vykoupit. Sám císař
Karel IV. poručil, aby byli v pražských ulicích usmýkáni koňmi a pak stěti mečem. Celý jejich majetek
připadl jaroměřskému kostelu.
Farář Litobor ve zlé předtuše ukryl zádušní peníze v rozestavěném kostele svatého Mikuláše.
Hřivna* je 253 gramů určitého kovu. Najdi název kovu, chemickou značku, latinský název a správný tvar hřivny.

ZLATO

Au

AURUM

Cu

STŘÍBRO

Ag

CUPRUM

II .

MĚĎ

ARGENTUM

Spočítej kolik gramů je 5000 hřiven. Výsledek převeď z gramů na kilogramy, dostaneš čtyřmístné číslo. Zapiš si je.
Jednotlivá čísla mezi sebou sčítej dokud Ti nezůstane jedno jednomístné číslo. To si zapiš do kroužku, kam ukazuje šipka.

kg
III .

Spoj čarou názvy cechů se svým cechovními znaky. Číslo zapiš do kroužku.

1.

2.

POKRÝVAČI

3.

KREJČÍ

4

ZBROJÍŘI

STAVITELÉ CHR ÁMŮ

5.

6.

PRECLÍKÁŘI

MLYNÁŘI

Podtrhni písmeno v názvu cechu dle nápovědy: 1 cech – druhé písmeno. 2. cech – první písmeno. 3. cech – sedmé písmeno.
4. cech – třetí písmeno. 5. cech – první písmeno. 6. cech – třetí písmeno.

IV.

První číslici už máš vyplněnou. Počítej dál. Do každého políčka napiš výsledek výpočtu.
Čísla v kroužku určují pořadí cechů. Podtržená písmena z úkolu č. III zapiš dle pořadí do tajenky.
+1=

V.
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-2=

-2=

-1=

+2=

je místnost, kam Litobor ukryl zádušní peníze.

Příběh je volně inspirován událostí, která je popsána v knize Antonína Knappa „Paměti královského věnného města Jaroměře
nad Labem“ vydané v roce 1887. On-line na: https://archive.org/details/pamtikrlovskhov00ajomgoog/mode/2up

*Zádušní peníze, záduší: peníze určené na stavbu a opravy chrámu.
NÁPOVĚDA: Nevíš si rady? Nejsi si jistý správnou odpovědí? Zkus se zeptat kamaráda,
dospělého nebo učitele. A nebo použij GOOGLE! Text a ilustrace: –krý–

I.
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ČESKOSLOVENSKÁ CÍRKEV HUSITSKÁ
Vážení spoluobčané, kdysi dávno dal Ježíš obyčejnému rybáři Šimonu Petrovi velký úkol, aby do svých sítí už nechytal ryby jako dosud, ale aby Božím slovem chytal do Božích sítí lidi. Jistěže to neznamená, že Bůh chce lidi zbavit jejich svobody a udělat z nich své
otroky. Být rybářem lidí, jak to žádá Kristus, není žádná manipulace.
Je za tím jen Boží láska, která touží po lidské přítomnosti a má zájem, aby člověk dokázal být sám sebou v celém
svém člověčenství v napojení
na svrchovaného stvořitele.
Jenže svět to vidí trochu jinak. Stačí se jen porozhlédnout, a těch rádoby rybářů
se okolo každého z nás pohybuje jaksi neúměrně mnoho.
Jejich sítě nás jako jemné pavučiny omotávají. A na jejich
udici tak vábivě voní návnada, že člověk
často zcela zmámen přestane rozumně
uvažovat.
Nejsou náhodou všechny ty předvolební sliby poslanců, jak změní svět k lepšímu, prodejců energií, jak nám ušetří
náklady na teplo a světlo či pojišťoven,
že nás nevyužijí a bank, že nás neuškrtí
pod krkem také tou sladkou návnadou?
Kolik je jen těch rybářů s udičkou a s tím
sotva viditelným vlascem! A čím více jim
věnujeme pozornost, tím rychleji se třepotáme v úzkosti jako ta rybička a jsme

