Železňák čeká oprava
Anketa
Rasošská nebude prašná
MěVaK
Z jarních cest
Hobby v Equicentru
Muzeum ceramiki
Svět knihy
Dřízna
Legion Gym
Jaroměřské figurky
Mini DOKU FIJO
Cantus
90. výročí Husova sboru
Vznik nové Evropy
Foto: Lucie A. Tykalová – Sezení v trávě
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Vážení čtenáři,
právě se vám dostalo do ruky červnové číslo,
které vám nabídne několik zajímavostí z akcí
proběhlých, ale i z těch, které se teprve budou
konat. Důležitým faktem však je, že v letních
měsících vyjde pouze jedno číslo Zpravodaje,
a to na pomezí měsíce července a srpna. Začátkem července vás však nechceme ochudit
o důležité zprávy z města, proto pro vás chystáme také mimořádné dvoustránkové vydání.
Zpravodaj se stále mění. Poslední změnou,
o které jsem vás informovala, byla změna doručovatele. Výrazně ubylo stížností na nedoručování Zpravodaje, čímž jsem si potvrdila,
že to byl krok správným směrem. Občas však
slýchávám stížnosti o nedostatku Zpravodajů na
podatelně MÚ.
Distribuční firma nás hned v úvodu požádala
o navýšení počtů, které jim dovážíme. Tím se
samozřejmě snížil počet výtisků, jež se mi fyzicky dostanou do ruky, a jež jsou použity na
povinné výtisky, pro inzerenty a zbytek na podatelnu MÚ, kde jsou však rychle rozebrány.
Již tento požadavek od distribuční firmy v nás
vzbudil důvěru, že mají přehled a Zpravodaj
bude roznášen svědomitěji než doposud.
Často za mnou však chodí lidé, že posílají Zpravodaj známým do různých koutů ČR, a i když
mě tento zájem neobyčejně těší, Zpravodaj je
určen především lidem jaroměřským. Výtisky,
které jsou dostupné na podatelně, jsou vyhrazené právě těm občanům Jaroměře, kterým
Zpravodaj nebyl doručen. Buďte proto ohleduplní a respektujte prosím, že by tyto výtisky měli
přijít do rukou místním. Pro "přespolní" a pro ty,
kteří mají možnost, je Zpravodaj ke stáhnutí na
webových stránkách města.
V měsíci červnu a červenci nás čekají tři významné svátky. Prvním z nich je 27. června,
kdy uctíme památku obětí komunistického režimu. Tento den byl vyhlášen v upomínku na Miladu Horákovou, Jana Buchala, Oldřicha Pecla
a Záviše Kalandry, kteří byli popraveni po politickém procesu komunistického režimu. Proces byl první a zároveň jediný politický proces
v Československu, kdy byla popravena žena.
Milost se pro ni snažil zajistil Albert Einstein, ale
například i Eleanor Rooseveltová. V Československu bylo od roku 48´popraveno za politické
trestné činy 248 osob.
Další významný svátek nese název Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, který je zároveň i svátkem státním a každoročně se slaví
5. července. Připomíná příchod slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863.
A poslední významný svátek v tomto období
je Den upálení mistra Jana Husa, který je také
státním svátkem a slaví se každý rok 6. července. Mistr Jan Hus byl myslitel a reformátor
církve. Upálen byl během kostnického koncilu
v roce 1415.
Přeji vám příjemně strávené letní dny.

Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová

Změny na úseku řidičských průkazů
S účinností od 1. 7. 2018 dochází ke změně na úseku vydávání řidičských průkazů (ŘP).
O vydání ŘP si budou moci řidiči požádat na kterémkoli obecním úřadu obce
s rozšířenou působností v celé České republice. K žádosti se již nebudou dokládat fotografie. Dojde ke změně výše správních poplatků:
• Při udělení řidičského oprávnění (ŘO), rozšíření ŘO nebo při změně údajů
se bude nově platit částka 200 Kč,
• při vydání ŘP do 5 pracovních dnů (blesk) bude poplatek 700 Kč,
• při vydání mezinárodního řidičského průkazu se výše poplatku nemění
a činí 50 Kč.
Pokud se nový ŘP vydává z důvodu konce jeho platnosti, je tato výměna i nadále zdarma.
V případě podání žádosti imobilní osobou, odbaví tohoto žadatele referent
ODSH po předchozí telefonické domluvě v prostorách matriky do doby, než
bude celý odbor přemístěn do budovy č. p. 49 na nám. Československé armády. Tel.: 491 847 141 nebo 491 847 143.
Důvodem tohoto opatření je nutnost pořízení digitálního podpisu a fotografie
na žádost o ŘP. Nově se již na ŘP nebude uvádět adresa trvalého bydliště.
Jana Hájková, Odbor dopravy a silničního hospodářství

První svozový týden v systému "DOOR TO DOOR" započne v týdnu od
2. do 8. 7. 2018, tj. lichým týdnem.
1. Lichý týden – svoz komunálního odpadu,
2. sudý týden – svoz plastů,
3. první středa v měsíci – svou papíru.
Svoz nádob bude 14denní, vyjma svozu papíru, který bude probíhat jednou
měsíčně. Podrobné informace naleznete ve svozovém kalendáři 2018, který
každý obdržel do svých schránek, případně jsou k dostání na podatelně MÚ
Jaroměř a na webových stránkách města.
Ing. Petr Filipec, Odbor životního prostředí

" Železňák" č eká druhá etapa oprav
V letních měsících proběhne oprava ocelového silničního mostu přes
Labe v ul. Průmyslová. Na otázky odpovídá Ing. Jaroslava Valentová, referentka Odboru majetku města.
Proč je oprava nutná?
Tato oprava bude vlastně už
druhou etapou. První etapa spočívala
v tom, že se opravila mostovka, druhá
etapa spočívá v opravě ocelové konstrukce, která je zrezlá a potřebuje
omýt, odstranit zbytky původních
nátěrů a natřít novou protikorozní
ochrannou, která bude splňovat požadavky na vysokou životnost.
Bude možné přes most jezdit?
Ne, most bude úplně uza-

vřený. Na mostě budou pracovat dělníci, bude instalováno závěsné lešení
a kvůli bezpečnosti nebude možné se
po mostě pohybovat. Objízdné trasy
pro motoristy, cyklisty a pěší jsou již
naplánované a budou viditelné v místě objíždění. (Vizualizaci objízdných
tras zveřejníme v mimořádném červencovém čísle a na sociálních sítích města
– pozn. red.).
Jak dlouho bude druhá etapa oprav
trvat?
V červnu bude most uzavřen
a budou zahájeny práce spočívající
v přípravě staveniště, dopravním značení aj. Most by měl být zpřístupněný
koncem září.
«LAT»
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ČERVEN

Pečovatelská služba Jaroměř – zhodnocení roku 2017
Přinášíme čtenářům zhodnocení roku 2017 Pečovatelské služby
Jaroměř, kterou zřizuje město Jaroměř. Zhodnocení za rok 2017
je součástí Výroční zprávy Pečovatelské služby, jež byla schválena Radou města a její celé znění naleznete na webových stránkách www.psjaromer.cz v sekci Aktuality.
V roce 2017 jsme poskytovali služby 146 uživatelům. Bylo uzavřeno
25 nových smluv a 72 dodatků ke smlouvám stávajícím. Ukončeno
bylo 30 smluv, a to zejména z důvodů úmrtí či přijetí uživatelů do
pobytových zařízení.
Došlo také k několika významným změnám. Poskytování služby
v rodině s trojčaty trvalo něco málo přes rok. Spolupráce byla
v měsíci dubnu ukončena z důvodu stěhování rodiny mimo naše
spádové území. V souladu s touto skutečností jsme snížili počet
pracovníků v sociálních službách o 0,5 úvazku, neboť tento úvazek byl vázán právě na výše uvedenou činnost. Počet „pečovatelek“ se tak ustálil na čísle 10.
Další významnou změnou je schválení změny organizačního zařazení Pečovatelské služby (dále jen PS), platné ovšem až od
1. 1. 2018. V rámci této změny již PS nebude řízena odborem sociálních věcí a zdravotnictví, ale přímo Radou města Jaroměř.
Zásadním krokem je pokračování ve snižování počtu tzv. „obědářů“, tedy uživatelů služby využívajících ze strany PS dovážku obědů. Není to sice výhodné pro příjmovou část rozpočtu PS, neboť
částka za dovoz obědů je naším významným zdrojem příjmů, nicméně záměrem MPSV ČR je, aby v obcích, kde je veřejně dostupná
dovážková služba, nebyla dovážka obědů zajišťována pečovatel-

skou službou. Samozřejmě jsou zde odůvodněné výjimky a úplnému ukončení této činnosti by dojít nemělo. Tato skutečnost
se každopádně podepsala na snížení celkového počtu uživatelů.
Nejčastěji poskytovanými úkony byly pomoc při úkonech osobní
hygieny, běžný úklid a údržba domácnosti, příprava a podání jídla.
Za účelem propagace služby byl vytvořen nový leták, oslovit veřejnost jsme se snažili také několika příspěvky v jaroměřském
Zpravodaji. Sociální pracovnice v rámci depistáže navštěvovaly ordinace praktických lékařů s žádostí o osvětu osob, které již
nejsou sami schopné se o sebe plně postarat. Na dobré úrovni
fungovala komunikace s LDN a pobytovými zařízeními v okolí. Šlo
nám především o to, aby naše služby byly nabízely osobám, které prozatím nemohou být především z důvodu naplnění kapacit
do pobytového zařízení přijaty, a naopak s pomocí terénní služby
mohou zůstat ve svém domácím prostředí. Sociální pracovnice
i v loňském roce pravidelně pracovaly s uživateli stávajícími, reagovaly na jejich potřeby a pomáhaly tak uživatelům řešit nebo
lépe zvládat jejich nepříznivou sociální situaci.
Ani v loňském roce nedošlo k odmítnutí poskytování služeb žádnému žadateli, patřícímu do okruhu osob, jimž službu poskytujeme.
Obdrželi jsme jednu oprávněnou stížnost, která byla ihned vyřešena. V rámci dotazníkové ankety zjišťování potřeb a spokojenosti uživatelů všichni respondenti shodně uvedli, že jsou s kvalitou
poskytovaných úkonů spokojeni. Kompletní zhodnocení ankety je
k dispozici na webu psjaromer.cz.
Mgr. Michal Skořepa, vedoucí Pečovatelské služby

Bu d e, n eb ud e?
Na XXX. jednání zastupitelů 17. 4. byl projednáván střednědobý
výhled rozpočtu města Jaroměř na období let 2019–2022.
Jedná se o výhled (odhad) rozpočtových příjmů a výdajů v jednotlivých letech. V obecné rovině lze říci, že v jednotlivých letech
uvedeného období lze počítat v příjmech přibližně s částkou okolo
270 mil. Kč. Výdaje města na opravy a investice budou mít k dispozici každoročně pouze cca 40 mil. Kč. Podstatnou část příjmů
„spolknou“ nekapitálové výdaje – tzv. provozní rozpočet města.
Zde by se mohlo hodně ušetřit. Samozřejmě jsou zde ve výdajích
i splátky půjček, které se musí platit.
Součástí projednávaného materiálu byl soupis požadovaných akcí
(nových investic a oprav) pro roky 2019–2021. Samozřejmě každoročně požadavky v úhrnu nákladů vícenásobně přesahují odhadované disponibilní prostředky ve výši cca 40 mil. Kč.  Zarážející je ovšem, že v soupisu požadovaných akcí zcela schází opravy, na které
se mne občané stále dotazují. Předně to je rekonstrukce kanalizace v ulici Bavlnářská a v přilehlých ulicích. Při přívalových deštích
nestačí současná kanalizace odvést vodu, a to působí občanům
škody. Další scházející investicí je stavební oprava budovy šaten
na plaveckém areálu. Zde hrozí vypadnutí prosklených stěn, které
jsou evidentně dlouhodobě ve velmi špatném stavu. Hrozí zde v
takovém případě nebezpečí úrazu návštěvníků. Další akcí, která
zcela zmizela v soupisu požadovaných akcí je oprava náměstí ČSA.
Před posledními komunálními volbami byla radnicí veřejnost ohlupována vizualizací vzhledu náměstí po jeho připravované budoucí opravě. Radniční koalice slibovala tuto prioritu po vybudování
parkoviště Na Valech a po opravě Tyršova mostu. Obojí bude letos
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dokončeno. Tak proč se najednou až do roku 2021 zapomnělo ze
strany radniční koalice na tento slib? Že není dotační program? To
si snad měli občané dotaci zajistit sami? Od čeho tam tedy na radnici sedí? Vždyť se mohlo náměstí postupně opravovat po malých
částech. Ale v příštím roce se má stavět za 57 mil. Kč dopravní terminál u vlakového nádraží. O jeho megalomanské podobě mám
určité pochybnosti. Na to dotace je, ale na náměstí ne!
Když pan premiér a jeho vláda v demisi navštívili Jaroměř, možná
to chtělo ze strany místní ANO požádat jej o pomoc. Jinde při návštěvách slíbil skoro všechno, miliarda sem, miliarda tam, tak proč
ne v Jaroměři pár miliónů na opravu náměstí. Teď je jasno, oprava
náměstí ČSA dle předchozích plánů radniční koalice do roku 2021
nebude! Občané alespoň po velikých deštích nemusí chodit na
plovárnu a mohou svoje vodomilné chuti uspokojit v obrovských
kalužích (skoro jezerech). Voda pak prosakuje do sklepů historických domů památkové zóny. Samozřejmě by bylo možné finance
na investice velmi posílit, ale to by se muselo také šetřit v provozním rozpočtu města.
Ing. Otto Salač, CSc., opoziční zastupitel, 12. 5. 2018

Stále probíhá anketa o úpravě pietního místa obětem válek.
Anketa byla zveřejněna ve Zpravodaji č. 5 a probíhá stále do
10. 6. 2018. Komu by chyběl anketní lístek, může si jej vyzvednout
na podatelně Městského úřadu v Jaroměři.
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Zpráva o činnosti a hospodaření společnosti Energetika s.r.o. Jaroměř za rok 2017
Společnost v roce 2017 zajišťovala provoz licencovaných kotelen
v rámci jednotlivých cenových lokalit Jaroměře včetně 35 objektových předávacích stanic a nedílnou součástí běžného provozu
bylo zajištění chodu 13 malých a středních objektových kotelen
s výkonem do 1 MW provozovaných v rámci udělené koncese, přičemž 12 těchto kotelen je ve vlastnictví města Jaroměře.
Na základě stávající smlouvy o servisní činnosti byly i v loňském
roce v měsíčních intervalech prováděny servisní úkony pro společnost Kimberly Clark s.r.o., Střední školu řemeslnou Jaroměř a Základní školu speciální a praktickou Jaroměř.
V průběhu roku nebyly zaznamenány neplánované výpadky v oblasti výroby a distribuce tepla, které by vážně dlouhodobě omezily
či přerušily dodávky tepla či teplé užitkové vody do jednotlivých
objektů. Krátkodobá přerušení jsou vždy plánována a jejich důvodem je provedení servisní, revizní či běžné udržovací činnosti na
svěřených či vlastních technických zařízeních.
Revize, kontroly, servis a periodické prohlídky byly prováděny
v rámci zpracovaného harmonogramu a v souladu se zněním příslušných zákonů, vyhlášek a směrnic.
V průběhu uplynulého roku byly prováděny akce především ve
smyslu obměny technických zařízení v rámci jednotlivých provozů
a v návaznosti na schválený finanční a obchodní plán společnosti
pro rok 2017.
V oblasti oprav je nezbytné zmínit především výměnu stávající expanzní nádoby o objemu 6.400 l (kotelna Zavadilka) s uskutečněnými náklady ve výši téměř 142 tis. Kč.
V oblasti investic byly v předmětném roce realizovány následující
akce:
• Modernizace systému MaR kotelny Nemocnice Jaroměř.
• Modernizace 2 ks zásobníků TUV v kotelně Nemocnice Jaroměř.
Tyto akce byly uskutečněny prostřednictvím uvolnění vlastních
finančních prostředků společnosti. Celková investovaná částka
do majetku města Jaroměře zde představovala hodnotu téměř          
1.060 tis. Kč včetně DPH.
Na přelomu 2. a 3. čtvrtletí roku 2017 byla provedena 2. etapa modernizace systému MaR objektových předávacích stanic tepla, investorem této akce bylo město Jaroměř.
Na základě provedených jednání v oblasti obchodu, ve snaze
o rozšíření stávajícího portfolia odběratelů v oblasti zajištění služeb v rámci výroby a dodávky tepla koncesovanými provozy, došlo v listopadu loňského roku k podpisu smlouvy o dodávkách tepla pro 3 objekty příspěvkové organizace Mateřská škola Jaroměř,
Lužická 321, s účinností převzetí provozoven k datu 01.01.2018.
V rámci roční produkce a distribuce tepla bylo licencovanými provozy dosaženo v oblasti prodeje tepelné energie celkové hodnoty
40.235 GJ. U koncesovaných provozů byl výsledek prodeje tepelné energie roven hodnotě 8.922 GJ. Celkový objem prodeje tepla
za rok 2017 dosáhl úrovně 49.157 GJ, což je o 1.682 GJ více než
v roce 2016, v porovnání s rokem 2015 pak rozdíl činí 5.109 GJ .
V předchozím období roku 2016 bylo u licencovaných provozů
dosaženo vyššího prodeje tepla v průměru o 2,55 %, u koncesovaných provozů pak o 7,34 %.
Průměrná cena tepla roku 2017 v rámci cenových lokalit Jaroměře byla v porovnání nejnižší průměrnou cenou za období posledních deseti let. V roce 2017 průměrná cena tepla pro konečného
spotřebitele dosáhla hodnoty 457,10 Kč/ GJ, v roce 2016 hodnoty
494,08 Kč/GJ a v roce 2015 pak 544,26 Kč/GJ. V procentním vy-

jádření referenčního roku 2017 byla průměrná cena tepla nižší ve
srovnání s rokem 2016 o 7,48 %, v roce 2015 je to již o 16,01 %.
Celkové roční výnosy společnosti v oblasti prodeje tepla za rok
2017 představují hodnotu 19.592.382 Kč, sumární dosažený objem tržeb, resp. výnosů komplexně za celou oblast podnikatelské
činnosti společnosti představuje hodnotu 20.063.983 Kč, což je
o téměř 1.363 tis. Kč nižší obrat než v roce 2016, v procentuálním
vyjádření hodnotou snížení o 6,36 %.
Celkové roční náklady v roce 2017 dosáhly výše 19.452.582 Kč, což
je o téměř než 1.357 tis. Kč nižší hodnota nákladů oproti předchozímu účetnímu období, což v procentuálním vyjádření představuje
snížení celkových nákladů o 6,52 %. Snížení předmětných nákladů,
ale současně i výnosů, ovlivnila především nižší cena vstupů s přímou vazbou na roční fixaci ceny komodity při nákupu zemního
plynu a nákupu tepelné energie od dodavatelů, ale zejména paradoxně výrazně teplejší závěr roku, zejména konec listopadu a dvě
dekády prosince.
Společnost Energetika s.r.o. Jaroměř dosáhla v účetním období
roku 2017 kladného hospodářského výsledku před zdaněním ve
výši 611.401 Kč, daň z příjmu právnických osob představuje hodnotu 104.500 Kč, skutečný hospodářský výsledek společnosti za
uvedený rok po zdanění tedy činí 506.901 Kč.
Z pohledu plánovaných akcí, na kterých bude společnost Energetika s.r.o. Jaroměř participovat v roce 2018 vlastními finančními
prostředky, je realizace modernizace kotelny bytového domu
U Mlýna čp. 228 v Josefově, kde plánovaná výše investice dosáhne
hodnoty téměř 920. tis. Kč vč. DPH. Z pohledu finančně výraznějších plánovaných oprav bude provedena generální oprava stávajícího plynového hořáku APH 16 v kotelně Zavadilka, kde předpokládané náklady této akce jsou vyčísleny na 125. tis. Kč bez DPH.  
V cenové lokalitě nábřeží 17. listopadu proběhne v roce 2018 třetí,
závěrečná etapa modernizace systému MaR objektových předávacích stanic tepla, která zasáhne zbylé 4 ks objektových předávacích stanic předmětné lokality.
Ing. Tomáš Steklý, jednatel společnosti

