ZPRAVODAJ
JAROMĚŘ

|

JOSEFOV

|

JEZBINY

|

SEMONICE

|

číslo 11
listopad
2020

STARÝ PLES

A
M
R
A
ZD

Rozhovor s výtvarnicí
Markétou Škopkovou str. 14 – 15
Tři otázky pro ředitele
jaroměřských škol
str. 6 – 7

Jaroměřský hokej: Posila
pro áčko i kvalitní mládež
str. 12

Smírčí kříže mezi
Doubravicí a Zábřezím
str. 24 – 25

ZUŠ F. A. ŠPORKA: „OSMDESÁT“
Před osmdesáti lety byl v Jaroměři založen Újezdní hudební ústav – hudební škola, ze které později
po dvouleté přestávce (1947-1949) vznikla v roce 1961 Lidová škola umění, a v roce 1990 Základní
umělecká škola.
V tomto školním roce si proto připomínáme krásné kulatiny. Naší milované škole dáme v průběhu celého školního
roku několik „darů“ v podobě koncertů, představení, výstav a galavečera v jaroměřském divadle. Pro rozprostření oslav do celého školního roku jsme se rozhodli po zkušenosti z druhého pololetí minulého školního roku, kdy jsme
museli zrušit desítky akcí. Proto navzdory nepříznivé situaci doufáme, že i kdyby se zase naše naplánované akce musely rušit, nebude se jednat o všechny. S prvním dárkem
jsme chtěli přijít 21. října, kdy jsme měli připravený tradiční koncert nejmladších žáků „Naše úrodička“. Říjnové akce
jsme bohužel museli zrušit a tak další možností jsou listopadové koncerty „Naše úroda“ (11. listopadu) a „Podzimní
koncert“ (25. listopadu). Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet
a zda budeme mít možnost setkání v koncertním sále školy uspořádat. Během školního roku dále vyjde netradiční
multimediální almanach a ve školním časopisu Zuškoviny si
postupně připomeneme historii naší školy. Oslavy zakončíme již zmíněným Galavečerem, který se bude konat 20.
května v jaroměřském divadle. Tento termín si určitě rezervujte už teď, ať se můžeme společně radovat z osmdesáti let uměleckého školství v Jaroměři.
Vlastimil Kovář, ředitel školy

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ SE PŘESTĚHOVAL

V nových prostorách v budově č. p. 49 na nám. Československé armády nyní naleznete odbor dopravy a silničního hospodářství. V prvním patře se nachází registr vozidel a registr řidičů. V přízemí sídlí vedoucí odboru, silniční správní
úřad a kancelář přestupků v dopravě. Úřední hodiny v pondělí a ve středu jsou během vydávání tohoto čísla Zpravodaje
omezeny takto: dopoledne od 10 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 16 hodin. Situace je velmi proměnlivá, proto sledujte
facebookové a webové stánky města Jaroměře.

Vchod do budovy č. p. 49 z nám.
Československé armády.

Vstup do budovy na registr vozidel
a registr řidičů v prvním patře
ze strany parkoviště Na Valech.

Vstup do budovy v přízemí ze strany
parkoviště Na Valech.
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SLOVO STAROSTY

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
Slovo „listopad“ je obrazotvorné. Vede k představě
ze stromů pomalu padajícího zlatého listí, která přirozeně vede ke ztišení a zahloubání. Možná proto
má někdo právě tento měsíc rád. Příroda tíhne k odpočinku a člověk s ní. Nastupující zima a stmívání
nás vedou do tepla domova…
Před jednatřiceti lety se navzdory chladnému počasí a těm příjemným důvodům, proč se držet doma,
drtivá většina společnosti spojila a vystoupila proti diktatuře, ve které jsme v té době již dlouho žili.
Pokojné protesty zaplnily náměstí. Surové mlácení
studentů během protestů 17. listopadu v Praze nenechalo nikoho lhostejným. Nepřestane mě fascinovat, že celá obrovská společenská proměna proběhla
bez střelby do protestujících, že naše revoluce nemá
oběti na životech, což se o málokteré revoluci dá vůbec říci. Bylo mi tehdy čerstvých dvanáct let, což je
věk, kdy pomalu přestáváme být dětmi, a já viděla
tu změnu přímo v barvě. Šedou a beztvarou krustu
strachu strhnul z tváří lidí listopadový vítr, svět zase
začal být barevný.
Vláda jedné strany skončila, nahradilo ji demokratické zřízení. Získali jsme svobodu se všemi jejími
úskalími, ale byli jsme volní a svobodní. Tu svobodu máme dodnes, jen z ní nejsme tak nadšení jako na
začátku. Vidíme, že svoboda sama o sobě nám nezaručí blahobyt, jistotu práce nebo štěstí. Občas kolem sebe slyším o potřebě tvrdé ruky. Hledá se někdo, kdo by dal svět do pořádku, aby nebyl tak složitý, aby se žilo alespoň trochu jednodušeji.
Nevím, jak tuto poptávku uspokojit, vím jen, že listopadový vítr snáší k zemi zlaté listí a před jednatřiceti
lety se stalo něco úžasného.
Pokojný podzim vám všem přeje
Kristýna Ruferová

UZÁVĚRKA ZPRAVODAJE
V PROSINCI BUDE DESÁTÉHO
Uzávěrka jaroměřského Zpravodaje pro lednové vydání
bude z důvodu vánočních svátků 10. 12. 2020.
–krý–

NEPŘIŠEL VÁM ZPRAVODAJ
DO SCHRÁNKY?
V tom případě nás informujte e-mailem na adresu:
zpravodaj@jaromer-josefov.cz
nebo zavolejte na tel.: 491 847 162.

Vážení spoluobčané,
obracím se na vás v souvislosti s nejpalčivějším problémem dnešních dnů –
pandemií koronaviru.
Náš běžný způsob života, tak jak jsme jej znali z doby před
koronavirovou krizí, je nyní paralyzován jednak strachem
o zdraví nás a našich blízkých, strachem z budoucna, ale
i opatřeními, která jsou pro zvládnutí krize vydávána. Velká
část z vás stále nesouhlasí s vládními opatřeními, a to zejména ze strachu z ekonomických dopadů, a nebo ze ztráty svobody. Bohužel nelze popřít, že ekonomické dopady
budou veliké a následky budeme pociťovat řadu let. Ano,
krátkodobě přicházíme i o své svobody. Ačkoliv si to mnozí nechtějí připustit, fakta a čísla mluví jasně. Reálně hrozí kolapsy nemocnic a veškeré zdravotní péče. Dnes, kdy
píši tyto řádky (22. 10. 2020) již v našem kraji pomáhá v nemocnicích armáda, odkládají se neakutní zákroky, kraj vydává pracovní příkazy studentům zdravotních a sociálních
škol. Situace se v naší zemi vymkla kontrole a je hlavně na
každém z nás, jak to zvládneme.
Zejména světem sociálních sítí se šíří řada falešných zpráv
a informací, které nám jsou daleko příjemnější, jelikož přináší zlehčující pohled na věc, popírají skutečný stav a vytvářejí konspirační teorie. Objevují se zástupy samozvaných „odborníků“, kteří nám podsouvají přesně to, co chceme slyšet, a my samozřejmě chceme slyšet, že tu žádný
problém není. Psychologové vedou řadu let klasický model reakcí lidí na přítomný problém – fáze popírání (věříme
lžím), fáze hněvu (nenávist a agrese vůči okolí a opatřením),
fáze smlouvání (přesvědčujeme se, že to tak zlé nebude).
Nyní je však potřeba přejít ke kritickému myšlení, a uvědomit si následky, kterých se dopouštíme nezodpovědným
chováním.
Chci vás všechny požádat, dodržujte veškerá vydaná opatření, byť chápu, že jsou omezující a ztrpčují život. Chápu,
že nám mnohým dochází trpělivost a mnohdy i síly, nesmíme však ztrácet naději! Pokud se neomezíme teď, tak
následky budou ještě daleko větší a nepříjemnější.
Pokusme se společně si zachovat pozitivní myšlení, buďme
ohleduplní a podporujme se navzájem. Veselá mysl je půl
zdraví, stále ještě můžeme vyrazit na procházky do přírody. Využívejte této možnosti, realaxujte, využijte situace a postavte se novým výzvám, začněte třeba sportovat,
věnovat se něčemu, co jste dlouho odkládali, a co se nyní
může stát vaším novým životním motorem.
Buďme silní, společně to zvládneme!
Josef Horáček

–krý–
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2020

Ve dnech 2. a 3. října 2020 se uskutečnily volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. V našem kraji bylo registrováno 439 075 voličů. K těmto volbám se dostavilo 180 081 voličů, což činilo volební účast 41,01 %. V Jaroměři bylo k druhému dni voleb registrováno 9 840 voličů a k volbám se dostavilo 3 256 voličů, což činilo volební účast 33,09 %.
Královéhradecký kraj čítá 923 volebních okrsků, které byly řádně zpracovány do výsledků voleb, tzn., že náš kraj měl
100% zpracovatelnosti volebních okrsků.
Přehled stran, které získaly alespoň jeden mandát ve volbách do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje:
Název

počet hlasů

hlasů v %

počet mandátů

ODS + Starostové a nezávislí a Východočeši

41 668

23,53

12

ANO 2011

39 037

22,04

12

Česká pirátská strana

25 513

14,41

7

Spolu pro kraj – Osobnosti kraje, ČSSD a Zelení

15 726

8,88

4

Koalice pro Královéhradecký kraj – KDU-ČSL,VPM, Nestraníci

14 738

8,32

4

Spojenci pro Královéhradecký kraj

13 891

7,84

4

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

9 657

5,45

2

Výsledky hlasování v Jaroměři:
Kandidátní listina
číslo
4

název
Koalice ČSSD, Zelení

platné hlasy
celkem

v%

327

10,15
0,68

5

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

22,

16

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

216

6,7

19

Česká pirátská strana

399

12,39

32

Koalice KDU-ČSL,VPM, Nestraníci

210

6,52

47

Kolice Top 09, HDK, LES

178

5,52

50

ANO 2011

734

22,79

63

Komunistická strana Čech a Moravy

152

4,72

67
70

Volte Pravý blok www.cibulka.net
Trikolóra hnutí občanů

1
67

0,03
2,08

73

Koalice ODS, STAN a Východočeši

882

27,39

82

ROZUMNÍ – Petr Hannig

32

0,99

ODPAD JEN DO SBĚRNÝCH NÁDOB

Upozorňujeme občany, že odpad mimo sběrné nádoby
nebude vyvážen. Tato informace platí jak pro malé černé nádoby na směsný komunální odpad, tak pro kontejnery na vytříděné složky odpadu. Prosíme, neodkládejte odpad mimo nádoby, zakládáte tak černé skládky a porušujete obecně závaznou vyhlášku města č. 7/2004. Děkujeme
za pochopení a udržování pořádku v našem městě.
odbor životního prostředí

Ing. Jiří Kotland, vedoucí
odbor organizačních a vnitřních věcí

SYSTÉM „DOOR TO DOOR“
(1. 11. 2020 – 3. 1. 2021)

PAPÍR:
4. 11. a 2. 12.

PLAST:
9. 11. – 15. 11., 23. 11. – 29. 11.,
7. 12. – 13. 12., 21. 12. – 27. 12.

KONČÍ SVOZ BIOMASY
SVOZ BIOMASY VE VACÍCH KONČÍ
TUTO SEZONU 9. 11. 2020.

KOMUNÁL:

Celoročně je možný samostatný svoz biomasy na sběrný dvůr v Jaroměři, který je otevřený v pondělí od 8:00
do 18:00, ve středu a v pátek od 8:00 do 17:00 a v sobotu
od 8:00 do 12:00.
–krý–
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Blahopřejeme všem nově zvoleným zastupitelům
Královéhradeckého kraje.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu voleb v Jaroměř, členům našich
volebních komisí a voličům, kteří se zúčastnili voleb do
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Tyto volby byly
obzvláště těžké, a to hlavně z důvodu dodržování přísných
hygienických nařízení. Aktuální situace (Covid-19) nám
komplikovala situaci i v počtu členů komisí, kdy nám během 2 dnů odřeklo účast 17 členů. Všichni členové volebních komise i volební tým MěÚ Jaroměř má náš velký dík
a uznání.

Každý lichý týden, tj.: od 2. 11. – 8. 11., 16. 11. – 22. 11.,
30. 11. – 6. 12., 14. 12. – 20. 12., 28. 12. – 3. 1.

září | 20 | 20
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OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONÁJMU Č. 23/2020
DÁLE JEN „ZÁMĚR“
Město Jaroměř dle ust. § 39 odstavce č. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném
znění zveřejňuje tento záměr, který byl schválen Radou města Jaroměře dne 30. 9. 2020 usnesením
č. 1099-28-2020-OMM-RM pronajmout níže uvedený nemovitý majetek:

PŘEDMĚT PRONÁJMU:

Nebytový prostor (zděná hala + zázemí) o výměře 2 354 m2,
který je součástí pozemku p. č. 555, nebytový prostor
(zděná hala) o výměře 2 365 m2, který je součástí pozemku p. č. 556 a pozemek p. č. 557/1 o výměře 4 967 m2. Haly
s pozemkem tvoří jeden areál, který je oplocen.
Pozemky včetně budov jsou zapsané u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Náchod, pro obec Jaroměř, katastrální území Josefov
u Jaroměře.
Účel pronájmu musí být v souladu s úz. plánem města:
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ/LEHKÝ PRŮMYSL
(VL)
Hlavní využití: plochy pro výrobu a skladování.
Přípustné využití: nerušící výroba, sklady, logistické
terminály.
Podmíněné přípustné využití: technická infrastruktura,
dopravní plochy, odstavná parkoviště.
Podmínka: nezbytnost obsluhy přípustných funkcí, administrativní funkce a objekty, ubytování, stravování, včetně
doprovodných funkcí a objektů.
Nezbytnost obsluhy přípustných funkcí a pokud přípustné
funkce neruší podmíněně přípustné funkce.
Nepřípustné využití: ostatní zařízení a funkce.
Ostatní regulativy: vyplývající z plánu charakterů pro tuto
plochu.
V případě potřeby si nájemce zajistí zpracování požárně
bezpečnostního řešení ke smluvenému účelu užívání, uvede předmět nájmu do stavu způsobilého užívání a bude jej
v tomto stavu udržovat, to vše na své náklady.

Předmět nájmu je vyznačen v situačním plánku záměru.
Účel pronájmu musí být v souladu s uzemním plánem
města.

TERMÍN PRONÁJMU:

Předpokládaný termín uzavření nájemní smlouvy je
ve 4. čtvrtletí roku 2020, na dobu neurčitou.
Žádost musí obsahovat:
• jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby včetně přesné adresy, IČ, DIČ, telefonický kontakt, e-mail,
• účel pronájmu,
• nabídku výše nájemného bez DPH za kalendářní
měsíc / kalendářní rok (DPH bude přičteno dle
platné legislativy); k nabídnuté výši nájemného
budou připočteny náklady na služby spojené
s užíváním předmětu nájmu (energie apod.),
• čestné prohlášení o výši dluhu vůči Městu Jaroměř,
formulář je k vyzvednutí na odboru majetku města,
případně ke stažení na internetových stránkách.
Vyjádření k záměru, připomínky, náměty podávejte písemnou formou na adresu Město Jaroměř, nám.
Československé armády 16, 55101 Jaroměř v termínu vyvěšení záměru nejpozději do 11. 11. 2020 – 12:00 hod. v zalepené obálce s označením „Záměr pronájmu č. 23/2020
- neotvírat“. Veřejné otevírání obálek proběhne dne
11. 11. 2020 v 13:00 hod. v budově městského úřadu v badatelně (2. patro).
Město Jaroměř si vyhrazuje právo od záměru odstoupit.
Miroslava Balková, referentka
odboru majetku měst

JAKÝ BY MĚL BÝT UČITEL 21. STOLETÍ?

