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Vážení čtenáři,
nový rok je tu a my opět hodnotíme rok uplynulý. Právě teď máme čas trochu přemýšlet
o tom, kam směřujeme, co od života chceme,
a jak s tím obrovským darem naložíme. Většina
z nás tráví pohoštění z Vánoc a Silvestra ještě
v lednu – a tak i když je v bříškách plno, rovnováha sil nám přikazuje, že někde musí být
prázdno – třeba v peněženkách.
V tomto měsíci nás čeká důležitý svátek, a to Tři
králové. Jsou to postavy, které navštívily Ježíše
krátce po jeho narození a přinesly mu vzácné
dary. Tímto dnem Vánoce vrcholí a končí.
U nás je na Tři krále tradicí, že ulicemi křižují
koledníci, vybírají peníze za účelem dobrodějnosti a píší svěcenou křídou na dveře zkratku
K † M † B † – což neoznačuje jména králů Kašpara, Melichara a Baltazara, jak si lidé všeobecně
mylně myslí, ale latinsky to znamená Christus
mansionem benedicat, neboli Kristus ať požehná obydlí. Kříže mezi touto zkratkou zase symbolizují Nejsvětější Trojci – Otce, Syna a Ducha
Svatého.
Bilancování a úvahám se nevyhnu ani u samotného Zpravodaje. Je to již druhý rok, co působím jako šéfredaktorka Zpravodaje. Nejsou
to vždy chvíle příjemné, mnohdy strastiplné
a někdy i emocionálně náročné, ale je to práce
zajímavá, různorodá a nejenom že vás obohatí
o spousty příjemných lidí, se kterými spolupracujete, ale také vás naučí obrnit se, vidět věci
s nadhledem, a to je pro život ohromně důležité.
Minulý rok jsem psala, že Zpravodaj se bude
ubírat určitým směrem, a že to budou krůčky
postupné, ale znatelné. Z většiny ohlasů mám
obrovskou radost a musím tak konstatovat, že
moje novoroční předsevzetí se naplnilo. Samozřejmě neusínáme na vavřínech, stále je co
zlepšovat! Za to, že se zvedla úroveň a čtenost
Zpravodaje samozřejmě také vděčím svým přispěvatelům, organizacím a spolkům, kterým
bych tímto chtěla poděkovat.
Do nového roku 2019 bych vám všem chtěla
popřát vše dobré. Přeji vám, aby se vám obloukem vyhýbali lidé, kteří z vás vysávají štěstí
a energii, přeji vám, abyste vy i vaši blízcí oplývali zdravím a přeji vám, abyste v životě měli dostatek lásky. A také si, možná ne úplně skromě,
přeji, aby se vám líbila další čísla Zpravodaje,
a aby se laťka Zpravodaje stále zvedala. Na počtenou v příštím čísle.

Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová

Cena vodného a stočného v roce 2019
Na základě podrobného hodnocení ekonomické situace společnosti
a jejích nutných provozních a investičních potřeb v následujících letech,
schválila valná hromada společnosti v říjnu 2015 návrh na postupné každoroční navýšení ceny vodného o 1 Kč a stočného o 1 Kč pro období let
2016-2020.
První etapa tohoto navyšování proběhla v roce 2016, druhá v roce 2017,
třetí v letošním roce, čtvrtá etapa přichází na řadu v roce 2019. Valná hromada společnosti dne 12.12.2018 schválila novou cenu vodného a stočného. Od 1. ledna 2019 činí cena vodného 21,74 Kč/m3 plus 15 % DPH (tj.
celkem 25,00 Kč vč. DPH) a cena stočného 26,96 Kč/m3 plus 15 % DPH
(tj. celkem 31,00 Kč vč. DPH). Celková cena vody tak od 1. ledna 2019 činí
48,70 Kč/m3 plus 15 % DPH (tj. celkem 56,00 Kč vč. DPH).
Díky zvolené cenové strategii je vodárenský provoz v Jaroměři postupně
modernizován. V minulých letech byly např. pořízeny dvě nové mobilní
cisterny na pitnou vodu, nový moderní traktor a nový fekální přívěs pro
vyvážení septiků a jímek, nový čistící vůz na čištění kanalizací včetně dvou
nových zaměstnanců jako jeho posádky, byla provedena technická zhodnocení na provoze ČOV, jednak vybudováním odstavné zpevněné plochy
pro dočasné ukládání materiálu, jednak vybudováním přístavby garáže
pro nový čistící vůz. Z příjmů za vodné-stočné jsou plně kryty mj. provozní náklady nového čistícího vozu (cca 2 mil. Kč ročně), společnost mohla
zaměstnat místo jednoho odečítače vodoměrů odečítače dva, kteří jsou
daleko operativnější, výkonnější a jsou zastupitelní. Zároveň bylo možno
uvolnit více finančních prostředků do oprav a údržby – byly např. pořízeny nové elektromotory pro vzduchová dmychadla na ČOV, proběhla
kompletní oprava celé čerpací stanice kanalizace Josefov (u tenisových
kurtů), probíhají intenzívnější opravy kanalizačních stok v Josefově, postupně je obnovována letitá dožívající řídící technologie na vodojemech,
čerpacích stanicích a úpravnách vody apod.
Průměrná spotřeba vody domácností v Jaroměři se v posledních dvou
letech pohybuje na úrovni cca 87 litrů na osobu/den. Meziroční navýšení
ceny vody v Jaroměři o 2 Kč za kubík tak znamená dopad 5,30 Kč na osobu/měsíc, což je dopad, který lze jistě považovat za únosný. I přes výše
uvedené navýšení zůstává cena vody stále jednou z nejnižších v rámci
celé České republiky.