vhozeni do kádě k ostatním dobro hloupým, odkud není úniku. Káď už je
konečná.
Tedy aspoň pro ryby.
Jenže my naštěstí rybami nejsme, a máme šanci uniknout, mnohé zvrátit i změnit.
Hlavně však k tomu všemu musíme používat rozum a mozek. Nepodléhat
panice ani lhostejnosti. Pokud si totiž zachováme chladnou hlavu, klid a nezůstaneme lhostejní nejen jeden k druhému, ale i ke všemu dění okolo sebe, pak je tu ještě naděje, že i svůj vlastní život prožijeme podle
svých představ.
Život žijeme každý jenom jednou. Mějme
to, prosím, na paměti, a zkusme nejen
život jako celek, ale každý den prožít
tak, jako by byl poslední.

KOLIK JE JEN PÍSNIČEK
O NAŠICH MĚSTECH?
Přijďte si poslechnout
(a třeba i zazpívat)
ve čtvrtek 31. března 2022
od 16.00 hodin
do Husova sboru – modlitebny
hraje a zpívá Hanka Juričková.

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

Klidné a pokojné dny v předjarním čase
přeje nám všem farářka
Mgr. Alena Fabiánová

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

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV – FARNOST JOSEFOV
neděle 08:00 hod. (Jasenná, kostel)
09:30 hod. (Josefov, kostel, během mše dětská školka)
středa 17:00 hod. (fara ul. Duškova č. p. 77)
pátek
17:00 hod. (fara ul. Duškova č. p. 77)
Každou 2. neděli v měsíci se koná dětská rytmická mše.
První pátek v měsíci je adorace a požehnání. První neděli v měsíci
se koná na Starém Plese v kapli sv. Huberta mše (v letních
měsících od 14:00 hod.)
Kontakt na farnost, tel.: 731 402 211,
mail: farnost.josefov@gmail.cz,
www.farnostjosefov.cz, facebook: @FarnostJosefov
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
pondělí 14:00 hod. (posezení nad biblí v Černožicích)
středa 18:15 hod. (biblická hodina – sudý týden)
pátek
17:00 hod. (Biblický kroužek)
neděle 09:00 hod. (Semonice)
11:00 hod. (2. a 4. neděle Jaroměř)
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, tel.: 491 110 175, 604 149 841.
Více informací na www.semonice.evangnet.cz
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STOMATOLOGICKÁ AMBULANCE – 3/2022 a 4/2022 od 8:00 do 12:00
Denisovo nám. 665
5. 3. a 6. 3.
MUDr. Semerák
NÁCHOD
491 424 921
Rokolská 123
12. 3. a 13. 3.
MDDr. Kyselá
NOVÝ HRÁDEK
495 496 030
Běloveská 123
19. 3. a 20. 3.
MDDr. Jirásek
NÁCHOD
703 600 915
Z. Němečka 130
26. 3. a 27. 3.
MUDr. Strnadová
JOSEFOV
491 812 495
Komenského 72
2. 4. a 3. 4.
MDDr. Just
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
491 472 946
Komenského 72
9. 4. a 10. 4.
MDDr. Šeda
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
491 472 946
Českých bratří 407
15. 4. a 16. 4.
MUDr. Klimek
NÁCHOD
491 427 603
Husovo nám. 36
17. 4. a 18. 4.
MUDr. Záplatová
ČESKÁ SKALICE
491 452 447
Komenského 10
23. 4. a 24. 4.
MUDr. Filipová
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
491 472 721
č. p. 118
30. 4. a 1. 5.
MUDr. Nezvalová
VELKÝ TŘEBEŠOV
491 453 272
Změna služeb vyhrazena. Aktuální rozpis služeb sledujte na: https://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=314631