Na to jsme se ptali samotných jaroměřských učitelů, ti se
shodovali a zde je záznam odpovědí:
„Nápaditý, komunikativní, vzdělaný, pohotový, empatický,
podnětným průvodcem na cestě vlastního objevování samotnými žáky, empatický, trpělivý, motivovaný, všestranný, cílevědomý, aktivní, kamarádský, měl by chtít zkoušet
nové věci, schopný partnerské komunikace, schopný zapálit děti k chuti objevování nových věcí, otevřený k novinkám, všestranně nadaný (využívá ICT ve výuce, pracuje
s nadanými žáky a zároveň práce s žáky s vzdělávacími potížemi, schopný dobré spolupráce s rodiči nebo asistentem
pedagogem i kolegyněmi v týmu), schopný využívat různých forem a metod práce během výuky.“
Místní akční plán rozvoje vzdělávání MAP Jaroměřsko přišel s nabídkou pomoci rozvíjet právě zmíněné vlastnosti a dovednosti pedagogů a ve spolupráci s JOB – spolek
pro inovace a jeho vedoucím vzdělávací sekce Zdeňkem

Dlabolou. Během škol. roku 2020/2021 se v devíti setkáních učitelé posílí v metodách aktivního učení, v přístupu k hodnocení, které podporuje rozvoj dítěte a komunikativních dovednostech a zvládání náročných situací.
Do kurzu se přihlásilo 26 učitelů z jaroměřských škol
a všichni se 15. října připojili k prvnímu online setkání.
Učitelské nadšení pro profesní rozvoj přehlušilo náročné
přípravy na distanční výuku dalších dní.
Děkujeme učitelům, že naše děti podporují na cestě ke
vzdělání.
Mgr. Darina Bártová
Projekt CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/17_047/0008602 Místní akční
plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Jaroměř.
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TŘI OTÁZKY PRO ŘEDITELE JAROMĚŘSKÝCH ŠKOL
Zažité postupy ve vzdělávacím procesu dostaly tento rok na frak. Studenti a žáci, učitelé a rodiče se
snaží v rozbouřených vodách distanční výuky udržet loď nad hladinou. Ředitelé jaroměřských škol
drží pomyslné kormidlo plavidla. Položili jsme jim proto tyto otázky:
1. Jak Vás jarní události připravily na současný podzim? 2. Podepíše se výjimečný stav spojený s epidemiologickými opatřeními na vzdělání dětí? 3. Všichni, koho se vzdělávací proces týká, jsou pod tlakem událostí, které se obtížně předvídají, a především se poměrně rychle mění. Jak se Vám daří udržovat dobrou mysl a pozitivní atmosféru
ve Vaší škole?

MŠ JAROMĚŘ

1. Jarní události byly více stresující,
neboť nikdo nevěděl, co může očekávat, s čím to vlastně máme čest se setkat. Báli jsme se pomalu jeden druhého. Se vstupem do nového školního
roku již panika opadla. Jednak události s epidemií během léta nebyly nijak
znepokojující, šlo povětšinou o lokální
nákazy a v našem regionu byla situace poměrně klidná. Bohužel v září se
ukázalo, že druhá vlna vstoupila v plné
síle i do Jaroměře. MŠMT opět improvizovalo, jednotlivé pokyny dosud přicházejí se zpožděním, zmateně, den
ze dne se mění a mnoho věcí je ponecháno na okamžitém rozhodnutí ředitele. Obzvlášť v mateřských školách
nemáme žádná jasná pravidla, s jistotou víme jen to, že uzavření se nás netýká, že máme dodržovat hygienická pravidla a děti nemusejí nosit roušky. Distanční vzdělávání platí pouze
pro děti s povinnou školní docházkou,
a to ještě při uzavření MŠ či celé třídy. Chtěla bych poděkovat našim disciplinovaným rodičům, kteří bez reptání a trpělivě respektují vnitřní opatření MŠ.
2. Samozřejmě, že to bude mít velký dopad. Každý rodič, učitel i dítě se
s výukou na dálku vyrovnává různě.
Osobní kontakty nic nemůže nahradit,
a navíc tolik hodin týdně před obrazovkou neodpovídá fyziologickým potřebám dětí ani zásadám psychohygieny. Takto se dá pracovat týden, ale ne
delší dobu.
3. Nehledáme negativa, snažíme se řešit vše s úsměvem a nadhledem, nestigmatizujeme se navzájem.
Tolerance a trpělivost jsou nesmírně důležité pro rovnováhu naší mysli. A naše malé děti jsou pro nás studnicí dobré nálady, ty nic neřeší, radují se ze všedních maličkostí a jediným
bubákem je pro ně škraloup na mléce.
Mgr. Šárka Čechová
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ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ

1. Jarní události byly zkouška ohněm,
něco, co jsme nečekali a nemohli se
předem připravit. Přestože mnozí učitelé pracovali s dětmi online už
dříve a všichni byli provázáni přes
školní informační systém, nevyhnuli jsme se mnohým komplikacím a nestabilita přetížené internetové sítě
nám také nepomáhala. Brali jsme to
ale jako test, který přesně ukázal, co
se musíme ještě naučit a v čem zlepšit. Podzimní organizace distanční
výuky už byla proto systematičtější,
i když se stále učíme a snažíme přizpůsobit novým podmínkám.
2. Distanční výuka rozhodně není
ideální volbou pro děti na základní
škole – první stupeň se neobejde bez
pomoci rodičů a na druhém stupni se
vratce opíráme o teprve se dotvářející studijní předpoklady žáků. Nejvíce
chybí okamžitá zpětná vazba, děti
postrádají kolektivní vazby. Předměty
jako tělesná výchova nebo hudební
výchova dostávají na frak, to si dovede každý představit sám. Pokoušíme
se tímto obdobím projít s čistým štítem, přizpůsobit se a neztratit naději
ve světlo na konci tunelu… Ale klasická výuka je nezastupitelná.
3. Myslím, že dobré vztahy jsou základ – jak mezi dětmi a učiteli, tak
mezi kolegy navzájem. A pokud máte
kolem sebe lidi, na které se můžete
spolehnout, kteří vám pomohou nebo
vás i rozesmějí, hned se žije líp.
Mgr. Josef Hovorka

ZŠ KŘIŠŤÁL

1. Zkušenosti posbírané na jaře nás
vedly především k dalšímu „ladění“
systému distančního vzdělávání, které doznalo určitých změn i díky úpravám v legislativě. Náš distanční model
z jara jsme tak doplnili větší mírou zapojení žáků do online výuky a rozšířili jsme materiální podporu formou

digitalizace vzdělávacích materiálů
pro žáky a rodiče.
2. Na tuto otázku se dle mého názoru nedá jednoznačně odpovědět, protože záleží na mnoha faktorech, jakými je např. typ školy a systém její výuky denní či distanční, dále velkou
roli hraje rodinné prostředí a zázemí žáků. Osobně jsem přesvědčen, že
k zásadní změně nedojde - školy dnes
disponují dostupnými technologiemi
a samotní žáci také - díky internetu
se lze dnes naučit prakticky cokoliv.
Lockdown nerovná se blackout…
3. Snažíme se být neustále ve spojení, ať už fyzickém či virtuálním. Náš
pedagogický sbor se schází každý týden - snažíme se reflektovat uplynulé
dny a vzájemně se inspirovat při vymýšlení distančních aktivit pro žáky.
Pozitivní mysl zachováváme také díky
vidině brzkého návratu dětí do školy.
Mgr. Pavel Palička

ZUŠ F. A. ŠPORKA

1. Na jaře jsme byli všichni hozeni do
vody se vzkazem: „plavte“. Voda to
byla studená a hluboká, topit se naštěstí nezačal nikdo. Všichni jsme
se na břeh nakonec nějak dostali. Na druhou vlnu jsme byli na zušce připraveni jako na plavecké závody. Přesto se nikomu z nás zpátky do
vody nechtělo. Jarní zkušenost nás
naučila využívat různé platformy pro
distanční výuku. Zjistili jsme výhody
a nevýhody různých způsobů dálkové výuky. Zkušenosti jsme mezi sebou
sdíleli, naučili jsme se pracovat s rozdílnými možnostmi technického vybavení u jednotlivých rodin, zlepšili
jsme naše technické vybavení. Přesto
se nejvíc ze všeho těšíme – podobně jako na jaře, až se zase uvidíme
a uslyšíme „na živo“.
2. Snažíme se ze všech sil, aby se výjimečný stav podepsal na vzdělávání žáků v zušce co nejméně. Zjistili

září | 20 | 20
listopad

ŠKOLSTVÍ |

jsme, že výjimečný stav přinesl i něco
málo pozitivního. Žáci měli například více času na domácí přípravu.
Mohli jsme se při výuce věnovat oblastem, na které se v běžném provozu dostává pouze okrajově. Osobní
účast na výuce je ale zcela nezastupitelná a dlouhodobějšího hlediska je
distanční forma výuky přes všechnu
snahu nedostačující.
3. Plně si uvědomujeme, že výuka na
zušce by měla v dnešní době přinášet
osvěžení, uvolnění od stresu, přinést
radost ze setkání s uměním, nejen žákům, ale i jejich rodičům. Jsme si tohoto závazku vědomi a možná proto
se snažíme při setkáních přinášet nejen kumšt, ale i dobrou náladu a sdílet alespoň na dálku radost ze společné práce.
Mgr. Vlastimil Kovář

GYMNÁZIUM J. ŽÁKA

1. Po zkušenostech z jara, kdy jsme
s mými kolegy byli hozeni před hotovou věc a ministerstvo školství nás
nechalo zcela volně „plavat“ a s ničím
nám nepomohlo, jsme se vytrénovali
a hodně poučili. Aby žáci jasně věděli, co po nich budeme chtít, jsme se na
začátku tohoto školního roku domluvili na jednotném komunikačním prostředí, za které jsme zvolili Microsoft
TEAMS. Všichni učitelé byli proškoleni tak, abychom vzdělávali žáky

stejným způsobem. Také žáky jsme na
distanční výuku stihli připravit, takže v současné době není s výukou na
dálku téměř žádný problém.
2. Je pochopitelné, že není možné
distančním způsobem naučit žáky
vše, jako když prezenčně dochází do
školy. Vysvětlování složitější látky „na
dálku“ je velmi obtížné i v případě, že
žáci na učitele při synchronní výuce
reagují okamžitě. Učitelé vybírají ve
všech předmětech stěžejní učivo a to
procvičují. Po návratu žáků do školy je nutné tyto znalosti poctivě zopakovat a upevnit, na rozšiřující učivo
pak už mnoho času nezbyde.
3. Jak jsem si sám vyzkoušel, mají
učitelé při distančním vzdělávání
mnohem více práce než při běžné výuce. Snažím se je již dalšími aktivitami a povinnostmi příliš nezatěžovat,
aby se necítili přetížení. Všichni jsou
také vybaveni výpočetní technikou,
aby mohli vzdělávání na dálku realizovat tak, jak jim to vyhovuje.
Také žáci považují prezenční výuku ve škole za přínosnější a vzdělávání na dálku je pro ně náročnější.
Obzvlášť těm mladším chybí kolektiv spolužáků. Přes aplikaci TEAMS se
snaží učitelé žáky co nejvíc podporovat a pomáhat jim, spolužáci se mohou ve virtuálním prostředí také potkávat, ale osobní kontakty to rozhodně nenahradí. Usilujeme o to, aby

rodiče byli pokud možno včas informováni o všem, co a jak děláme a nemuseli svým dětem příliš pomáhat.
Zatím musím naše žáky opravdu pochválit. Výuky se účastní a poctivě pracují jak při synchronní výuce,
tak se snaží plnit i další zadané úkoly.
Všichni doufáme, že se zase brzy ve
škole setkáme a budeme moct pracovat standardním způsobem.
Mgr. Karel Hűbner

SOŠ ŘEMESLNÁ

1. Jarní události nás naučili se orientovat v distanční výuce, pedegogové byli proškoleni v programu Office
365 – Teams a nabyté zkušenosti využíváme v této chvíli.
2. Samozřejmě, jelikož jak na jaře, tak
i v současné době, neprobíhá výuka
odborného výcviku a žákům tudíž
chybí znalosti, dovednosti a požadovaná zručnost. Teorii lze v určité míře
zvládnout distančně, ale manuální
zručnost lze těžko nabýt na dálku.
3. Pedagogický sbor situaci chápe
a žáci se ke vzniklým změnám staví s pochopením a snahou naučit se
maximum. V případě, že se vyskytnou
nějaké problémy, řešíme je s žáky, rodiči i učiteli individuálně a okamžitě.
Doposud jsme vážné negativní ohlasy
nezaznamenali.
Ing. Petr Valášek

ZŠ JOSEFOV: „UČIT SE DÁ I VENKU“
SOUČASNÁ SITUACE OHLEDNĚ PANDEMIE NĚKTERÉ VĚCI VE ŠKOLSTVÍ
NEDOVOLUJE, A TAK JSME VYUŽILI DALŠÍ MOŽNOSTI, KTERÉ NAŠE ŠKOLA MÁ.
Za obrovskou výhodu josefovské základní školy považuji
poměrně velký areál obklopující komplex budov, v němž se
dají aktivně trávit nejen předměty typu tělesná a výtvarná výchova, ale dá se zde i normálně učit jakýkoliv další předmět. Obzvláště teď, kdy je na druhém stupni povinné mít v průběhu celého vyučování roušku na obličeji.
K učení u nás můžeme využívat přírodní učebnu, která je
vytvořena právě v areálu školy. Jsou v ní umístěny lavice
a stoly, na nichž se dá pohodlně sedět a zároveň učit na čerstvém vzduchu.
Děti na 1. stupni mohou v rámci venkovního učení využít
i naučnou stezku tvořenou třinácti interaktivními panely. Názornost výuky je zajištěna jak kvalitními texty, tak
množstvím fotografií a kreseb. Žáci si tak osvojují znalosti
o stavbě těla a vývoji živočichů, jejich třídění a zařazování
do skupin, uvědomují si provázanost živé a neživé přírody,
učí se chápat vztahy a závislosti v rámci různých ekosystémů. Obsah naučných panelů byl vytvořen tak, aby od-

povídal tematickým
plánům učiva prvouky a přírodovědy.
Výhodná poloha naší
školy zároveň umožňuje projít se po nádherných
josefovských šancích, čehož teď využíváme
především v hodinách tělesné výchovy, kdy se nesmí cvičit
ve vnitřních prostorách školy.
Každá omezení přináší i jiné možnosti, pokud je jim člověk nakloněn. I my se tak snažíme překonat nelehké období optimismem a pobytem na čerstvém vzduchu, dokud
nám ho počasí umožňuje.
Mgr. Michaela Langová
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MŠ NA ZAVADILCE: „POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU…“
TAK SE JMENUJE PROJEKT, KTERÝ NÁS BUDE PROVÁZET PO CELÝ LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK.
PRŮVODCEM NÁM BUDE KAŠPÁREK A JEHO KAMARÁDI.
Na každý měsíc mají třídy dle věku, schopností a dovedností dětí připravené různé pohádky, které budou děti
prožívat společně s hlavními hrdiny díky pestré škále tradičních i netradičních pohádkově motivovaných aktivit.
Mohou se těšit například na ekologický projekt –
Pohádková zahrada, výlety a výpravy za pohádkami, pohádkový týden s karnevalem, divadla a další jiné akce pro
děti i jejich rodiče. Celoročnímu projektu se bude věnovat
také sboreček Kuličky, který na svá vystoupení připravuje
pásmo písniček z vybraných pohádek.
Ptáte se, proč zrovna pohádky? „Pohádky jsou jako malé
korálky, kterými se můžeme ozdobit na těle i na duši.“
Děti pohádky potřebují! Touží poznávat svět a stát se jeho
hrdiny. Pohádky pomáhají dětem rozvíjet fantazii,

myšlenkové operace i estetické dovednosti. Prostřednictvím
vnímání chování postav, které v pohádce vystupují, jsou
u dětí rozvíjeny komunikativní dovednosti a posilovány
vzájemné vztahy. Lépe vyjadřují své pocity, dojmy a prožitky. Námi uplatňovaný pedagogický styl počítá s aktivní spoluúčastí a samotným rozhodováním dítěte. Tomu je
přizpůsobena i vzdělávací nabídka činností, která se vždy
zaměřuje na danou pohádku, jež je dítěti tematicky blízká,
snadno pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná
a také prakticky využitelná.
Nyní si můžeme jenom přát, ať nám vše jde podle plánu a letošní školní rok je naplno užitý jako ta nejkrásnější pohádka.
kolektiv MŠ Na Zavadilce