PLATBY HOTOVOSTÍ V POKLADNĚ SPOLEČNOSTI V ROCE 2019.
Na začátku roku si dovolujeme připomenout všem odběratelům, že
z důvodu existence zákona o evidenci tržeb (EET) lze v pokladně společnosti platit hotovostí faktury/složenky pouze za vodné-stočné. Případné ostatní platby, které nesouvisí přímo s úhradou vodného-stočného, je nutno provádět bezhotovostně převodem ze svého účtu na
účet společnosti, vedený u Komerční banky (číslo účtu 43337551/0100,
variabilní symbol = číslo faktury) – tato možnost je nejrychlejší, nejpohodlnější a zdarma. Platit lze také na přepážkách České pošty. S přihlédnutím k tomu, že pokladna společnosti byla v posledním roce
využívána ze strany občanů již jen zcela sporadicky, budou v roce
2019 pokladní hodiny vždy poslední pondělí a středu v měsíci, v čase
8:00-12:00 a 13:00-15:00 hodin – tuto informaci najdete vždy na našich
stránkách (www.mevakjar.cz). Děkujeme za pochopení.
Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř
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Úvodní slovo starosty města
Vážení spoluobčané,

úvodem mého příspěvku bych rád popřál vám i všem vašim blízkým mnoho štěstí, pevné zdraví a vše dobré v roce 2019.
Před koncem minulého roku byl zkolaudován a po 239 dnech rekonstrukce opět plně uveden do provozu Tyršův most. Již pouhým pohledem je zřejmé, že tato významná památka se dočkala
oprav v takové kvalitě, kterou si vzhledem ke svému významu
zcela jistě zaslouží. Ukončením této rekonstrukce byl vložen další
střípek do mozaiky revitalizace historického jádra našeho města.
Proto je zcela jistě na místě poděkovaní všem, kteří se největší
měrou zasloužili o úspěšné dokončení této významné akce. Rád
bych tedy poděkoval panu Ing. Hrůzovi, který stál za prvními
krůčky, jež směřovaly k zahájení rekonstrukce provedením diagnostiky a určením jejího rozsahu. Velký dík patří generálnímu

dodavateli stavby společnosti Chládek a Tintěra, kterou významnou měrou zastupovali zejména pan Kamil Málek a Ing. Luboš
Netolický. Nesmím zapomenout ani na technický dozor, který
precizně vykonával pan Ing. Ivan Paulus. Skvělou práci odvedla
projekční kancelář SUDOP a.s., za kterou vykonávali autorský dozor Ing. Petřík a Ing. Jiříček.
Poděkování zcela jistě patří i zástupci investora Ing. Jiřímu Mikulkovi. K obnově mostního svršku a vybavení dle historických
pramenů nepochybně přispěly i konzultace pana Mgr. Tlučhoře
z NPÚ. Všem těmto jmenovaným, ale i všem dalším, kteří se jakoukoliv měrou zasloužili o úspěšné dokončení této významné
stavby, patří náš velký dík.
I v letošním roce se chystají větší či menší investiční akce, které
přispějí ke zkvalitnění života v našem městě. Krom zahájení stavby dopravního terminálu u nádraží ČD a opravy významné části
hradeb pevnostního města Josefov, se dočkáme i opravy další
z prašných komunikací, a to ulice Bulharské. ŘSD na letošní rok
přislíbilo vybudování kruhové křižovatky u nemocnice. Vzhledem
k přeložkám sítí dojde k mnohým opravám chodníků. V únoru
budeme podávat žádost o dotaci v operační programu životní
prostředí a v případě schválení naší žádosti bychom zahájili regeneraci zeleně v lokalitě Na Ptákách. Byť tyto akce v budoucnu
přinesou prospěch nám všem, tak v době jejich realizace mohou
být i zdrojem komplikací v podobě objížděk, uzávěr apod., proto
vás všechny prosím o trpělivost a pochopení.
Pevně věřím, že i v roce 2019 bude naše město oplývat bohatým
kulturním, sportovním a společenským životem, jako tomu bylo
v roce minulém.
Josef Horáček, starosta města
Foto: LAT – otevření Tyršova mostu

No vý i n f o rma č n í s y s t ém M P Ja roměř
Do nového roku vstoupila i naše městská policie s novým „pomocníkem“, kterým je nový informační a evidenční systém MP
Manager. Tento nový systém nahrazuje zastaralý systém DERIK,
který byl naší městskou policií používán deset let.