Rekonstrukc e ul. Rasošská
V letních měsících proběhne rekonstrukce prašné komunikace
v ul. Rasošská. Jaká omezení nás čekají? Na to se ptám Ing. Jaroslavy Valentové, referentky Odboru majetku města.
Jaké práce budou probíhat v této ulici?
Nyní nezpevněná komunikace se stane zpevněnou s asfaltovým povrchem a novými lampami veřejného osvětlení.
Jaké omezení můžou očekávat lidé, kteří v této ulici bydlí?
Komunikace se bude opravovat po částech tak, aby se ke
svým domovům dostali lidé, ale také hasiči nebo integrovaný záchranný systém. Celá ulice bude sice uzavřená, ale pokud budou
obyvatelé potřebovat zajet s něčím těžkým k domovu, nebude to
problém. Trvalé parkování však nebude možné.
Jaký je termín realizace?
Zahájení prací předpokládáme v červenci a dokončení díla
v listopadu tohoto roku.
«LAT»
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Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř – výroční zpráva za rok 2017
I. Hospodářský výsledek
VÝNOSY
2017
36,588 mil. Kč

2016
34,524

2015
31,110

2014
30,682

2013
30,857

Výnosy roku 2017 o 2,1 mil. Kč překročily výnosy roku 2016. K překročení došlo kombinací vyšších tržeb z prodeje služeb (+ 2,3 mil. Kč)
a nižších ostatních výnosů (- 0,2 mil. Kč). V růstu tržeb se částkou
1,4 mil. Kč projevila vyšší cena vodného a stočného spolu s vyšší
fakturací stočného, a částkou 0,9 mil. Kč vyšší fakturace ostatních
tržeb, především tržeb za čištění kanalizace novým čistícím vozem
na objednávku (0,65 mil. Kč).
NÁKLADY
2017
34,183 mil. Kč

2016
31,200

2015
29,256

2014
29,344

2013
33,625

(město Jaroměř), k valné hromadě, k dozorčí radě, považujeme za
velmi důležitou. Proto se společnost k účetní a daňové prověrce sama
hlásí, absolvuje ji každoročně, a zpráva o prověrce účetní závěrky je
pravidelnou přílohou roční účetní závěrky.
Zpráva auditora o prověrce účetní závěrky za rok 2017 je čtvrtou takovou zprávou od nástupu současného jednatele v roce 2014. Vyplývá
z ní, že účetní závěrka společnosti i za rok 2017 poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a výsledku hospodaření.
Prověrka proběhla bez výhrad.

III. Základní údaje
• cena vody 2017:		

bez DPH		

vč. DPH

VODNÉ
STOČNÉ

20,00
25,22

23 Kč/m3
29 Kč/m3

CELKEM		

45,22		

52 Kč/m3

(Pozn.: hodnoty 2017, 2016, 2015 vč. uhrazené DPPO; 2017: 141 tis. Kč,
2016: 457 tis. Kč, 2015: 123 tis. Kč)

Cena vody v roce 2017 byla o 2 Kč/m3 vyšší než v roce 2016. Jeden litr
pitné vody v Jaroměři stál 5 haléřů.

Náklady roku 2017 byly o 3,0 mil. Kč vyšší než náklady roku 2016. Do
navýšení se výrazně promítly dva očekávané vlivy – částkou 1,4 mil.
Kč (47 %) provoz nového čistícího vozu na čištění kanalizací, a částkou 0,9 mil. Kč (30 %) oprava jednoho ze tří velkých šnekových čerpadel na čerpací stanici kanalizace Josefov. Pokud jde o další nákladové vlivy, společnost např. přijala druhého odečítače vodoměrů,
na provoz ČOV byl pořízen nový traktor, více finančních prostředků
bylo uvolněno do servisu, oprav a údržby strojů, zařízení, vozového
parku a pracovní techniky, do oprav kanalizačních stok v Josefově.
Z pohledu celého roku šlo o kontrolovaný růst nákladů, při kterém
bylo do provozu vodárenských zařízení cíleně směřováno více finančních prostředků.

Počet obyvatel zásobovaných vodou:		

HOSP. VÝSLEDEK
2017
2,405 mil. Kč

2016
3,324

2015
1,853

2014
1,338

2013
-2,768

(Pozn.: hodnoty 2017, 2016, 2015 po zdanění; 2014 a 2013 daňová povinnost nevznikla)

V roce 2017 společnost opětovně, čtvrtým rokem v řadě, hospodařila se ziskem. Hospodaření probíhalo již bez zásadních nákladových
škrtů, které bylo nutno provádět v minulých letech, ale naopak za
postupného investování do provozu společnosti a jejího rozvoje.
Díky kladnému hospodaření společnost v průběhu celého roku 2017
bez problémů financovala své provozní potřeby, řádně a včas plnila
veškeré finanční závazky, včetně pravidelné měsíční úhrady nájemného na účet města. K 31.12.2017 společnost evidovala nerozdělený
zisk minulých let ve výši 4,739 mil. Kč (poznámka: ještě k 31.12.2013
společnost evidovala ztrátu z minulých let ve výši -3,247 mil. Kč –
také porovnání těchto hodnot dokumentuje výrazný posun v hospodaření společnosti za poslední čtyři roky).

II. Prověrka účetnictví
Přestože společnost jako tzv. malá účetní jednotka dle zákona
o účetnictví nepodléhá povinnému auditu účetnictví, dobrovolně
se k němu hlásí. Vedení společnosti považuje průběžnou prověrku
účetnictví a daní během roku, a závěrečnou prověrku roční účetní závěrky a vyjádření auditora, za důležitý prvek transparentního
hospodaření městem vlastněné společnosti.
Otevřenost a transparentnost směrem k veřejnosti, k zakladateli
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• délka vodovodní sítě (bez přípojek):
• počet vodovodních přípojek:
• počet vodoměrů:

15.235
100 km
3.183
3.656

• počet obyvatel trvale bydlících v domech napojených na kanalizaci:
12.442
• délka kanalizační sítě (bez přípojek):
50 km
• počet kanalizačních přípojek:
1.860
• počet zdrojů podzemní vody: 6 (vrty Starý Ples, Úpa, Dolce
J6 + J6a, studny Velichovská + JCO)
• kapacita zdrojů podzemní vody: 85,3 (litrů/vteřinu; 2,690 mil.
m3/rok)
• počet úpraven vody: 3 (ÚV Starý Ples, ÚV Úpa, ÚV Dolce)
• počet vodojemů: 5 (Zaloňov, Josefov, Rasošky, Jasenná, Nový
Ples)
• kapacita vodojemů: 2.060 m3
• hodnota pronj. o infrastrukturního majetku: 416.831 tis. Kč
• nájemné zapl. v r. 2017 za pronajatý majetek: 6.000 tis. Kč

IV. Fakturace vody, kvalita vody
Fakturace vody odběratelům (fakturováno):
VODNÉ
STOČNÉ
SRÁŽK. VODA

671,5 tis. m3
624,9 tis. m3
225,0 tis. m3

13.348,8 tis. Kč (bez DPH)
14.611,7 tis. Kč
5.671,6 tis. Kč

CELKEM		

1.521,4 tis. m3

33.632,1 tis. Kč

Spotřeba vody v roce 2017 se pohybovala na úrovni roku 2016. Fakturované množství vody posledních let ukazuje, že v letech 2013
a 2014 dosáhla spotřeba vody v Jaroměři svého dna, poté začala
stoupat a ustálila se mírně nad hranicí 670 tis. m3. Jaroměř v podstatě kopíruje vývoj spotřeby vody v České republice.
Z celkového fakturovaného množství vody připadá na domácnosti 482,8 tis. m3 (téměř 72 %), zbytek představuje ostatní spotřeba,
tzn. průmysl, obchod, služby, školství, zdravotnictví apod. Průměrná spotřeba vody jedné domácnosti v Jaroměři v roce 2017 činila
86,8 litru na osobu a den.

Rozbory a kvalita vody:
V souladu s příslušnou legislativou provádí odborně způsobilá
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akreditovaná laboratoř pravidelné rozbory vody. Je prováděna jednak pravidelná provozní kontrola jakosti všech zdrojů pitné vody,
jednak pravidelná kontrola jakosti pitné vody ve vodovodní síti. Při
ní se zjišťuje dodržení limitních hodnot všech ukazatelů stanovených orgánem ochrany veřejného zdraví, kontrolují se mikrobiologické, fyzikální a chemické ukazatele. Při kontrole jakosti pitné vody
jsou rozbory prováděny střídavě na různých místech celé vodovodní sítě, u konečných odběratelů, tzv. na kohoutku. V roce 2017 bylo
provedeno více než sto rozborů vody.
Dlouhodobě prováděné rozbory vody dokládají, že zdejší podzemní
zdroje vody dávají velmi kvalitní vodu. Pitná voda, která je vodovodem distribuována konečným odběratelům, splňuje veškeré zákonem stanovené hygienické a mikrobiologické limity a trvale vykazuje parametry kvalitní pitné vody.
PH pitné vody a její tvrdost:
• PH pitné vody se pohybuje v rozmezí 7,1–7,5 (normované rozmezí je 6,5–9,5);
• tvrdost vody na pětistupňové škále (<0,5 až >3,76 mmol/l) se
pohybuje v rozmezí 3,3–4,7 mmol/l (tvrdá až velmi tvrdá voda).

V. Přípojky, vodoměry, poruchy, opravy a údržba
Přípojky: V roce 2017 bylo vybudováno 40 nových vodovodních přípojek, z toho 28 v Jaroměři a 12 v okolních obcích, a dále 20 nových
kanalizačních přípojek v Jaroměři.
Vodoměry: Bylo osazeno 45 nových vodoměrů. Náklady na údržbu
a opravy vodoměrů činily 74 tis. Kč.
Poruchy na síti: Bylo řešeno 20 poruch na vodovodní síti, z toho
16 v Jaroměři a 4 v okolních obcích (na kanalizační síti žádná porucha). Jednalo se o běžné typy poruch, jako jsou zlomy či praskliny
litinového potrubí nebo prasklé potrubí vodovodní přípojky.
Opravy a údržba: Náklady na opravy a údržbu byly o 1,3 mil. Kč vyšší
než v roce 2016, jejich celková výše činila 2.839 tis. Kč (z toho vodovod 306 tis. Kč; kanalizace 1.937 tis. Kč; ČOV 511 tis. Kč; ostatní 85 tis.
Kč). V průběhu roku 2017 byla kromě výše uvedených oprav poruch,
a kromě montáží přípojek, prováděna běžná provozní údržba vodovodní sítě, úpraven vody, opravy drobných závad u odběratelů,
výměny cejchovních vodoměrů, dále byla poskytována součinnost
technických pracovníků při přípravě a realizaci investičních akcí, vytyčování podzemních vedení apod.
V průběhu celého roku probíhalo systematické čištění kanalizace
města novým čistícím vozem Kaiser-Man. Bylo vyčištěno 7,75 km
kanalizace, ze které bylo vytěženo 166 tun materiálu; materiál byl
dočasně ukládán v areálu ČOV a byl průběžně odborně likvidován
oprávněnou firmou; od uvedení nového čistícího vozu do provozu
v září 2016 bylo vyčištěno celkem 10,2 km jaroměřské kanalizace
(20,4 % z celkových 50 km), ze které bylo vytěženo celkem 204 tun
materiálu. Čerpání vody, její úprava, jímání i distribuce, stejně jako
odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, vše probíhalo řádně
a bez omezení. Současně s tím bez jakéhokoliv omezení probíhalo
také odstraňování vzniklých poruch na vodovodní síti.

VI. Čistírna odpadních vod
Množství čištěných vod:
• kapacita ČOV: 2.190 tis. m3/rok; (= 6.000 m3/den)
• množství čištěných vod 2017: 1.240 tis. m3; (= 3.397 m3)
Množství čištěných odpadních vod v roce 2017 bylo o 51 tis. m3 (4,3
%) vyšší než v 2016. V prvním pololetí roku byl přítok znečištění na

ČOV nižší než v předchozím roce, ve druhém pololetí byl naopak
přítok znečištění oproti stejnému období roku 2016 vyšší (+77,6 tis.
m3), což lze připsat především většímu množství srážek.
Hodnota EO:
• projektovaná kapacita ČOV:
• využití ČOV v roce 2016:

35.000 EO
5.935 EO

Počet EO (ekvivalentních obyvatel) je souhrnný ukazatel, který
charakterizuje velikost čistírny. Jak je uvedeno výše, projektovaná
kapacita ČOV je 35.000 EO. Skutečně dosahovaná hodnota EO byla
v roce 2017 nízká, stejně jako v předchozích několika letech; využití
ČOV je stále velmi nízké.
Dodržování limitů vypouštěných vod: V průběhu celého roku 2017
vykazovala ČOV velmi dobrý čistící efekt ve všech sledovaných parametrech. Z pohledu zákona o poplatcích za vypouštění odpadních
vod byly vypouštěné vyčištěné vody ve všech hodnotách podlimitní
a nepodléhaly zpoplatnění.

VII. Pohledávky, dlužníci
a) pohledávky ve lhůtě splatnosti: 3.544 tis. Kč – běžné pohledávky
ve 14denní splatnosti.
b) pohledávky do 90 dnů po lhůtě splatnosti: 558 tis. Kč – pohledávky, u nichž jsou odběratelé ve skluzu s placením; řešeno upomínkami, telefonáty, osobním jednáním, přerušením dodávky vody
apod.
c) pohledávky od 3 do 12 měsíců po lhůtě splatnosti: 482 tis. Kč
– pohledávky v řešení právníka, tzn. jsou buď v soudním projednávání, nebo je na ně vydán platební rozkaz, exekuce, či existuje jiná
forma právního zajištění.
d) pohledávky nad 12 měsíců po lhůtě splatnosti: 695 tis. Kč – pohledávky v řešení právníka, viz výše.
Pohledávky k 31.12.2017 činily celkem 5.279 tis. Kč. Ve vnitřní struktuře pohledávek mírně stouply pohledávky po lhůtě splatnosti
(+167 tis. Kč) – část z nich je řešena upomínkami, část je již v řešení právníka; naopak výrazně klesly pohledávky ve lhůtě splatnosti
(- 1.077 tis. Kč) – velká část odběratelů v roce 2017 evidentně zlepšila svoji platební morálku a hradila své závazky dříve, než tomu bylo
v předchozích letech. Celkové pohledávky byly meziročně sníženy
o 910 tis. Kč (- 15 %) a jejich konečný stav byl nejnižší za posledních
několik let.

VIII. Závěr – shrnutí
Společnost Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř v roce
2017:
• řádně a včas plnila všechny povinnosti provozovatele v oblasti
dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, stejně jako v oblasti oprav a údržby pronajatého infrastrukturního
majetku,
• čtvrtý rok v řadě docílila výrazně kladného hospodářského výsledku,
• bez problémů financovala své provozní potřeby a řádně plnila veškeré finanční závazky, včetně pravidelné měsíční úhrady
nájemného na účet města Jaroměře,
• vedla účetnictví způsobem, který věrně zobrazuje veškeré skutečnosti a jeho prověrka proběhla výhrad.
V Jaroměři dne 3. 5. 2018, Ing. Jan Karpíšek, jednatel společnosti
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PrŠ, ZŠ a MŠ Josefova Zemana Náchod, odloučené pracoviště Josefov
Návštěva u jaroměřských hasičů.

budov, která ve městě máme. Naši žáci měli jedinečnou možnost
vidět v akci například vysokozdvižnou rampu a její ovládání anebo
novou cisternu, která dokáže svým velmi silným vodním proudem
likvidovat ta nejsilnější ohniska požárů. Podívali se i do kabiny moderního hasičského auta. Věnoval se nám celý kolektiv záchranného sboru pod vedením pana Jiřího Berana. Děkujeme za krásné
zážitky a poučení.

Exkurze do hvězdárny v Hradci Králové.

Co se všechno děje, když nám hrozí nebezpečí a my přesto můžeme být v klidu? To se dověděly děti z naší školy při výpravě do
zbrojnice jaroměřských hasičů. Poznali jsme, že to jsou skuteční
odborníci a mistři svého řemesla, kteří již zachránili mnoho lidských životů a soukromého i veřejného majetku.
Nestává se tak často, aby se nám věnovali profesionálové a ukázali veškerou dostupnou techniku, kterou mají k dispozici. Požární
technika je dnes schopna dostat se při hašení i do těch nejvyšších

To, že je hradecká hvězdárna velmi oblíbená mezi dětmi i dospělými, jsme věděli. Proto se starší žáci naší školy na tuto návštěvu tolik těšili. Žádná hodina zeměpisu nemůže nahradit setkání
s odborníky, kteří denně pozorují oblohu a naši sluneční soustavu.
Vědí o ní opravdu hodně a umí o tom i krásně vyprávět. V Hradci
mají možnost demonstrovat pomocí projekce nad hlavami užaslých návštěvníků to, jak se mění obraz vesmíru při změnách času
anebo lze přiblížit jednotlivé planety tak, že máte pocit astronauta, který se dostal až k neznámým světům. Nebyl mezi nám nikdo,
koho by tyto ukázky nenadchly. A tak si někteří dali předsevzetí,
že se sem přijedou podívat i na noční pozorování opravdové oblohy.
Mgr. Luděk Sychra, učitel

Ch o l t i c e, C h o l t ice, t y n á s b a v í n ejv íce
Tak tedy jedeme do Choltic u Přelouče na festival Dětské sbory
zpívají s choltickým vodníkem.