ZŠ NA OSTROVĚ: „NÁVRAT DOBY KORONAVIROVÉ“
Celá naše republika se v současné době nedobrovolně účastní experimentu nazvaného distanční výuka.
Experimentu na tom nejcennějším, co naše společnost má. Na dětech. Je to pokus podporující záchranu
života a zdraví občanů, čili pokus sice nevítaný, ale bohužel také neodvratný. A protože jde o pokus, nejsou
k němu stanovena žádná prověřená pravidla. Ne, to není stížnost, jen pouhé konstatování faktů. Každá
škola k němu přistupuje jinak. Je to způsobeno její velikostí, personálním zajištěním, zaměřením a kdo
ví, čím ještě. U nás na „Ostrově“ je to takhle:
Už na jaře, když
byla
distanční
výuka dobrovolná, jsme si stanovili základní postupy a nechali
je děti vyzkoušet.
Každý náš žák má
svůj vlastní účet
na Office 365.
Můžeme tedy komunikovat přes
Microsoft Teams
a pořádat on-line vyučovací hodiny. Microsoft Teams je
výborný technický nástroj, jak neztratit s dětmi osobní kontakt, jak je motivovat a povzbuzovat. K opakování
učiva slouží také kvízy a testy, jejichž bravurní technické
zvládnutí je pro naše školáky hračka. Využíváme i možnosti tvořit výuková videa a zveřejňujeme je na YouTube.
Děti si je pak mohou po kliknutí na odkaz opakovaně doma
přehrávat. Opakovat se dá i v ITriviu, které pro naše žáky
není žádnou novinkou. Pracovali v něm již při prezenční výuce.
Výborným komunikačním nástrojem je náš školní informační systém Edookit. Denně korespondujeme nejen s dětmi, ale také s jejich rodiči. Elektronická žákovská
knížka ihned ukazuje průběžné studijní výsledky, rozvrh
hodin prozradí, kdy se jedná o vyučování on- line nebo
jen o zadání samostatné přípravy. Děti i rodiče mohou na
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aktuální informace bezprostředně reagovat. Problémy
s technologiemi řeší naše technická podpora, která je žákům i vyučujícím k dispozici po celý vyučovací den. Na telefonu je také naše výchovná poradkyně, speciální pedagogové i etoped. Ti pomáhají dětem vyrovnat se s nenadálou situací, která pro ně je, jak jsme si ověřili při jejich
radostném příchodu do školy v září, velmi stresující.
Extrémně náročná je ale i pro vyučující. Pominu-li to, že
naše práce je založena na neustálém kontaktu s dětmi,
což nám teď velmi chybí, musíme denně řešit zcela nové
situace. Jiná je například příprava na vyučovací hodiny,
jiná je práce s chybou a zpětná vazba od dětí. Učitel denně
kromě své přípravy vyřídí kolem padesátky e-mailů a desítky telefonátů. Nesmí také zapomenout na děti, které
nemají internetové připojení. Není jich sice mnoho, ale
jsou. Těm vyučující zpracovává učivo do pracovních listů
v papírové podobě, děti si je ve škole vyzvedávají a učitel
se pak postará o jejich vyhodnocení. Kromě toho, že vyučuje, učí také sebe. Neustále se musí vzdělávat v nových
technologiích. Nutností jsou také časté videokonference
s vedením školy a ostatními kolegy. To vše jen proto, abychom současnou situaci zvládli s co nejmenšími následky
a mohli po návratu k zažité prezenční výuce pokračovat
v systematické práci.
Věřte nám, děti ani učitelé nemají prázdniny. Právě naopak. Ale třeba se jednou naše společné přeskočení tohoto
vzdělávacího Taxisu zúročí. Třeba se budeme, my i žáci, na
sebe navzájem o to více těšit, až to všechno skončí.
Za všechny „Ostrováky“ Pavla Pazderová
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ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ: „ANI DOBA KORONAVIROVÁ
NÁS OD SPORTOVÁNÍ NEODRADILA!“
I přes všechny nástrahy, které nám „virus“ v poslední době staví do cesty, jsme se na Boženě sportu nevzdali a alespoň některé akce jsme ještě před úplným zákazem úspěšně podnikli.
Nejprve to byl charitativní běh „Jaroměř běží
pro planetu“, které se zúčastnilo cca 60 žáků
7. – 9. tříd. Akce to byla moc hezká a tímto
děkujeme pořadatelům za skvěle zorganizovaný závod s krásnou myšlenkou a cílem pomoci přírodě a naší planetě. Velký dík patří
samozřejmě také našim žákům, kteří svým
startovným přispěli na dobrou věc, zasportovali si na čerstvém vzduchu, a kdo chtěl,
měl možnost si i zazávodit, protože běh byl
i soutěžní.
Další akcí, kterou se podařilo uskutečnit, byl
cyklistický kurz, který v minulém školním
roce kvůli distanční výuce neproběhl. Proto
jsme ho přesunuli na září a od 22. 9. do 25. 9.
jsme s partou deváťáků vyrazili na Stříbrný
rybník, kde jsme byli ubytováni a vyráželi
jsme na výlety do okolí. Podnikli jsme celodenní výlet do Holic, podívali jsme se k rozhledně Milíř a všichni si také vyzkoušeli závod zručnosti a duatlon – závod v jízdě na kole a běhu. Počasí nám
až na poslední den, kdy jsme celou cestu do Jaroměře museli zvládnout za vydatného deště, přálo. Pevně doufáme,

že se všem cyklistický kurz líbil, užili si ho, a těšíme se na
další účastníky.
Mgr. Věra Stránská

ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ: „4. A – NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ“
V úterý 29. září jsme se vydali na dlouho plánovaný pobyt do ekocentra Paleta v Oucmanicích. Současná
hygienická situace nás nezastavila a pobytu se zúčastnilo všech 22 přihlášených dětí.
Strávili jsme čtyři dny mimo školní lavice, neučili jsme se
ani český jazyk ani matematiku, ale odnesli si spoustu poznatků o přírodě, a hlavně zažili spoustu nových aktivit.
Během pobytu si děti vyrobily ptačí budky, uvařily bylinkové čaje podle vlastních receptur, vytvořily svíčky z vosku, dokázaly také pomocí techniky plstění zpracovat ovčí
vlnu do podoby obrázku. Velkým zážitkem byla výprava do
lesa, která vedla přes potoky a divočinou, ve kterém pěšinku musela pomoci vytvořit mačeta, a při zkoumání lesní krajiny vydatně pomáhal i dalekohled. Zkoumání bezobratlých živočichů z rybníku za pomoci síťky na lovení,
lupy a klíče na určování hmyzu patřilo k těm nejzajímavějším činnostem. Děti měly také přístup ke zvířátkům, které
mohly nakrmit nebo se s nimi pomazlit.
Ke spokojenosti dětí přispívala i výborná kuchyně, talíře byly vždycky prázdné. No a užít si kamarády čtyři dny
v kuse ve dne v noci, to je přece úplně to nejdůležitější,
v dnešní době asi ještě víc než kdy jindy.
Mgr. Jana Křížová
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GYMNAZIUM JAROSLAVA
ŽÁKA: BRITAIN WITH NEIL
Dne 24. září měli žáci od primy až po kvartu možnost zapojit se do aktivit hrdého epsomského rodáka Neila Davise.
Že nevíte, kde hledat Epsom? Zeptejte se žáků nižšího
gymnázia. Ti se totiž prostřednictvím zábavné show dozvěděli mnohé zajímavosti ze života, zvyků a kultury obyvatel Velké Británie. Zjistili třeba, co se dělá při elevenses.
Věděli jste, že každý správný Brit všeho nechá a jde si vypít svůj oblíbený šálek čaje s mlékem? Víte, co je to honeymoon? Co dělá takový typický couch potato?
Studenti byli rozděleni do týmů, každý tým měl svého zástupce, jenž za tým plnil úkoly. Za každou aktivitu obdržely týmy určitý počet bodů. Na konci byl vyhlášen vítězný tým. Neil nám ukázal, že typický britský humor je jeho

přirozeností a my se budeme těšit, že se s ním opět uvidíme na dalším setkání s žáky.
Petra Hübnerová

ZÁVODY AGILITY „SKOK O JAROMĚŘSKÝ PRECLÍK“ 2020
Dne 29. 8. 2020 se konal již 23. ročník závodů agility, Skok o jaroměřský preclík“ pořádaný ZKO Jaroměř.
I přes složitou dobu se sešlo celkem 55 soutěžících, kteří si se svými psími parťáky přišli užít příjemné
dopoledne, ale i porovnat naučené dovednosti, které celý rok trénovali. Závodilo se v kategoriích dle náročnosti parkuru, a to začátečníci, závodící a veteráni, dále rozdělených dle velikosti překážek XS, S, M
a L a druhu překážek na jumping a agility.
Byla to zajímavá podívaná a diváci žasli, co se dokáže psovod se svým psem naučit. Je vidět, že běhat po parkuru
mohou všechna plemena, ať jde o yorkšírského teriéra,
jack russel teriera, malého knírače nebo zlatého retrívra.
Zástup plemen byl skutečně rozmanitý. Hodiny a hodiny
strávené na cvičišti se zúročily. I členové ZKO Jaroměř se
mohou pochlubit výsledky svého ročního snažení.
Děkujeme sponzorům akce: Alavis – značka vítězů; Skavet
Česká Skalice; První pomoc psa; Mira Mar; Dog Trace;
Chipet.cz; Mutt & Go; Aktivní zvíře; Vše pro zvíře Petřiny;
Dogmount; Kerasek.cz; Nakladatelství PLOT; Vitakraft;
Krmeni.cz; Fineko, s. r. o., díky nimž si závodníci odnesli zajímavé ceny.
ZKO Jaroměř
VÝSLEDKY NAŠICH ČLENŮ
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psovod

pes

plemeno

agility

jumping

Bohumila Cejnarová

Leon

yorkšírský teriér

2.

2.

Bohumila Cejnarová

Charlotte Blue Style

yorkšírský teriér

1.

1.

Martina Michálková

Zara Giuseppe

yorkšírský teriér

1.

–

Jana Kodýtková

Astra z Mezikopců

FXH

1.

2.

Jana Kodýtková

Abigail

PRT

–

1.

Adéla Škvrnová

Brigitte

gorddon setter

11.

14.

Tereza Tláskalová

Kessy

BOC

1.

2.

Lenka Bugalová

Biby Achmak

malý knírač

2.

2.

Alena Vopřadová

Tína

kříženec

4.

5.

Eva Daxová

Elvis

JRT

3.

2.

Eva Šturmová

Caesar

trpasličí pinč

2.

5.

Vendula Jaklová

Koudy

kříženec

6.

7.

Michela Plačková

Anabella Fragoletta

italský chrtík

–

3.

Alžběta Lindová

Baruš

zlatý retrívr

15.

15.
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STOLNÍ TENIS TJ JISKRA JAROMĚŘ
Dne 4. 10. 2020 TJ Jiskra Jaroměř uspořádala bodovací turnaj stolního tenisu mládeže pro Pardubický
a Královéhradecký kraj v kategorii starší žactvo - ročník 2006 a mladší.
Hradec Králové, Sokol Stěžery, TJ Jiskra Nový Bydžov, SK
Dobré, Lokomotiva Meziměstí, Tatran Hostinné, TJ Jiskra
Jaroměř, Sokol Jaroměř-Josefov 2, SK Týniště nad Orlicí,
Kostelec nad Orlicí, Heřmanův Městec, Sokol Chrudim, TJ
Lanškroun.
Velká účast soutěžících na turnaji svědčí o dobrém jménu pořadatele. Celý turnaj byl odehrán na deseti stolech.
Rozhodčí i pořadatelé zajistili hladký průběh turnaje.
Poháry obdrželi první čtyři hráči ve své kategorii.
CHLAPCI
1. místo

Volhejn Dan

Heřmanův Městec

2. místo

Wagner Mark Robin

Heřmanův Městec

3. místo

Kovaříček Matěj

SK Dobré

4. místo

Vlach Tomáš

Tatran Hostinné

DÍVKY

Turnaj proběhl v sokolovně místního Sokola Jaroměř
a v herně stolního tenisu TJ Jiskra Jaroměř.
Turnaj byl odehrán za přísných hygienických podmínek
(roušky, měření teploty, potvrzení o bezinfekčnosti hráčů i doprovodu atd.)
Do Jaroměře přijela špička hráčů ve své kategorii z obou
krajů. V kategorii chlapci bylo 42 účastníků a v kategorii
dívky 17 účastnic ze 14 oddílů. Sokol Hradec Králové 2, DTJ

1. místo

Truněčková Anežka

Sokol Hradec Králové 2

2. místo

Čermáková Eliška

SK Dobré

3. místo

Najmanová Markéta

TJ Lanškroun

4. místo

Antošová Bára

Tatran Hostinné

TJ Jiskra Jaroměř děkuje za finanční podporu městu
Jaroměř a dále členům stolního tenisu za pomoc při organizaci celého turnaje.
Václav Divecký
předseda stolního tenisu

TURNAJ VETERÁNŮ ČMKV
Česká asociace stolního tenisu spolu s Českomoravským klubem veteránů a za spolupráce s TJ Jiskra
Jaroměř uspořádala dne 10.10.2020 v městské hale ASVAJ turnaj veteránů ve stolním tenise.
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 995
byl turnaj povolen. Po jednání s krajskou hygienou
Královéhradeckého kraje byly dodrženy přísné hygienické
podmínky (měření teploty, desinfekce, roušky, zákaz občerstvení, zákaz diváků, časový plán turnaje atd.). V této
nelehké době přijela do Jaroměře špička veteránů ve svých
kategoriích (8 mužských a 5 ženských).
Hráči se sjeli do Jaroměře ze všech koutů Čech a Moravy.
Bohužel slovenští hráči, kteří jsou pravidelnými účastníky,
v Jaroměři letos být nemohli. Všichni zúčastnění kvitovali,
že si mohli přijet do Jaroměře zahrát a pozdravit své dlouholeté kamarády, s kterými se utkávají již mnoho let.
Turnaj veteránů začal v 8:30 hodin nejstarší kategorií,
další kategorie následovali ve 12:00, 13:00 a 15:00 hodin.
Poslední zápas proběhl v 19:00 hodin v kategorii 50–60 let
muži. Turnaje se zúčastnilo 76 hráčů a hráček (rok narození nejstaršího hráče - 1928). Po lítých, ale přátelských

zápasech si první čtyři hráči v každé kategorii odváželi pěkné medaile a první hráč své kategorie i pěkný pohár.
Turnaj měl mezi zúčastněnými velkou odezvu. Vedení
ČMKV, v čele se svým předsedou ing. Jiřím Juřenou, ocenilo nezměrné úsilí organizátorů a vyjádřilo jim poděkování. Předseda ČMKV oznámil pořadatelům dobrou zprávu turnaj v Jaroměři bude opět uskutečněn v říjnu roku 2021.
Jen na okraj, v loňském klidném roce 2019 zavítalo na tento turnaj 215 hráčů.
Poděkování za finanční podporu turnaje patří krajskému
úřadu Královéhradeckého kraje a městu Jaroměř, bez kterých by nebylo možné tento významný turnaj v Jaroměři
pořádat.
výbor stolního tenisu
TJ Jiskra Jaroměř
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JAROMĚŘSKÝ HOKEJ: POSILA PRO
ÁČKO I KVALITNÍ MLÁDEŽ
Hokejisté Jaroměře stihli na podzim v Krajské lize mužů odehrát jediný zápas. Pak jim sezonu přerušila nařízení vlády související s šířením koronaviru. „Je to škoda, na start nové sezony jsem se hodně
těšil. Do boje jsme šli v silné sestavě,“ prozrazuje nový předseda HC Jaroměř Pavel Schröfel, který se
v nelehké době společně s dalšími lidmi z vedení klubu snaží oddíl zajistit finančně. V této souvislosti
jaroměřská hokejová komunita kvituje, že radnice sport ve městě finančně podporuje a navíc opět
investovala do zimního stadionu, kde jsou nové mantinely a další vylepšení.