PRIMÁŘ MIROSLAV ŠKODA: NEUROLOGIE SE VYVÍJÍ,
ODDĚLENÍ SE MUSÍ TAKÉ POSOUVAT DÁL
Po 26 letech ve funkci primáře neurologického oddělení se MUDr. Miroslav Škoda rozhodl předat žezlo svému nástupci. „Neurologie
je progresivní obor a oddělení se musí stále vyvíjet. Proto jsem se rozhodl předat jej mladšímu kolegovi, který ho opět posune dál,“
říká dlouholetý primář, pod jehož vedením vzniklo v náchodské nemocnici iktové centrum či akreditované centrum pro léčbu bolestí hlavy. V náchodské nemocnici strávil celý svůj profesní život, ale medicína ho přitom stále baví. I proto do penze ještě zcela neodchází, dva dny v týdnu se bude věnovat svým pacientům v neurologické ambulanci.
Skončit po 26 letech ve vedoucí funkci
je velká životní změna. Jak ji prožíváte?
Sám jsem zvědav, jak se s tímto
životním mezníkem vyrovnám.
Jsem rád, že s neurologickým oddělením zůstanu v kontaktu, práce mě stále baví a mám rád lidi.
Vyhodnotil jsem to tak, že nadešel čas předat primariát mladšímu kolegovi. Oddělení povede
MUDr. Petr Štěpán, který je vedoucím lékařem iktového centra,
na náchodské neurologii pracuje
téměř 13 let, s novou rolí si určitě
dobře poradí.
Když porovnáte své někdejší představy
o svém profesním životě se skutečností, co Vás napadá?
Původně jsem chtěl být učitelem, protože můj tatínek byl ředitelem na vesnické škole, takže
práce s dětmi mě lákala a bavila. Názor jsem změnil ve třeťáku
na gymnáziu, kdy jsem se rozhodl, že půjdu na medicínu. Trochu
mě tehdy ovlivnila moje tehdejší přítelkyně, která šla studovat
medicínu. Studoval jsem tedy lékařskou fakultu v Hradci Králové
a nikdy jsem nelitoval. Vždycky
jsem se chtěl věnovat internímu
oboru, spíše než chirurgii, proto jsem zvolil internu. Neurologie
se jako příbuzný obor v padesátých letech z interny oddělila
a tady v Náchodě vzniklo tehdy
jedno z prvních neurologických
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oddělení v republice. Založil ho
roku 1953 pan primář Kříž. Za
bezmála sedmdesát let se tu vystřídali pouze tři primáři.
Kde jste po studiích začínal?
Moje první zaměstnání bylo v OÚNZ Náchod, kdy jsem
v roce 1982 začal pracovat jako
sekundář na interním oddělení
v Broumově. V červenci 1984 jsem
pak přestoupil na neurologii do
náchodské nemocnice, když mě
emeritní primář Kamil Kříž přesvědčil o krásách tohoto oboru.
S panem primářem jsem občas
cestoval autobusem do broumovského výběžku a poslouchal jsem
jeho příhody z medicínské praxe.
Byl to neuvěřitelně vtipný a erudovaný lékař, který ve své době
patřil k nejprogresivnějším odborníkům v oboru. Dodnes mám
uschovány seznamy jeho odborných prací a přednášek. První
atestaci z neurologie jsem absolvoval v roce 1986 a druhou v roce 1991. Primariát jsem převzal
po paní primářce Benešové 1. ledna 1996 a od té doby jsem působil bez přerušení na stejné pozici.
Jak se za tu dobu váš obor vyvíjel?
Neurologie jako obor zaznamenala v posledních desetiletích
neskutečný pokrok. Když jsem
začínal, bylo v Hradci Králové
k dispozici jedno CT vyšetření
mozku za měsíc. Dnes je normou,