Je to sice celostátní festival, ale víme, že na rozdíl od jiných upjatých hudebních soutěží, tady jde hlavně o pohodu. O to, abychom
slyšeli, co se zpívá jinde, o to, abychom se setkali s dalšími muzikanty. A hlavně o to, abychom taky předvedli, co dokážeme.
V sobotu ráno svítí sluníčko, ale z Medarda víme, že odpoledne má
v Cholticích pršet. Naši dopolední vycházku na rozhlednu Barborka a na dětské workoutové hřiště to ještě nezasáhne, takže se nejdříve dosyta vyřádíme. V letním dni si užíváme svou předstartovní
horečku a do choltického zámku přijíždíme v příjemném očekávání. Čekají nás zkoušky v kapli s nazvučením a pak koncertní vystoupení. Nazvučuje se proto, že diváci, kteří se do kaple nevejdou
nebo chtějí sedět venku na nádvoří na sluníčku, slyší celý koncert
z reproduktorů. V pauze mezi zkouškou a koncertem stihneme
ještě prohlídku Muzea vodníků a jdeme na to.  Malý Ostrováček
odzpíval a byl odměněn hlasitým potleskem. Velký Ostrováček
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se také posluchačům líbí. Při skladbě Unisono od Divokýho Billa
se několik diváků přidává k našemu zpěvu. Jedna paní středního
věku do rytmu tleská a tancuje. To prý kaple ještě nezažila.
Na nádvoří se shromažďuje šest pěveckých sborů z odpoledního
programového bloku. Závěrečné sborové defilé probíhá ještě stále za sluníčka. „Je to zvláštní,“ říká kastelán choltického zámku,
„všude okolo prší, jen nad námi je na obloze modré oko.“ Mrňata
zpívají Mravenec jde trávou a děti v publiku pomáhají: „Raz, dva,
tři“. Při Dum dum songu se s námi hýbá většina sborových zpěváčků. Tak už jen závěrečná společná píseň a můžeme se těšit na příště. „To jsem zvědavý, s čím zase za rok přijedete,“ loučí se s námi
konferenciér.
S čím, to ještě nevíme, ale přijedeme určitě. To jsme si slíbili už
v autobuse. Jedeme zpátky do Jaroměře a leje. Nad choltickým
nádvořím se otevřela konev s vodou. Nám to už ale nevadí. Hřeje
nás nejen uplynulý slunečný den, ale také radost ze společně prožitého koncertního vystoupení.
Mgr. Pavla Pazderová, ZŠ Na Ostrově

Poděkování „dobrým lidem“.
Upřímně děkujeme touto cestou všem, kteří nám i letos pomáhali
v oblasti prevence sociálně–patologických jevů a řešení krizových
situací. Zejména děkujeme Mgr. Miroslavu Kucejovi z Městské policie Jaroměř, okresní metodičce prevence Mgr. Nikole Hendrychové z PPP Náchod a hasičům z HZS v Jaroměři.
Vážíme si toho, že jste si i při své náročné práci našli čas věnovat
se dětem. Děkujeme, že ani Vám není lhostejné, jací lidé z nich vyrostou. Těšíme se na společná setkávání i v příštím školním roce.
Učitelé ZŠ Na Ostrově
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Z á k l a d n í šk o l a Jos ef ov
Z na ši c h j a rn í c h ces t
Na exkurzi ve svíčkárně.
Do výroby svíček jsme nahlédli začátkem dubna při návštěvě Šestajovic u Prahy. V soukromé výrobní dílně zdejší svíčkárny si naši
čtvrťáci vyrobili barevnou svíčku nebo si mohli naplnit sáček koupelovou solí. Někteří si kromě zdobení vykrajovali i glycerinová
mýdélka s bergamotovým olejem. Každý výrobek byl vždy úhledně zabalen a mohl tak posloužit jako pěkný dárek.
Tím celá exkurze nekončila. V místním areálu se nachází i voňavá
čokoládovna, kde si každý mohl odlít, ozdobit oříšky a sušeným
ovocem svůj čokoládový tácek dle vlastní fantazie nebo si barevnou čokoládou ozdobit srdíčko pro maminku. Žáci si s sebou
domů odváželi zabalené výrobky z pravé belgické čokolády.
Celý den byl prosluněný a krásnou tečkou na závěr byla prohlídka hospodářských stavení se zvířaty v místní minifarmě. Tak jsme
zhlédli zase něco nového a strávili tak pěkné chvíle v příjemném
prostředí s milými lidmi.
Žáky 4. A a 4. B doprovázely S. Břeská, D. Kánská a I. Krátká

Holandsko v době rozkvetlých tulipánů.
Akce se uskutečnila druhý dubnový víkend. Původní plán jet malým autobusem ztroskotal, protože se začalo hlásit velké množství zájemců. Nezbylo tedy nic jiného, než zajistit náš oblíbený
patrový autobus od Turisma. Skupina cestovatelů byla různorodá.
Skládala se především z našich pravidelných klientů, ale byla doplněna také novými tvářemi z řad jaroměřské veřejnosti a dětmi ze
Základní školy v Josefově a Základní školy v Chyškách na Milevsku.
Je pátek 13. dubna, venku se rozpoutalo bouřkové peklo, ale my
plni optimismu vyrážíme v 18:00 z Jaroměře.
Trasu jsme tentokrát s řidiči zvolili přes Drážďany. Už za Hradcem
Králové začali být všichni postupně seznamováni s programem.
Děti dostaly pracovní listy s mnoha dalšími zajímavostmi a křížovkami, aby cesta rychleji ubíhala. Ještě na českém území si povídáme o Holandsku a zmiňujeme si základní informace spolu s praktickými radami, které by se nám mohly během víkendu hodit.
Po propršené noci zastavujeme v 7 hodin ráno na dálnici před
Amsterdamem, kde probíhá ranní hygiena a snídaně. Posilněni,
umyti a převlečeni, vyrážíme vstříc Volendamu, abychom si prohlédli přehrazený záliv. U toho jsme si vysvětlili systém vysušování
půdy, s tím související vznik polderů, a také fungování čerpadel
v zemi. Pracuje jich tu přes 20 000! Pak se přesouváme do asi
20 km vzdáleného skanzenu Zaanse Schans. Byl budován od roku
1960 a svezeny sem byly typické stavby z celé země. Především
jsou tu k vidění větrné mlýny, ale také městské a vesnické domky
z 18. a 19. století.
Nejprve míříme do sýrárny, kde máme domluvenou prohlídku
a krátký výklad. Žije tu i paní Ingrid, která nějaký čas žila v Čechách,
proto jejímu výkladu rozumíme a tleskáme i jejím vtipným výrokům. Potom si všichni můžou sýry ochutnat ve vedlejší místnosti
a zakoupit si je. Jsou tu také čokolády a typické holandské kakao.
Natěšeni na Amsterdam jedeme před polednem ze skanzenu.
Páni řidiči nás vysadili u Nema, budovy vědecko-technologického
muzea, která tvarem připomíná plachetnici. Město jsme si z výšky
prohlédli právě ze střechy Nema, kde byly také květináče s krásně
rozkvetlými tulipány.
Naše cesta městem pokračuje k novorenesanční budově hlavního
nádraží až ke Starému kostelu, který se už nachází v klidnější části
města. Lidé si vychutnávají příjemnou atmosféru kavárniček mezi
grachty, ale i vůni linoucí se ze všudypřítomných koffeshopů. Ulič-

kou červených luceren procházíme k Váze, kde si připomínáme
Rembrandtův známý obraz Hodina anatomie.
Na náměstí Dam je mnoho lidí. U Obelisku si říkáme důležité informace k dalšímu programu a rozbíháme se do všech stran na
zasloužený oběd. Někteří do nově otevřeného Primarku na třídě
Damrak. Poté nás čeká druhá část prohlídky, a to květinový trh a
muzejní čtvrť. Na trhu jsme za 15 minut. Procházíme ho celý. Naproti jsou malé sýrárny, kde je možné opět sýry ochutnat a koupit.
V muzejní čtvrti je nádherně. Svítí sluníčko a u jezera před nápisem Iamsterdam se turisté nadšeně fotí. Někteří z nás jdou zpět
na místo srazu pěšky, s některými volíme cestu tramvají. Lístek
tu stojí na hodinu 3 eura a automaty naleznete na téměř každé
zastávce.
U nádraží jsme se sešli všichni včas. Přešli jsme na přístaviště, odkud nám v 19.00 měla odplouvat loď. Nastaly menší zmatky, protože lidí tu bylo opravdu mnoho, ale nakonec jsme asi v 19:15 zahájili
plavbu po grachtech. Po ní nám zbyl ještě čas na poslední večerní
občerstvení a ve 21:45 si nás opět u Nema vyzvedl autobus.
Na první benzinové pumpě na dálnici ještě parkujeme a už se těšíme na odpočinek po celkem náročném dni.
Dle reakcí některých soudím, že se zájezd líbil. Chci poděkovat
všem, kteří se ho zúčastnili, a které neodradily ani dvě noční cesty autobusem. Velký dík patří opět dopravci Turismo za perfektní
služby a už teď se těšíme do Slovinska nejen za koupáním na konci
června.
Kateřina Šimková, vedoucí a průvodce, Základní škola Josefov

Perníkový festiválek se ZŠ B. Němcové.

Náš Sboreček si ve čtvrtek 26. 4. 2018 vyrazil do Pardubic. Proč?
Konal se tu v ABC klubu Na Olšinách Perníkový festiválek, přehlídka
pěveckých sborů mladších žáků, kterého se zúčastnily sbory nejen
z východních Čech, ale z celé republiky. Jde o nesoutěžní setkávání
sborů a sbormistrů, které odstartovalo už v r. 2009 a stále má co
nabídnout. Nové nápady a inspirace, notové materiály, postřehy
kolegů, dětská dovednost a radost, dobrá nálada, to je jen pár příkladů, proč se opakovaně koná.
Naši zpěváčci tu předvedli 3 pohádkové písničky, poslechli si ostatní sbory, zazpívali si živě s písničkářkou Janou Rychterovou a odváželi si kromě příjemné nálady a vzpomínek i uměleckou kachli a tradiční pardubické perníčky. Zpívalo se i cestou domů v autobuse,
takže „kvalitu svého nákladu“ mohl ohodnotit i pan řidič.
Co dodat? Příště chceme jet znovu!
Mgr. Radka Rýdlová, ZŠ B. Němcové
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ČERVEN

Střední škola řemeslná v Jaroměři
Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností oboru vzdělávání Tesař.

V letošním roce se jednalo již o 16. ročník. Soutěž byla rozložena
do dvou pracovních dnů, a to na 25. a na 26. dubna – probíhala
u příležitosti stavebního veletrhu v Brně. Všechna soutěžící dvoučlenná družstva z jednotlivých škol si musela vybojovat postup
nejprve ve svých národních kolech: Čechy a Morava.

Z každého národního kola do celostátního finále postoupila pouze
tři družstva.
V republikovém finále čekala na nejlepší družstva z Čech a Moravy
nejlepší družstva stejně starých vrstevníků ze Slovenska a z Maďarska. Zadání soutěže nebylo vůbec jednoduché: výroba makety střechy s úžlabím o nestejném sklonu, což prověří i ta nejlepší
družstva. Navíc se pracovalo ve volném prostoru, na ostrém slunci, za pohledů zvídavých návštěvníků a dohledu přísné poroty – to
není pro žáky běžnou situací.
Střední školu řemeslnou v soutěži reprezentovali žáci Adam Kapitánik a Ondřej Porubek. Reprezentovali naši školu vskutku na
výbornou. V teoretickém testu dosáhli plného počtu bodů, v praktické části dokázali udržet pracovní tempo a zužitkovat všechny
získané znalosti z odborného výcviku. V součtu teoretické části
a praktické části získali 440 bodů, což bezpečně stačilo na první
místo v soutěži. Navíc byl Ondřej Porubek vyhlášen nejlepším žákem oboru tesař pro školní rok 2017-2018. Byl nominován na plaketu České ručičky. Předání této plakety dojde 20. června 2018 na
gala večeru na BVV v Brně.
Ladislav Kubias – učitel odborného výcviku ve SŠ řemeslné v Jaroměři

M a teř sk á ško l a Kn a ppov a
Léto už se kvapem blíží a my si plnými doušky užíváme hřejivých
paprsků sluníčka.
Ráno zaťuká na okna naší školky, my neváháme a hned po svačince vyrážíme do parku nebo na zahradu. Tam sledujeme, který ptáček si to notuje novou písničku nebo která kytička otevřela svou
spanilou hlavičku, abychom si ji mohli prohlédnout. Toto krásné
počasí přímo vybízí k batůžkovým výletům do Jaroměře a jeho
okolí. K těmto cestám neváháme využít i hromadnou dopravu,
která je vždy pro děti obrovským zážitkem.
Ani naše zahrádka nezahálí. Malá semínka, která jsme zaseli na
jaře do hlíny, se už probudila k životu a nyní se těšíme, až sklidíme
plody společné práce.
Abychom ukázali, co jsme se naučili, pozvali jsme si do školky
maminky, tatínky, babičky, dědečky a ostatní, které máme rádi
a předvedli pásmo básniček, písniček, dramatizací a tanečků při
tradiční Jarní besídce. Odměnou nám byl veliký aplaus, úsměv na
tváři a někdy i ukápnutá slzička. Děkujeme rodičům, že v tak hojném počtu přišli děti podpořit.
Stále u nás probíhá sběr papíru. Velký dík patří všem, kteří neváhají a každý kousek papíru nám donesou. Za částku, kterou jsme
obdrželi, jsme nakoupili didaktické pomůcky a třídu Koťat jsme
potěšili barevnými hlubokými i mělkými talíři, které vykouzlily radostný úsměv na tvářích dětí.
Děti ze třídy Berušek se účastnily programu: „Dotkni se přírody
– včely“, který se konal v městském muzeu. Jednalo se o interaktivní výstavu, na které se děti seznámily s tématem včelařství.
V rámci této výstavy byla vyhlášena výtvarná soutěž, které se naše
děti ze třídy Berušek se svou prací účastní a my jim budeme držet
pěsti při vyhlašování vítěze.
Kamarádi ze třídy Berušek a Koťat možná poprvé zamávali svým
rodičům a vydali se na týdenní dobrodružnou cestu na školku
v přírodě do Černého Dolu. Zde na chatě Mír měli připravený pestrý program. Přivítala je ježibaba z perníkové chaloupky, v lese
potkali Sněhurku s trpaslíky, Rákosníček si pro ně připravil olympi-
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ádu a s Červenou Karkulkou společně poznávali květiny. Přivezli si
nejen krásné zážitky z živé i neživé přírody, ale i spoustu drobných
dárečků ze soutěží.
A co nás ještě čeká? První červnový týden oslavíme svátek dětí.
Během barevného týdne si procvičíme nožky a tělo na skákacím
nafukovacím hradě, osvěžíme se ovocnou zmrzlinou do kornoutku a v závěru týdne proběhne rytířské pasování na školáky těch
dětí, které opustí naši školku a vydají se na další etapu svého života a usednou do školních lavic.
A kam letos na výlet? Ten jsme naplánovali do přírody. Mladší děti
se vydají hledat zvířátka a květiny do zahrad častolovického zámku a starší děti poputují naučnou stezkou okolo přehrady Les království. Snad nám počasí bude přát.
Školní rok skončí a nám nezbývá než vám všem popřát krásné léto
plné sluníčka, smíchu, výletů a radovánek.
Kolektiv MŠ Knappova
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Spolky a organizace

Učí m e se, r o st e me a žijeme s d ět mi
V pátek 20. dubna 2018 probíhal v Josefově v areálu Bastionu I
festival předškolního vzdělávání nazvaný „Učíme se, rosteme
a žijeme s dětmi“, který po celý den nabízel mnoho inspirací jak
pro rodiče, tak pro předškolní pedagogy.
S myšlenkou festivalu přišla nově vzniklá Skřítkova školka, která chtěla propojit zajímavé projekty i lektory na poli předškolní
pedagogiky. Akce byla rozdělena na dvě sekce – jedna přednáškovo–besedová a druhá praktická–ukázková. Festival přivedl do
Jaroměře velmi zajímavé hosty: o zprostředkovaném učení a důležitosti verbalizace myšlenek v předškolním věku přijela povídat
Mgr. Petra Dočkalová, lektorka instrumentálního obohacování
R. Feuersteina. Paní Mgr. Klára Zdechovská nechala ve svém
workshopu „Hudba jinak“ účastníky zahrát na množství různých
hudebních nástrojů, které se hodí právě pro malé děti. Předsedkyně Asociace lesních školek PhDr. Tereza Valkounová PhD. vyprávěla nejen o přínosu pobytu dětí venku. A hned v úvodu si díky krásnému počasí mohli účastníci v jarní trávě na ochozu josefovského
opevnění vyzkoušet workshop intuitivní pedagogiky pod vedením
Mgr. Jana Hlaváče. Ten vysvětloval hlubší náhled na dětské hry,
na práci s chybou, na stimulování mozku a propojování obou hemisfér a osobnostním seberozvoji, který intuitivní pedagogika při-

náší pro všechny generace.
Po celý den také probíhala praktická část festivalu, která obsahovala ukázku výroby dřevěné hole, se kterou si mohou děti hrát.
Dále paní učitelka Šárka Jechová představovala své knihy a pracovní listy pro předškolní děti, které rozvijí čtenářskou i matematickou gramotnost formou nádherných ilustrací. Pracovníci Bastionu
předvedli práci s ovčí vlnou, mateřská a základní škola Zvoněnka
ukazovala Montessori pomůcky pro předškoláky, které jsou využitelné, jak ve školkách, tak i doma. Účastníci si mohli s bloggerkou
z webu www.slaskoumama.cz vyrobit závěsné hračky pro nejmenší. Kouzlo dřeva a práce s opravdovým nářadím objevili spolu
s průvodci z lesního klubu U tří veverek. Bylo toho mnohem více,
ohlédnout se společně s námi můžete skrze www.ucimerostemezijeme.cz. Atmosféra a propojování zkušeností bylo umocněno
krásným letním počasím. „Já si jednoznačně odnáším nové nápady
i chuť zkusit něco nového, díky, bylo to příjemné.“ děkovala jedna
paní učitelka při odchodu, „těším se na další ročník.“
Celý festival, založený na vzájemné inspiraci předškolních pedagogů, podpořil projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání
MAP II pro ORP Jaroměř z prostředků OP VVV EU.
Bc. Kateřina Rejchrtová, Skřítkova školka z.s.

Svaz d ůc h o d c ů Č R , M O Ja roměř
Pozvánka na zájezd.
Výbor Svazu důchodců ČR, MO Jaroměř, zve své členy na níže uvedený zájezd:
VAMBERK, POTŠTEJN, KOSTELEC NAD ORLICÍ
Datum zájezdu:
Program zájezdu:

13. 6. 2018
Vamberk – muzeum krajky
rodný dům Prokopa Diviše
zámek Potštejn
zámek v Kostelci nad Orlicí
večeře

Jízdní řád (odjezd):

07.15 hod.  – poliklinika.
07.30 hod. – nádraží ČD

Cena zájezdu:

členové SD MO Jaroměř
senioři – nečlenové

Poznámka: hovořil jsem s několika účastníky tohoto výcviku – celý
průběh hodnotili velmi pozitivně.
Za výbor Svazu důchodců, Ivan Kolář.

Hobby v EQ UICENTRU
První letošní Hobby parkurové závody, konané 12. 5., měly velký ohlas.

450 Kč
500 Kč

Předpokládaný návrat do 19.00 hod. V ceně zájezdu je doprava,
vstupné a večeře. V uvedeném zájezdu je ještě několik volných
míst. Zájemci se mohou přihlásit na telefon 732 474 035.

Vzdělávací program pro řidiče – seniory.
Výbor Svazu důchodců informuje o vzdělávacím výcviku pro řidiče
seniory nad 65 let. Pro tuto oblast je výcvik prováděn na letišti
v Hradci Králové. Nebližší volný termín je 18. 7. 2018 od 08.00 hod.
Výcvik je prováděn s vlastním vozidlem. Na jedno vozidlo jsou povoleny maximálně 2 osoby.
Školení (výcvik) je zdarma, včetně občerstvení.
Přihlásit se je možné pouze přes počítač. Bližší informace a registrace účastníků jsou na stránkách www.jedusdobou.cz.