Co se týče kádru hokejistů, velkou posilou jaroměřského
áčka je obránce Martin Vágner. Šestatřicetiletý hráč byl
v roce 2002 draftován jako první volba týmu NHL Dallas
Stars. Prošel zámořskými soutěžemi a zahrál si i naši extraligu, kde oblékl dres Hradce Králové, Pardubic nebo
Sparty. S třineckými Oceláři dokonce vybojoval mistrovský titul! „Jsme rádi, že se tento odchovanec Jaroměře
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vrátil do svého mateřského klubu. Myslím, že bude velkým přínosem na ledě i mimo něj, hlavně naši mladí hráči se od něj můžou hodně naučit,“ pochvaluje si předseda
klubu Pavel Schröfel a nezastírá, že ambice HC Jaroměř
jsou zase velké. „Rád bych věřil tomu, že se sezona bude
dohrávat. Každopádně chceme uspět v play off a dojít až
do finále“.
Ve městě funguje také úspěšný mládežnický oddíl HCM
Jaroměř. Na rozdíl od většiny jiných hokejových bašt
v Královéhradeckém kraji jsou tu naplněné všechny věkové kategorie, od těch nejmenších dětí až po juniorku. Ve všech kategoriích se o děti starají kvalitní trenéři.
Třeba juniorský tým zahájil sezonu velmi dobře. „Z úvodních pěti zápasů jsme čtyři vyhráli, vedeme tabulku
Regionální ligy a postup do nadstavbové části by nám
snad neměl uniknout,“ doufá trenér jaroměřské juniorky
Radim Syrovátko. Jaroměřský dorost ztrácí na postupové
příčky jediný bod. Dorostenci ale mají oproti výše postaveným týmům jeden zápas k dobru.
Po loňské nedokončené sezóně vstoupili do své soutěže s nadšením mladší a starší žáci HCM. Lehké ambice probojovat se během prvních pěti kol do nadstavbové části se ukázaly jako reálné. „Postoupili jsme společně s Náchodem do kvalitní části soutěže, kde nás budou čekat atraktivní soupeři, mimo jiné velké trio Hradec
Králové, Pardubice a Liberec,“ pochvaluje si vedoucí týmu
mladších žáků Ondřej Fajfr. Ve starší přípravce jsou letos
ročníky narození 2010 a 2011, celkem se jedná o 24 chlapců a jednu dívku.
„V tréninkovém procesu pracujeme na zlepšování individuálních dovedností a začínáme se učit kombinace při
zapojení více hráčů. Snahou trenérů je vytvořit tvůrčí
prostředí a podmínky, které budou vést hráče ke zlepšování. Snažíme se mixovat přiměřený poměr tlaku a spontánní radosti. Nevadí nám v procesu chyby, ale nechceme
je opakovat,“ říká šéftrenér mládeže HCM Jiří Hamáček,
který bohaté zkušenosti z ledové plochy předává také
svému synovi.
V Jaroměři všichni pevně věří, že se nakonec podaří překonat společného soupeře
s číslem 19, kterým je covid. Hráči i hráčky se snad brzy
vrátí na ledovou plochu a budou moci pokračovat ve
sportování a rozdávání hokejové radosti.
Petr Záliš
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28. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V NOHEJBALE ŽEN
Sportovní klub Rychnovek, již po třetí uspořádal vrcholnou akci Českého nohejbalového svazu, tentokrát
v kategorii žen. První zářijový víkend se na místních antukových kurtech představilo v sobotu 14 dvojic
a v neděli 12 trojic žen.
Bylo k vidění spoustu krásných nohejbalových výměn
a napínavých duelů. V sobotu nás postrašilo počasí, když
zbýval odehrát finálový zápas, přehnala se průtrž mračen
se silným větrem a zdálo se, že stav hřiště nám tento zápas
nedovolí odehrát. Tady se potvrdila kvalita našeho areálu
a půl hodiny po této smršti byl kurt připraven a mohlo začít finále stejně bouřlivé a napínavé jako počasí.
Neděle již žádné komplikace nepřinesla a tak si mohli titul
Mistra České republiky jak v sobotních dvojicích, tak v nedělních trojicích odvézt děvčata z oddílu TJ Sokol Praha
Vršovice. Další pořadí ve dvojicích 2. místo DTJ Santoška
„B“, 3. místo Tj Slavoj Český Brod „A“ a trojice si druhé
a třetí místo podělily oba týmy z Českého Brodu.
Jako doprovodný program jsme letos pozvali youtubera
a parkuristu Jay Foxe, z Jump arény Tábor, který se svým

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
V JAROMĚŘI

týmem po celý víkend připravil workshop pro děti a naučil
je mnoho nových triků a jako třešnička na dortu nás navštívil čtvrtý nejlepší amatérský pekař z první série pořadu Peče celá země Jan Jenda Jirka.
Rád bych poděkoval Obci Rychnovek, především paní starostce Veronice Velackové, za velikou pomoc při organizaci tohoto šampionátu. Dále městu Jaroměř a ostatním
sponzorům bez kterých by se takováto akce neuskutečnila a největší dík patří organizátorům, kteří ve velkém počtu vytvořili pro soutěžící příjemnou atmosféru a plynulý
průběh mistrovství.
Jiří Kábrt
SK Rychnovek

LISTOPAD 2020
sobota

Areál sportovních a volnočasových aktivit zve
k návštěvě a sportovnímu vyžití na zimní stadion v Jaroměři. Bližší informace naleznete v přiložené tabulce. Vzhledem k nařízením
ohledně Covid-19 je možná změna.

07.11.2020

14:00

16:00

sobota

14.11.2020

14:00

16:00

neděle

15.11.2020

14:00

16:00

neděle

22.11.2020

14:00

16:00

sobota

28.11.2020

14:00

16:00

neděle

29.11.2020

14:00

16:00

VČELAŘI MAJÍ NOVÝ WEB
I jaroměřští včelaři se přizpůsobili moderní době a ve 152. roce existence svého spolku se začínají prezentovat na internetu prostřednictvím webových stránek www.vcelarijaromer.cz. Stránky budou sloužit jak
pro členy, k jejich informování o dění ve včelařské organizaci a především různých důležitých termínech
v chovu včel, tak i pro veřejnost, která se zde může dozvědět různé zajímavosti a do budoucna také to, kde
si koupit med od místního včelaře.
ZO ČSV, z.s. v Jaroměři je největším včelařským spolkem
okresu Náchod. Celkem včelaři na Jaroměřsku letos zazimují 1379 včelstev, což je nejvíce za posledních sedm let.
Na Jaroměřsku tedy včely neubývají! Počet včelařů ve spolku se stabilizoval kolem 100. Průměrný věk včelařů v ČR je
stále vysoký, přes 60 let, přesto i v Jaroměři každý rok přichází několik nových včelařů ve středním věku, a co je zajímavé, včelařit začínají i ženy.
Letošní rok nebyl z hlediska produkce medu tím nejlepším, kdy zejména snůška tzv. tmavého medovicového
medu, lidově zvaného lesní, byla kvůli chladnějšímu a deštivému počasí téměř mizivá a také výnos jarního světlého
květového medu, který je však svou kvalitou stejně cenný
jako tmavý, byl lokálně velmi odlišný. Obyvatelé Jaroměře
i okolí si mohou relativně snadno najít svého včelaře.
Nákup místního medu je totiž to nejlepší, co se dá udělat pro přírodu. Jednak spotřebitel přesně ví, od koho med

kupuje a z jakého konkrétního místa. Může si za lžičkou
medu představit konkrétního včelaře. A navíc tak lidé podporují chov včel v místě svého bydliště, což je velmi důležité pro přírodní biodiverzitu.
Ing. Václav Jirka
předseda ZO ČSV, z.s., Jaroměř
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ROZHOVOR S MARKÉTOU ŠKOPKOVOU,
AUTORKOU POSTAVY KRISTA NA NOVĚ ODHALENÝCH BOŽÍCH MUKÁCH NA OBCI

Je skromná a pracovitá, říkají o ní její přátelé a kolegové z Umělecké kolonie Bastion IV, jehož je
aktivní členkou. Protože jsme s Markétou ve vztahu teta – neteř v rozhovoru jí tykám.
Znám Tě jako člověka, který žije duší i tělem prací. Co Tě
pohání?
Já bych řekla, že jo to Touha, co mě pohání. Potřeba
tvořit, stavět, budovat. Je to takové věčné hledání čehosi, nejspíš nějaké zahrady rajských potěšení. No, musím přece něčím svůj život vyplnit, dát mu
smysl.

Tvoje plastiky organicky spojují svět mytologie, symbolů, nevědomí a folklóru. Jaký je Tvůj přístup k tvorbě?
Dlouze se připravuješ, nebo je to ryze intuitivní a svobodný proces?
Připravuju se tím, že žiju a pracuju a hodně život
pozoruju. Tím vším sbírám zkušenosti, které se mi
usazují ve vědomí, podvědomí i nadvědomí, a pak se
to nějak záhadně projevuje v procesu tvorby.
Nejsem stroj, takže nepřistupuju k tvorbě tak, že
bych měla určitý přesný plán, který bych pak přesně uskutečňovala. Proto je to tvorba, že je to tvůrčí proces, proměňuje se, je to vývoj. Takže nemůžu
předem vědět, co mi vznikne pod rukama.
Ráda se motám kolem všelijakých tajemství. Dlouho
jsem hledala cesty, jak je zkusit odhalit, jak přijít věcem na kloub, ale postupem času mě to přestalo bavit, když jsem viděla, že moje snažení je vysilující
a vlastně zbytečné. Nakonec jaký to má smysl, odhalovat tajemství, pak už by to přece nebylo tajemství a přestalo by nás přitahovat. Takže už o to neusiluju, nechávám věcem jejich tajnosti a ještě jim
sem tam nějakou přidám.
Proč jsi jako svůj hlavní pracovní materiál zvolila hlínu?
Čím to, že Ti tak vyhovuje?
Rodiče mě jako dítě vzali do Železného Brodu, kde
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oba studovali. Ale mě sklo nepřitahuje. Připadá mi
studené. A když už je horké, nedá se z něj modelovat. Na hlínu si můžu sáhnout, libovolně tvarovat. Fascinuje mě, když mi pod rukama něco roste, ať už při modelování nebo při točení na kruhu.
Hlína také vytahuje z těla nemoci. Hlína nabízí nepřeberné množství způsobů zpracování, při dodržení určitých technologických zásad se z ní dá vytvořit téměř cokoliv. Když si sáhnu na hlínu, hned
jsem šťastnější.
Tvoje obrazy a plastiky zneklidňují svým ztišením, melancholií, rozhodně nepůsobí prvoplánově krásně. Jde
vůbec v umění o krásu?
Pojem „umění“ je tak obsáhlý a neurčitý, že si
ho každý umělec může zaplnit, čím chce. Někdo
hledáním krásy, někdo provokováním, někdo
psychoterapií atd.
Ovšem pojem krása je také hrozně široký. A individuální. Něco jiného může znamenat krása pro matematika, něco jiného pro kuchaře, pro faráře…
Pro mě krása vyvěrá z opravdovosti, upřímnosti,
z hlubokého prožitku. Povrchním napodobováním
a přetvářkou vzniká směšná atrapa, ne-li něco horšího a nebezpečnějšího. Když je něco prvoplánově
krásné, mohlo by to být líbivé, a to už zavání kýčem.
Ovšem v této oblasti jsou dost mlhavé hranice.
Samozřejmě taky záleží na tom, jak je kdo schopen
tu hlubokou krásu a pravdu vyjádřit, ale proto se
chodí do škol a procvičují se různé techniky.
Já ráda vytvářím něco, co považuju za krásné ve
smyslu harmonie. Ale baví mě také někdy použít
ironii a mírnou provokaci, okořenit tu krásu nějakým vtípkem nebo dvojsmyslem. Ale hlavně mě neláká povrchnost, snažím se jít do hloubky, za tím tajemstvím, které stejně nikdy neodhalím a ani odhalit nechci
Ten, kdo Tě navštívil doma, si mohl povšimnout Tvých
soch v zahradě, které pomalu pohlcuje okolní příroda.
Není to trochu v protikladu – maximální tvůrčí nasazení
a výsledek práce, který se pomalu rozpadá v prach?
Ale nerozpadá, keramika vydrží věky, tedy když je
pořádně vypálená. Když se vypálí nedostatečně, je
hodně porézní, a to je pak problém.
Snad jediná nevýhoda keramiky je v tom, že je křehká. Takže se občas něco ulomí, rozbije. A že mou keramiku pohlcuje okolní příroda, to je pro ni pocta.
Intenzivně se zapojuješ do aktivit umělecké kolonie
Bastion IV, čím Tě práce a společenství Bastionu IV
naplňuje?
Bastion IV, který má náš spolek pronajatý od města
Jaroměř, představuje pro mě široké pole působnosti.
Tamější prostory jsou velké a krásné a mě těší, když je
můžu zvelebovat a vytvářet tam tu zmíněnou krásu.
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A náš spolek, to samozřejmě nejsou jenom prostory,
ale hlavně lidé, kteří se v nich scházejí k tvůrčí práci. Líbí se mi, když se dá dohromady takové společenství, ten dělá to a ten zas tohle…
Jak by sis představovala, aby Bastion IV ideálně vypadal za 5 let. Čím by měl být pro veřejnost a čím pro vás,
umělce a kolonisty?
Ve společnosti jsou zřetelné dvě (možná zdánlivě)
protichůdné tendence. Jeden směr představuje neustálé zdokonalování technických vymožeností, na
druhé straně pozoruju touhu lidí vrátit se k přírodnímu způsobu života a poctivému řemeslu. Mě tohle zajímalo už od dětství, národopis, hrnčířství,
chtěla jsem být i rolníkem, vyrábět keramiku a jezdit s koňmi na trh, takže já v tom jedu pořád a to, že
se k tomu lidé teď vrací, mi dělá radost.
Náš bastion je oázou právě tohoto směru a já doufám, že tímto směrem se bude ubírat i nadále.
Věřím, že i za 5 let ho budeme moci využívat a vytvářet tam příjemné a inspirativní místo pro sebe
i pro veřejnost, která tam bude moci čerpat podněty
pro zkvalitňování svého života. Že k nám lidé budou
chodit rádi, protože tam najdou osobité a jedinečné prostředí, které nikde jinde není. Také si přeju,
aby se tam usadilo ještě více umělců a uměleckých
řemeslníků.
A když už jsme u té budoucnosti, nebylo by špatné, kdyby se umělecký duch přelil z Bastionu IV i na
sousední kasárna a nemocnici, kde by mohla sídlit
mezinárodní umělecká škola i s arteterapeutickými
obory, s ubytováním pro studenty, a protože místa
je tam dost, klidně i domov důchodců, kam by mohli
studenti chodit na brigády…, ale to už se dostávám
do jiných sfér…
Jsi autorkou malby Krista pro obnovený kříž Na Obci
v Jaroměři. Není to poprvé, kdy jsi se pustila do práce na
obnovení památky náboženského rázu, která byla natolik poškozená, že ji nebylo možné restaurovat. Příkladem
může být křížová cesta v ochoze dřevěného kostelíka v Broumově. Co Tě na takové práci láká a jak k ní
přistupuješ?
Při práci na dílech náboženského charakteru mívám většinou velké dilema, jestli já, nevěřící člověk, se můžu vůbec odvážit zobrazovat Pannu Marii
nebo jejího syna. Jestliže se nakonec odvážím, přistupuji k tomu s velkou pokorou. Je to pro mě tajemství, které nikdy neodhalim. Já vím, že je psáno „neučiníš sobě rytiny…“, také dilema, jestli vůbec zobrazovat… Také se ale k té práci dá přistupovat jako
k ilustracím nějakého příběhu.
Zajímavé pro mě bylo, jak na tato moje dilemata reagoval pan vikář v broumovskem klášteře, který mi
řekl, že prý v Boha věřím, ale že o tom ani nevím.
Tím mě teda zaskočil.
Děkuji Ti za rozhovor
a přeji mnoho zdraví a tvůrčího naplnění.
Text a foto: –krý–