že pacient s podezřením na cévní
mozkovou mrtvici musí absolvovat CT vyšetření spolu s mozkovou angiografií a perfuzí (zobrazením průtoku krve určitými
oblastmi mozku) do několika minut po příjezdu do nemocnice.
Dalším průlomem v diagnostice
neurologických onemocnění bylo
zavedení magnetické rezonance
(MRI), zejména v diagnostice roztroušené sklerózy mozkomíšní
(RSM) a dalších neurologických
onemocnění. Díky pokrokům
v léčbě je možno při včasném zásahu zcela vyléčit množství pacientů s mozkovou mrtvicí, a u třetiny pacientů s RSM zastavit progresi onemocnění. To se ještě
koncem 20. století zdálo utopií.
Současně vám ale také přibyli pacienti
s cévní mozkovou příhodou. Čím to je?
Ano, nárůst cévních mozkových
příhod (CMP) je poměrně vysoký. Na oddělení přijmeme ročně
okolo 500 pacientů s tímto onemocněním. Pozitivním trendem
naopak je, že současně poklesla četnost mozkových krvácení,
a to zejména díky kvalitní léčbě
vysokého krevního tlaku. Nárůst
CMP je dán především stárnutím populace, ale svou roli hraje také špatný životní styl, nízká pohybová aktivita a obezita.
Dalšími významnými rizikovými faktory pro vznik mrtvice jsou
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zejména vysoký krevní tlak, kouření a nedostatečná léčba srdeční arytmie.
Jakou roli hraje v tomto onemocnění
stres?
Nadměrný stres vede právě k hypertenzi, nadměrnému vyplavování adrenalinu a poruchám metabolismu glycidů. Je tedy také
jedním ze závažných rizikových
faktorů
cerebrovaskulárních
onemocnění.
Ještě nějaký další trend ve svém oboru pozorujete?
Je pravdou, že v posledních letech výrazně přibylo pacientů s nádory mozku, primárními nebo metastatickými při postižení jiných orgánů. Určitě je
to částečně způsobeno zlepšenou diagnostikou (CT, MRI) ale
i zhoršující se kvalitou životního
prostředí. Přibylo i vertebrogenních onemocnění (obtíže s páteří) což sebou nese současný životní styl.
Jako primář oddělení jste stál u zrodu iktového centra v náchodské nemocnici. Co to náchodské neurologii
přineslo?
Boj o iktové centrum (IC) probíhal několik let. Akreditaci pro jeho provoz jsme nakonec získali v roce 2012. Velkou zásluhu při
založení a funkci centra má současný primář MUDr. Petr Štěpán
se svou erudicí v intenzivní medicíně. Ruku v ruce s otevřením
IC se nám otevřely možnosti přístrojového dovybavení oddělení,
radiodiagnostiky a rehabilitace

prostřednictvím dotací. V té době
jsme pořídili celou řadu přístrojů,
včetně počítačového tomografu (CT) a ultrazvuku. Iktové centrum je přínosem zejména pro
pacienty z našeho regionu, kteří nemusejí být převáženi až do
Hradce Králové, ale včasnou diagnostiku a léčbu jim můžeme poskytnout už během několika minut po vzniku mozkové příhody,
což je rozhodující faktor pro další prognózu nemocného.
Neurologie je komplexní obor, který člověka vnímá možná celistvěji než
mnohé jiné specializované obory. O to
složitější je ale možná někdy najít příčinu potíží…
Někdy je to skutečně pátrání, a to
mě právě baví. Neurologie je velmi zajímavý obor s úžasným potenciálem, zvláště v dnešní době, kdy je již k dispozici celá řada sofistikovaný diagnostických
metod a nových terapeutických
postupů. To samozřejmě vyžaduje neustálé studium a celoživotní
vzdělávání lékařů. A proto je zapotřebí, aby se oddělení dále vyvíjelo. To je jeden z důvodů, proč
by měl vedoucí funkci převzít někdo mladší, kdo oddělení posune
opět dál.
Co byste se svými bohatými zkušenostmi v současném zdravotnictví
změnil?
Určitě je to současný komplikovaný systém vzdělávání. Velké
množství medicínských oborů tak trpí nedostatkem lékařů. Zejména obory jako dětská

neurologie nebo psychiatrie, nejsou v rámci našeho kraje dostatečně personálně zajištěné. To
samé platí u zdravotních sester,
kde je podle mého názoru i nízké platové ohodnocení, vzhledem
k náročnosti jejich práce.
Také mám pocit, že se zhoršují
i interpersonální vztahy mezi lékaři, trochu se tady vytrácí etiketa. Často vázne i spolupráce
nemocnic s praktickými lékaři,
lékaři v nemocničních ambulancích suplují práci praktických lékařů u diagnóz, které nepatří do
péče specialisty.
Děkuji za rozhovor. Ať se Vám v další
životní etapě daří.
Lucie Chytilová,
Oblastní nemocnice Náchod
– redakčně kráceno –