Oproti starému systému má nový MP Manager velkou řadu výhod. Samozřejmostí systému je evidence veškerých událostí, které strážníci ve službě řeší. Velkým přínosem je však zejména to, že
systém strážníkům umožňuje online přístup do různých databází
a základních registrů, jakým je například registr obyvatel, registr
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vozidel, registr přestupků atd. Díky tomu jsou strážníci například
schopni provést okamžitou lustraci osob a motorových vozidel a
zjistit tak, zda osoba není hledaná, pohřešovaná nebo zda není
motorové vozidlo odcizeno. Dále je systém schopný vytvářet i
tzv. mapy kriminality, vést evidenci majetku a vybavení, „hlídat“
termíny prohlídek a kontrol, tvořit statistiky a mnoho dalších
funkcí.
Přístup do tohoto systému, a tím pádem i do registrů, budou mít
strážníci nově i přímo „v terénu“, a to prostřednictvím mobilního
telefonu nebo tabletu. Takže pokud v budoucnu uvidíte strážníka, jak na ulici nebo ve služebním vozidle kouká do mobilního telefonu nebo do tabletu, tak to není proto, že tam hraje nějaké hry
nebo sleduje sociální sítě, ale je to proto, že zpracovává nějaký
přestupek nebo získává informace z databází.
Od nového systému si slibujeme hlavně usnadnění, zefektivnění
a urychlení naší práce. A nový informační systém není jedinou
novinkou, která naší městskou policii čeká…chystáme jich víc
a určitě vás – veřejnost, o nich budeme informovat v některém
z dalších čísel Zpravodaje a také na našem FB profilu a našich
webových stránkách. Už teď můžeme prozradit, že jednou z dalších novinek bude mobilní laserový měřič rychlosti. Ale o tom až
příště…
Vaši strážníci
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Fond rozvoje a oprav nemovitostí – podmínky I. kola pro rok 2019
Dne 25. 9. 2018 Zastupitelstvo města Jaroměře schválilo termín
výběrového řízení a podmínky pro příjem žádostí na poskytnutí
zápůjček z prostředků Fondu rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře pro rok 2019, a to od 1. 12. 2018 do 15. 1. 2019.
Termín a podmínky jsou v plném znění uveřejněny na úřední desce a na webových stránkách města.
Termín výběrového řízení a podmínky pro příjem žádostí na poskytnutí zápůjček z prostředků Fondu rozvoje a oprav nemovitostí
na území města Jaroměře pro rok 2019/1.
Poskytování zápůjček se řídí Zásadami pro využívání Fondu rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře v platném znění
(dále jen Zásady).
1. Termín výběrového řízení pro příjem žádostí se vyhlašuje od 1.
12. 2018 do 15. 1. 2019.
2. Žádosti občanů se přijímají na tiskopise vydaném MÚ Jaroměř,
tiskopis je možno vyzvednout na odboru plánovacím a finančním (dále jen OPF) č. dveří 111, 114 nebo je ke stažení na internetových stránkách Města Jaroměře – www.jaromer-josefov.
cz. Žádosti přijímají pracovnice OPF, Jaroměř, nám. Československé armády 16, pí Eva Paulusová, tel.: 491 847 235, zástup
pí Čižinská Hana, tel.: 491 847 231, vedoucí OPF pí Neumannová
Iveta, tel.: 491 847 230.

•

•

jako v předcházejícím bodě,
společenství vlastníků předkládá usnesení shromáždění,
jakožto orgánu společenství vlastníků, o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy o zápůjčce, případně k uzavření smlouvy
o zřízení zástavního práva k jednotce,
čestné prohlášení žadatele, že nemá vůči Městu Jaroměř závazky po lhůtě splatnosti.

3. Návrh na rozdělení zápůjček z fondu pro rok 2019/1 bude komisí předložen k projednání zastupitelstvu města nejpozději v
měsíci únoru 2019.
4. Podmínky pro poskytování zápůjček: Předložené žádosti se
posuzují z hlediska úplnosti dle Zásad.
5. Z fondu lze poskytnout zápůjčku na níže uvedený účel, s níže
uvedeným úrokem, v níže uvedené maximální výši a s níže uvedenou maximální lhůtou splatnosti:
Termín a podmínky schváleny ZM dne 25. 9. 2018, číslo usnesení

Žádost musí obsahovat:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

jméno, příjmení, datum narození fyzické osoby nebo název
právnické osoby, její IČO, označení osoby oprávněné jednat
za právnickou osobu, výpis z obchodního rejstříku,
místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické
osoby,
přesné označení stavby nebo jednotky, které jsou předmětem žádosti (adresa, číslo popisné, číslo bytu, číslo parcely,
katastrální území apod.),
účel, na který je zápůjčka požadována, při kumulaci titulů popis jednotlivě rozepsat,
doklad o vlastnictví,
požadovaná částka zápůjčky,
při zápůjčce nad 300.000 Kč znalecký posudek o ceně zástavy
ne starší 1 roku,
u fyzických osob potvrzení jejich zaměstnavatelů o tom, že
jejich zdanitelné příjmy přesahují výši měsíčního zabavitelného minima o částku 4.000 Kč za každý titul zápůjčky, nebo
pokud bude žadatelem OSVČ – kopii daňového přiznání za
minulý kalendářní rok, prokazující průměrný měsíční příjem
jako v předcházejícím bodě, u právnických osob doložením
daňového přiznání, výkazu zisku a ztrát, rozvahy za předcházející kalendářní rok,
vyjádření odboru výstavby MÚ Jaroměř (ohlášení, územní
souhlas, stavební povolení, aj.),
návrh na zajištění poskytované zápůjčky (zástavou věcí, ručitelským prohlášením),
při ručení zástavou věcí doložení potvrzení o pojištění zastavované věci na živel po celou dobu zápůjčky – bude provedena vinkulace pojistného,
údaje o ručitelích, včetně potvrzení jejich zaměstnavatelů
o tom, že jejich zdanitelné příjmy přesahují výši měsíčního zabavitelného minima o částku 4.000 Kč za každý titul půjčky,
nebo pokud bude ručitelem OSVČ kopii daňového přiznání za
minulý kalendářní rok, prokazující průměrný měsíční příjem

0281-05-2018-OPF-ZM.
Iveta Neumannová, vedoucí OPF J

Rekonstrukce železničních přejezdů v Jaroměři.