OBNOVENÝ KŘÍŽ NA OBCI
14. října v 16 hodin se uskutečnilo odhalení obnoveného kříže Na Obci. Událostí provedl slovem Ing. Jiří Balský a P. Jerży Zięba památce
požehnal.
Celá slavnost měla původně proběhnout již na jaře 2020
a to ve slavnostním aranžmá. Významně se na ni měli podílet žáci ZUŠ F. A. Šporka, kteří ji měli obohatit o výstavu
výtvarných prací a hudební doprovod, ze známých důvodů
však byla přesunuta na podzim. Bohužel už začátkem října nabyla platnost omezení, která se na celém pojetí významně podepsala. Bez výstavy, hudební složky, občerstvení a bez propagace proběhlo odhalení skromně, ale důstojně. Přišli jen ti, kdo se na celém obnovení tak, či onak
podíleli, nebo kolemjdoucí, které zaujal neobvyklý ruch
kolem Božích muk.
Krista na kříži na plech namalovala Markéta Škopková,
pan Hynek Shejbal vyčistil a opravil kámen a SOŠ řemeslná se postarala o zhotovení lucerničky.
Je to další malý kamínek v mozaice opravených památek
našeho města.
–krý–
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NOVÉ STAVBY V JAROMĚŘI
Jaroměř se může po delší době těšit z nových staveb, které veřejnost jistě přijme bez kontroverzí. Splňují
to, co se dost často nepodaří. Jsou nepřehlédnutelné, architektonicky zajímavé, ale hlavně jsou v souladu
s prostředím, ve kterém vyrostly.

Rád bych na prvním místě vyzdvihl nový dopravní terminál, který slouží cestujícím od začátku července letošního roku. Byl už dlouho potřebný a nyní představuje pomyslnou bránu do Jaroměře, které dominuje prosklená cyklověž k ukládání jízdních kol. Terminál projektoval známý náchodský ateliér Tsunami, jehož dílem jsou obdobná autobusová nástupiště v Náchodě. Dovolím si tvrdit, že
jaroměřský terminál je zdařilejší, a hlavně vůči památkově chráněné budově železničního nádraží citlivější. Stavba
zahájená na jaře minulého roku pokračovala poměrně
rychle, náklady se oproti původnímu rozpočtu sice zvýšily, ale to je dnes běžným pravidlem. Bohužel se pravidlem
stala i nedbalost stavebního dozoru či zástupce investora.
Stačí se podívat na kamenné dlažby, po kterých se přechází k budově nádraží. Od počátku bylo jasné, že dělníci odněkud z Vihorlatu tuto práci vůbec neumějí. Část dláždění
se nakonec předělávala pár dní před kolaudací, druhá část
jistě přijde na řadu za pár měsíců. Musím v této souvislosti vzpomenout bývalého kolegu památkáře, který když dozoroval obnovu dláždění, tak si vždy na začátku vyžádal
prováděcí dokumentaci, aby zjistil, jaké jsou předepsané
mezery mezi kamennou dlažbou. Jakmile realizace nesouhlasila s předpisem, neváhal a nechal práci předělat.
Ateliér Tsunami je také podepsán pod zdařilou novostavbou provozní stanice Hasičského záchranného sboru Na
Valech. Náchodští projektanti mají s podobnými stavbami
dostatek zkušeností, zbrojnice jistě splňuje všechny požadavky profesionálních i dobrovolných hasičů, chtělo by
se říci, že jde o stavbu rutinní, ale výsledek tento dojem
převyšuje a nepříliš povedený prostor Na Valech architektonicky pozvedává. Také v tomto případě lze pochválit
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rychlost stavby. Začalo se na jaře minulého roku a od září
je stanice už v provozu.
Třetí stavbou hodnou zmínky je zásadní přestavba železničního nádraží, která dokládá, že je nutné investovat nejen do železničních koridorů, ale i do ostatních rychlíkových tratí. Nádraží má nová kolejiště a dvě částečně zastřešená nástupiště s podchody. Vše je moderní a elegantní, historická nádražní budova neutrpěla žádnou újmu.
Nikdo nemůže pochybovat, že šlo o stavbu ve všech ohledech náročnou, ale přece jen se cestujícím muselo zdát,
že trvala příliš dlouho. V některých měsících tu ostatně
mnoho dělníků vidět nebylo. Stavba byla zahájena v březnu 2018, začátkem července letošního roku byly otevřeny
podchody k nástupištím, ale z rozhodnutí drážního úřadu
mohou dokončovací práce probíhat až do konce prosince. Proč by se tedy provádějící firmy předháněly ve svém
úsilí? Rekonstrukce nádraží tak trvala skoro stejně dlouho jako stavba celé trati Pardubice – Liberec. Železniční
fandové jistě zaznamenali, že byla zbourána stavědla na
obou zhlavích nádraží, z kterých hradlaři ovládali výhybky. Dnes dopravní cestu v prostoru nádraží „staví“ výpravčí ze své kanceláře pomocí počítače. Železnice v Jaroměři
je zase modernější a přejme si, aby tento trend v dalších letech pokračoval.
Pavel Mertlík
Foto: Tomáš Vojtíšek
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V JAROMĚŘI
Milí čtenáři,
úvodem malá rekapitulace. Z důvodu zhoršení epidemiologické situace v souvislosti
s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 byl 5. října 2020 vyhlášen nouzový stav na území
České republiky, a to na dobu 30 dnů. Tomuto opatření se musela přizpůsobit i naše
knihovna. Avizovaná přednáška Lukáše Zajíčka „Čína“ plánovaná na 7. října byla, k velké
naší lítosti, zrušena.
Od 5. – 11. října 2020 probíhal „Týden knihoven“, ve kterém
v rámci celostátní akce získaly všechny knihovny možnost
rozdávat svým čtenářům vybrané e-knihy zdarma. Stačilo
si na své webové stránky, nástěnku či sociální sítě umístit
plakát obsahující voucher (TYDENKNIHOVEN20) a jednoduchý postup uplatnění. Čtenáři si prostřednictvím voucheru mohli stáhnout balíček e-knih přímo ze stránek
www.palmknihy.cz. Do akce se mohly zapojit i knihovny, které nemají knihovní systém podporující eVýpůjčky.
Nejednalo se o běžnou eVýpůjčku a tyto e-knihy zůstaly čtenářům natrvalo. Palmknihy společně s nakladateli (Motto, Vyšehrad a Kniha Zlín) do projektu na podporu
čtení a knihoven poskytly oblíbené tituly z různých žánrů.

„V knihovně jsou super knížky a super lidi. Paní Malá na
mě vždy byla milá. Nádherně mluvila o knížkách, četla nám
a pouštěla nám pohádky. Byla to nejlepší knihovnice, kterou tam mají“.

ČACHTICKÉ PODZEMÍ A ALŽBĚTA BÁTHORY

Za celou naši školu Vám přejeme klidný a pohodový důchod a spoustu přečtených knížek z naší (Vaší) knihovny.

Kdo by neznal proslulý Čachtický hrad a jeho uherskou
majitelku šlechtičnu přezdívanou Čachtická paní? S autorem literatury faktu Milanem Zacha Kučerou jsme se měli
vydat do čachtického podzemí, do podzemního labyrintu
útočištných a vinařských chodeb. V podzemí, které zbylo v zahradě po jejím zámku, se v minulosti našly dvě lidské kostry; nové výzkumy odhalily mnoho jiných artefaktů. Ale dosud nebyla vyřešena otázka, kam byla ona sadistická šlechtična pohřbena a kam mizela v Čachticích těla
jejích obětí. Hraběnka Báthoryová byla v roce 1611 odsouzena k doživotnímu žaláři, kde o 4 roky později zemřela.
Od té doby záhada trvá. Přednáška byla PŘELOŽENA na
3. 3. 2021.
26. 10. byla odinstalována výstava fotografií světově uznávaného astro fotografa Petra Horálka „(Více než) dvacetkrát v NASA.“

PODĚKOVÁNÍ PANÍ JANĚ MALÉ

Asi nás není moc, co neznají paní Janu Malou, která dlouhá léta pracovala v dětském oddělení jaroměřské knihovny. Ale ať chceme nebo ne, všechno jednou končí a paní
Malá se v knihovně loučí a odchází do důchodu. Tímto jí
chceme poděkovat za skvělou spolupráci a ochotu vždy
pomoci a poradit. A nejvíc určitě potěší poděkování od
těch malých čtenářů, se kterými strávila tolik času.
Zde je poděkování od některých žáků 4.A ze ZŠ Boženy
Němcové:
„Děkuji paní Malé za to, že když jsme přišli do knihovny,
vyprávěla nám o knížkách a četla pohádky. Proto jsem se do
knihovny vždy těšila“.

„Milá paní Malá, děkujeme Vám za to, že jste nám četla pohádky a dělala jste s námi soutěže a úžasné hry. A bylo to
u Vás moc ale moc boží“.
„Děkuji paní Malé. Jak jste nám četla různé pohádky a hrála s námi hry Vševěd. Vždycky mě to bavilo. I teď tam chodím ráda. Je to škoda, že už jdete do důchodu. Doufám, že
tam po Vás bude někdo takový“.

učitelé a žáci ZŠ Boženy Němcové

A NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V LISTOPADU?

Od 1. listopadu 2020 pro vás Městská knihovna Jaroměř
připravila rozšíření výpůjční doby v dětském oddělení:
ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ

PRÁZDNINY

PO

7:00 – 8:00

12:30 – 16:00 PO

ÚT

7:00 – 8:00

12:30 – 16:00 ÚT

ST

7:00 – 8:00

12:30 – 17:00

ST

8:00 – 11:0

ČT

7:00 – 8:00

ČT

ZAVŘENO

PÁ

7:00 – 8:00

PÁ

ZAVŘENO

8:00 – 11:00

12:30 – 16:00
12:30 – 16:00
12:30 – 17:00

Plánované akce na 4. 11.: „Babičky Boženy Němcové“ od
Marty Zemanové a 11. 11.: „Diamanty a historie šperků“
od Ludmily Konvalinkové byly z výše uvedených důvodů
ZRUŠENY.
25. 11. přednáška PhDr. Petra Maška „Staré pověsti české“. Přednáška bude doplněna řadou názorných obrazových i textových materiálů.
Milí čtenáři, vzhledem k epidemiologické situaci, která
přináší řadu doporučení a vyhlášení, se mohou plánované
akce zrušit. Proto, prosím, sledujte naše webové a facebookové stránky, kde vás budeme včas informovat.
Přejeme vám pevné zdraví a veselou mysl. Knihovna je tu
pro vás se svými dobrodružnými cestami, milostnými příběhy, tajemnými historkami, historickými romány, zkrátka knihami, které vás pobaví a alespoň na chvíli odvedou
od dnešních starostí.
vaše Městská knihovna
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UMĚLECKÁ KOLONIE BASTION IV SE MÁ OČ PODĚLIT I V LISTOPADU
Ačkoliv doba není jednoduchá a kulturnímu dění ani v nejmenším nepřeje, nepropadáme beznaději.
Tvůrčí duše si vždy najdou cestu, která jim umožní vyjádřit vnitřní pohnutí… Naši umělci tedy současné
“druhé vlny” využívají k tomu, aby mohli nerušeně plout na vlně jiné - na vlně kreativity. Možnost plně
se soustředit je v dnešním rychlém světě k nezaplacení. Většinu listopadových akcí zamýšlených pro veřejnost jsme bohužel museli zrušit, ale přesto se s vámi chceme podělit o novinky ze zdí Bastionu IV.
Za zmínku by stála činnost mnoha z našich umělců.
Tentokrát začneme Tomášem Mrkvicou - tvůrcem originálního industriálního nábytku z vodovodních trubek.
Jeho umělecká dílna, která je součástí naší Umělecké kolonie, pracuje na zařízení interiéru baru v Peci pod Sněžkou.
Kompletní vybavení baru vzniká z recyklovaných materiálů, pocházejících z lokálních zdrojů z okolí Jaroměře. Stěny
budou obloženy dřevem z rozbitých jednorázových palet
z firem přímo z Jaroměře. Interiérové osvětlení a zařízení
baru vyrobí Tomáš z kovového odpadu z lokálních výkupen šrotu, vzniknou tak velmi originální svítidla z netradičních materiálů - využity byly například starý buben od
pračky, železná helma, olejový autofiltr a další. Samotný
provoz baru bude také šetrný k přírodě, cílem je co nejnižší ekologická zátěž. Zdravé životní prostředí není členům
našeho spolku lhostejné. Máte-li zájem o další informace
(nechcete si do baru otevíraného v prosinci udělat výlet?),
kontaktujte přímo Tomáše Mrkvicu na e-mailové adrese
tomas@ideaface.cz.
Náš nadšený divokolář Aleš Černý plánuje na každou sobotu v listopadu tématický workshop související s bicykly - lepení duší, výměna řetězů, sváření rámů… Snad nebude situace natolik nepříznivá, aby při práci musel zůstat

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Milí diváci,
dlouho jsme tohle rozhodnutí zvažovali, ale představení „Sluha dvou
pánů“ v listopadovém termínu
neodehrajeme.
Doba a všechna nařízení jdou proti nám. Nevíme, kdy
nás otevřou, ale zákazem jsme museli přestat i zkoušet. I kdyby bylo možné do divadla už přijít, nechceme,
aby přišla jen hrstka odvážných, chceme, aby jste si
všichni, kteří vstupenku již zakoupili, divadelní představení jaroměřských ochotníků užili. Zakoupené
vstupenky zůstávají v platnosti, budou pouze o den
dřív a o rok déle posunuty (23., 24. a 25. 4. 2021). Velmi
nám pomůžete, pokud si zakoupené vstupenky ponecháte a nebudete požadovat vrácení vstupného. Sluha
dvou pánů vejde do historie DS Vrchlický jako nejdéle zkoušené představení, které doposud ještě nikdo
neviděl. Hlavně se opatrujte, ať jste zdraví, až tohle
všechno přejde, budeme se na vás těšit.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé
komplikace.
Za DS Vrchlický Jaroměř
Monika Brychová, ředitelka MKS Jaroměř
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osamocen… Pro podrobnosti ho kontaktujte na adrese
603ales@gmail.com. Bude-li zájem, Aleš vás naučí i pár triků se sklem - třeba jak pomocí pukání vyrobit z láhve vázu
nebo lampu.
Jeden z největších dobrodruhů našeho spolku (ne-li ten
vůbec největší), Jirka Miler, před nedávnem dopsal knihu Den dlouhý 28,5 hodiny aneb lodní deník Expedice
Monoxylon III. Jakmile bude hotová grafika, knihu čeká
radostná výprava do tiskárny a pak... hurá na svět mezi
čtenáře! V předjaří se snad budeme moci těšit na autorské
čtení ve zdech Bastionu IV.
K závěru našeho článku tentokrát bohužel musím připojit
i jednu nemilou zprávu. Ačkoliv nás to velmi mrzí, museli
jsme zastavit přípravy adventního jarmarku, který byl naplánován na sobotu 12. prosince. Kvůli současným vládním
opatřením je pro nás tato akce organizačně nezvládnutelná. Budeme se velmi těšit na příští rok, kterým si snad ten
kulturně chudý letošek dosytosti vynahradíme.
Nepropadejme trudnomyslnosti, každé nepříjemné období má svůj konec.
Za Uměleckou kolonii Bastion IV
Tereza Karlová

PROGRAM MKS V LISTOPADU
5. 11. v 19:00
IV. hra v předplatném, sk. A
Pantheon production, Praha
NALEVO OD VÝTAHU
Městské divadlo – Velký sál
6. 11 v 19:00
IV. hra v předplatném, sk. B
Divadlo Palace, Praha
VZPOURA NEVĚST
Městské divadlo – Velký sál
13. listopadu v 19:00
4FOLK! NÁHRADNÍ TERMÍN A
ZMĚNA ČASU!
Účinkují: 2JAJA, AltanTrio, Milan a
Bosorky a Napohodu.
Městské divadlo – Velký sál
20. 11. v 19:00
IV. hra v předplatném, sk. A,
JARO 2020 - Pantheon
production, Praha
BENÁTKY POD SNĚHEM
NÁHRADNÍ TERMÍN!
21. 11. v 19:00
IV. hra v předplatném, sk. B,
Divadlo Ungelt, Praha

TANEČNÍ HODINY
NÁHRADNÍ TERMÍN!
Městské divadlo – Velký sál
22. 11. ve 13:30 a 15:00
O PRASÁTKÁCH
pořadatel BOĎI Jaroměř
Boučkovo loutkové divadlo
UPOZORNĚNÍ: Jednotlivé akce
mohou být vzhledem k opatřením
proti šíření viru COVID-19
zrušeny.
Děkujeme za pochopení.