Především několik soutěží pro děti přilákalo novou generaci
jezdců. Děti od 8 let statečně bojovaly o umístění svých koníků na nejlepších příčkách a jejich snažení se neobešlo ani bez
slziček. Za velké podpory svých rodičů absolvovaly parkury na
výškách od 40 cm na svých ponících a malých plemenech koní.
Ve vyšších soutěžích se účastnili i tři jezdci naší stáje: T. Bártlová
s Coxem, K. Repíková s Nesi 2. a 6. místo v soutěži 100 a 110 cm
a M. Fassati s Mateo 2 vybojoval parkury na stejných výškách
bez penalizace dvakrát 4. místo. Prima počasí a stále plná tribuna byly odměnou pro pořadatele.
Zveme zájemce na další sportovní zážitek 9. června od 9 hodin
v jezdeckém areálu EQUICENTRUM.
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Muzeum ceramiki a město Boleslawiec
Město nalezlo vhodného partnera pro projekt rekonstrukce
Wenkeova domu – Muzeum ceramiki a město Bolesławiec.

V lednovém čísle Zpravodaje jsme jaroměřskou veřejnost informovali o záměru rekonstrukce Městského muzea a o krocích, které
již město v této věci učinilo. V následujících řádcích si dovolujeme
nabídnout informace o aktuálním vývoji projektu.
V prvé řadě velmi pokročily práce ve zpracovávání projektové dokumentace stavební části akce. Pan architekt David Vávra a pan
projektant Jiří Hendrych, spolu s pracovníky muzea a odboru majetku města, již vyřešili většinu problémů plynoucích jak ze specifického charakteru „soudomí“ národní kulturní památky Wenkeova domu, včetně dosud nevyužívaného dvora, tak z požadavků
spojených s budoucím provozem muzea, v jehož rámci mají být
uspokojeny potřeby jak jaroměřské kultury veřejnosti, tak školní
mládeže a českých i zahraničních turistů. Kromě rekonstrukce
dvora a zpevnění stropu podkroví domu čp. 91 projekt neobsahuje
významnější stavební a objemově náročné práce. Jde především
o úpravy interiéru, zpřístupnění dalších prostor veřejnosti a např.
rekonstrukci otopné soustavy a rozvodů elektřiny. Projektová dokumentace by měla být plně dokončena v měsíci červnu.

Jak jsme uvedli v lednovém Zpravodaji, rekonstrukce by měla být
z plných 90 % financována z dotačních prostředků evropských fondů. Podmínkou čerpání daného dotačního programu je významná
přeshraniční spolupráce, v našem regionu samozřejmě spolupráce s Polskem. Na hledání vhodného partnerského muzea bylo vynaloženo hodně energie a některé již pokročilá jednání „zkrachovala“ buď z administrativních důvodů, nebo z prostého důvodu,
že osloveným polským muzeím byly již poskytnuty prostředky
z dříve podaných dotačních žádostí. Město Jaroměř ale nakonec
nalezlo mimořádně vhodného partnera v dolnoslezském městě
Bolesławiec, resp. tamějším Muzeu ceramiki. Jak samotné město,
tak muzeum mají bohaté zkušenosti s realizací evropských projektů a jejich tým se vyznačuje vysokou mírou profesionality a nadšení. Předmětem investic dotačních prostředků je v Bolesławci
rekonstrukce keramické dílny z 19. stol. Přípravné jednání mezi řediteli obou muzeí bylo završeno oficiálním jednáním pana starosty
Jiřího Klepsy s bolesłavským primátorem, panem Piotrem Romanem, který současně předsedá polské části euroregionu Nisa. Pozitivně laděné jednání se uskutečnilo 14. 5.  na historické radnici
v Bolesławci. Následně bude zastupitelstvu města Jaroměře, spolu s podrobnými aktuálními informacemi o projektu, předložen návrh na uzavření dohody o spolupráci s tímto polským partnerem.
V mezidobí budou přípravné týmy obou muzeí a měst intenzivně
připravovat znění „projektového záměru“, včetně formy přeshraniční spolupráce, který je nutné zaslat řídícímu orgánu dotačního
programu do konce měsíce června. Na základě připomínek tohoto
orgánu – a v případě kladného stanoviska našeho zastupitelstva
– bude poté během letních měsíců připravena samotná detailní
žádost o dotaci. Rozhodnutí o udělení či neudělení dotace bude
známo v únoru roku 2019. Samotné stavební práce by mohly být
zahájeny ve druhé polovině příštího roku.
Rudolf Havelka, foto: Historická radnice města Bolesławiec

P oby t y h umo r i st y Ja ros la v a Ha š ka
3. dí l
Před 95 lety zemřel spisovatel Jaroslav Hašek (1883-1923).
Když v roce 1914 za ním do Jasenné přijeli jeho pražští přátelé,
prof. Ladislav Jančák, syn majitele proslulé kavárny Union v Praze,
a Oskar Butter, středoškolský profesor, podnikli společně s Haškem a Hrnčířem výlet do okolních míst na Náchodsku. Navštívili
Českou Skalici a Babiččino údolí. V Náchodě v hotelu U Beránka
uspořádal Hašek dobrovolnou sbírku pro české spisovatele uvržené válkou do bídy a získané peníze propil.
V lázních Chudoba v Kladsku měl jakýsi delikt s německy mluvícími četníky, které Hašek oslovil: „Vy trulanti, já byl v Rusku zatčen
a považován za špiona.“ Podle vzpomínky L. Jančáka (in Československý voják, 13, 1964,1.2., č. 3, s. 27) se incident urovnal přispěním
dr. Johna, známého náchodského advokáta. Radko Pytlík uvedl
v knize Toulavé house (1971), že tato příhoda není zaznamenána
v policejních protokolech.
Také samotný Náchod i Hronov nalezly ohlas v Haškově tvorbě.
Je třeba zmínit, že spisovatel J. Hašek dne 27. 10. 1912 na Večeru
českého humoru v Náchodě četl causerii a dobrodružství ze života
autorova, poté měl konflikt s místními sokoly. Náchod Hašek připomíná v novinovém článku Kopnikiiáda v Čechách (České slovo
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20. 2. 1912), kde referuje o podvodném jednání tří členů údajně
stavební komise z Vídně v Náchodě, kteří zneužili pohostinnosti
představených v Náchodě, výborně se poměli na banketu a druhý
den tito podvodníci zmizeli bez placení.
Tento novinový článek J. Hašek posléze přepracoval, rozšířil a beletrizoval v satirickém čtrnáctideníku Karikatury, jehož zodpovědným redaktorem byl jeho přítel malíř a ilustrátor Josef Lada. A tak
čtenáři malého vydání časopisu Karikatury, vydávaného v Praze, si
zde 12. 3. 1912, mohli přečíst třídílnou satiru s názvem „Z Náchoda.
Náchodští padli do rukou podvodníků, I. Příšerné oklamání úředníka
v nádraží v Chocni, II. Banket v Náchodě, III. Do čeho šlápl skutečný
inspektor z Hronova“. Známá je též anekdotická historka z počátku první světové války, kdy Hašek mluvící rusky v pražské vinárně
U Petříků, inzeruje, že včera byl v Náchodě a že se tam tak právě
mluví, což mělo navozovat, že už Rusové okupovali Náchod.
Když se asi 9. prosince 1920 vrátil ze sovětského Ruska se svou
druhou ženou, Ruskou Šurou Lvovou-Haškovou, pobyli přes týden
v karanténní stanici v Pardubicích. Také Trutnovsko, Vrchlabí i Krkonoše nalezly ohlas v Haškově tvorbě.
PhDr. Jiří Uhlíř
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Dř í zn a – M a ri á n s ké pout n í mís t o
Uprostřed lesů, asi jeden kilometr východně za obcí Přepychy na
Rychnovsku, se v mírném údolí nachází poutní místo Dřízna.
Vzniklo již před jeden a čtvrt stoletím. Psal se rok 1888, když kaplan
Alois Mádr inicioval stavbu kaple
s oltářem Panny Marie Lurdské
uprostřed lesů nedaleko zmíněných Přepych.
Do údolí vede několik cest. Ať si
vyberete kteroukoliv z nich, do
poslední chvíle nebudete tušit,
jak krásná a poněkud tajemná lokalita se tu nachází. Tajemstvím je
opředen už samotný název Dřízna
– odkud pochází, nebo jak vznikl
tento místní název nikdo prý neví
a spolehlivou odpověď nelze nalézt ani v historických pramenech.
Od dominanty obce, kostela sv. Prokopa, se vydáme po silnici
II. třídy směrem na Záhornici, zhruba po 300 metrech odbočíme
mírně vpravo a pokračujeme necelý kilometr po žluté turistické
značce. Teprve když vyjdeme z lesa, rozprostře se před námi louka, na níž vidíme kapličku, kříž, památník a je tu i studánka. Těžko
uvěřit, že za vším stojí v podstatě jediný člověk – P. Alois Mádr,
původem z Bohdašína, který přišel na farnost v Přepychách v roce
1875. Jako první se v Dřízně roku 1888 uskutečnila stavba kaple.
Lokalitu si jistě nevybral náhodou, protože na začátku údolí vyvěrá vydatný pramen, který údajně nikdy nevyschne. Kaple s oltářem Panny Marie Lurdské vznikla u příležitosti 40. výročí panování Františka Josefa I. V přilehlé lesní stráni bylo pak v roce 1891

vybudováno čtrnáct zastavení křížové cesty a do skály vytesán
Boží hrob. Většinu nákladů – 3328 zlatých a 72 krejcarů na kapli
a 2000 zlatých na křížovou cestu, financoval sám iniciátor, kaplan
Mádr.Zbytek věnovali věřící. Už předtím stál v údolí dřevěný kříž,
který byl v 80. letech 19. století nahrazen litinovým. Vztyčení se
dokončilo o půlnoci před svátkem narození Panny Marie 8. září
1883 a o den později, v den dvoustého výročí osvobození Vídně od
Turků, ho posvětil spolu s jeskyní v níž je studánka přepyšský farář
Antonín Flesar. Škoda, že člověku, který nejen v Dřízenském údolí,
ale také v samotných Přepychách zanechal nesmazatelné stopy,
bylo dopřáno pouhých 41 let života. Zemřel v roce 1892 v Praze,
ale pochován je na starém hřbitově v obci, pro kterou toho tolik vykonal. Náhrobní desku, stejně jako Mádrův památník v Dříznech, uhradili občané, o čemž svědčí nápis: „Kaplanu přepyšskému
na věčnou památku věnují vděční ctitelé roku 1897.”
Díky současnému vedení obce v čele se starostkou Zdeňkou Seidelovou se údolí vrátil původní "lesk". Na jaře roku 2015 tu byl
upraven terén, rozbahněné okolí kaple zpevněno štěrkem, opraveny cesty a vysázena nová zeleň. V místě, kde kdysi býval obraz
Matky Páně na dřevě s letopočtem 1764, zdobí od 18. května 2015
prostranství u pramene Křížovka nová dřevořezba, jejímž autorem je řezbář Radek Křivka. Obnovila se tak prastará tradice, která
trvá s menšími či většími přestávkami více než dvě stě padesát let.
Věrným (ale mnohonásobně zmenšeným) obrazem madony v podobě jedinečného medailónku jsou od září 2015 obdarováváni
noví občánci Přepych při vítání do života v místní kapli. Na rubové
straně jsou uvedena jména rodičů a jméno jejich potomka s datem
narození, čímž památka na mimořádný den získává na ještě větší
originalitě. Zdroj – www.novinky.cz, napsala Dana Ehlová.
Úprava textu a foto: Jindřich Polák

Svě t kn i h y
Ceny Miroslava Ivanova za literaturu faktu za rok 2017 na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy v Praze v pátek 11. května
2018 uděluje KALF a Město Jaroměř.
Vyhlášení letošních Cen Miroslava Ivanova uskutečnil Klub autorů
literatury faktu (KALF) spolu s Městem Jaroměř 11. května u příležitosti Světa knihy v Praze v Průmyslovém paláci na Výstavišti,
v Literárním sále. V rolích porotců působili: PhDr. Jana Čeňková,
Pavlína Kubíková, prof. PhDr. Eva Semotanová, PhDr. Jaromír
Adlt a prof. Ing. Milan Žák, tajemníkem poroty byla Eva Břicháčková, předsedou poroty doc. PhDr. Jan Halada, CSc. V osmnáctém
ročníku Cen M. Ivanova za literaturu faktu se do soutěže přihlásilo 25 nakladatelů, dohromady přinesli celkem 64 titulů, z toho
13 v soutěžní kategorii do 39 let.
Dále se vybíralo z velkého množství publicistických příspěvků. Porota vzala na vědomí soupis titulů došlých do 28. 2. 2018 a předběžně eliminovala tituly, které z formálních, obsahových důvodů
neaspirují na ceny či prémie.  Po diskusi rozhodla o cenách a prémiích v jednotlivých kategoriích takto:
V kategorii I uděluje KALF cenu za celoživotní dílo v literatuře faktu českému spisovateli a publicistovi PhDr. Miloslavu Martínkovi,
CSc. i k jeho letošním 75. narozeninám. Cena za trvalý přínos české
a slovenské literatuře faktu se uděluje Prof. PhDr. Jozefu Leikertovi, PhDr., LittD., 63letému předsedovi slovenského Klubu autorů
literatury faktu z Bratislavy (SR).
Ceny Miroslava Ivanova (1929-1999), našeho slavného rodáka Jo-

sefova a zakladatele české literatury faktu a zakladatele Klubu autorů literatury faktu v roce 1986, letos KALF udělil například knize:
Kategorie II – produkce literatury faktu za poslední tři roky: hlavní
cena se uděluje Petru Zídkovi za knihu Československé spartakiády, vydanou nakladatelstvím Academia v Praze v roce 2016, dále
se udělují 4 ceny, jedna zvláštní cena, 4 prémie a 1 zvláštní prémie.
V kategorii III – díla autorů literatury faktu do 39 let porota uděluje
4 ceny a 1 prémii. (Využito tiskové zprávy předsedy poroty docenta PhDr. Jana Halady, CSc., z 12. 5. 2018.)
Proč o tom píšeme ve Zpravodaji Jaroměře? Protože naše osvícené město Jaroměř – rodiště spisovatele PhDr. Miroslava Ivanova
(1929-1999), a zastupitelé v čele se starostou města Ing. Jiřím Klepsou, velkoryse jako kulturní mecenáši morálně i finančně podporují spolek spisovatelů Klub autorů literatury faktu v Praze, stejně
jako i město Letohrad a město Chlumec nad Cidlinou. Měl jsem to
štěstí zúčastnit se této každoroční významné akce na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy v Praze v pátek 11. května 2018.
Byl to skutečný zážitek setkat se se spisovatelskými legendami
i začínajícími úspěšným autory. Oceňování moderovali doc. dr. Jan
Halada, CSc., a známý moderátor České televize dr. Václav Moravec. Některé ceny autorům předával i starosta Jaroměře, rovněž
čestný člen KALFu. Odnášeli jsme si mnoho kulturních a osobních
zážitků ze setkání.
PhDr. Jiří UHLIŘ, Jaroměř úterý 15. 5. 2018
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L eg i o n Gy m v Ja roměři
Na Husovce čp. 100, s vchodem od nábřeží 17. listopadu, se nachází fitness centrum, kde vás odzbrojí svým přátelským přístupem.
Kdysi Bodyflex fitness, se přejmenoval na Legion Gym.
Kdo Legion Gym vede?
Jednou polovinou vedoucího týmu jsem já, Kateřina
Gončarová. Je mi 25 let a od mala jsem se věnovala baletu. S tím
byly spojené ale bolesti zad, které jsem se snažila napravit cvičením. Nadchlo mě to, začala jsem se věnovat skupinovému cvičení, udělala jsem si různé certifikáty a začala přemýšlet o otevření
vlastního fitness centra.
Druhou polovinou vedoucího týmu je Petr Bagár, kterému je 30 let. Ten měl při své váze 130 kg zdravotní problémy a rozhodl se s tím něco udělat. Začal cvičit a fitness centrum se stalo
jeho druhým domovem. Dostal se na váhu 80 kg, zkusil i závody
v kulturistice a nyní se mnou vede Legion Gym.
Co ve svém fitness centru nabízíte?
Osobní tréninky, skupinové lekce pro muže, ženy i děti,
ale nabízíme i individuální tréninky, možnost zkusit si cvičit na TRX
(popruhy) a pro pány máme i boxovací pytel.
Jak to prostorově ve fitness vypadá?
Prostor je asi 300 m2. Sestává se z hlavního sálu, kde je
kardio zóna, klasické činky a stroje. Dále jsou tam šatny, sprchy,
záchody, a když půjdete přes bar, vejdete do sálu, kde jsou již zmiňované TRX, zrcadla a kde probíhá každý den od 6 do 7 hod. a od
7 do 8 hod. skupinový trénink.
Jak máte otevřeno a jak to funguje, kdybych se chtěla přijít podívat?
Otevřeno máme v týdnu od 8 do 20.30 hod. a o víkendu od 8 do 20 hod. – sedm dní v týdnu. U nás to funguje tak, že
první hodina i první vstup na trénink jsou zdarma. Můžete přijít
kdykoliv v otevírací době. Jednorázový vstup stojí 80 Kč, měsíční
permanentka je za 630 Kč a hodina s trenérem stojí 400 Kč. Pro
studenty nabízíme slevu 20 %. Přijímáme také benefity Plus, které
lidé dostávají od svých zaměstnavatelů. Nemáme nastavené cvičební hodiny a pokud do fitka přijdete, můžete tam zůstat klidně
i celý den.
Jak probíhá takové cvičení s dětmi?
Zatím se jim věnuji individuálně, protože mám přihlášené děti s velkým věkovým rozhraním. Cvičím s nimi vše, co jim
chybí například v tělocviku na škole. Nedělám s nimi žádný silový
trénink, ale cvičím s nimi v sále, kde jsou balóny, pomůcky, cvičí
s vlastní vahou, mají možnost zkusit si opičí dráhu, cvičíme postřeh, chodíme ven – je toho opravdu hodně.
Máte i nějaké individuální programy pro dospělé?
Určitě. Poté, co lidé zavolají, si domluvíme konzultaci.
Tam probereme, jaké mají cíle – jestli chtějí zhubnout, nabrat svalovou hmotu, zpevnit aj. Já jim navrhnu ideální řešení, domluvíme
se na ceně, ukážu jim, jak cvičit na strojích tak, aby ten efekt byl co
největší. Kromě tréninkových plánů sepisujeme i jídelníčky.
O skupinovém cvičení jste se už zmínila, jak to funguje?
Především je nutné se na skupinové cvičení objednat.
Prvním je funkční trénink – kruhové cvičení v intervalech, kde se
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snažím přizpůsobit každému z cvičících. Druhou skupinovkou je
cvičení s TRX – popruhy. Toto cvičení vzniklo v Americe pro vojáky.  Sbalili si popruh k sobě do batohu, a když měli čas, zavěsili ho
třeba na strom a cvičili. Tahle forma cvičení je na celé tělo a kombinuje v sobě jak silový, tak kondiční trénink.
Nabízíte nějaké doplňky stravy?
Ano, nabízíme značku Bodylfex Nutrition, to je naše výhradní značka, která pochází z Litoměřic. Cena je průměrná a výrobky jsou velmi kvalitní – věříme jim a máme je odzkoušené.
Jak bojujete s tím, že se lidé bojí přijít kvůli obavám, jak na ně
budou ostatní koukat?
První krok je se zvednout a přijít. Odvaze nikoho nenaučím, ale jakmile k nám vkročí, snažíme se odzbrojit je přátelským
přístupem. Většinou těm novým příchozím nabízím osobní hodiny
právě proto, aby se rozkoukali, cítili se v klidu a ujistili se v tom, že
na ně nikdo hloupě koukat nebude.
Poskytujete poradenství i lidem se zdravotními problémy?
Určitě. Zúčastňuji se přednášek na téma „Vývojová kineziologie ve fitness“, a ty jsou zaměřeny na vzorce chování, které
v sobě mají děti (například zvedání věcí ze země aj.), a které se
ztrácejí v době, když jdou do školy, usednou do lavic, hrbí se a tak.
Při funkčním cvičení se snažím tyto poznatky lidi naučit tak, aby je
používali i v běžném životě, nejenom při cvičení.
Máte nějaké akce pro veřejnost?
Nedávno proběhla soutěž se cviky bench-press, mrtvý
tah a dřep. Spočívalo to v tom zvedat 60 % své váhy na čas a ten,
kdo tento cvik udělal nejvíce krát, vyhrál. Výhrou byly různé doplňky, proteiny, ale i permanentky. Do budoucna plánujeme také
semináře o zdravé výživě.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů. Více informací naleznete na www.legiongym.cz, nebo na telefonu 606 182 647.
«LAT»

Plavecký areál v Jaroměři.
Plavecký areál se tento rok otevírá v sobotu 2. 6. 2018. Plavecká sezóna bude naopak ukončena v neděli 2. 9. 2018.
Otevírací doba je od loňského roku nezměněná. V červnu
bude ve všední dny otevřeno od 10 do 19 hod. a o víkendu od
9 do 19. hod. V červenci a srpnu bude ve všední dny otevřeno
do 10 do 20 hod. a o víkendu od 9 do 20 hod. Ceník také zůstává stejný jako loni.