V roce 2018 proběhly v Jaroměři rekonstrukce železničních přejezdů v Jezbinách a v ul. Máchova. Bohužel do dnešních dnů
nebyly řádně dokončeny. Přejezd v Jezbinách měl být hotov,
dle komunikace se zhotovitelem, v první polovině prosince, ale
není. A práce na přejezdu v Máchově ulici by měly pokračovat
v druhé polovině roku 2019. Jelikož investorem akcí i vlastníkem
pozemků je SŽDC, tak nemůže Město Jaroměř ovlivnit termín
dokončení.
Jiří Pacovský, vedoucí oddělení investic a rozvoje
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Pro zájemce o práci v komisích rady města
Máte zájem podílet se na rozvoji našeho města v následujících
čtyřech letech? Nabízíme vám možnost zapojit se do práce
v komisích rady města.
Přihlásit se mohou občané starší 18 let, kteří mají trvalý pobyt
na území našeho města (popř. vlastní nemovitost v katastru
města).
Zájemci se mohou přihlásit do 31.01.2019 na podatelně městského úřadu, nebo na telefonním čísle 491 847 111, anebo
e-mailem podatelna@jaromer-josefov.cz. Do volné přihlášky
uveďte název komise, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, datum narození, kontaktní telefon a e-mail.
Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o členství
v komisích rady města, příp. členů komisí, najdete na internetových stránkách města www.jaromer-josefov.cz v sekci „Ochrana osobních údajů (GDPR)“, především v záložce
„Agendy zpracování osobních údajů“ v záznamech činností
zpracování osobních údajů pro společné agendy a odbor organizační a vnitřních věcí.
1. KOMISE PRO PROGRAM REGENERACE A PÉČI O PAMÁTKY
Činnost komise: všestranné posuzování a koordinace úkolů
státní památkové péče ve vztahu k působnosti Města Jaroměř
(orgánu samosprávy) – zejména zajišťování péče o kulturní
památky v majetku Města Jaroměř, naplňování povinností
Města Jaroměř podle § 9 památkového zákona, návrh koncepce rozvoje Městské památkové rezervace Josefov a Městské
památkové zóny Jaroměř, vč. spolupráce na aktualizaci plánů
regenerace MPR Josefov a MPZ Jaroměř, posuzování návrhu
na rozdělení finančních prostředků pro vlastníky kulturních památek v rámci Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón (MPR Josefov a MPZ
Jaroměř), popř. v rámci programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (správní území ORP Jaroměř mimo MPR Josefov a MPZ Jaroměř),
komplexní řešení problematiky MPR Josefov včetně ochranného pásma MPR Josefov a MPZ Jaroměř, projednávání oprav
památek místního významu ve vlastnictví Města Jaroměř, poskytování námětů radě města v oblasti památkové péče, spolupráce s odborem majetku města při opravě památkového
fondu Města Jaroměř, plnění dalších úkolů uložených radou
města, spolupráce s ostatními orgány města.
Požadavky na odbornost: Není požadována.
2. KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Činnost komise: aktivní přínos podnětů jednotlivých členů komise nabytých při svém každodenním životě v Jaroměři, mapování zneužívání systému odpadového hospodářství města,
mapování „černých skládek“, ať už v přírodě, tak po městě;
odložením odpadů mimo nádoby, návrhy nových výsadeb
dřevin a keřů po městě, návrhy kácení a ošetření jednotlivých
dřevin a keřů po městě, návrhy šetrného hospodaření s dešťovou vodou, návrhy na budování center separovaného sběru,
návrhy na úpravu veřejných prostranství, návrhy na zavedení
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plánu sečení s odlišnou frekvencí jednotlivých ploch dle jejich
frekvence užívání, návrhy různých soutěží a aktivit k zušlechtění a zkrášlení města Jaroměř, plnění dalších úkolů uložených
radou města, spolupráce s ostatními orgány města.
Požadavky na odbornost: Výhodou je místní znalost a vztah
k přírodě.
3. KOMISE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A DARŮ Z ROZPOČTU
MĚSTA
Činnost komise: Navrhování výše dotací, návratných finančních výpomocí (NFV) a darů v gesci odboru školství, kultury
a tělovýchovy primárně na základě došlých žádostí od právnických a fyzických osob, které zejména provádí veřejně prospěšnou činnost nebo jejíž podnikání je prospěšné pro město Jaroměř zejména v oblasti kultury, sportu, volnočasových
a společenských aktivit, vyjma navrhování výše dotací, které
provádí Komise sportovní.
Požadavky na odbornost: Výhodou je znalost problematiky
v oblasti dotací, NFV a darů a povědomí o činnosti žadatelů.
4. KOMISE SPORTOVNÍ
Činnost komise: Navrhování výše dotací v gesci odboru školství,
kultury a tělovýchovy na základě došlých žádostí (program, individuální žádost), týkajících se celoroční činnosti, oprav, údržby a investic, od sportovních organizací, které zejména provádí veřejně prospěšnou činnost pro město Jaroměř. Monitoring
sportovního dění ve městě, jednání se sportovci a sportovními
organizacemi ve městě, sběr materiálů a zkušeností ohledně
oblasti sportu z jiných měst našeho regionu apod.
Požadavky na odbornost: Výhodou je znalost problematiky
v oblasti dotací, povědomí o činnosti žadatelů a o sportovištích
na území města Jaroměře.
5. KOMISE KULTURNÍ
Činnost komise: Přispívání ke zlepšování kulturního života ve
městě, vyjadřování k návrhům knižních publikací, vyjadřování
k problematice kulturního života, sdílení zkušeností v oblasti
kultury.
Požadavky na odbornost: Výhodou je znalost kulturního prostředí města Jaroměře, nejlépe však aktivní práce v kulturní
instituci, jež ovlivňuje kulturní život v našem městě.
6. KOMISE PRO STAVEBNÍ ČINNOST A ROZVOJ MĚSTA
Činnost komise: Řeší stavební problematiku ve městě, doporučuje a navrhuje radě města řešení ohledně stavební činnosti
a dále i v otázkách územního plánování, doporučuje případně
nedoporučuje návrhy na změnu územního plánu města. Připomínkuje připravované investiční akce města a spolupracuje
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Zprávy z města