DOMOV SV. JOSEFA V ŽIRČI
DOMOVENKA – POMOC PRO NEMOCNÉ
ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU
Žít doma je pro 6000 vážně nemocných roztroušenou
sklerózou v ČR prakticky neřešitelná věc. Aby to dokázali,
potřebují pravidelně cvičit.
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Darujte 1 Domovenku, ta zajistí 1 hodinu cvičení měsíčně
pro jednoho pacienta s roztroušenou sklerózou v hodnotě
290 Kč. Je to cesta k větší soběstačnosti pacienta s tímto autoimunitním onemocněním.
„Nemohu již téměř hýbat rukama, ale díky specialistům
v Domově sv. Josefa mohu být zaměstnán. Bez vašich darů by
to nebylo možné,“ říká Josef, pacient s touto diagnózou.
Příběhů lidí s roztroušenou sklerózou je v ČR více než 25000.
Vaše pomoc jim dává naději na lepší život.
Více informací: https://www.domovsvatehojosefa.cz/pomahejte-s-nami.html
Zdroj: www.domovsvatehojosefa.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
MONTÁŽ TĚSNĚNÍ do OKEN a DVEŘÍ,
plastové/dřevěné. Rádi přijedeme a poradíme. www.MontazTesnení.cz,
tel: 734 240 608.
Hledám ke koupi chatu nebo domek do
30 km od Jaroměře. Tel. 774 777 073.
Koupím dům v Jaroměři nebo blízkém
okolí, financování máme zajištěno.
Volejte na tel. č. 775 777 073.
OBUV NOBL Jaroměř (naproti České
poště) nabízí novou jarní obuv značek
Rieker, Tamaris, Marco Tozzi, S.Oliver,
Jana... www.obuvnobl.cz
Důchodce shání byt 1+1 nebo 2+1
v Jaroměři a okolí. Mám hotovost. Volejte
prosím na 776 566 630.
Čištění koberců a čalounění pro
domácnosti i firmy. Kompletní
úklidový servis. Kvalitně za rozumnou
cenu a s dopravou zdarma. Telefon:
603 701 992. www.penjak.cz
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Sháním byt v Jaroměři a okolí, mám hotovost, velice spěchá. Volejte prosím na tel.
774 777 072.
Dobře zaplatím za starožitnosti a sběratelské předměty. Staré mince a bankovky,
medaile, odznaky a vyznamenání, šperky,
fotoaparáty, náramkové a kapesní hodinky, hračky do r. 1960, pohledy a známky,
pivní lahve a cedule, půllitry, knihy, šavle a bodáky, obrazy, sochy, sklo, porcelán, housle, vzduchovky, pudřenky a jiné.
Poradenství i návštěva je ZDARMA, platba
hotově. Tel.: 605254511, p. Hrneček Jiří.
Hledám pro moji babičku (65 let), která
žije v Jaroměři kamarádku/kamarádky.
Řekl bych o ní, že je dost povídavá, kuřačka, ráda červené víno a celkově si život dřív dost užívala. I teď je velmi čilá,
fyzicky lépe než mnoho mladších a zcela
při smyslech. Nicméně, poslední roky, co
je v důchodu, mi přijde, že je často sama
a že se nudí. Chtěl bych jí najít někoho,
s kým se bude moct navštěvovat, zajít do
restaurace, jezdit na výlety nebo dovolené a celkově, aby si ten život ještě užila.

Myslím, že by ji bavila i nějaká ta turistika, teď začala chodit na delší procházky.
Pokud víte o někom podobném a nebo to
má Vaše babička/mamka stejně, kontaktujte mě na emailu: kamaradkaprobabicku@seznam.cz Můžeme je zkusit propojit
a uvidíme, co z toho bude.