KONTAKT:
Městské kulturní středisko Jaroměř,
nám. Dukelských hrdinů 240,
Jaroměř, tel. 491 812 806,
e-mail: mks.jaromer@seznam.cz,
www.divadlojaromer.cz.
Předprodej vstupenek: TIC,
nám. ČSA 16, Jaroměř,
tel.: 491 847 220
a Městská knihovna Josefov,
Traxlerova 110, Josefov,
tel.: 491 813 14.
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VYŠEL PŮVABNÝ ŠKOPKŮV BAREVNÝ STOLNÍ KALENDÁŘ
MALEBNÁ ČESKÁ MĚSTEČKA PRO ROK 2021
Nabízí celkem 46 překrásných kolorovaných pohlednic z celého Česka. Malebné obrázky pokrývají nejen
východní a severovýchodní Čechy, ale i regiony na jihozápadě.
Všestranný výtvarník Jiří Škopek promlouvá k nám svým
uměním nevtíravě i po své fyzické smrti. Jako kreslíř a malíř motivicky zabíral široký rádius. Vždyť během svého tvořivostí naplněného života stačil nakreslit mimo jiné několik set hodnotných barevných pohlednic – nejen vedut, ale
také například kolem pěti set portrétů významných českých osobností.
Kalendář nám předkládá výběr uměleckohistorických památek a pozoruhodných staveb – pohledy na zámky, kostely, radnice, náměstí, neotřelé záběry urbanistických zákoutí, charakteristických pro ta která města a městečka z
různých koutů země. Škopkův stolní kalendář po jeho smrti připravuje jeho dcera MgA. Markéta Škopková. Je autorkou konceptu i výběru pohlednic. Vydavatelem kalendáře je
MgA. Petr Vlček z atelieru duplex, který jej i graficky upravil. Autorem skenů je již osvědčený Oldřich Beznoska a text
výstižného medailonku napsal PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
Vytiskla firma BNB Velké Poříčí v nákladu 600 výtisků.
V Jaroměři je kalendář ke koupi za 149 Kč v Informačním
centru na hlavním jaroměřském náměstí a jinak na řadě

dalších míst v bližším i vzdálenějším okolí. Můžete si ho též
objednat na tel. 776 071 174 nebo 777 620 668.
Koupí získáte hodnotný vánoční dárek několika desítek líbezných a překrásných nadčasových barevných pohlednic
a po celý rok užitečný artefakt do vaší kulturně naladěné
domácnosti.
PhDr. Jiří Uhlíř

MEDY A BLÍNY Z ÚDOLÍ HRABĚTE ANTONÍNA
Takový název nese nová básnická sbírka Márii Uhrinové, dramatičky, kritičky a producentky slovenského původu, která dnes žije a pracuje v Praze. Ve volném čase se věnuje poezii. Básně, které sepsala během
svých několika pobytů v milovaném Kuksu, se nedávno rozhodla vydat. A my, v Umělecké kolonii Bastion
IV, jsme v září měli velkou radost, že jsme u příležitosti vzniku nové knihy mohli pro tuto nevšední dámu
uspořádat autorské čtení.
Večer „na Čtyřce“ proběhl v překrásné atmosféře.
Mária četla své verše, ke kterým jako jemný podkres zněla hudba cembala. U nástroje neseděl nikdo jiný než pan
Vlastimil Kovář, ředitel ZUŠ
Jaroměř, který rovněž přijal naše pozvání a čtení hudebně doplnil. Zatímco poezie v nás evokovala obrazy nám
tak dobře známého Kuksu, hudba své posluchače zavedla i proti proudu času. Na několik příjemných chvil jsme se
tak aspoň skrze myšlenky ocitli v barokním světě hraběte Šporka. Za tento krásný zážitek Márii i Vlastimilovi ještě jednou mockrát děkujeme.
Všechny čtenáře, kteří se na tuto zářijovou událost do
Bastionu IV nedostali, bychom chtěli srdečně pozvat na
některou z příštích akcí. Doufáme, že tato milá setkání budou moci co nejdříve opět probíhat. Pro potěšení v mezidobí zde se svolením paní básnířky přikládáme malou
ochutnávku ze zmíněné sbírky.

NA JAŘE STROMY POSÍLAJÍ BÍLO K NEBI
(Mária Uhrinová)

V údolí Labe slaví stromy svatby
Na jaře tu zamilované topoly a jilmy
posílají k nebi a do daleka
Chomáčky semen ulpívají na vlasech kolemjdoucích
i v řasení rouch Braunových kamenných krásek
Je jarní neděle a z větví sněží láska
Stařečci se trousí domů z procházky
a mají radost z toho plesu
Obdivně minou trávníky poseté perziánem
Do uší jim zní líbezná hudba
od Mendelssohna-Bartholdyho
a měkký zlatý podvečer prochází do snu svatojánské noci
To stromořadí si nechalo zahrát svatební pochod
Tanec semen trvá jen pár dní
Je příslibem, že život nekončí

Zdeňka Horáčková

Na jaře stromy posílají bílo k nebi,
abychom v prosinci měli bílé Vánoce.
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PRATUŘI DORAZILI NA JOSEFOVSKÉ LOUKY
Po ročním zpoždění kvůli byrokratickým překážkám dopravila Česká společnost ornitologická do ptačího
parku pod Josefovem dvě samice pratura. Tato impozantní zvířata spásala velkou část Evropy a Asie po
mnohá tisíciletí, než je člověk zdecimoval. V Polsku v 17. století uhynul poslední kus.

Mnozí se pratura pokoušeli různými pokusy křížení vyšlechtit, ale výsledky nebyly valné. Nejznámějším experimentem bylo šlechtění pod vedením nacistických zoologů
bratrů Heckových (jeden z nich figuruje i ve filmu Úkryt
v ZOO, který se natáčel v Josefově). Motivací bylo vzkřísit další symbol síly, který nacistům imponoval. Výsledný
a dosti agresivní Heckův skot se doposud chová např. v některých německých ZOO.
Pratuři, kteří se dnes již pasou na Josefovských loukách, jsou
potomky zvířat z moderního programu zpětného šlechtění v Nizozemí. S cílem vytvořit zvíře vzhledově i chováním
co nejvěrnější původnímu praturovi, byly vybrány nejprimitivnější formy skotu, především ze Španělska (vyloučena byla bojová plemena). Dle srovnání s početnými nálezy kostí a rohů a díky precizně provedeným nástěnným

malbám pravěkých lidí v několika francouzských jeskyních můžeme říci, že pratur je zpět v jeho původní podobě. Mírné odlišnosti, jako je menší velikost rohů apod., byly
běžné mezi pratury i v přirozené populaci, která se kdysi
táhla od Atlantiku přes celé dva kontinenty až k Tichému
oceánu. Relativně novým poznatkem o původních praturech, který se v programu zohledňuje, je odlišné zbarvení
samců a samic. O dost větší samci (údajně dorůstali i 2 m
v kohoutku) jsou černí a samice hnědé.
Dvě jalovice dlouhodobě zapůjčené od ochranářské společnosti Česká krajina se zatím aklimatizují v centrální části ptačího parku. Pocházejí z pastevní rezervace
u Milovic, kde si od narození užívaly relativně svobodného polodivokého života. Chovají se proto jako divoká zvířata – tráví poměrně hodně času v úkrytu a na pastvu vychází z křoví jen na krátkou dobu. Drží si odstup a tak je
zatím poměrně obtížné je spatřit.
Z těchto skutečností však plyne i vyžadovaná zvýšená
opatrnost návštěvníků. V žádném případě nelze vstupovat do jejich ohrady, podávat jakoukoli potravu či rušit.
Psi musí být drženi na vodítku. Stejně jako zde žijící divocí koně jsou pratuři nevyzpytatelná a potenciálně nebezpečná zvířata. Pastviny jsou obehnané elektrickým
ohradníkem, který vydává odrazující úderné impulzy.
Koně i pratuři byli do ptačího parku vypuštěni za účelem
přirozené údržby vegetace. Zvířata nejsou přikrmována ani preventivně ošetřována medikamenty. Svým působením vytváří ideální prostředí pro luční ptáky, jako jsou
čejky chocholaté nebo vodouši rudonozí. Zavedení trvalé pastvy velkých spásačů na Josefovských loukách bylo
podpořeno Ministerstvem životního prostředí a Krajským
úřadem Královéhradeckého kraje.
Břeněk Michálek

VYŠEL STOLNÍ KALENDÁŘ „KRÁLOVÉHRADECKO, JAROMĚŘSKO
A SMIŘICKO NA HISTORICKÝCH POHLEDNICÍCH 2021
Stolní kalendář našeho regionu „Královéhradecko,
Jaroměřsko a Smiřicko na historických pohlednicích 2021“ je již na pultech obchodů. V Jaroměři ho
můžete zakoupit kromě prodejen papírnictví a několika trafik také v Informačním centru v Jaroměři.
Kromě pohlednic měst v něm jako tradičně naleznete také mnoho dobových snímků z okolních malých obcí.
Helena Rezková, vydavatelka
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ZRUŠENO
Vzhledem k epidemiologickým opatřením a nařízením
vlády jsme opět nuceni zrušit plánované vítání občánků, které se mělo uskutečnit 7. 11. 2020. Náhradní
termín zajistíme podle dalšího vývoje situace a všechny již přihlášené zájemce budeme informovat. Nový
termín bude také zveřejněn na facebookových stránkách Města Jaroměř.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktuje matriku
Městského úřadu Jaroměř na telefonních číslech
491 847 242 (Jana Gajdošová) a 491 847 241 (Bc. Petra
Wagenknechtová).

FN HK HLEDÁ DÁRCE KRVE
I DOBROVOLNÍKY PRO
POMOC PACIENTŮM
Fakultní nemocnice Hradec Králové průběžně hledá
nové dárce krve a krevních složek, kteří pomohou zajistit dostatek transfuzních přípravků pro léčbu pacientů. Nemocnice uvítá také zájemce, kteří by chtěli
svůj čas trávit s pacienty nemocnice.
Bližší informace o možnosti pomoci najdou zájemci
na webových stránkách www.fnhk.cz.

SENIOŘI JAROMĚŘ – INFORMACE

Z důvodu omezení shromažďování osob byl zrušen zájezd (Nová Paka, hrad Pecka, výrobna trubiček). Peníze vybrané na zájezd budou vráceny dne
11. 11. 2020 od 16:00 do 16:45 v DPS. V tomto termínu
budou vráceny i peníze za zájezd na hrad Pernštejn
(ti, co se odhlásili).
Po předložení vstupenek na místní kulturní představení bude v uvedeném termínu vyplácen finanční
příspěvek za rok 2020 (max. 4 vstupenky po 40 Kč).
Adventní zájezd do Ratibořic byl zrušen. Podle vyjádření pořadatelů se adventní trhy konat nebudou.
Za výbor Senioři ČR Ivan Kolář

ŽIVOTNÍ JUBILEUM OSLAVILI:
SRPEN
Marie Kokšteinová		

90

ZÁŘÍ
Lydie Bursová			
Božena Kuncová			
Ludmila Limberská		
Milena Skořepová		
Václav Skořepa			
Drahomíra Chalupová		
Mária Goroľová			
Zdeněk Stanislav			
Stanislava Radová		
Božena Zachařová		
Miluška Vaňková			
Věra Marvanová			
Jaroslava Hájková		

91
89
89
92
90
93
85
85
85
91
86
102
90
Srdečně gratulujeme!
matrika Jaroměř

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým smutnou
zprávu, že nás navždy opustila paní Emilie
Jačková, držitelka pamětní medaile města
Jaroměře za zásluhy v kulturním a společenském životě.
Zemřela v úterý, 6. 10., po těžké nemoci ve
věku 93 let.
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JAROMÍR A JOSEFÍNA JEDOU NA VÝLET VLAKEM
Jaromír a Josefína se
rozhodli, že pojedou
na výlet vlakem. Přišli
na nádraží, u okýnka si koupili jízdenku a už v tu chvíli jim
začínalo být jasné, že
je čeká další cestovatelské dobrodružství.
Paní u okýnka měla
sice uniformu, ale
byla tak zvláštně oblečená. K vypasovanému tmavě modrému kabátku měla
dlouhou doširoka nařasenou sukni až na zem, vlasy stažené do
složitého drdolu a v uších dlouhé visací náušnice jako
vídali v prababiččině šperkovnici. I ta jízdenka, kterou dostali byla hodně zvláštní, ještě nikdy takovou neviděli, byla
úzká a dlouhá, tak akorát do dlaně,
a navíc byla z tvrdého papíru!
Když přišli k nástupišti, horečně tu odfukovala obláčky páry malá černá lokomotiva
s několika zapřaženými dřevěnými vagónky
za sebou a nedočkavě čekala na své cestující. Opodál se procházel malý kulaťoučký pán
v nádražácké uniformě s červenou čepicí na hlavě, píšťalkou na krku. A v jedné ruce držel plácačku z jedné strany s červenou a z druhé se zelenou
barvou a v druhé ruce takové prapodivné stříbrné kleště.
Později, jak k nim ve vlaku přišel a oznámil jim s milým úsměvem: „Kontrola jízdenek, přistoupili?“, se dozvěděli, že to jsou

děrovací kleště, kterými se proštípne malá dírka do
jízdenky, aby pan průvodčí věděl, koho už kontroloval a koho ještě ne.
Psal se rok 1920 a vlak pomalu vyjížděl z nádraží,
šinul si to směrem k České Skalici, kde se měly konat oslavy stého výročí narození velké české spisovatelky Boženy Němcové.