Pro zájemce o práci v komisích rady města
s odborem výstavby.
Požadavky na odbornost: Výhodou je stavební vzdělání či stavební praxe výhodou.
7. KOMISE PRO NÁKUP A PRODEJ MAJETKU MĚSTA
Činnost komise: Projednává převody, nákup a prodej nemovitých věcí, jako poradní orgán dává doporučení radě města,
členové dávají také podněty k projednání.
Požadavky na odbornost: Výhodou je znalost v oboru nemovitostí, místní znalost, základní přehled o finančních možnostech města – rozpočet města, znalost občanského zákoníku
89/2012 Sb. a zákona o obcích 128/2000 Sb.
8. KOMISE FONDU ROZVOJE A OPRAV NEMOVITOSTÍ
Činnost komise: Poskytování zápůjček z Fondu rozvoje a oprav
nemovitostí na území Města Jaroměře (dále jen Fond) – při své
činnosti se řídí PP č. 7 – Zásady pro využívání Fondu rozvoje
a oprav nemovitostí na území Města Jaroměře (dále jen Zásady). Projednává a doporučuje návrh termínu a podmínek pro
vyhlášení výběrového řízení na poskytování zápůjček z Fondu.
Projednává, vyhodnocuje a doporučuje ke schválení podané
žádosti o zápůjčky z Fondu (prověřuje soulad podaných žádostí s PP č. 7 – Zásady a soulad s vyhlášenými podmínkami
výběrového řízení). Projednává a doporučuje ke schválení návrhy Smluv o zápůjčkách z Fondu. Projednává a doporučuje ke
schválení návrhy Zástavních smluv k zápůjčkám z Fondu. Pro-

jednává a doporučuje ke schválení návrhy Ručitelských prohlášení ke smlouvám o zápůjčkách z Fondu. Předkládá návrhy na
úpravu PP č. 7 – Zásady. Projednává a doporučuje ke schválení
úpravu PP č. 7 – Zásady. V případě pochybností o účelovosti
proplácených nákladů z Fondu projednává a doporučuje řešení
sporných případů. Komise má právo namátkové kontroly prováděných prací a čerpání finančních prostředků z Fondu. Komise plní další úkoly, kterými ji pověří orgány města
Požadavky na odbornost: Není požadována.
9. KOMISE PRO OBŘADY A SLAVNOSTI
Činnost komise: Předávání věcných darů jubilantům, zajišťování vítání občánků, zajišťování zlatých a diamantových svateb,
zajišťování ocenění dárců krve.
Požadavky na odbornost: Není požadována.
Účast v komisích RM je bez nároku na odměnu.

Přihlaste se do systému „door to door“, systému svozu malých
nádob dům od domu.
Pro více informací kontaktujte paní Mgr. S. Hučkovou na tel. č.
491 847 156, e-mail: huckova@jaromer-josefov.cz nebo Ing. P.
Filipce na tel. č. 491 847 150, e-mail: filipec@jaromer-josefov.cz.

Uz a vřen í lá v ky přes ra men o
řeky Labe

Z důvodu havarijního stavu byla uzavřena lávka přes rameno
řeky Labe (Stará řeka) na pěší stezce do Hořenic, na řešení
situace se pracuje.

Po konzultaci s odborníky připadají v úvahu tři řešení:
1. Oprava spodní stavby, tzn. přemístění lávky, vybourání
stávajících betonových pilířů, které se bortí, zbudování

nových a umístění lávky zpět.
2. Posunutí lávky, tzn. zbudování nových pilířů cca. 1 m od
původních a přemístění lávky na ně (ekonomicky nejvýhodnější varianta).
3. Nová lávka.
V současné době probíhá projektová příprava, realizace by
měla proběhnout během příštího roku, ale vzhledem k vytíženosti jak projektantů, tak i zhotovitelů – toto zaručit opravdu
nedokážeme. Zároveň bych chtěl uvést, že použít provizorně lávku z bývalého Komenského mostu nelze, a to hned ze
dvou důvodů. Za prvé by nebyla na co umístit, problém totiž
dle posudku není v samotné konstrukci nynější lávky, ale v její
spodní stavbě (betonové pilíře), a za druhé v nevhodnosti Komenského lávky, jelikož její příhradová konstrukce zasahuje
pod mostovku (tam kde se chodí), takže by bylo potřeba k ní
přidělat schody či rampu.
Jiří Pacovský, vedoucí oddělení investic a rozvoje
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Gymnázium Jaroslava Žáka
Boj s fake news začal!
Téměř každý člověk má v dnešní době přístup k internetu. Může
sdílet názory s ostatním světem, psát statusy na sociální sítě, poslat fotky přátelům. Skutečnost, že každá zpráva obletí ve vteřině
půlku světa, dává prostor pro vznik takzvaných fake news, neboli
falešných zpráv.
Studenti Masarykovy univerzity v Brně přišli s inovativním řešením, jak tomu zamezit. Pomocí únikové hry nazvané „Fakescape,
unikni fake news“ ukazují studentům středních škol, jak ověřovat
informace a čemu by neměli věřit.
Tuto hru si 19. listopadu 2018 vyzkoušeli i studenti Gymnázia Jaroslava Žáka v Jaroměři. Celkem se zapojilo pět tříd, které pod
vedením studentky žurnalistiky a politologie Terezy Krečnárové,
podstoupily pětačtyřicetiminutový program.
Studenti každé třídy byli rozděleni do skupin a postupně plnili
čtyři úkoly, z nichž každý různými způsoby ověřil jejich schopnost
rozeznat dezinformace. Příběh celé hry se odehrává v roce 2028
a právě probíhají prezidentské volby. Cílem je odhalit kandidáta,
který porušuje zákon a má v plánu zemi po svém zvolení poškodit.
Studenti sexty ocenili edukativní záměr hry a líbilo se jim i celkové
zpracování. I přesto měli pocit, že nebyl plně využit potenciál této
hry, především práce s odborným textem, která je pro schopnost
nalezení dezinformací podstatná.
Celkově byla hra velmi prospěšná a poukázala na současný problém manipulací s informacemi. Studenti proto doporučují zúčastnit se této hry i ostatním školám, stačí kontaktovat autory (info@
fakescape.cz).