INZERCE VE ZPRAVODAJI
Řádková inzerce má být zadána v textovém souboru (např.: txt., doc., docx.).
Plošná inzerce má být ve formátu pdf.,
možné jsou i obrazové formáty jpg.
a png. ve vysokém rozlišení. Inzerce
je VŽDY ČERNOBÍLÁ.
Za grafické zpracování se účtuje 20 %
navíc z celkové ceny inzerátu.
Inzerci plošnou i řádkovou zadávejte
pomocí objednávkového formuláře,
který je ke stažení na webu města
Jaroměře, nebo si o něj požádejte na
e-mailu: zpravodaj@jaromer-josefov.cz
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Účetnictví
tel.: 777 878 813
dita.otmanova@seznam.cz

Správa bytových domů

CESTOVNÍ KANCELÁŘ FISCHER JAROMĚŘ
nabízíme zájezdy

Eastern Europe

Kotva ****

Sealine Bonaparte Suite ***+

Bulharsko / Burgas / Slunečné pobřeží

ODLET:

Turecko / Turecká riviéra / Alanya

9. 6.

12. 6.–1

12 78all0

ODLET:

. 6.

7. 6.–14

Kč
12 99all0inclus

Kč

inclusive

ive

Funtazie Klub

Karavados Beach ***

Vincci Helios Beach ****

Řecko / Kefalonie / Karavados

Tunisko / Djerba / Midoun

DĚTSKÝ FUNTAZIJNÍ KLUB,

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

ODLET:

. 6.

9. 6.–16

Kč
11 800

snídaně

ODLET:

. 6.

7. 6.–14

Kč
13 10all0inclus

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

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





+420 491 401 211



Go
ondella CZZ s.r.o.

jobs@gondella.cz

Říkov 266

www.gondella.com

552 03 Česká Skalice

REVOLUCE VE SLEDOVÁNÍ TELEVIZE

4K již nyní

IPTV

Přehrávání pořadů až 14 dní zpětně
na televizi, mobilu i počítači

14

Vaše nahrané pořady dostupné
kdekoliv a kdykoliv
Pozastavení a přetáčení
sledovaného televizního pořadu

SLEDUJTE

AŽ 145 TV
PROGRAMŮ

Neomezujte se s DVB-T2 a užívejte výhod a funkcí
moderní IPT

www.stylsoft.cz
info@stylsoft.cz

•

493 314 031

facebook.com/alphastylsoft

ALPHA StylSoft, s.r.o.
Husova 112, Jaroměř

INTERNET • TELEVIZE • MOBIL • TELEFON • ZABEZPEČENÍ • KAMERY
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BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
na období jaro, léto

Josefov – Bastion IV.
Okružní 242

(na kopci na rohu za květinkou doleva a po Okružní
asi 200 m až k sochám)

Pátek 25. březen 17:00 – 19:00 hod. příjem
Sobota 26. březen 9:00 – 12:00 hod. prodej
Sobota 26. březen 18:00 – 18:30 hod. výdej
Do prodeje přijímáme jarní a letní oblečení, obuv, hračky
a kojenecké potřeby.
Věci označte větším lepícím štítkem, na kterém bude uvedeno číslo
ze seznamu, velikost, cena a vaše značka (např. zkratka jména).
Cedulku je nutné umístit tak, aby dobře držela. Soupravy či sady
o několika kusech připevněte k sobě (např. zavíracím špendlíkem).
Seznam prodávaných věcí je podmínkou pro případnou kontrolu.
Z kapacitních důvodů nepřijímáme více jak 150 ks na osobu.
(z toho: miminkovské oblečení do velikosti 80 v max. počtu 30 ks,
max. 5 párů bot, hračky v max. počtu 5 ks). Vše musí být čisté
a nezničené.
Vybíráme 50 Kč na náklady spojené s bazarem. Při prodeji
nad 1000,- Kč účtujeme 5 % z celkové prodané částky.
Vyhrazujeme si právo STOP PŘÍJMU z kapacitních důvodů.
Prosíme o dodržení termínu výdeje neprodaných věcí!
Případné informace na tel. čísle 604 402 340.
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