Více informací a ceník naleznete na nových stránkách www.

asvaj.cz.
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Region Cup Stochov
Dne 21. 4. 2018 se mažoretky zúčastnily první letošní soutěže.

MINIFORMACE
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo

Z Jaroměře jsme tradičně vyjely v ranních hodinách a již v autobuse se začaly připravovat, aby nejen naše vystoupení, ale také
vzhled byl perfektní. Po příjezdu už jsme jen mohly zopakovat
nacvičené choreografie a těšit se na slavnostní zahájení. Soutěž
byla pro náš tým velmi povedená. Přivezly jsme mnoho medailí
a také povzbuzení do dalších tréninků. Všechny naše choreografie
postoupily na Finále MČR skupin a soloformací, které se letos po
kratší pauze opět vrátilo k nám do Jaroměře. A jak jsme dopadly?
FORMACE
2. místo
1. místo
1. místo

MIX KADETKY
MIX SNIORKY
POM-POM KADETKY

Carmen 2
Carmen 1
Carmen 2

2. místo
1. místo
1. místo
1. místo
1. místo
2. místo
2. místo

SOLO BATON DĚTI
Huňáková A.
BATON DĚTI-MINI
Huňáková A.,
Kazdová B., Tylšová A., Sekerová N., Silová K.,
Hunešová B., Kvačková A.
SOLO POM-POM DĚTI
Kazdová B.
POM-POM MINI DĚTI
Huňáková A.,
Kazdová B., Tylšová A., Sekerová N., Silová K.,
Hunešová B., Kvačková A.
POM-POM KADETKY DUO Galleová N.,
Jelínková A.
POM-POM KADETKY MINI Ulrychová V.,
Hrubešová A., Jelínková A., Galleová N.,
Svobodová S., Sychrovská J., Šafářová T.
BATON SENIOR
Komínková N.
BATON SENIOR DUO
Páblová D.,
Kaňková J.
FLAG SENIOR MINI
Týfová E., Nosková
N., Pokošová J., Nyklíčková E., Michálková M.,
Páblová D., Kaňková J.
BATON  SENIOR MINI
Týfová E., Nosková
N., Pokošová J., Nyklíčková E., Michálková M.,
Páblová D., Kaňková J.
SOLO POM-POM SENIOR Páblová D.
SOLO POM-POM SENIOR Komínková N.
POM-POM SENIOR DUO Páblová D.,
Kaňková J.
Mažoretky CARMEN při DDM Klíč Jaroměř

Z p r áv a o č i n n o st i d ru žs t ev mužů Sokola Jarom ěř-Josefov 2,
s to l n í t en i s 2 0 1 7-2 0 18
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2 na své valné
hromadě hodnotil soutěže dospělých v sezóně 2017-2018.
Družstvo „A“ nastupovalo s jasným cílem udržet stávající soutěž.  
Od počátku dlouhodobé soutěže se nastupovalo ke každému zápasu s plnou odpovědností, čímž jsme se dostali do vedení soutěže a dalším úkolem bylo udržet vedení v divizi a pokusit se postoupit do III. ligy. Toto se na závěr soutěže podařilo a s přispěním
všech hráčů (Karlem Šmídtem, Pavlem Rochowanskim, Ondřejem
Hníkem, Adamem Tučkem a hráčů „B“ družstva Jaroslavem Černým a patnáctiletým Davidem Čenovským) s výrazným náskokem
na ostatní družstva.    

Družstvo „B“ hrající druhou nejvyšší soutěž Královéhradeckého
kraje, hrálo se střídavými úspěchy v poklidu ve středu tabulky.
Na konci soutěže se umístilo na 7. místě. Základem tohoto druž-

stva byli hráči Jaroslav Černý, David Čenovský, Zdenek Havrlant
a Lukáš Nedomlel. Většina těchto hráčů díky svému věku má před
sebou poměrně dobrou stolně tenisovou karieru a budou nadále
doplňovat družstvo „A“.
TJ Sokol měl v regionálním přeboru Náchodska I. třídy družstvo
„C“ a „D“. V průběhu sezóny odešli někteří hráči a v důsledku
toho musely být doplněny soupisky družstev dalšími hráči. Nakonec družstvo „C“ se místilo v dlouhodobé tabulce na 8. místě
a družstvo „D“ na dvanáctém, předposledním, místě. Tudíž sestupuje do regionálního přeboru Náchodska II. třídy.  
Velice nás potěšil vzestup výkonů v družstvech „E“ a „F“, které
hrály regionální přebor Náchodska III. třídy, kde hnací silnou byli
hráči, kteří svým věkem patří ještě do skupiny dorostenců, starších žáků a mladších žáků (Ondřej KOZÁK 1998, Matěj ŠEJNA
2003, Martin KADANÍK 2004, Patrik JONEŠ 2006, Filip STEIN 2006
a David HOLEČEK 2005). Jejich úsilím se družstvo „E“ umístilo na
šestém místě a družstvo „F“ na místě třetím. I nadále se chceme
hlavně soustředit na zlepšení a zkvalitnění podmínek tréninků,
a to zejména pro mládež, která bude i nadále hlavní součástí družstev mužů. To je náš hlavní cíl v době budoucí.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kdo se podíleli na úspěšném reprezentování TJ Sokola Jaroměř – Josefov 2. Dále poděkovat Městu Jaroměř a Královéhradeckému kraji za podporu sportu
v našem městě.
Za výbor TJ Sokola Jaroměř – Josefov 2, Bronislav Pelikus
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Baskeťáci znovu mezi republikovou elitou
Ve dnech 27. 4. – 29. 4. 2018 se v Příboře uskutečnilo Národní finále v basketbalu U12.
Mezi 12 nejlepších týmů v republice se přes oblastní kvalifikaci, kde
vyřadili i týmy z Hradce Králové a Pardubic, probojovali i Baskeťáci
Josefov. Před samotným turnajem jsme měli ambice minimálně
na postup ze skupiny, tyto ambice byly podpořeny skvělými výkony v sezóně, kdy jsme takřka všechny účastnící se týmy porazili.
Bohužel turnaj nás nezastihl v ideální herní a zdravotní pohodě,
a tak jsme v základní skupině nejprve poprvé v sezóně podlehli
domácímu Příboru a odveta za prohru s naším celkem se bohužel
povedla i pozdějšímu semifinalistovi z nejúspěšnějšího Nymburka. Tyto výsledky nás tedy odsoudily do bojů o 9. – 12. místo. Zde
jsme se utkali s velmi zvučným soupeřem ze Sokola Pražského,
ani toto utkání nám nepřineslo vítezství, když jsme proti soupeři
z hlavního města neudrželi 13bodové poločasové vedení a utkání prohráli v koncovce. Náš tým se tak poslední den mistrovství
utkal s Olomoucí o 11. místo. V průběhu celého utkání se ukazoval
nedostatek sebevědomí, zapříčiněný nepříjemným vývojem turnaje. S připočtením úžasné střelecké formy Olomouce jsme bohužel v závěru podlehli i tomuto poslednímu soupeři, a to rozdílem
2 bodů. Toto utkání nás tedy odsoudilo k 12. místu. Za zmínku stojí,
že jsme byli po pořádajícím Příboru druhým nejmenším účastnícím
se městem a před námi skončily týmy z Prahy, Ostravy, Českých
Budějovic a dalších velkých měst. Naší nevýhodou byl také úzký
kádr, což se také podepsalo na finálním výsledku. Proto stále hledáme kluky ročníků 2006 a 2007, kteří by chtěli být součástí týmu.
Nábor probíhá právě teď až do konce června.
Přes neúspěchy na Národním finále se z pohledu basketbalu v Jaroměři jednalo o další velmi úspěšnou sezónu, která je příslibem
do budoucnosti vzhledem k tomu, že jsme jak finalisty, tak i většinu zbylých týmů na mistrovství dokázali v průběhu sezóny porazit.

Baskeťáci to rozjíždí.
Baskeťáci TJ Sokol Josefov během 13 let svého působení získali
11 medailí z MČR, včetně dvou mistrovských titulů. Vychovali několik reprezentantů, ale i trenérů či rozhodčích. Bohužel poslední
roky byl znát lehký pokles způsobený nejistotou trenérského zajištění v budoucnu (přesto loni U11 přivezli stříbro z MČR). Naštěstí
se podařilo tuto nejistotu zažehnat a do Jaroměře k Baskeťákům
se vrací vynikající trenér Tomáš Veselý, který se právě s josefovskými Baskeťáky podílel na jednom ze dvou titulů. Společně s ním se
do dalších let pustí trenérský tým, ve kterém nechybí medailisté
z MČR Martin Jecha a Jirka Zajíček doplnění o odchovance, kteří
pod jejich vedením sbírali trenérské zkušenosti. Díky tomuto kvalitnímu trenérskému zajištění se opět rozjíždí nábory.
Pokud se tedy i vy chcete stát součástí rodiny Baskeťáků a pomoci
nám dobývat ty nejvyšší mety, ale zároveň si užít legrace a kamarádů, přijďte si to s námi užít na těchto akcích: 3. 6. 2018 – DEN
DĚTÍ, 9. 6. 2018 – STREETBALLOVÝ TURNAJ, 15. 6. 2018 – SPORTOVNÍ VÍCEBOJ PRO RODIČE S DĚTMI.
Celý červen bude také probíhat nábor pro nově příchozí každé
pondělí od 16:00 do 18:00 ve sportovní hale ASVAJ. Bližší informace k jednotlivým akcím na webu www.basketaci.cz nebo na
telefonech:
• Lukáš Zajíček (předseda a zakladatel oddílu) – 733 791 489.
• Tomáš Veselý (držitel trenérské licence A a bývalý trenér
týmů ŽBL, nově trenér mládeže v klubu Baskeťáci Josefov)
– 603 531 681.
• Martin Jecha (trenér mládeže a stříbrný medailista z mistrovství republiky U11) – 732 166 096.
Lukáš Zajíček

Š k ol n í sp ort o v ní klub Ja roměř
Medaile z Mistrovství České republiky v Allkampf-jitsu.

22. ročník MČR v bojovém umění Allkampf-jitsu se konal v jihočeských Strakonicích. Závodníci z oddílu Drak AKJ Jaroměř zde změřili
své síly s dalšími 170 borci ze všech klubů celé ČR. Součástí závodů
byl i turnaj bílých pásů, kam jsme vyslali své zástupce z řad začátečníků. Náročná tréninková příprava se vyplatila a našim reprezentantům se podařilo vybojovat zlatou, stříbrnou a celkem pět
bronzových medailí, což právem považujeme za největší úspěch
v historii našeho klubu. Všem závodníkům tak gratulujeme.
Nejcennějším výsledkem byla zlatá medaile v kategorii týmů, kte-
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rou vybojovalo trio – Lucie Šárová (ZŠ Na Ostrově), Marek Ševčík
(ZŠ Smiřice) a Adam Havrda (Gymnázium J. Žáka). Radost z medaile byla veliká a právem zasloužená, neboť nasazení, se kterým
svěřenci trenéra Pavla Paličky přistupovali k přípravě, bylo nevídané. Trojice se mimo tréninky scházela i ve volném čase a podpora
rodičů byla v tomto směru klíčová, za to jim patří velký dík.
Neméně cenné bronzové medaile v dětských kategoriích jednotlivců získali Lucie Šárová, která tak doplnila zlatou medaili v týmové soutěži, Adam Koryta (ZŠ Na Ostrově), Denis Jirka (ZŠ Josefov)
a Jakub Reindl (SPŠ Hradební) v kategorii juniorů. Ani začátečníci
nezůstali pozadu a v turnaji bílých pásů získal stříbro Karel Jelen
(ZŠ Smiřice) a bronz Šimon Hrobský (ZŠ Boženy Němcové).
Těší nás, že i přes obrovskou konkurenci se našemu malému klubu
podařilo přivézt do Jaroměře tyto vynikající výsledky. Děkujeme
především všem rodičům, kteří podporovali své děti při přípravě
a účastnili se časově náročných závodů. Poděkování patří také
městu Jaroměř za podporu našeho klubu, kterou se snažíme oplácet šířením jeho dobrého jména na republikové úrovni.
Další fotografie ze závodů lze shlédnou na https://www.facebook.
com/sskjaromer/.
Školní sportovní klub Jaroměř
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7 0. vý ro č í slo učen í Ja roměře a Jos efova

Mezi velkými osmičkovými výročími letošního roku bychom
neměli pominout jedno důležité domácí výročí. Totiž sloučení
Jaroměře a Josefova v roce 1948, které určitě stojí za připomenutí.
Iniciativa ke sloučení obou měst vyšla z Jaroměře, která se dekretem prezidenta republiky z 27. října 1945 stala okresním městem a její územní rozšíření mohlo ještě více zvýšit její význam.
Sloučení nahrávala i řada praktických důvodů. Josefovští však
byli proti, neboť se obávali, že to jejich městu nic dobrého nepřinese, a kromě jiného poukazovali na zadluženost Jaroměře.
Jenže po únoru 1948 se už v zastupitelských orgánech začalo
„makat“ a hlasovalo se, jak komunistická strana žádala. Proto
se již 25. května 1948 rozhodl pro sloučení Místní národní výbor
v Jaroměři a následně sloučení schválil 24. června 1948 stejný
orgán v Josefově. Sloučení a jednotný název Jaroměř potvrdila 19. října 1948 rada Zemského národního výboru v Praze. Dne
20. prosince 1948 se ustanovil nový místní národní výbor sloučených měst a jeho předsedou byl zvolen Miloš Housa. O dva dny
později se ještě naposledy sešel původní josefovský národní výbor a svou činnost ukončil schválením návrhu, aby se čtvrť Na
Ptákách přejmenovala na čtvrť Klementa Gottwalda. V dubnu
1949 obdržela kancelář prezidenta republiky memorandum podepsané 556 občany s žádostí o odloučení Josefova od Jaroměře. Spis byl předán k vyřízení ministerstvu vnitra, které žádost
zamítlo s poukazem, že protestovat proti usnesení svého národního výboru mohli občané v době jeho jednání.  Josefov si měl
nadále ponechat svůj název jako místní část města, když se ale
nakonec stal Jaroměří II, zmizel z úředních listin, novin a map.
Možnost sloučení obou měst se projednávala již od roku 1947.
Politickým cílem sloučení bylo plnit úkoly, ukládané dobou, co
možná nejlépe. V konkrétní podobě měla být odstraněna nejrůznější dvojkolejnost v lokalitě, kde přespolní jen těžko poznal, kde
jedno město končí a druhé začíná. Proč mít prakticky na jednom
místě dva pivovary, dvojí jatka, elektrické a vodárenské podniky a další podobné. Sloučená města mělo přiblížit nové náměstí
s úřady na jaroměřských Ptákách. (Něco podobného obsahoval
návrh regulačního plánu území již v roce 1925.) Zatímco tyto
věcné záležitosti šly vyřešit různými direktivami, letitou rivalitu
a sloučením navíc vyvolanou zášť odstranit tak snadno nešlo.
Brzy se ukázalo, jak jsou obě města svým historickým vývojem
a funkcí odlišná. Josefov nadále žil svým vlastním životem, avšak
chátral. Od konce 50. let se však vedení města některými investicemi snažilo, aby se Josefov necítil Popelkou. Dnes s odstupem
desítek let lze dokonce tvrdit, že Josefov v 60. letech prožíval
„zlatý věk“. Jenže trval příliš krátce. S příchodem sovětské okupační armády v roce 1968 začal opětovný úpadek jeho historické
části. V roce 1980 apeloval na Městský národní výbor v Jaroměři
spisovatel Miroslav Ivanov, v roce 1987 mi okresní noviny Nový
čas otiskly celostránkový článek s provokativním podtitulem
"Přežije Josefov rok 2000?" Zanedlouho se v jednom bytě propadl strop. Soudruzi „na kraji“ začali neveřejně uvažovat o demolici části Josefova. V památkové rezervaci by to však asi neprosadili, a proto raději poslali první milióny korun. Tak začala celková
rekonstrukce budovy velitelství. A hlavně jsme se dočkali radostného konce roku 1989.
Devadesátá léta byla plná nadějí a elánu. Všude byly vidět změny
k lepšímu a někteří začali mluvit o odtržení Josefova od zbytku
Jaroměře. Viděli příklad Terezína, který si udržel svou samostat-