že to byl i jeden z našich nejlepších esejistů?
Knihovna Václava Havla v Praze, která se mimo jiné zabývá právě
schraňováním Havlových prací, letos vyhlásila již 10. ročník soutěže o nejlepší studentský esej. Mezi rekordními 118 pracemi na
téma „O jaké republice sníš?“ bylo i sedm textů od našich studentek a jednoho studenta – pět dívek se vypravilo do Prahy. I přesto,
že se naši zástupci bohužel neumístili, rozhodně nesmutnili.
Beseda s porotci, mezi kterými byly i takové osobnosti, jako jsou
například známá literární kritička Eva Klíčová, spisovatelka, scénáristka a zpěvačka Natálie Kocábová, překladatel Viktor Janiš
a architekt roku Petr Hájek, se konala 6. prosince 2018 v Knihovně
Václava Havla. A nutno podotknout, že to pro naše soutěžící byl
skutečně nezapomenutelný zážitek.
Po vyhlášení dívky odcházely s hlavou plnou nápadů, tipů a rad,
co příště udělat lépe, aby uspěly. Celkově se účast na této akci
ukázala být velmi prospěšná.
Jana Nálevková, sexta

O jaké republice sníš?
Když se vysloví jméno Václava Havla, téměř každému v hlavě automaticky naskočí „první porevoluční prezident“. Kolik z vás ale ví,

M e r kur má m e v ma líčku
Když menší a velcí táhnou za jeden provaz, musí se tahat správnou silou, společně a jedním směrem.

Jen tak je totiž možné dosáhnout skvělého výsledku, který se podařil našim družstvům v soutěži se stavebnicí Merkur.
Střední řemeslná škola v Jaroměři a ZŠ Boženy Němcové sestavily hned dvě soutěžní družstva ze 3 žáků pátých ročníků základní
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školy a 3 žáků druhých ročníků středních škol či odborných učilišť.
Partnerem našich družstev byla firma Farmet. Dva soutěžní týmy
z Jaroměře nastoupily do okresního kola, ve kterém obsadily krásné první a druhé místo. První soutěžní družstvo postoupilo do kola
krajského v Hradci Králové, kde se utkalo s dalšími sedmi týmy.
Čekalo nás příjemné soutěžní dopoledne, spolupráce v družstvu
fungovala dokonale a práce šla všem od ruky. Montážní návody,
šroubky, matky, desky a pásky.... Toho všeho si naši soutěžící užili
při svém obtížném úkolu opravdu dostatečně. Obdivovala jsem
zručnost a organizační schopnosti našich starších spolubojovníků,
stejně jako ochotu a neúnavnost těch mladších. Za provaz táhli
společně a správným směrem. Svým obdivuhodným výkonem si
žáci našich škol vysoutěžili skvělé druhé místo, za což jim patří velká gratulace.
Tímto také přejeme za celou naši školu všem žákům, jejich rodičům a blízkým do nového roku 2019 mnoho úspěšných dní, ať jim
nechybí elán ani „životní šroubky“ a vše se podaří zdárně „sešroubovat a složit.“
Mgr. Jitka Nývltová Jirásková, Základní škola B. Němcové
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Základní umělecká škola F. A. Šporka
„Potkali se… aneb Československé Vánoce“ (o vánočních
dárcích a o tom, co se v Jaroměři mohlo stát).

Překvapivý název komponovaného pořadu tří oborů ZUŠ
F. A. Šporka, který jsme nabídli jaroměřským divákům ve středu
12. 12. v Městském divadle, v 10 hodin pro žáky a učitele základních škol a v 18 hodin pro rodiče a veřejnost pochopíte, až když
jej uvidíte. Inspirací nám bylo právě sté výročí republiky, krkonošské koledy ze sbírky J. Horáka a Mše Georga Josefa Zrunka
z roku 1766 (část Kyrie a Sanctus). A potom příběh o setkání.
Setkání sourozenců ze tří rodin na babiččině půdě, zatímco
jejich mamky s babičkou společně pečou v pomyslné kuchyni
vánoční cukroví… Setkání učitelů a žáků s úžasnou starou hudbou a lidovými koledami, setkání nejmenších a starších zpěvá-

ků, muzikantů a herců za podpory výtvarníků a neméně krásné
předvánoční setkání s diváky.
Sourozenci a sestřenice zavedou diváka na půdu, kde objevují
starou malovanou truhlu. Postupně zjistí, že praprapraprababička Rozálie pocházela z Krkonoš, a když nesla plátno na trh
do Jaroměře, setkala se tam s Maxmiliánem z Bánské Štiavnice, slovenským horníkem, který pracoval na stavbě pevnosti
v budoucím Josefově, a byla z toho velká láska, československá. Co může být lepšího než zjištění, jak to v naší rodině vlastně začalo. Za všechna setkání jsme nesmírně vděčni a děkujeme za ně.
V rámci třicetin Dramaťáku na ZUŠ F. A. Šporka proběhly čtyři
tvořivé dílny pro jaroměřské pedagogy pod názvem „Loutka?
Loutka!“ pod vedením učitelky literárně dramatického oboru,
Jarky Holasové. V rychlém úvodu se účastníci seznámili s druhy
loutek a jejich animačními možnostmi, shlédli fotografie z inscenací, kde byly ukazované loutky použity a potom se už pustili do tvořivé práce s tvrzeným polystyrenem a řezáky. Z neforemných krychlí se postupně klubaly hlavičky marot (loutka
na vodící hůlce), které se kašírováním (výtvarná technika nalepovaných kousků vhodného papíru) zpevnily a začistily. Zbývá
konečné barevné doladění, pár hadříků a může se hrát loutkohra. Těšme se na ni v DD, ZŠ speciální a v Praktické škole a ve
ŠD ZŠ Boženy Němcové. Děkuji všem zúčastněným za krásně
strávená dopoledne a zlome vaz! Tvořivé dílny pro děti a veřejnost budou následovat v příštím roce.
Jarka Holasová