ŽELEZNIČNÍ MUZEUM „VÝTOPNA“
Historie jaroměřského železničního muzea
začala v roce 1987, kdy se parta nadšenců
pustila do opravy první z vystavených lokomotiv 310.006. v dílnách v Hradci Králové,

nakonec však bylo rozhodnuto, že se novým
domovem téhle mašiny stane jaroměřské depo,
kde stála nevyužívaná budova rotundy. Současně
se v téhle době již opravovala druhá lokomotiva 464.008. V tuto chvíli se také začaly rodit
první myšlenky na založení železničního muzea
v Jaroměři. V následujících letech byly shromaždovány další exponáty a samotné muzeum je
otevřeno roku 1996. Postupně, jak České dráhy
omezovaly provoz v depu Jaroměř a přilehlé
strojní stanici, rozšiřovalo se pomalu muzeum
i jeho expozice. Dnes je již většina areálu výtopny
v majetku muzea, a to by jej rádo postupně
rekonstruovalo do podoby, jakou měl na počátku
20. století.
Text a obrázky: Michaela Luňáková
www.praninaprani.cz
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Vážení spoluobčané,
Podzim nám s pochmurným počasím přináší i čas Dušiček. Jako každý rok. Je to letos
ovšem mnohem smutnější, protože v těch našich přesunech a návštěvách hřbitovů jsme
poněkud omezeni.
To ale neznamená, že bychom nevzpomínali. Když Ježíš
přišel do rodiny Lazarovy, Marta, Lazarova sestra ho přivítala slovy – kdybys tu byl… A myslela tím, kdyby Ježíš byl
s nimi, nemusel Lazar zemřít. To jsou často i naše slova –
kdyby tu Ježíš byl, nemuselo se stát to či ono. Kdyby Bůh
existoval, jistě by zabránil nejen našim ztrátám, ale také
i šíření nemoci covidu. Kdyby toho nebylo, bylo by všechno jako dřív. Žádné omezení, žádné roušky, žádný strach.
Příběh o Lazarovi má však dobrý konec. Vstal přece z mrtvých. Šlo o víru. Nemusíme hartusit na všechna opatření,
která nás zase zahánějí do našich domovů. Stačí najít ztracenou víru. Najít chybějící naději.
V čase vzpomínání na naše zesnulé jsme mnohem vnímavější a citlivější. Můžeme zaslechnout to tiché Boží volání,
které nám také napovídá, že smrt není konec – exitus, ale
přechod v nové bytí – transitus. Naši zesnulí už vědí své.
Předešli nás na věčnost. A vzpomínka na ně, není jen připomínkou na jejich život, ale hlavně připomínkou naší vlastní
smrtelnosti a ujištění toho, že jsme na odchod na věčnost
připraveni. Král Šalomoun říká: „Lépe je jít do domu truchlení než vejít do domu hodování, neboť tam je zřejmé, jak
každý člověk skončí, a živý si to může vzít k srdci.“ Smrt je
nám v tomto období mnohem blíž než kdykoliv jindy. Není
to jen strach z nemoci, ale celé to dušičkové období. Proto
však nemusí člověk být v depresích a beznaději. Dušičkový

čas s sebou vždycky přináší přemýšlení a meditování o životě i smrti. Naši předci se i přes těžký život dívali dopředu s optimismem. Jsou našim vzorem. A tak se jako oni,
dívejme do každého dne s veselou myslí. Vždyť přece veselá mysl, půl zdraví. A my chceme být zdraví. Chceme,
aby se i náš svět znovu uzdravil. Proto dejme smutku vale
a s úsměvem hleďme do budoucnosti.
Dny plné pokoje a klidu 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 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
pondělí 14:00 hod.
DD Černožice
úterý
09:00 – 15:00
Úřední den
15:00 hod.
Biblická hodina
neděle 10.00 hod. (modlitebna)
Kontakt na farářku Mgr. A. Fabiánovou – 737 847 864.
Informace na www.husitijaromer.estranky.cz,
mail: husbor777@email.cz.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV – FARNOST JOSEFOV
neděle 08:00 hod. (Jasenná, kostel)
09:30 hod. (Josefov, kostel, během mše dětská školka)
středa 17:00 hod. (fara Duškova 77)
pátek
17:00 hod. (fara Duškova 77)
Každou 2. neděli v měsíci se koná dětská rytmická mše.
První pátek v měsíci je adorace a požehnání. První neděli v měsíci
se koná na Starém Plese v kapli sv. Huberta mše (v letních
měsících od 14. hod.).
Kontakt 731 402 211, mail: farnost.josefov@gmail.cz,
www.farnostjosefov.cz, @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 – 491 110 175, 604 149 841.
Více informací na www.semonice.evangnet.cz.
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SMÍRČÍ KŘÍŽE MEZI DOUBRAVICÍ A ZÁBŘEZÍM
Uvedené smírčí kříže se nacházejí vzdušnou čarou cca 16 km od Jaroměře. První je při silnici od
Doubravice do Zábřezí vlevo asi sto metrů před doubravickým hřbitovem, druhý rovněž od této
silnice vlevo poblíž autobusové zastávky při odbočce do obce Řečice. V nedaleké obci Zábřezí –
Řečice jsou přímo v centru obce při křižovatce silnic na Trotinu a Dolní Dehtov další čtyři smírčí kříže.
Ty sem byly svezeny z blízkého okolí, bohužel nic bližšího o nich známo není. Za zhlédnutí ale stojí.

Je to už dávno zapomenutý příběh. Matěj Neumann
z Doubravice a Kryštof Pecka ze Zábřezí byli kamarádi.
A ne ledajací. Už jako malí pásli na lukách krávy, společně se naučili práskat bičem a říkat silná mužná slova skotu. Poznávali spolu okolní svět malé podkrkonošské vesnice. Když byl doma Matěj bit, Kryštof dodatečně zaplakal. V jejich pospolitosti viděli lidé sílu a záviděli jim jejich pevné přátelství. Ostatní kluci se je snažili rozeštvat,
ale nepodařilo se jim to. V klukovských válkách šli do boje
vždy společně. Střílel-li prakem Matěj, Kryštof mu pohotově nabíjel. Nedali na sebe dopustit. Při lezení po stromech si pomáhali, svěřovali si navzájem své poznatky.
Okolí na jejich kamarádství pomalu přivykalo a už jim jinak neřekli než „ti dva“. Oba postupně dospívali a u muziky měli u děvčat úspěch. Kvůli kamarádství si ale ani Matěj,
ani Kryštof zatím žádné děvče neoblíbili. Matěj se vyučil
krejčím. Nebyl příliš statný, ale pružný a vysoký. Dobře se
oblékal, uměl nosit to, co si dovedl sám ušít. Kryštof se
zase vyučil u svého otce řezníkem. Měl sílu býka. Nikdo
si s nimi netroufal při muzice vyprovokovat hádku, protože věděli, že čtyři ruce a čtyři nohy pod jedním velením je veliká síla. Závidí se ledacos, proč by se nezávidělo i to, že věrné přátelství Matěje a Kryštofa je věčné, že je
může rozdělit jen něco neobvyklého. Přišlo pondělí desátého února roku šestnáct set osmdesát osm. Lidé našli asi
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sto metrů od doubravického hřbitova poblíž silnice mrtvého Matěje
Neumanna. Ležel tváří ke studené promrzlé zemi a pod ním byla
červená kaluž krve. Z tváří červeň
zmizela a vystřídala ji bledá prázdná barva smrti. Téhož dne nalezli
lidé ze Zábřezí asi kilometr dál na
křižovatce cest pod lesem i mrtvého Kryštofa. Měl rozervané šaty
a ve tváři byl silně potlučený. Ta
zpráva se rozletěla po obou vesnicích jako zpráva o požáru, nebo
velké vodě. Nikdo to nemohl pochopit, nikdo tomu nemohl uvěřit, každý hledal nějaké vysvětlení. Mezi oběma vesnicemi ležela neproniknutelná mlha tajemství. Když později slunce mlhu rozehnalo, našly se mnohé stopy zločinu. Ale sypající se sníh nakonec
stopy zahladil a tajemství přikryl
bílou duchnou. Když k tomu připočítáme třistatřicetdva let, nikdo si
již dnes přesně nepamatuje, jak se
vše seběhlo. Někteří místní hovoří
o dvou chasnících, kteří se zde poprali o holku a pobodali
se natolik, že nakonec oba zemřeli. U doubravického kříže je v místě křížení břeven vidět nízký reliéf, který vypadá jako nůžky, nebo kleště či snad kratiknot. Možná, že se
vše stalo takto. Byla neděle a Matěj seděl v hospodě u jednoho stolu s Kryštofem. Každý před sebou džbánek piva.
Matěj byl dnes přímo vyšňořen. Měl na sobě barevný kabát s lesklými knoflíky, dobře střižený a ještě lépe ušitý.
Pod límcem červenou vázanku z hedvábí. Dal si na svém
oblečení záležet. Ušil si jej sám a vypadal v něm jako kupec z města. Budil dojem boháče. Ti čtyři cizí muži, kteří
přišli a třeli si zmrzlé ruce u kamen z něho oči nespustili.
Přišli asi před hodinou bůhví odkud. Na konci sedmnáctého století se to po cestách hemžilo podivnou sebrankou.
Celé tlupy se potulovaly krajem a nic před nimi neobstálo. Nikdo se moc neptal, odkud jsou a kam mají namířeno. Tu únorovou neděli nebylo v hospodě nabito. Byla poloprázdná, takže na ty čtyři bylo dobře vidět. Byli z toho
poněkud nesví, i když se hlučně smáli. Dva z nich odešli na
dvůr těsně předtím, než si jako každý piják piva, poodešel na dvůr i Matěj. Když po městsku vyšňořený opouštěl
lokál, přidali se k němu zbývající dva. Kryštof se přiklonil
k sousednímu stolu a zapředl rozhovor o dobytku. „Kam
se ti zatoulal Matěj, ňák dlouho se ti nevrací,“ poznamenal
stolovník. Kryštof zmlkl a za chvíli, když zjistil, že ti čtyři
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pobudové jsou taky pryč, vyšel na dvůr. Obešel ho a nikde nikdo. Dostal podvědomě strach a zpozorněl. Vtom
zaslechl volání o pomoc. Matěj ho volal jménem. Vyběhl
směrem za přerývaným hlasem. Když k Matějovi přiběhl,
viděl, že je zle. Ležel v krvi na zemi a ještě dýchal. „Jdi
za nimi, Kryštofe, pomsti mě, chtěli mě okrást, chtěli vědět, kde mám své jmění. Buď sbohem Kryštofe, a utíkej…“
Kryštof byl bolestí bez sebe, křikl: „Vydrž!“ a rozběhl se
pro pomoc. Měl najednou sílu mstitele. Po chvíli běhu zaslechl za sebou dupot několika párů nohou. Pronásledovali
oni jeho. Zřejmě nechtěli mít živého svědka. Pomoci se nedovolá, postaví se jim. Zatím však stále běžel, aby byl co
nejblíže Zábřezí. Říkal si v duchu, jestli tam přeci jen někdo náhodou nepůjde. Přitom zakopl, upadl, znovu vstal
a běžel dál. Doháněli ho. Kryštof se v životě vždycky spoléhal spíš na sílu svých dlaní než na hbitost nohou. Byl už
poblíž křižovatky, když ho otrhanci dostihli. Zastavil se
a rozdával rány hlava nehlava. Tlupa zřejmě zběhnuvších
žoldnéřů nečekala tak tuhý chasníkův odpor. Spíš předpokládala prosby o slitování. Z toho by se dalo něco vytěžit. Dva srazil Kryštof pěstí k zemi. Skočil na třetího, ale
dostal ránu holí do týla. Zavrávoral, ale neupadl. Ti dva se

vzchopili a pustili se do něho jako profesionálové, navíc
záludně a tvrdě. Chytal rány jak se dalo, a schytal jich dost.
Má něco s rukou, není schopen jí pohnout směrem nahoru. Brání se druhou rukou a nohama. Statného blonďáka
nakopl do kolena. Ten rozvztekán vytáhl nůž. Ostatní tři
ztichli. Pochopili, že teď se o osudu chasníkově rozhodlo. Kryštof se ale nože nezalekl. Nevěděli, že je řezník a že
dlouhý nůž je jeho každodenním nástrojem. Vyrazil proti
blonďákovi, nůž se svezl po kabátu. Dalšímu bodnutí už asi
neuniknu, pomyslil si a byl ve střehu. Pak jeden ze čtveřice něco zařval a to bylo naposled, co Kryštof slyšel hlas
člověka. Padl pod ranou těžkým klackem. Byl to domluvený manévr, při kterém oběť nestačí sledovat své okolí.
Ještě pár ran klackem, než dal blonďák povel k útěku. Byla
to velká smůla, neměl to domů už tak daleko. Tady skončil svůj život Kryštof, kterého nikdo nepomstil a který ani
sám nestačil pomstít svého nejlepšího kamaráda. Kameny
obou křížů jsou shodné, jistě je tu postavili přátelé obou
kamarádů z Doubravice a ze Zábřezí.
Zdroj – Preclík, Vladimír, Smírčí kameny, 1990, „O barvách
mezi Doubravicí a Zábřezím“
Text upravil a foto – Jindřich Polák

JAROMĚŘ MÁ SVÉ PRVNÍ KAMENY ZMIZELÝCH
NA PŘIPOMÍNKU POPRAVENÝCH SOKOLŮ

JAROMĚŘ – JOSEFOV

Antonín Ivanov (1890-1942), legionář, po návratu z Ruska
se stal se vojákem z povolání. Nadšený pro práci v Sokole,
sám byl výborným gymnastou. Stal se náčelníkem jednoty, náčelníkem okrsku župy Podkrkonošské-Jiráskovy a ve
30. letech byl jednatelem Sokola Josefov.
Hned od počátku okupace se zapojil do sokolského odboje. Byl vězněn v Hradci Králové, v Praze na Pankráci,
poté deportován do Malé pevnosti Terezín a odtud do
Mauthausenu. Stanným soudem v Praze byl 29. září odsouzen v nepřítomnosti k trestu smrti a 24. října popraven
střelou do týla. Zůstal po něm syn Miroslav (1929–1999),
budoucí spisovatel, a nemocná manželka. Kámen zmizelého byl odhalen v Guldově čp. 67 ulici v Josefově.

JAROMĚŘ

Alois Šmahel (1887-1942), jaroměřský knihkupec, nakladatel, amatérský herec a divadelní režisér, osvětový pracovník
a jednatel T. J. Sokol Jaroměř. Za války se zapojil do sokolské odbojové organizace v župě Podkrkonošské-Jiráskově.
Zatčen byl 9. června 1942, vězněn v Hradci Králové a odsouzen stanným soudem v Praze k trestu smrti pro schvalování atentátu na Reinharda Heydricha a podporování
osob Říši nebezpečných. Přivázán ke kůlu a salvou pěti ran
zastřelen 15. června na Zámečku v Pardubičkách. Kámen
zmizelého byl odhalen na náměstí ČSA před domem č.p.
28, kde měli Šmahelovi knihkupectví.
Zdroj: kniha Nebylo jim souzeno žít, 1. vydání, 2018;
autorky Helena Rezková, Pavlína Špatenková
Foto: –krý–
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VÝZVA OKRESNÍ NEMOCNICE NÁCHOD
Vážení spoluobčané,
vzhledem k uzávěrce vašeho Zpravodaje již v polovině října vám píšeme tyto řádky právě
v tomto období. Doufáme, že přes dynamický vývoj epidemiologické situace budou v době,
kdy si je budete číst, ještě stále platné.

OBJEDNÁVÁNÍ NA TESTY COVID-19

Objednání na test je nově možné prostřednictvím elektronického formuláře, který naleznete na webových stránkách nemocnice. Testovací kapacitu průběžně navyšujeme, cílem je, aby naše laboratoř zvládla 1000 vyšetření za
den. Prosíme, abyste dodržovali rezervované časy odběru. V opačném případě může docházet k dopravním komplikacím v blízkosti nemocnice a zbytečnému čekání vás,
kteří na test přijíždíte. Děkujeme velmi za pochopení.