nost a začal také ožívat. První vážnou trhlinu v úvahách o budoucnosti Josefova způsobil odchod české armády. Opuštěná
vojenská nemocnice a čtvercová kasárna jsou problémem, se
kterým si zatím nedokázala poradit žádná úroveň veřejné správy, včetně té ústřední. Jenže ministerstva snad mohou poskytnout peníze, ale nemohou vymýšlet projekty, a tak se Josefovu
dlouhodobě vyhýbají i větší peníze z fondů Evropské unie. K nim
by měly přispět strategické rozvojové plány města, ale i ten nový
na léta 2017 až 2032 přináší jen to, co již bylo předmětem marných úvah v posledních dvaceti letech. Jeho autoři konstatují,
že Jaroměř a Josefov stále ještě nejsou dostatečně urbanisticky
propojené, ale pomíjejí, že se obě části města od sebe vzdalují
především svou funkcí. Josefov svou rezidenční postupně ztrácí,
v roce 2006 byl oficiálně zařazen mezi místa s komunitou sociálně vyloučených lidí. Z Josefova se stala „špatná adresa“, a tak
ani moc nepřekvapuje, že je zde z 288 komunálních bytů 120 neobsazených.
Historické centrum Josefova, respektive jeho veřejný prostor, si
však oblíbili lidé z různých koutů republiky, kteří zde uspokojují
své záliby. Potěšující je zájem turistů. Ráz Josefova budou časem
určovat právě tito příchozí, nikoliv domácí. Zatím je to spíše samovolný vývoj, podaří-li se mu dát pevná pravidla a jasně deklarovat, kam až lze zajít, nemusí to být na škodu. Takových míst je
v Evropě více. Výsledek sice bude na hony vzdálen plánům z poválečných let, ale Josefov přežije i další desetiletí.
Pavel Mertlík
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Jaroměřské figurky. 8. díl. František Baštař, řečený Major.
Zvažoval jsem, jestli dát toto jméno do našeho vzpomínání, protože se zcela odlišoval od skutečných figurek, ale patří do nich.
Byl velice známý a byla to figura!
Jeho otec Karel byl přednosta
c. k. soudu v Jaroměři. Matka,
rozená Lánská, syn Josef byl
advokát a později působil v Praze.
Rodiče Františkovi odepřeli
nádherný svět klukovských
her, rodinného zázemí a prvních lásek. Jeho světem se stává garnizona, cvičiště a dril. Již
jako desetiletý chlapec odchází
do c. k. kadetní školy v Novém
Městě, kde se utvářely jeho budoucí životní postoje a později
měřily svět očima rakouského
vojáka. Pamatuji si ho již jako
starého pána, jak se prochází se špacírkou po náměstí, upnutý do
korzetu, štíhlý a rovný jako jedle, převážně ve světlém padnoucím
obleku s bílými psími dečkami. Vedle sebe měl svého psíka "Fifinu". Byl hrdý, elegantní a figura, ač nevysoká, byla jak vystřižená
z filmů pro pamětníky.
Na pozdrav nám, když byl v dobré náladě, odpovídal „ser vůs“
a tiše dodal „i s koněm“. Jindy zas jen „nazdar“ nebo jen pokývl hlavou. Měl chování hodné aristokrata, a když byl v té nejlepší
náladě, žertovně nás upozorňoval, abychom se museli podívat
na podrážky bot „šlápl jsi do en óna“ a velice se smál této slovní
hříčce. Nezapřel v sobě rakouského vojáka a s odstupem let ani
nevím, kam se po anšlusu Rakouska v březnu 1938 (během II. světové války) přikláněl. Možné je, že navštěvoval německé důstojníky v místních kasárnách a jestliže ano, snad jen pro zjištění, kam
se ubírá fronta. Z kasáren pochodovali němečtí vojáci ve vzorných
útvarech, jenž Baštař obdivně sledoval, a když nesli svoje standarty, praporce a zvonce, nemohl je tento voják tělem i duší nepozdravit.
Pan Václav Šubert, lidový buditel a znalec našeho města (jenž mne
brával na toulky jaroměřskou historií) vyprávěl, že za německé
okupace leckoho vytáhl z bryndy, a že jeho otec byl vlastenec.
Také jsem vypátral, že se jeho otec osobně znal s hudebním skladatelem Antonínem Dvořákem, a dokonce si s ním vyměnil několik
přátelských dopisů, které byly nalezeny v jeho pozůstalosti. Držel
jsem je v ruce. Jisté bylo však jedno, že se Baštařovi příliš nevěřilo,
někteří lidé se ho dokonce i báli.
Vzpomínám na příhodu, kdy jsme v té pohnuté době Protektorátu
šli jednou ze školy, a jeden spolužák ho z hlouposti pozdravil zvednutím ruky „Heil Hitla!“ Baštař šel mezi nás, kamaráda vytáhl za uši
a řekl nám, že se to nesmí, že ničemu ještě nerozumíme.
Miloval rakouské uniformy, doma se prý někdy do té své parádní
ustrojil, postavil se před zrcadlo a křičel na sebe vojenské povely,
které byly slyšet přes zeď do sousedního bytu.
Ještě vzpomínám na dvě příhody. V parku předváděl klubku zvědavých školáků slavnostní marš. Zdvíhal neuvěřitelně vysoko nohy
a při úderu na zem, vydával zvuk jako „déé… zum... déé… zum“!
Dodnes ten zvuk slyším.
Druhou příhodou je, že když jsme mu sborově zazpívali refrén
německého vojenského pochodu všechny nás odměnil – hurá do
cukrárny!
Po roce 1945 jsme my kluci nevěřícně Baštaře vídali s kolaborant-
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skou páskou na rukávu, jak zametá spolu s ostatními chodníky.
Věděli jsme, že nikomu neublížil, ale on i přesto neklopil oči a ortel
přijal zřejmě se vztyčenou hlavou.
František Baštař si vzal za ženu zchudlou polskou hraběnku, která
ho však během končící vojenské kariéry, snad z nedostatku peněz,
i s dcerou Alexandrou opouští a stěhuje se do rodného Polska. Baštařova dcera v Bielsku roku 1938 umírá. Manželství bylo rozvedeno v roce 1919.
Baštář sloužil u eskadrony dragounského pluku velkoknížete Albrechta a spolu s ním i jeho kamarád Felix, princ ze Schwarzenbergů. Když princ v roce 1946 zemřel, poslala jeho manželka Eleonora
Baštařovi smuteční oznámení, které ho však už v Jaroměři nezastihlo. Nový domov našel ve Valdicích u Jičína, kam parte odeslala Baštařova hospodyně Hejnová. Jeho nová adresa byla „Frant.
Baštař č. 3467/50/II., starobinec Valdice“. Proč starobinec, když
měl na našem náměstí svůj velký dům? Jistěže to nebyl starobinec, ale proslulá valdická věznice, a to číslo mohlo být i vězeňské.
A důvod? Skutečně někomu ublížil? Nebo byl jen "Revolučnímu
výboru“ a nastupujícím komunistům nepřijatelný pro svoje protiruské smýšlení a vojenskou minulost, kdy bojoval dokonce i proti
Rusům? Můžeme se jen dohadovat, ale všechno už přikryl čas i milosrdná smrt.
Major František Baštař zemřel ve Valdicích u Jičína a urna s jeho
popelem je uložena v hrobce známé jaroměřské rodiny Lánských
na místním hřbitově.
Foto: F. B. se svým sluhou těsně po tom, co skončila válka (1918).
Zdeněk Hovorka

Zatoulaný střípek ze školství
Podpora polytechnického vzdělávání na Gymnáziu Jaroslava
Žáka v Jaroměři.
V letošním roce se Gymnázium J. Žáka v Jaroměři úspěšně zapojilo do krajského projektu Implementace krajského akčního plánu
rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I. V průběhu tří let
se za finanční podpory kraje a Evropské unie uskuteční množství
exkurzí, žáci jaroměřských základních škol budou pracovat v našich odborných laboratořích a děti z mateřských škol se zde začnou seznamovat se základy přírodovědných oborů. Na vyšším
gymnáziu bude rozšířena výuka matematiky o jednu hodinu, kdy
se třída rozdělí na skupiny. Poskytnuté prostředky budou dále využity na rekonstrukci biologické laboratoře.
V dubnu byla první realizovanou akcí velice zajímavá exkurze do
automobilky Škoda v Mladé Boleslavi.
Dalším naším cílem se staly Jeseníky. Žáci na začátku května navštívili Muzeum a ruční papírnu ve Velkých Losinách, seznámili se
s historií těžby drahých kovů ve Zlatých Horách. Vrcholem exkurze byla prohlídka přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně
a samozřejmě také úchvatná příroda jarních Jeseníků.
Během května a června ještě s žáky prvních ročníků prozkoumáme Liberec (botanickou a zoologickou zahradu) a jeho okolí. Žáci
druhých ročníků budou poznávat rostliny a živočichy na Pálavě.
Cestou na Moravu se zastavíme v jaderné elektrárně Dukovany.
Všechny tyto aktivity významně přispívají ke zkvalitnění a zpestření výuky.
Mgr. Hana Pelouchová, vedoucí předmětové komise
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Kalendárium

1. červen
Ochutnávka italských vín
19.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV

9. červen
Setkání v trávě
15.00 – 22.00 hod.
Masarykovy sady
Pořádá: MKS

1. červen (náhrada za 28. duben)
Lakomec a další světci
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

10. červen
90. výročí Husova sboru
14.00 hod.
Husův sbor
Pořádá: Československá církev husitská
v Jaroměři

3. červen (náhrada za 29. duben)
Lakomec a další světci
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
7. červen
My Vás tady nechceme – vernisáž
17.30 hod.
Městské muzeum
Pořádá: Městské muzeum v Jaroměři
8. červen
Noční příroda Josefovských luk
19.00 hod.
U Podklasního mlýna pod Josefov
Pořádá: ČSO

10.00 – 16.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV

14. červen
V okolí Jaromírova města
17.30 hod.
Městské muzeum
Pořádá: Městské muzeum v Jaroměři
a NPÚ ÚOP v Josefově
16. červen
120 let založení Sboru dobrovolných
hasičů v Semonicích
15.00 hod.
Hasičská zbrojnice Semonice
Pořádá: Sbor dob. hasičů v Semonici
16. červen
Den otevřených ateliérů

!!! P O Z V Á N K A !!!
Sobota 14. července 2018 – 110. výročí založení oddílu kopané
SLAVOJ, SOKOL, LINA, TIBA Josefov.
V sobotu 14. července 2018 se na bývalém josefovském fotbalovém stadionu při Tyršově ulici uskuteční setkání bývalých hráčů,
funkcionářů a příznivců výše jmenovaného fotbalového oddílu.
Setkání je naplánováno na 14,30 hod. Sejdeme se před hlavním
vstupem do stadionu. Po celkové prohlídce současného areálu
se přesuneme do místní restaurace PDA, kde bude setkání všech
zúčastněných od 15,30 hod. pokračovat.
Prosím o sdílení této informace nejen mezi sebou, ale dle mož-

16. červen
Bleší trh na čtyřce
10.00 – 16.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
22. červen
Člověk a zvíře – vernisáž
18.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
23. červen
145. výročí sboru dobrovolných
hasičů Jaroměř
12.00 – 16.00 hod.
Park u ZŠ Na Ostrově
Pořádá: Sbor dobrovolných hasičů Jaroměř
27. červen
4 sestry (náhradní termín)
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

nosti i mezi bývalé hráče, funkcionáře a příznivce bydlící mimo
Jaroměř-Josefov.
Těším se na Vaši účast – Jindřich Polák

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

Stomatologická pohotovost – 08.00-10.00 hod.
02.06. a 03.06.2018
MUDr. Olga Záplatová
Husovo nám. 36, Česká Skalice
491 452 447
16. 06. a 17.06.
DDS. Abosaleh Ahmad Amin
Velký Třebešov 118
491 453 272
05.07.
MDDr. Veronika Kalousková
Husova 931, Jaroměř
491 812 935

07.07. a 08.07.
MUDr. Martina Bucharová
Husovo nám. 36, Česká Skalice
491 452 447

09.06. a 10.06.
MDDr. Šárka Šejvlová
Husova 931, Jaroměř
491 812 944
23.06. a 24.06.
ARIES, MUDr. Lubomír Beran
Velký Třebešov 118
491 453 272

30.06. a 01.07.
MUDr. Ludmila Chrásková
Dr. E. Beneše 191, Jaroměř
491 812 160

06.07.
Stomatologie Jiřištová s.r.o.
Z. Němečka 130, Jaroměř – Josefov
491 813 485
14.07. a 15.07.
ARIES, MUDr. Lubomír Beran
Velký Třebešov 118
491 453 272

21.07. a 22. 07.
MUDr. Erika Uhlířová
Průmyslová 146, Jaroměř
491 815 475
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Z okolí

ČERVEN

Do Kuksu se vrátí baroko. Ale jen naoko.
V sobotu 16. června jeďte na Kuks. Zavřete oči. Představte si, že je
znovu rok 1729. A zase je otevřete.

No dobře, přímo v roce 1729 se neocitnete. Ale v celém kukském
údolí alespoň  na tento jediný den ožije atmosféra horkého léta
toho roku, kdy se sláva Kuksu šířila celou Evropou. Vrátí se kejklíři,
řemeslníci, šlechta i samotný hrabě Špork.
Když 26. července 1729 nad údolím v Kuksu minula půlnoc, tichem
teplé noci se ozval dusot kopyt desítek koní. Pohár trpělivosti
mocných s výstřelky hraběte Šporka přetekl a Kuks obsadili vojáci,
kteří na šestou hodinu ranní ohlásili návštěvu hradeckého hejtmana Kryštofa Voračického z Paběnic.
Tento dramatický okamžik své historie si Kuks připomněl už vloni
prvním ročníkem akce Baroko naoko. Tisíce návštěvníků sledovaly
po celý den bohatý program včetně scény zatčení hraběte Šporka
hejtmanem Voračickým, kterého ztělesnil skutečný hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.
Letošní ročník, který zve k návštěvě̌ skvostného barokního areálu
v sobotu 16. června, se opět ponese v duchu vzpomínek na dobu,

kdy byl Kuks středem evropské zábavy. Do Kuksu se vrátí barokní rej s živými obrazy ze Šporkovy doby, divadlo a loutky, hudba
a tanec, dobové atrakce pro děti a na závěr celého dne barokní
ples Ctností a Neřestí. Potkáte průvody urozených pánů, komtes
a dvorních dam, kejklíře, artisty a hudebníky. Kuks obsadí císařská
kavalerie a hrabě bude znovu zatčen. Uvidíte život ve vojenském
ležení i turnaje na koních.
Barokní slavnost opět pořádá destinační společnost Revitalizace
Kuks, která je podepsána pod ceněnou rekonstrukcí a oživením
podkrkonošské vesničky s hospitálem. „Když jsme Kuks po rekonstrukci před třemi lety otevřeli, zdaleka jsme si nemysleli, že máme
hotovo. Věděli jsme, že ten hlavní úkol nás teprve čeká – vdechnout
život nejen památce, ale i celé obci, ve které leží. Baroko naoko je
jedním z našich počinů, které by tomuto záměru měly přispět,“ vysvětluje Martin Puš, ředitel Revitalizace Kuks. Cení
si loňského zájmu o akci, která s podtitulem „slavnost v Kuksu“
přilákala fanoušky historie, rodiny s dětmi i další zájemce o dobu
hraběte Šporka.
Výtěžek z akce byl vloni věnován na chystanou obnovu Barunova
Betléma, unikátního sochařského díla v lesích u Kuksu, a nejinak
tomu bude i letos. „Znovu budeme peníze, které vybereme, směřovat na tento účel. Proto samozřejmě uvítáme zájem případných
partnerů, kteří by se s námi chtěli na slavnosti Baroko naoko podílet
a podpořit finančně nejen její konání, ale tím zároveň i rekonstrukci Braunova Betléma,“ uzavírá Martin Puš s tím, že vše podstatné
o Kuksu a činnosti Revitalizace Kuks najdete na www.zkuskuks.cz
nebo www.revitalizacekuks.cz.

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

Chrudim

COOL FEST
7. - 8. 6. 2018
www.hankuv-dum.cz

67. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM
28. 6. - 5. 7. 2018
www.chrudimsobe.cz

4. ROČNÍK CHARITATIVNÍHO POCHODU
ŽIVOT SRDCEM
23. 6. 2018
www.zivotsrdcem.cz

Mělník

Hradec Králové
MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ FESTIVAL DIVADLO EVROPSKÝCH REIGONŮ
22. - 29. 6. 2018
www.divadloevropskychregionu.cz

MĚLNICKÁ JIZERSKÁ PADESÁTKA
16. 6. 2018
www.bezky.cz
FESTIVAL TASTE OF ITALY
23. 6. 2018
www.festivaltasteof.com
Nový Bydžov

152. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ
29. - 30. 6. 2018
www.koniggratz1866.cz

NECKYÁDA 2018
16. 6. 2018
www.novybydzov.cz

NA JEDNOM BŘEHU – 16. ROČNÍK WORLD
MUSIC FESTIVALU
25. – 26. 5. 2018
www.najednombrehu.cz

NOVOBYDŽOVSKÝ ČTVEREC – MEMORIÁL
ELIŠKY JUNKOVÉ
23. 6. 2018
www.novobydzovskyctverec.cz
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Polička
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
2. 6. 2018
www.cbmpolicka.cz
Trutnov
CIRK-UFF
1. - 3. 6. 2018
www.cirkuff.cz
PIVOFEST
9. 6. 2018
www.pivofest.cz
Vysoké Mýto
RANDÁLFEST
27. 6. 2018
www.stavebniskola.cz/randalfest

Více informací na www.vennamesta.cz
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3. června – státní zámek Náchod.

Prohlídka zámecké barokní kaple včetně sakristie a kruchty. Od 13 hodin. Vstupné jednotné – 50 Kč. (www.zamek-nachod.cz)

7. - 10. června – státní zámek Hrádek u Nechanic.

XX. ročník festivalu romantické a klasické hudby Romantický Hrádek. Milovníci klasické a romantické hudby si je mohou
poslechnout v reprezentačních sálech. Ve čtvrtek, pátek a v sobotu
v 19 hodin, v neděli v 17.30 hodin. (www.zamek-hradekunechanic.cz)

9. června – státní zámek Opočno.

Pohádkový les pro seniory.  Akce v zámeckém parku u příležitosti oslav výročí 950 let od první zmínky o opočenském hradišti.
Od 13 do 15 hodin. (www.zamek-opocno.cz)

12. – 16. června – státní zámek Ratibořice.

npu.cz. Vstupné: jednotné 100 Kč. (www.hrad-trosky.eu)

23. června - 18. listopadu – Soubor lidových staveb Vysočina.

Magické osmičky: 1848–1948–1968. Výstava věnovaná proměnám způsobů života na venkově v uvedeném období. Od zrušení
roboty, přes kolektivizaci až k normalizaci. (www.betlem-hlinsko.cz)

1. července – hospitál Kuks.

Slavnosti koní, historie a řemesel. Setkání koňáků, představení zajímavých plemen, historie jezdectví, praktické ukázky práce
s koňmi. (www.hospital-kuks.cz)

5. července – státní zámek Ratibořice.

Svátek akordeonů v zámeckém parku. Začátek: 14.30 hodin, vstupné: dobrovolné. (www.zamek-ratiborice.cz)

Za Babičkou Boženy Němcové do Ratibořic. Otevřeno: úterý–sobota. V neděli se program nekoná! Rezervace prohlídek pro
skupiny i jednotlivce a info na tf. 491 452 123 – pouze v pracovních
dnech. (www.zamek-ratiborice.cz)

5. - 6. července – státní zámek Opočno.

16. června – státní zámek Hrádek u Nechanic.

IX. Ratibořické nocturno. Účinkuje: Československé komorní duo. Vstupné: jednotné 100 Kč. (www.zamek-ratiborice.cz)

Svatojánská noc. Přivítání léta v kouzelném večerním prostředí za doprovodu hraběcí rodiny a služebnictva. Večerní prohlídky s průvodci v dobových kostýmech se konají v sobotu 16. června
2018 od 19 do 22 hodin a v případě příznivého počasí bude večer
zpřístupněna také Hodinová věž. (www.zamek-hradekunechanic.cz)

23. června – hospitál Kuks.