V MŠ Na Z a v a d i lce
j e už v á n oč n í č as

Přišel zas vánoční čas, do tváří nás štípe mráz, všude zní ten
krásný dětský smích, chceme jezdit na saních…
Předvánoční období je jedno z nejradostnějších období pro
všechny děti. Ovzduší je nabité jiskřící energií, plné radostného očekávání, tajemna a napětí. Je kouzelným, pohádkovým
obdobím plným tradic, zvyků, rozličných vůní, melodií, šíření
pohody, lásky a veselí. Byť je tato idea se světem dospěláků
v mnohém s realitou téměř neslučitelná, přesto se ji, při všem
shonu a honu za dárky, pečení, úklidech a dekorování, našim
dětem snažíme vykreslit v co nejkrásnějších barvách. A přesně
to byla celoprosincová snaha paní učitelek naší mateřské školy, stejně jako pedagogů a rodin po všech koutech naší malé
republiky. Spolu s dětmi jsme s obavami očekávali příchod čertů s Mikulášem, přednášeli jsme, zpívali a slibovali nekonečnou
poslušnost. Během pohádkového dopoledne „Děti hrají dětem divadlo“ si všechny třídy vzájemně předvedly nastudované dramatizace tradičních i neotřelých pohádek. Tvořili jsme,
zdobili, učili se vánoční koledy, psali dopisy Ježíškovi, pekli
cukroví a o úspěšně vytvořenou vánoční atmosféru jsme se s
radostí podělili s našimi nejbližšími na předvánočních posezeních ve všech třídách. Na nich mohli rodiče, prarodiče či sou-

rozenci pozorovat, jak se děti již zcela aklimatizovaly, jakých
individuálních i společných pokroků dosáhly, jak se cítí a jsou
spokojené v prostředí školky a s jakou radostí mohou předvést
dílčí úspěchy. Závěrem se nám v rámci malých dílniček podařilo
vytvořit prostor pro příjemně strávený čas při společné tvorbě rodičů a dětí. Z těchto posezení s velmi bohatou účastí, za
kterou tímto děkujeme, rodiny odcházely vánočně naladěny,
s úsměvy na tvářích, malým dárečkem vlastní výroby v kapse,
ale hlavně s dobrým pocitem z kvalitně stráveného společného
času. Vánoční atmosféru šířil i náš malý sboreček Kuličky, a to
mnohem dál než za plot školky. Rozdávaly potěšení na adventním koncertě v Muzeu, byly rozveselit i seniory v nedalekém
Pečovatelském domě. Věříme, že všechny snahy se v konečném důsledku zúročily a zrcadlily v rozzářených dětských tvářích a všichni prožili opravdu krásné a pohodové Vánoce.
Nyní se však již nacházíme na počátku nového roku 2019, a tak
nám dovolte, vám všem popřát, aby tento rok byl naplněný
rozkvětem vzájemných vztahů, lásky, úcty, pokory, a celým rokem, aby vás provázelo pevné zdraví a spokojenost.
Kolektiv MŠ Zavadilka
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Advent v naší škole
Poslední týdny roku vždy patří k nejkrásnějším. Děti vnímají tento kouzelný čas daleko citlivěji než my dospělí. A nám zase dělá
radost, když vidíme rozzářené dětské oči.

Naši školu tradičně navštívil Mikuláš s anděly a čerty a rozdával
dětem drobné pamlsky. Ti zlobivější se strachovaly, aby si je čerti
neodnesli. Ale nakonec všechno dobře dopadlo a všichni žáci nám
ve škole zůstali.
O adventu, o svatém Mikuláši a o významu vánočních svátků nám
také hodně pověděl pan farář Radim Žárský. Děti se samozřejmě
těší na to, že dárky dostanou. Ale je také neméně důležité umět
už v útlém věku své nejbližší obdarovat, třeba jen drobností, kte-

rá potěší.
Pan Kucej z městské policie besedoval s chlapci a děvčaty o tom,
jak správně používat zábavní pyrotechniku a jaké nebezpečí hrozí
těm, kteří nedodrží základní zásady s jejím nakládáním.
Vyzdobili jsme chodby a třídy, rozsvítili vánoční stromeček a ve
školní kuchyni to zavonělo čerstvě napečeným cukrovím, na kterém pracovali ti nejšikovnější.
Naučili jsme se také nové vánoční koledy, které si zpívala celá škola. A aby toho nebylo málo, podívali jsme se na divadelní představení Putování za vánoční hvězdou, viděli jsme výstavu betlémů
v Novém Městě nad Metují a zajeli jsme do Základní školy J. Zemana v Náchodě, kde jsme se učili zdobit pravé vánoční ozdoby.
Ti nejstarší a nejhodnější se vypravili se svými učitelkami dokonce
až do Prahy. Nádherná výzdoba ulic a náměstí, staroměstský orloj,
opravené a nasvícené Národní muzeum, Karlův most, to viděly některé děti poprvé v životě.
Těsně před vánočními prázdninami nás ještě čekal jeden úkol –
ukázat našim rodičům a kamarádům na vánoční besídce, co jsme
se za uplynulé měsíce naučili.
A pak už jsme se všichni rozešli do svých domovů, abychom čekali,
co nám Ježíšek nadělí… Krásný nový rok 2019.
Mgr. Alžběta Macková, Mgr. Zuzana Halická a Mgr. Oxana Gabrielová,
PrŠ, ZŠ a MŠ Josefa Zemana Náchod, odloučené pracoviště Josefov

Angl i c ké t ý d n y
n a Z á kla d n í šk ole v Jos ef ov ě
Čas před Vánoci se na naší škole trávil mnoha způsoby. Ať už probíhala školní kola několika soutěží a olympiád nebo se konala klání v různých sportech. Zkrátka bylo co dělat.

za jejich celoroční práci a popřát nejen jim, ale i všem žákům, jejich
rodičům a v neposlední řadě také Vám, čtenářům, pohodový rok
2019.
Kateřina Šimková, Základní škola Josefov

Ostrov sportuje! Hrát hry, zkoušet nové sportovní aktivity a zároveň se u toho bavit pohybem se svými spolužáky?