OBRACÍME SE NEJEN
NA ZDRAVOTNÍKY V REGIONU

Operativně vyčleňujeme lůžka pro pacienty s COVID-19
(Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Jaroměř). Personál i prostory uvolňujeme sdružováním lůžkových fondů (urologie
+ chirurgie, ortopedie + rehabilitace + ORL). Připravujeme
se na nadcházející týdny, kdy nám již mohou chybět zdravotníci, neboť ani jim se nemoc nevyhýbá. Obracíme se na
vás, kteří byste byli ochotni pomoci našim zdravotníkům
se zvládáním této epidemie. Nemusíte být právě zdravotník, abyste nám dokázali účinně pomoci. Vytváříme seznam ochotných lidí zapojit se v případě, že by to nemocnice potřebovala. Máme dostatek ochranných pomůcek
se zásobou na několik měsíců. Vaše síly bychom využili s
ohledem na vaše zkušenosti a vzdělání. Obracíme se také
na Vaše zaměstnavatele, aby vám umožnili flexibilně čerpat dovolenou, náhradní nebo neplacené volno. Vaše práce

pro nemocnici by byla samozřejmě honorována dle nastavených mzdových pravidel.
V případě ochoty pomoci v Náchodě a Jaroměři kontaktujtel.: Bc. Eva Jará, mobil: 728 215 931,
jara.eva@nemocnicenachod.cz.
V případě ochoty pomoci v Rychnově nad Kněžnou kontaktujte: Mgr. Renatu Boukalovou, mobil: 720 958 579,
boukalova.renata@nemocnicerk.cz.

DĚKUJEME ZA PODPORU

V uplynulých týdnech se opět zvedla vlna solidarity mezi
obyvateli regionu: dobrovolné švadlenky šijí látkové roušky, od vyhlášení výzvy jsme od vás obdrželi již tisíce látkových roušek pro naše dětské i dospělé pacienty. Rozjela se
také akce „Pečeme na to“, kdy Bartoňka Náchod a školící
středisko Náchod, oslovilo rodiče a jejich děti, v našem regionu, aby podpořili naše zdravotníky dobrotami, a ti napekli slané i sladké koláče, které velmi ocenili zdravotníci z covidových oddělení. Posíláte milé vzkazy a děti malují obrázky. Pokud byste chtěli zdravotníkům něco přinést,
kontaktujte, prosíme, předem náš sekretariát (tel.: 491 601
640 nebo 491 601 642).
Za veškerou podporu vám upřímně děkujeme!
Vaši zdravotníci
www.nemocnicenachod.cz
https://www.facebook.com/oblastni.nemocnice.nachod/

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
od 8:00 do 10:00
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7. 11. a 8. 11.
MUDr. Ivona Plšková
Komenského 554/a
Česká Skalice
tel.: 491 451 300

17. 11.
MDDr. Šárka Šejvlová
Husova 931
Jaroměř
491 812 944

28. 11. a 29. 11.
MUDr. Petr Kalfus
Česká 50
Jaroměř
tel.: 704 544 075

14. 11. a 15. 11.
MUDr. Olga Záplatová
Husovo nám. 36
Česká Skalice
tel.: 491 452 447

21. 11. a 22. 11.
DDS. Abosaleh Ahmad Amin
Velký Třebešov 118
tel.: 491 453 272

5. 12. a 6. 12.
MUDr. Ludmila Chrásková
Dr. E. Beneše 191
Jaroměř
tel.: 491 812 160
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17. LISTOPAD – SVĚTOVÝ DEN PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ
17. listopad vnímáme spíše jako Den boje za svobodu a demokracii. Tento den je ale také Světovým dnem
předčasně narozených dětí.
Počet předčasně narozených dětí každým rokem stoupá.
V České republice je to přibližně každý 12. novorozenec.
“Nedonošeňátka” přichází na svět o několik týdnů nebo
dokonce měsíců dříve, než měla. Váží méně než 2500 g.
Díky intenzivní péči neonatologického týmu, která je
v České republice na světové špičce, má dnes miminko narozené již od 24. týdne těhotenství velkou naději na přežití.
S každým dalším týdnem jeho šance strmě rostou.
Při této příležitosti pořádá každoročně občanské sdružení Nedoklubko a Česká neonatologická společnost zdravotnickou konferenci a slavnostní večer s předáváním ceny
Purpurové srdce jako ocenění pro ty, kteří pečují o nedonošená miminka a podporují jejich rodiny.
Oslavami světového dne si připomínáme problematiku
předčasného porodu. Rodiny sdílí příběhy předčasňátek,
upozorňují na potřebu podpory v nelehkých chvílích a posílají poděkování za péči do všech neonatologických center
v zemi, kde pečují o předčasně narozená miminka.
Po celém světě se symbolickou purpurovou barvou rozsvítí také některé památky a budovy.
Tip pro vás na závěr:
Pokud rádi háčkujete nebo někoho takového znáte, můžete
se zapojit do projektu Nedoklubka, který předává maminkám a jejich drobečkům po předčasném porodu háčkovaná

PRAVIDLA ZADÁVÁNÍ INZERCE VE ZPRAVODAJI
Řádková inzerce má být zadána v textovém souboru (txt.,
doc., docx.). Plošná izerce má být ve formátu pdf., možné jsou
i obrázkové formáty jpg. a png. Inzerce je VŽDY ČERNOBÍLÁ.
Za grafické zpracování se účtuje 20% navíc z celkové ceny
inzerátu. Inzerci zadávejte pomocí OBJEDNÁVKOVÉHO
FORMULÁŘE, který je ke stažení na webu města Jaroměře,
nebo si oněj požádjte na e-mailu: zpravodaj jaromer-josefov.cz

srdíčka, chobotničky, ponožtičky a čepičky, jako výraz solidarity a podpory v náročném období.
Bc. Martina Holubářová
porodní asistentka
www.intuitivniporod.cz
Foto: pxhere.com

Nově otevřená

VINOTÉKA AURELIUS
Sv. Čecha 242, Jaroměř

(křižovatka „Na Špici“ - naproti ČSOB)

nabízí: ·
·
·
·

NEPŘIŠEL VÁM ZPRAVODAJ DO SCHRÁNKY?
V tom případě nás informujte e-mailem na adresu:
zpravodaj@jaromer-josefov.cz
nebo zavolejte na tel.: 491 847 162.

víno ze Bzence
lahvová vína
stáčená vína
speciální vína

Prodej za sklepové ceny,
rozvoj na objednávku.

tel. 732 936 290

Slevy nehledám,
ale když je nabízejí
800 404 010

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

Jaroměř 188x61 mm 4B 2020 „Tchán 2“

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.
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Innovation • technology • quality

Česká společnost

KARSIT HOLDING, s.r.o.

KARSIT HOLDING, s.r.o.

hledá kolegy a kolegyně pro nové zakázky

• TECHNOLOG SVAŘOVÁNÍ
• MANAŽER OBCHODU
• MISTR VE VÝROBĚ
• STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK
• SEŘIZOVAČ
• NÁSTROJAŘ
• OBRÁBĚČ KOVŮ
• SKLADNÍK, EXPEDIENT

Přijďte na nezávaznou schůzku,
kde Vám nabídneme možnosti
zaměstnání, nebo volejte

491 845 142

Kontakt:
KARSIT HOLDING, s.r.o.
Jaromírova 91
551 01 Jaroměř
personalni@karsit.cz
www.karsit.cz

Bezobslužná klubová
ČERPACÍ STANICE LPG
servis, revize a montáže LPG
ul. Průmyslová 126
Jaroměř – Josefov
tel.: 777 962 205
www.lpg-jaromer.cz

KLINICKÁ LOGOPEDIE
V OPOČNĚ

Přijme nové pacienty
ošetřujeme děti i dospělé
tel.: 735 09 02 08

Nádražní 246, Opočno (bývalá nemocnice)
www.logopedie-opocno.cz
28
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září | 20 | 20
listopad
Koupím funkční rotoped, cena dohodou. Volejte večer na tel.: 721 430 264.

platba hotově. Volejte, piště SMS platí
stále!!! Tel. 605 254 511.

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

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

Koupím historické fotoaparáty, kapesní a náramkové hodinky, pohlednice,
knihy, staré známky, mince, bankovky,
obrazy, sošky, housle, pivní lahve, odznaky, šavle, bodáky a jiné zajímavosti.
Poradenství i návštěva je vždy ZDARMA,

KOUPÍM chatu, chalupu nebo domek
v Jaroměři a okolí. Nabídněte na tel.
774 777 072.
Koupím chalupu nebo starší dům k rekreaci. Může být i v horším stavu.
Hezká lokalita a místo výhodou. Tel.
č. 703 890 073.

Prodejna OBUV NOBL (v Jaroměři naproti České poště) nabízí novou zimní obuv značky Tamaris, Marco Tozzi,
S.Oliver, Jana, Klondike... Ke každému
nákupu malý dárek! www.obuvnobl.cz
Mladá rodina chce KOUPIT větší byt
nebo dům v Jaroměři i blízkém okolí.
Nabídky prosím na tel. č. 775 777 073.

Nostalgické Vánoce

MED

DOBRÝ
se zlatou medailí

VČELAŘSTVÍ JIRKA

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

6. 11. – 6. 12. 2020

TRADIČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA VÁNOČNÍCH
DEKORACÍ, ADVENTNÍCH VAZEB A DÁRKŮ

SE LETOS VZHLEDEM K OKOLNOSTEM PŘESOUVÁ
Z MUZEA BOŽENY NĚMCOVÉ NA INTERNET.

„Med přímo od včelaře!“

tel: 724 717 781
www.vcelarstvijirka.cz

OBLÍBENÉ ZBOŽÍ NAKOUPÍTE NA:

www.nostalgickevanoce.cz
VŠE PŘIPRAVÍME NA OBJEDNÁVKU,
VČETNĚ SKVĚLÝCH VÁNOČNÍCH DORTŮ.

Pořádá společnost Kouzlo starých časů
za laskavé spolupráce
Muzea Boženy Němcové.
www.kouzlostarychcasu.com

Nostalgicke_vanoce_cb_inzerat_92x61.indd 1

14.10.20 16:25
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optický INTERNET
NEJLEPŠÍ V JAROMĚŘI!
Vysoké rychlosti za
velmi příznivé ceny

OPTICK
Á
ZÁSUV
KA

ZDARM

Skvělý zákaznický servis
Optické vlákno = spolehlivý
internet nezávislý na počasí
Sledujte nás nově i na facebook.com/alphastylsoft
30

A

• INTERNET
• TELEVIZE
• MOBIL
• TELEFON
• KAMERY
ALPHA StylSoft, s. r. o.
Husova 112, Jaroměř

www.stylsoft.cz
493 314 031

LÉKAŘKA EVA HANKOVÁ: „COVID NENÍ RÝMIČKA.“
Virus Covid-19, kterému již od jara česká média věnují velkou část svého času a prostoru, rozdělil společnost na několik skupin. Zatímco jedni přijímají všechny informace s velkým znepokojením a obavami,
druzí se staví do opozice a odmítají epidemiologické situaci podřizovat svůj život. Jiní dokonce existenci
nemoci zcela popírají a někteří možná již svůj názor během letošního roku několikrát změnili. Zaznívají
různé názory také z úst lékařů, politiků i epidemiologů.
Lékařka Eva Hanková je specialistkou v oboru Infekční lékařství a vedle provozování infekční ambulance v náchodské nemocnici se aktuálně také přímo stará o pacienty s onemocněním Covid-19. Požádala jsem ji proto o zodpovězení několika otázek, které v současnosti hýbou naší
společností.
Je možné Covid-19 nazývat „rýmičkou“?
Není to rýmička. Většina z občanů, kteří se nakazí, prodělá lehké onemocnění, které někdy ani nezaznamenají. Ale
u části lidí, a nejsou to jen výjimky, může dojít k velmi těžkému onemocnění, které jim ukrátí život. Jak řekl pan primář Chrdle z infekčního oddělení českobudějovické nemocnice, bojujeme o životy lidí, kteří tady mohli 10, 20 let
žít při dobré kvalitě života.
Je možné Covid-19 porovnat s chřipkou?
Zásadní rozdíl je v tom, že chřipka má sezónní charakter.
Dovoluje nám si oddechnout a po jaru nabrat síly – jak těm,
kdo stonali, tak těm, kteří se o ně starají. Covid nás nešetří.
Ten sezónnost nezachovává. Další rozdíl je v tom, že proti chřipce se lze očkovat, na Covid-19 zatím vakcínu nemáme. A další věc, proti chřipce máme léky i v tabletách, které
jsou daleko dostupnější než proti covidu. Tyhle tři faktory
jsou u chřipky příznivější, přestože i na chřipku lidé mohou
zemřít. A jestli Vám zemře člen rodiny na chřipku či na covid-19, budete úplně stejně smutní.
Jak vnímáte mediální kampaň, která kolem koronaviru
běží již od jara?
Těch kampaní běží několik. V médiích vidíme a slyšíme naprosto protichůdné informace a člověk, který má jinou odbornost a nevyzná se v tom, musí být často zmatený, vystrašený, nebo naopak znechucený a může si myslet, že jde
o jeho svobodu, že tato nemoc je pouhým nástrojem k utužení moci vlády. Tak to ale není.
Tento dojem možná nabyli Češi na jaře, kdy tu byly velmi
přísné restrikce, ale nemocných v té době nebylo mnoho…
Je to možné. Ale právě díky těmto opatřením nedošlo k většímu rozšíření infekce, a ti, kteří přežili s vypětím sil všech
kolem nich, anebo kterým nepřežili příbuzní, by rozhodně neřekli, že se v té době nic nedělo. Podařilo se infekci utlumit, zabránit jejímu většímu šíření, ale následná euforie a uvolnění opatření, které bylo rozhodně výraznější než v okolních zemích, vedlo k tomu, že jsme tam, kde
dnes jsme. A dnes rozhodně už nelze říct, že o nic nejde.
Zdravotnické kapacity jsou na hranici a není to jen otázka
počtu lůžek, ventilátorů a dalších přístrojů, ale také toho,
kdo se o nemocné bude starat.
Zopakujte prosím zásady, jak se nejlépe chránit?
Je třeba si uvědomit, že způsob léčby a léky typu remdesivir, isoprinosine či prednison, o kterých lidé slýchají v médiích, nepatří do rukou laika, mají přesně vymezené důvody a čas pro podání a při nesprávném použití mohou i ublížit. Do rukou laika patří mýdlo, protože virus je obalený
tukem a mýdlo mu nedělá dobře, dezinfekce, čistá rouška

nasazená správně na nose a ústech – kterou si nesmíme
osahávat. Dále je důležitá pestrá strava s dostatkem vitamínů, bez jakýchkoliv extrémních diet.
Jak by se o sebe měli nakažení pacienti doma starat?
Každý člověk, který má nějaké onemocnění dýchacího
ústrojí, by měl zůstat v klidu, fyzicky se nezatěžovat, nekouřit, jíst dostatek vitamínů, a to nejen v ovoci a zelenině, ale
také si koupit vitamín C, případně i B v tabletách. Naopak
nedoporučuji vysoké dávky multivitaminových preparátů,
protože zde jsou i jiné složky, kterých není vhodné užívat
nadměrné množství. Dále je dobré si dvakrát denně měřit
tělesnou teplotu a pokud se tělesný stav zhoršuje, zejména
pokud se člověk zadýchává i při běžných činnostech, pak je
vhodné konzultovat lékaře. Nepleťte si ovšem zadýchávání
s pocitem, kdy má člověk ve strachu či úzkosti pocit, že se
dusí, to je něco jiného a není to nebezpečné.
Lucie Chytilová
Zdroj: https://www.nemocnicenachod.cz/mudr-eva-hankovacovid-neni-rymicka-rychle-hubnuti-nyni-nedoporucuji
– redakčně kráceno –
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