Svátky růží. Květinová aranžmá bude možné zhlédnout
v rámci prohlídek zámku. (www.zamek-opocno.cz)

14. července – státní zámek Ratibořice.

14. - 15. července – státní zámek Hrádek u Nechanic.

Zámecké slavnosti. Po celý víkend na Vás čekají kostýmové
prohlídky s příběhem, dobový jarmark a občerstvení. (www.zamek-hradekunechanic.cz)

Zahajovací koncert Hudební léto Kuks. Mezinárodní festival v kostele Nejsvětější Trojice. Organizuje: Královédvorský chrámový sbor z. s. se správou hospitálu Kuks. (www.hospital-kuks.cz)

23. června – státní zámek Náchod.

Ze života na zámku. Prohlídky expozice Na dvoře vévodském s průvodci v kostýmech, vyprávění o životě na zámku a v podzámčí. Od 11:00, 13:30, 14:30 a 15:30 hodin. (www.zamek-nachod.cz)

30. června – státní zámek Hrádek u Nechanic.

Medový den. Je pro Vás připraven zábavný a poučný program, na kterém se dozvíte, jak chutná pravý med a získáte více informací ze života včelí rodiny. Dospělí si můžou pochutnat na Medovém pivu a vyzkoušet si základy golfu. Během akce bude probíhat
soutěž o nejlepší med a medovinu, kde můžete získat zajímavé ceny.

2. - 3. června – státní hrad Bezděz.

„Jedna země, jeden král“. Šermířský víkend pro děti. Kovářská dílna. Šermířská skupina Pancharti. (www.hrad-bezdez.eu)

2. - 3. června – státní hrad Trosky.

Dny středověké hudby. Víkend plný středověkých písní.
Jarmark v předhradí. Od 10 do 17 hodin. Vstupné: plné 140 Kč, snížené 100 Kč, rodinné 330 Kč. (www.hrad-trosky.eu)

16. - 17. června – státní hrad Trosky.

Trabanti na Trosky! Den s legendárními auty bude zahájen
slavnostním výjezdem na hrad. Od 10 do 17 hodin. Vstupné: plné 100
Kč, snížené 70 Kč, rodinné 270 Kč. (www.hrad-trosky.eu)

23. června – státní hrad Trosky.

Strašidla noci svatojánské. Stezka odvahy pro malé i velké. Vstup omezený, REGISTRACE PŘEDEM NUTNÁ: vltavska.sylva@
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Autosedačka pro Štěpánka
Diakonie ČCE – středisko Milíčův
dům pomáhá především rodinám s dětmi do 18 let věku, které se ocitly v nepříznivé životní
situaci.

zakoupení nové sedačky dostatek finančních prostředků. Jeho
otec je v invalidním důchodu. Vinou vážné nemoci má doživotní
následky, které jej omezují v běžném životě a nedovolují mu nastoupit zpět do zaměstnání. Tím se rodina ocitla v nepříznivé finanční situaci. I tento příběh má šťastný konec díky podpoře nadace NROS a České televizi, jenž prostřednictvím sbírky Pomozte
dětem, na kterou jsme se společně s rodinou obrátili a vypracovali
žádost o finanční podporu, přispěli Štěpánkovi na koupi nové bezpečnější autosedačky. Děkujeme.
Bc. Monika Musilová

Poděkování.

Stejně tomu bylo i v případě malého Štěpánka a jeho rodiny, která
se obrátila na naše středisko s prosbou o pomoc.  
Štěpánek je 13 měsíční chlapeček, který žije se svými rodiči a 3 sourozenci v odlehlé části vesnice a od narození trpí astmatem a alergií. Společně se svou maminkou je nucen dojíždět autem do několika kilometrů vzdáleného zaměstnání. Více než hodinovou cestu
musí Štěpánek strávit v autosedačce, která je na něj příliš malá
a nevyhovuje ani bezpečnostním požadavkům. Rodina nemá na

Touto formou si dovolím poděkovat vedení Královéhradeckého kraje za podporu malovčelařů formou dotačních programů,
včetně našeho malého rodinného včelařství – JAMA. Za přispění
dotačních programů jsme mohli zracionalizovat provoz našeho
včelařství, zkvalitnit kočování k plodinám a sadům v kraji.
Pro zlepšení ekonomiky českého včelařství je mobilní včelaření
neboli kočování se včelstvy, velmi důležité. Přísuny včelstev k zemědělským kulturám zvyšují jejich výnosy a jsou tedy důležité
i pro české zemědělství.
Kočovné včelařství zajišťuje včelám více pestřejší snůšky a tím
pestřejší potravinovou nabídku. Taková včelstva jsou zdravější,
kvalitnější a lépe připravená na zimu. Více se můžete dozvědět
na www.vcelarstvijama.cz.
Ing. Jaromír Mareček

MI NI D OK U F I J O
Ve čtvrtek a v pátek 10. - 11. 5. proběhl v Umělecké kolonii Bastionu IV první ročník mini festivalu MINI DOKU FIJO.

Životní jubileum v dubnu oslavili:

Název vznikl právě ze spojení slov dokumentární
filmy a Josefov. Celý areál se na dva dny proměnil ve stylové promítací prostory.
Celkem se promítaly 3 filmy. Ve čtvrtek film Gayby baby, australský snímek pojednávací o dětech
v rodinách homosexuálů. Po filmu probíhala diskuze s hostem festivalu – Andreou Šťastnou.
V pátek byl festival zaměřen na environment. Promítali se dva filmy, Zemřít pro design, snímek ukazující dopady elektroprůmyslu
na lidské zdraví i planetu. Celý festival byl završen snímkem Plastic
ocean, který nám zapůjčila organizace Greenpeace. Filmy byly velmi emotivní a nechyběly ani slzy.
Po celou dobu festivalu bylo možno ochutnat veganské občerstvení a osvěžit se domácími mošty, cidery nebo pivem. Návštěvníci
měli také možnost nahlédnout do Galerie Petra Nováka nebo koupit merch organizace Be Sea a tím přímo podpořit ochranu oceánů. Dobrovolné vstupné festivalu bylo věnováno právě zmíněné
organizaci Be Sea.
Celá akce probíhala ve spolupráci s Gymnáziem Jaroslava Žáka
v Jaroměři. Konkrétně nám pomohli studenti Michal Vopinka
a Adam Miler, kteří se postarali o hladký technický průběh akce.
Další ročník festivalu určitě plánujeme, a to nejdéle za rok.
Díky všem, co se se na festivalu podíleli a všem co na promítání
přišli.

Vávra Josef
Kilevníková Jindřiška
Němečková Juliana
Langpaulová Drahomíra
Svobodová Věra
Weiszová Danuše
Kotýnková Irena
Vrzák Lubomír
Ulipová Helena
Jiroušková Drahomíra
Klejšmídová Ludmila
Färberová Jaroslava
Pacák Jiří
Černá Jaroslava
Šťastný Eduard
Lhotský Jiří
Riegerová Jiřina
Matušková Jaroslava
Polatová Božena
Novotná Hana
Hudíková Irena
Králíková Jiřina
Michal Hlavička

Za Bastion IV a organizaci Be Sea, Anna Milerová
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85 let
91 let
88 let
85 let
94 let
87 let
86 let
87 let
86 let
88 let
90 let
88 let
86 let
86 let
90 let
85 let
89 let
88 let
88 let
93 let
88 let (březen)
85 let (březen)
95 let (březen)
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K o s te l Č esko b ra t rs ké církv e ev a n g e lic ké v Sem onic íc h
p r o h lá šen z a k u lt urn í pa má t ku
Rozhodnutím ze 14. března letošního roku prohlásilo Ministerstvo kultury za kulturní památku Soubor Evangelický kostel včetně mobiliáře.
Návrh na prohlášení podal v dubnu 2017 sám semonický sbor a ministerstvo si poté vyžádalo stanoviska NPÚ v Josefově a příslušných odborů městského a krajského úřadu. Všichni posuzovatelé
se v podstatě shodli, že kostel postavený v letech 1870–1872, podle návrhu významného libereckého architekta Gustava Sacherse,
je charakteristický svým architektonickým historismem s převládajícími novorománskými a novorenesančními prvky a vybočuje
z řady venkovských evangelických kostelů.
Posudky ocenily umělecko-řemeslné kvality interiéru. Proto také
ministerstvo prohlásilo za památku nejen vlastní kostel, ale také

jeho vnitřní vybavení. Všechna hodnocení včetně fotodokumentace jsou obsažena ve dvacetistránkovém ministerském rozhodnutí.
V republice existují stovky církevních staveb vedených jako památka, evangelické kostely či fary mezi nimi lze počítat na desítky.
V Královéhradeckém kraji to jsou kostely ve Strážném v Krkonoších a Hradci Králové. Nyní je tento skromný počet rozhojněn.
Rozhodnutí o památkové ochraně dominanty Semonic není jen
administrativním aktem, je zároveň uznáním péče, které se kostelu i za pomoci města dostává.
Ostatně na území Jaroměře se dnes nachází sedm památkově
chráněných církevních staveb a čas od času lze vidět, jak se některá z nich opravuje. Je to dobrá vizitka našeho města.
Pavel Mertlík

Ve ř e j n á d eb a t a
Věděli jsme tři věci: za prvé, že veřejnost obklopují témata, která
je dobré prodiskutovat; za druhé, že by se taková diskuze měla
u nás svolat; a pak za třetí, že bude lepší ji uskutečnit dle české
tradice v hospodě a nad pivem.

fám, že bude příležitost podobnou událost zopakovat a zase někdy se sejít: třeba nad jiným tématem, protože diskutovat je třeba
a milých setkání s milými lidmi není nikdy dost.
Zdeňka Horáčková

Poc hod okolo Jarom ěře – 40. roční k
Již po čtyřicáté se letos konal tradiční pochod okolo Jaroměře
a s ohledem na krásné jarní počasí to byl i ročník rekordní, co se
do počtu přihlášených účastníků týče.

A tak se stalo, že jsme v josefovské restauraci Hlavní stráž, v krásném prostředí mezi stěnami ověšenými obrazy bitev, zasedli u tří
narychlo spojených masivních stolů. Měli jsme u této příležitosti
možnost přivítat důležitého člověka. Přijel viceprezident Svazu
průmyslu a dopravy ČR, pan Radek Špicar, který se občas (krom
všeho jiného) účastní veřejných debat nejen na téma Evropské
unie. V sobotu 21. dubna si poprvé, a právě k této problematice
vyjel podebatovat s lidmi do „venkovské“ hospody. Nelze říct víc,
než že se toto setkání asi dvacítky dobrých lidí nadmíru vydařilo.
Zúčastnění pokryli všechny věkové kategorie, a názory ohledně
české pozice v Unii se také různily, což nakonec přispělo k tomu,
že se zrodila zajímavá a podnětná diskuze, z které si ve výsledku
každý domů odnesl hned několik dobrých poznatků (za něž byl
nejvíce povděčen právě ten, který debatě udával směr). Metaforická nitka naší diskuze se nevyhnula ani tématům, jako je migrace, přijetí eura nebo přístup EU k životnímu prostředí. Bylo skvělé,
že při rozebírání těchto poměrně složitých společenských otázek
s námi u stolu seděl někdo, kdo dokáže k diskuzi přispět z pozice
zasvěceného člověka. Třebaže je sám přesvědčený o tom, že výhody našeho setrvání v EU jasně převažují nad nevýhodami, nedopustil, aby se rozhovor stočil v jednostranné přesvědčování. Za
to panu Špicarovi mockrát děkuji a za všechny dodávám, že jsme
rádi, že nám obětoval svůj sobotní večer. Také děkuji všem, kteří
se o dění kolem nás zajímají natolik, že na debatu dorazili. Dou-

Na pěší a cyklistické trasy, které připravil, objezdil a označil náčelník jaroměřské jednoty TJ Sokol Jaroměř Jan Černý, vyrazilo
v sobotu 21. 4. dohromady 1415 chodců a cyklistů, včetně čtyř
jezdkyň na koních.
Ročník byl výjimečný i nadprůměrným počtem chodců na nejdelší trase 50 km, celkem jich letos vyrazilo 17.
Vydařený ročník se obešel bez výraznějších problémů, za drobné komplikace na trase se omlouváme. Věřím, že jste je všichni
přešli s nadhledem a tolerancí k práci dobrovolníků z TJ Sokol
Jaroměř, kteří pravidelně pochod připravují.  
Poděkování patří v prvé řadě hlavnímu pořadateli, Janu Černému, který každý rok věnuje několik dní přípravě pochodu, a věřím, že jeho tradiční větu „Letos naposledy“ ještě pár let uslyšíme. Druhé poděkování patří Městu Jaroměř, které je hlavním
podporovatelem pochodu.

Za Výbor jednoty TJ Sokol Jaroměř, Jakub Kubina
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30 let aneb oslava muziky, zpívání a přátelství. 2. část.
Třicet let, to už si zaslouží pořádnou oslavičku s přípitkem a hezkým přáním, zvláště pokud ta „třicítka“ není pohledná energická
brunetka, ale sdružení různorodých jedinců, dobrovolně se scházejících za účelem zpěvu (a dalších radovánek), podle dnešních
zákonů prostě amatérský pěvecký spolek - CANTUS Jaroměř.

Čísla a statistiky jsou dobré pro zjednodušenou rekapitulaci uplynulých třiceti let, pro nastínění neznalým, co všechno sbor za
dobu své existence stihl, ale rozhodně nevystihují, co Cantus znamená pro jeho jednotlivé členy. Budu teď mluvit jen sama za sebe,
ale myslím, že ostatní Cantusáci to cítí podobně.
Jsem člověk, který sedí na několika židlích. Tak mi dovolte představit vám tu s nápisem Cantus. Je to židle polstrovaná. Dosednete a překvapí vás svou měkkou otevřenou náručí. Samozřejmě chvilku trvá, než se příjemně usadíte, ale už při tom si užijete
spoustu legrace. Dřevěné opěradlo vám ale neustále připomíná,
že se nemůžete jen tak pohodlně rozvalit, naopak musíte napnout
síly a udržet se vzpřímeně, aby někde nezačala nepříjemně vrzat.
Je to židle, která pevně stojí na čtyřech nohách pojmenovaných
Soprán, Alt, Tenor a Bass. Každá z nich má jinou barvu, navíc v několika odstínech, ale dohromady na koncertech působí jako spektrum duhy – harmonicky. Celá židle je sestavena z kousků různého
dřeva rozličného stáří, tvrdosti a pružnosti. Všechny ty kousíčky

do sebe zapadají, jak by se moderně řeklo, jsou kompatibilní nejen
pěvecky, ale i lidsky, jinak by to byla židle nanejvýš vrtkavá. Někdy
to ovšem vyžaduje lehce obrousit některé hrany a plošky. Také
je to židle terapeutická. Vždy je tu někdo s hudebním sluchem
a dostatečně pevným ramenem, aby vás vyslechl a podržel. Navíc ponořit se do souzvuku někdy až osmi hlasů a pocítit vzrušení
z toho, že jste součástí tvoření něčeho, byť nehmotného, přesto
však většího než vy sami, povznáší vaši duši. Souznění s ostatními
vám dává pocit, že svět a vesmír přece jen mají smysl. V neposlední řadě je to židle angažovaná, aktivně se podílející na obrazu společenského a kulturního života nejen v Jaroměři a blízkém okolí.
A to je to, co můžete slavit s námi, i když hudbě a zpívání vůbec
neholdujete. Tedy, že se v dnešní poněkud materialisticky pojímané době, najdou uskupení lidí, která se pro sebe a pro ostatní
snaží vytvářet něco krásného, pozitivního a radostného. Cantus je
jedním z nich. Pokud jste v sobě nalezli alespoň jeden důvod, proč
popřát Cantusu k třicetinám osobně, budeme se na Vás těšit.
Oslava proběhla (jak jinak zpěvem) v pátek 25. 5. 2018 v Husově
sboru v Jaroměři od 19 hod. Kromě oslavence se představili i vzácní hosté – pěvecký soubor ze Šumperka Oculos meos a nejstarší
pěvecký sbor v Čechách, jaroměřský Jaromír.  Večer se zpěvem se
poté přesunul do chrámu sv. Mikuláše, kde ve 21:30 hod. u příležitosti Noci kostelů vystoupily sbory Oculos meos a Cantus Jaroměř. Oslava třicetin pokračovala i v sobotu 26. 5. 2018, tentokrát
v Husově sboru ve Dvoře Králové, kde od 16 hod. vystoupily opět
sbory Oculos meos a Cantus Jaroměř. Mlčet se nám nechce ani
dnes…
Za Cantus Jaroměř Lucie Šimečková

Umě l ec k á k o l o nie B a s t ion IV
Če r vn o v é st ří p ky...
S blížícím se létem se blíží i několik událostí, které vás mohou
zahřát u srdce…
Hned první z nich je akce doslova sluncem políbená – 1. června
v 19 hodin se sejdeme na tradiční Ochutnávce italských vín, kde na
vás kromě tekutého pokladu bude čekat i příjemný hudební doprovod a milá společnost. Akce proběhne v působivém prostředí
galerie Prachárny.
16. června od 10 do 16 hodin budete mít možnost prohlédnout si
prostory, v nichž vznikají umělecká díla našich členů. Stejně jako
v loňském roce jsme se totiž zapojili do výtvarného festivalu Den
otevřených ateliérů. Umělecké dílny a ateliéry někdy působí jako
z jiného světa… Přijďte nahlédnout! Po celý den bude možné prohlédnout si i končící výstavu fotografií z únorového masopustu
a fotografie z workshopu módních návrhářů, kteří u nás před nedávnem pobývali a tvořili. Návštěvu ateliérů a výstavních prostor
můžete spojit s účastí na bleším trhu, pořádaném naší členkou Bárou Smékalovou, který proběhne ve stejném čase. Spojte příjemné s užitečným a přijďte s námi strávit sobotní den. Po skončení
trhu společně posedíme u táboráku na dvoře Bastionu IV.
22. června v 18 hodin se s vámi velmi rádi potkáme na vernisáži
výstavy ČLOVĚK A ZVÍŘE v tvorbě členů Umělecké kolonie. Život
člověka je odpradávna spjatý s přírodou, a tedy i se všemi živými tvory. Přijďte se podívat, jak mnohotvárně se dá takové téma
pojmout. Vernisáž bude spojená s chutným občerstvením (taktéž
z tvorby našich členů) a hudebním doprovodem. Přijďte osvěžit

24

svého ducha! Výstava pak potrvá po celé léto.
Jelikož jarní dílničky a kurzy pořádané naší členkou Terézií Kalinayovou se setkaly s obrovským ohlasem (což nás nesmírně těší!),
i v červnu se můžete těšit na další tvůrčí setkání. Terezka pro vás
ve spolupráci s Táňou Novákovou chystá kurz síťování a kurz šití
jednoduchých šatů podle středověkého střihu. Termín konání
bude upřesněn na našem spolkovém Facebooku, nejste-li však fanoušky sociálních sítí, můžete o informace požádat i na e-mailové
adrese kalinayova@pevnostjosefov.cz.
Oblasti, kterými se naši členové zabývají, jsou velmi různorodé, ale
všem nám je velmi blízká otázka ochrany přírody. Čím dál víc lidí
si naštěstí začíná uvědomovat nebezpečí spojené s obrovskou nadvýrobou, ale kromě toho stále visí ve vzduchu i nejistota, jak naložit s věcmi, které už tu jednou jsou a nikdo o ně nestojí… Velmi
osobitě se k tomuto problému staví náš člen Aleš Černý, milovník
jízdních kol a recyklace. Dejte mu staré kolo a dostatek času… Jelikož je velkým přítelem řezání a sváření, dokáže ze starých „vehiklů“, které by jinak byly odsouzeny k zapomnění (a nerušenému
rezivění), vytvořit skutečná divokola. Mnohá z nich jsou k prohlédnutí (a případnému zapůjčení k projížďce po Josefově) v Divokolárně na Bastionu IV. Co je pro jednoho bezcenný odpad, může být
pro druhého velkým pokladem – stačí trocha fantazie a zručnosti.
I kola mají své příběhy, nechte si je vyprávět…
V prvním letním měsíci se těšíme na vaši návštěvu...
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Karlová
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Mě s t sk é muz eum
v J ar o m ěř i
Městské muzeum v Jaroměři Vás zve na výstavu k 50. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy.
Ze všech možných „osmičkových výročí“ zvolilo Městské muzeum
v Jaroměři přípravu výstavy připomínající události spjaté s okupací vojsky Varšavské smlouvy s názvem „My vás tady nechceme!“,
aneb občanem Jaroměřska v roce 1968“. Název výstavy je založen na autentickém, fotograficky zdokumentovaném nápisu na
jednom z jaroměřských domů.
Výstava návštěvníkům připomene srpnové události v širším politickém i kulturním kontextu, se zaměřením na východní Čechy
a Jaroměřsko. Autoři výstavy, dr. Olga Mertlíková a pracovníci
Městského muzea, se pokoušejí vyváženou měrou představit veřejnosti podrobně zpracované texty popisující historické události,
ale i vizuální a audiovizuální dokumenty doby, jako jsou významně zvětšené fotografie, plakáty, či archivní televizní a rozhlasové
záznamy. Samostatná část výstavy je věnovaná i reáliím konce
60. let, včetně repliky dobově vybaveného pokoje či tehdy modernímu oblečení.   Opomenuto nebylo ani specifikum českého
národa – schopnost pojímat i tragické události s humorem a ironií.
Výstava jistě zaujme jak pamětníky událostí, tak generace násle-

Přednáška spisovatele a publicisty Václava Vokolka: Okolí Jaromírova města.

dující, včetně školní mládeže. Dovolujeme si k prohlídce pozvat
paní učitelky a pány učitele s jejich třídami, zejména v rámci výuky
dějepisu a základů společenských věd/občanské nauky. Výstava je
doplněna výukovým programem, kterým provádí muzejní edukátorka, a který školní mládeži umožní přístupnou formou reflexi
událostí roku 1968 v široké perspektivě.  
Na výstavu byly zapůjčeny sbírkové předměty a poskytnuty archiválie z různých muzeí a institucí, ze kterých lze jmenovat Muzeum
východních Čech v Hradci Králové, Regionální muzeum v Chrudimi, Městské muzeum v Jičíně, Státní okresní archiv v Náchodě
nebo Národní filmový archiv. Výstava byla podpořena Ministerstvem kultury v rámci programu Podpora projektů k připomínkám
významných výročí naší státnosti.
Slavnostní vernisáž výstavy, na kterou Vás srdečně zveme, se
uskuteční ve čtvrtek 7. června od 17:30 v Městské muzeum v Jaroměři – Wenkeově domě. Vernisáž uvede hlavní autorka výstavy,
paní doktorka Olga Mertlíková. Hudebně vernisáž doprovodí rodinné duo „Barča s Otcom“, tedy slečna Barbora Žárská, účastnice SuperStar 2018, a pan Radim Žárský.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Rudolf Havelka

domě. Přednášející, pan Václav Vokolek, je autorem celé řady velmi oblíbených beletristických i populárně naučných knih, zaměřujících se na památná a tajemná místa Čech. Přednáška se bude opírat zejména o autorovu knihu Neznámé Čechy – Posvátná místa
východních Čech. Část přednášky bude založena i na autorových
osobních vzpomínkách z neklidné časně normalizační doby, kdy
spolu se svou manželkou krátce pracovali v jaroměřském muzeu.
Jednotlivé části přednášky, tak je uvádí sám autor, jsou:
• Rodinné vraždění – Zapomenuté osudy knížete Jaromíra je
možno vnímat jako tragické, ale je dobré vzpomenout na jejich etický pathos.
• Chudobka Boží – V souvislosti s Dubencem připomeneme významnou a utajenou mystičku Annu Bohuslavu Tomanovou.
• Socha zkamenělého žalu – Náhrobní plastika A. Miseliusové.
• Kamenná znamení kříže – Připomenutí tajemství kamenných
svědků.
• Sbíhající se vertikály a rozplývání horizontál – Malíři Josef
Šíma František Kupka v Jaroměři.
• Téměř před padesáti lety – Osobní vzpomínky na Jaroměř
a její muzeum.
Srdečně Vás na tuto mimořádnou přednášku zveme a dovolujeme
si upozornit, že sál Wenkeova domu bude nově kvalitně ozvučen
moderní audiotechnikou.
Rudolf Havelka

The Angels na koupališti Na Úpě

Městské muzeum v Jaroměři a Národní památkový ústav v Josefově si Vás dovolují pozvat na přednášku z cyklu „Mezi řádky“, která
se uskuteční 14. června v 17:30 v Městském muzeu – Wenkeově

Zveme Vás na letní rockový večer se skupinou The Angels, který se
uskuteční v sobotu 16. června 2018 od 20.30 hodin na koupališti Na
Úpě v Jaroměři. Uslyšíte největší pecky legendárního big beatu, klasického rocku, ale i hard a progresive rocku, které potěší každého
rockera napříč všemi generacemi. Profesionální vybavení kapely,
vysoká instrumentální schopnost a sehranost jejich členů jsou zárukou kvalitní muziky a dobře stráveného večera. Těšíme se na Vás,
jste srdečně zváni.
Vratislav Čermák
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P r o gr a m kn i h ov n y
Vážení čtenáři a přátelé Městské knihovny Jaroměř,
než se nám rozjedete všemi směry, věnujte prosím pozornost následujícím řádkům informujících o změnách v knihovně a o tipech,
jak příjemně strávit volný čas.
2. května nastoupil do funkce ředitele Mgr. Josef Váňa a na pozici
knihovnice na pobočce Zavadilka Petra Brejlová. Bc. Tereza Karlová se věnuje mateřským povinnostem, její místo v oddělení pro
dospělé převzala Kateřina Holečková. Přejme všem mnoho zdaru
při plnění nových úkolů.
Kromě slavnostního vyhlášení vítězů 35. ročníku literární soutěže
a Pasování na čtenáře proběhnou v knihovně tyto akce:
Pondělí 4. června – Pobočka Zavadilka – 14:00 – Čtení na Zavadil-

ce. Poslechněte si četbu ze známých i neznámých knih a podělte
se s ostatními o své zážitky.
Středa 20. června – Hlavní budova – 17:30 – Kryptoměny: mýty
a využití. Beseda s Jakubem Fryšem bude zaměřena na vysvětlení funkčních principů a kontextu celého tématu kryptoměn
perspektivou technologie, ekonomiky a informačního chování.
Přednášející rozebere některé rozšířené nepravdy a zjednodušení
a podstatnou část věnuje diskuzi, podle zájmu publika o konkrétní
problematiku.
Aktuální informace o dění v knihovně naleznete na www.knihovnajaromer.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vaše knihovna, Martina Priharová

P ok r a č o v á n í ús pěš n é v ý s t a v y
v Mě st sk ém mu zeu
V městském muzeu v Jaroměři probíhá od 17. 4. 2018 do
24. 8. 2018 interaktivní výstava s názvem „Dotkni se přírody –
včely“, uspořádaná u příležitosti 150. výročí vzniku jaroměřské
organizace Českého svazu včelařů.

veň dětské návštěvníky provází výstavou.
Výstava se těší hojné návštěvnosti tříd MŠ a ZŠ. Při edukačním
programu jsou žáci obeznámeni s tématem včelařství. Poté vypracovávají pracovní listy, vytvořené s různou obtížností podle věkové skupiny žáků. Svoji návštěvu zakončují výtvarnou činností, při
které si mohou sestavit vlastní papírovou kytičku.
Časová náročnost edukačního programu je 60–90 minut. Objednávat se můžete na email: edukace@muzeumjaromer.cz, nebo
telefon: +420 491 812 731.
Rudolf Havelka

Návštěvníci mají možnost shlédnout zajímavé exponáty, mezi nimiž nechybí různé typů úlů i vystavených druhů hmyzů spolu s přirozenými nepřáteli včel. Součástí expozice je ukázka ochranného
obleku včelaře s jeho pomůckami ve starších i novějších provedeních, a to i včetně výsledných včelích produktů.
Zábavné a zároveň vzdělávací prvky této výstavy jsou vytvořené
pro všechny dětské návštěvníky, a to i bez objednaného edukačního programu. Pro děti je připraveno focení v kostýmu, zkoumání
části těla včely pod mikroskopem, skládačky na magnetické tabuli
a omalovánky. Veliké oblibě se ze stran žáků těší veliká plyšová
včela, která slouží jako model při zkoumání částí jejího těla a záro-
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Církevní okénko

9 0. vý ro č í H usov a s b oru
Vážení spoluobčané,
dnešní doba se v mnohém liší od té minulé. Mimo jiné také v tom,
že se lidé dožívají více let, než tomu bylo před 100 lety. Je to i neskutečné a obdivuhodné, ale co se týče historie, je to jen kapka
v moři vody. Úžasné výročí Devadesátky Husova sboru si Církev
československá husitská bude připomínat 10. června. Ti, co stáli
u samotného zrodu, tu již dávno nejsou. Dokonce i těch prvních
pokřtěných je jen hrstka. Ale dílo, které tu po sobě zanechali, má
mnohem trvalejší hodnotu. Každá obec, město nebo stát má svůj
historický vývoj. Některá místa jsou bohatá na významné události
a učíme se o nich i na stránkách dějepisu. O dalších místech toho
víme mnohem míň. Město Jaroměř má tisíciletou historii. Stálo
na straně pokrokových českých měst již ve středověku. Má bohatou tradici kulturního rozvoje, má řadu slavných rodáků. Daleko
méně záznamů je však o církvích, které ve městě působí. Církev
československá husitská je oproti tradičním církvím mladá. Vznikla teprve po vytvoření Československé republiky, která právě v letošním roce 2018 oslaví svých 100 let. Tehdy vlastní převrat v Jaroměři provedli Sokolové. A ihned se započalo s přípravou sletu.
Řemeslníci i obchodníci obnovovali své firmy. Politické strany se
připravovali na volby do obecního zastupitelstva podle nového
volebního řádu. Staré strany oživovaly, nové vznikaly. A právě
dorostem Republikánské strany českého venkova byla 14. ledna
1920 svolána schůze do Sokolského domu (nynějšího Městského
divadla).
Jako hlavní řečník vystoupil bývalý kněz a spisovatel p. Zahradník
– Brodský. Ve svém projevu kritizoval katolickou církev a požadoval určité reformy. Hlavně bohoslužbu v českém jazyce, zrušení
celibátu u kněží, svobodnou volbu kněží a biskupů a zřízení českého patriarchátu. Tato schůze se konala teprve 6 dní po ustanovení Církve československé (husitské) v Praze (8. 1. 1920). Hlavním
bodem bylo založit Církev československou, která by nahradila
prozatím všechny katolické bohoslužebné obřady. Účastníci
tohoto setkání hromadně vystupovali z církve římskokatolické
a přihlašovali se k nově vzniklé církvi Československé. Myšlenka

založit novou církev se stala skutkem. Vedle 3 tisíc obyvatel Jaroměře se k církvi přihlásili občané z Hořenic, Dolan, Čáslavek i Jezbin. Vzhledem k narůstajícímu počtu členů nové církve dochází
také k žádostem o povolení konat bohoslužby v kostele sv. Jakuba. Prozatím se však bohoslužby konají v nynější tělocvičně
ZŠ B. Němcové. Trvají intervence o získání kostela sv. Mikuláše,
neboť členů nové církve je již 5 tisíc a katolíků „jen“ 3 tisíce. Lidé
se bouří, a tak nakonec klíče od kostela postupuje místní děkan.
Katolíci se stěhují ke sv. Jakubovi a husité ke sv. Mikuláši. Nová
církev narůstá a má již k 9 tisícům členů.
Ovšem na to přichází rozkaz zemské správy politické ČSR, že
kostel sv. Mikuláše má být vrácen zpět katolické církvi. Lidé jsou
podrážděni a nespokojení. Ale rozkaz je rozkaz. Proto rada starších církve československé rozhoduje o stavbě vlastního kostela.
To se stalo v červnu roku 1924. Vlastenecké cítění lidí, po staletí
padnuté hradby různých nadvlád uvolnilo lidské city, a to nemuseli být lidé nábožensky zapálení, aby touha po něčem vlastním,
nejen po státě, ale i po své vlastní církvi, zapálila do té chvíle klidné a rozvážné hlavy. Po několika letech uvolněného napětí všech
tahanic se lidé s nadšením dali do společného díla. V roce 1924 byl
s konečnou platností uvolněn kostel sv. Mikuláše. A práce započala. Nebylo to vůbec jednoduché získat pozemek, sehnat finance, vypracovat projekt. Ovšem lidské nadšení nezná hranic. A tak
ze všech stran přicházela pomoc, ať už to byla odborná anebo jen
ta, co přiložila ruku k dílu. Když se však spojí lidská snaha s vůlí,
dějí se zázraky. Takový podobný se stal i tady v Jaroměři. Kostel,
Husův sbor, byl dokončen v závratné době. První bohoslužba se
konala právě 10. června 1928 za přítomností biskupa a široké veřejnosti. A kdyby zdi této stavby uměly hovořit, byly by to jistě
romány na tisíce stránek. Neboť se zde vystřídaly lidské osudy,
radosti i bolesti, které jsou dodnes vetkány do zdí tohoto místa.
90 let historie lidstva je jen malá kapka v moři vody. Ale bez malých kapek by nebylo moře. Nejsou to jenom vzpomínky, ale je
v tom i odkaz, který platí nejen pro dnešek, ale i pro budoucí věky.
Farářka Mgr. Alena Fabiánová

Bohoslužby
Ř í ms k o k a t ol i ck á cí rkev – f arn o st Jaro m ěř
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

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

Círke v a dve ntistů se dmé ho dne
9.00 - 10.30 hod.
10.45 - 11. 30 hod.
13.00 - 14.00 hod.

Če skob ra trská círke v e va nge lická
pondělí
středa
pátek
neděle

C í r k e v če sk osl ov e n ská h usit ská Jaro m ěř
pondělí
úterý
čtvrtek
neděle

14.30 hod. DD Černožice
9–15 hod. úřední den
15 hod. biblická hodina
9.30 hod. bohoslužba v LDN Jaroměř
10.30 hod. (2. čtvrtek v měsíci)
10.00 hod. (modlitebna)

Studium Bible
Kázání Božího slova
Odpolední program

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

Římskoka tolická círke v – fa rnost Jose fov
neděle
středa
pátek

08.00 hod. (Jasenná, kostel)
09.30 hod. (Josefov, kostel – dětská školka)
17.00 hod. (fara Duškova 77)
17.00 hod. (fara Duškova 77)
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Vzn i k n o v é E v ropy
19 18

Jsou tato tvrzení pro roky 1918-1919 pravdivá?
Posledním rakousko-uherským císařem byl František Josef I.
Mírová smlouva s Maďarskem byla podepsána v Trianonu.
1. světová válka skončila uzavřením příměří v Compiègne
dne 11. 11. 1918.

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Prvním československým ministrem financí se nestal Alois
Rašín.
5. Na počest amerického prezidenta Wilsona bylo v Praze pojmenováno nádraží.
6. Po více jak 100 letech došlo k obnovení nezávislosti Polska.
7. Vypukla celosvětová epidemie tzv. španělské chřipky, která
si vyžádala podle některých odhadů až 100 milionů obětí.

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

1.
2.
3.
4.

Do následujícího textu doplňte níže uvedené výrazy ve správném tvaru:
První
nila

světová
politickou

válka

Osman-

mí a muselo se podřídit mnoha opatřením, včetně placení

.

Jedním

vysokých reparací. Mezi Němci byla tato smlouva výrazně

z nástupnických států Rakouska-Uherska se stalo také Čes-

odmítána a snaha o její revizi se o několik let později stala

koslovensko, jež vyhlásilo samostatnost dne 28. října 1918.

jedním ze základních cílů německých nacionálních socialistů

Dalekosáhlé změny nastaly i v dalších zemích. Rusko se po-

(NSDAP) vedených

týkalo s občanskou válkou, z níž nakonec vzešli jako vítězové

světové válce ale rostla nespokojenost rovněž mezi oby-

, kteří začali budovat v zemi

vateli vítězné Itálie, čehož využila fašistická strana vedená

diktaturu. V roce 1922 pak došlo k přejmenování Ruska na

, která v roce 1922 převzala

říše

Rakouska-Uherska,

a

k

zániku

v roce 1919 podepsat

Ruska,

ské

Došlo

změ-

mírovou smlouvu, na jejímž základě ztratilo část svého úze-

monarchií:

Evropy.

způsobem

vel-

kých

mapu

zásadním

. Poražené Německo bylo nuceno

Versailleská
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bolševici

SSSR

. Po první

v této zemi moc.

Adolf Hitler

Německo

B. Mussolini
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Inzerce

PRODÁM: 4 ks kompl. kola na Š-Felicia pneu 165/70
R13 letní, disky nekorod. Cena 500 Kč/ks. Tel. 731
780 521.

• Rozvedená žena koupí menší byt v Jaroměři, zavolejte prosím na tel. 774 777 073.
• Výkup starožitností a sběratelských předmětů. Obrazy, rámy, hodiny, náramkové a kapesní hodinky,
knihy, pohledy, mince, bankovky, odznaky, šavle,
bodáky, sklo, porcelán a jiné. Poradenství i návštěva je vždy zdarma, platba hotově. Volejte, pište.
Tel. 605 254 511.

• Kurzy AJ. Nabízím individuální hodiny AJ v Jaroměři. 250/h dospělí, 200/h dítě. Možnost skupinového
doučování pro děti (max. 4 osoby). V případě zájmu
volejte 603 777 310.

Ceník a pravidla pro zaslání inzerce naleznete na
webových stránkách města Jaroměře. Pro více informací nás kontaktujte na e-mail: redaktor@jaromer-josefov.cz

• Mladá rodina hledá větší byt nebo dům v Jaroměři
a okolí. Nabídky prosím na tel. 774 777 072.
• Čištění koberců a čalounění pro domácnosti
i firmy. Kompletní úklidový servis. Kvalitně
za rozumnou cenu a s dopravou zdarma. Telefon: 603 701 992.
• Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Jaroměře do 20 km na všechny směry, nabídněte na tel.
775 777 073.
• Přijmeme na HPP či brigádně komunikativní servírku/číšníka s nástupem ihned a dále hledáme kuchaře/ku se znalostí české kuchyně. Tel. 730 822 369.
• Mladý muž koupí byt 2+1 v Jaroměři, platím v hotovosti, volejte na tel. 776 566 630.
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Město

vás zve na...
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