Rekordní množství dětí se přihlásilo na tradiční akci s názvem English week. Celkem ve dvou týdnech probíhala intenzivní výuka
angličtiny pomocí nejnovějších metod a forem výuky, jejímž cílem
bylo především odstranění prvotního strachu z konverzování v cizím jazyce. K tomu mimo jiné přispěl i náš lektor Graham, a to hlavně svojí stále pozitivní náladou.
Většina dětí, které se tohoto projektu zúčastnily, vyrazí v dubnu
na pětidenní poznávací zájezd do Velké Británie. Tam pro ně bude
připraveno, kromě bohatého programu, i mnoho úkolů, při kterých si zkusí zábavnou formou uplatnit znalosti získané z výuky
angličtiny ve škole přímo v Anglii.
Protože držíte v rukou lednové vydání Zpravodaje, dovolte mi za
vedení Základní školy v Josefově poděkovat všem zaměstnancům
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To vše a mnohem víc zažívají holky a kluci z naší školy díky projektu "Sportuj ve škole", do něhož jsme se v letošním školním
roce zapojili. Od října v rámci pobytu ve školní družině mohou
zkoušet různé pohybové aktivity od opičích drah a sportovních her až po základy oblíbených sportů, jakými jsou například
basketbal či volejbal. Navíc mohou navazovat nová přátelství
s dětmi i mimo svou třídu a společně cvičit na různých školních
sportovištích. Na vše dohlížejí proškolení cvičitelé, které práce
s dětmi baví a rozumí jí.
Školy, které se zapojily do projektu, získají materiální vybavení
i finanční ohodnocení pro své cvičitele. Lekce v rámci školní družiny probíhají tři hodiny týdně a byly nabídnuty v rámci pobytu
v družině pro děti zdarma. Projekt "Sportuj ve škole" navazuje na pokusné ověřování programu s názvem "Hodina pohybu
navíc", které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V současné době je jeho garantem Asociace školních sportovních klubů ČR, kde jsme členy.
Mgr. Pavel Palička, Ph.D.

2019

Školství

Ve l e t rh Ú sp ěc h pro ka žd éh o žá ka 2 01 8

Přednášky, workshopy, otevřené hodiny, aktivní lidé, kteří mají zájem o vzdělávání. To vše bylo k vidění na veletrhu
Úspěch pro každého žáka 2018 na Základní škole v Kunraticích, které se zúčastnilo celkem 150 lidí.
V termínu 30. 11. – 1. 12. 2018 se v ZŠ Kunratice sešli zástupci tří sfér, a to organizace zapojené do iniciativy Úspěch pro
každého žáka, realizátoři Místních akčních plánů z různý částí
ČR a státní instituce hlásící se k vizi Úspěch pro každého žáka,
s cílem zahájit spolupráci na zlepšování učení dětí v jednotlivých územích. Dalším z cílů toho veletrhu bylo také propojit
organizace s odbornými zkušenostmi zapojených do iniciativy
Úspěch pro každého žáka a s cíli Místních akčních plánů.
V pátek zahájili úvodním slovem Silvie Pýchová (SKAV), Markéta Pošíková (NS MAS) a Ferdinand Hrdlička (MŠMT). O cestě
k vizi školy a smyslu procesu změny promluvil Vít Beran, ředitel
ZŠ Kunratice a úvodní část ukončil Václav Mertin, známý dětský psycholog, který hovořil o své představě školy. Před obědem se účastníci veletrhu mohli účastnit otevřené hodiny ve
výuce a následné reflexe s učitelem. Bylo úžasné vidět nadšení
a otevřenost dětí i učitelů, kteří byli ochotní podělit se o své
zkušenosti s ostatními. Páteční odpoledne provázela diskuse
v pracovních skupinách, ve kterých padaly otázky zaměřené
na to, co se na úrovni organizací daří, co je třeba zlepšit a jaký
dopad pozorujeme na zlepšování učení dětí v jednotlivých
územích. Souběžně pak v pozdních odpoledních hodinách probíhal Veletrh a Kulatý stůl. Na Veletrhu se představilo kolem
třiceti organizací, které podporují školy v jejich dalším rozvoji
a spolupráci. Jako například Paměť národa, Step by step, Nová
škola o.p.s., Středisko ekologické výchovy SEVER, Centrum
pro demokratické učení (CEDU), EDUin, Učitel naživo, Elixír do
škol, AISIS a mnoho dalších.
Sobota byla zahájena úvodními přednáškami. První vedla Markéta Pošíková, která mluvila o Národní síti Místních akčních
skupin České republiky. Následovala přednáška Hany Košťálové na téma Učíme se průběžně sledovat dopad výuky na učení
dítěte. Přednáška účastníkům představila výzkum, který ukazuje, že učitelé, kteří reflektují svou práci v hodině z hlediska
dopadů na učení dětí, jsou úspěšnější než učitelé, kteří dopad
na učení svých žáků nesledují. Do oběda účastníky čekaly dva
workshopy, které vedly právě organizace, které vystupovaly
den předem na veletrhu. Osobně jsem navštívila praktickou
ukázku výukového, galerijního programu Datový stín, kterou
si připravilo Centrum současného umění DOX. Jako druhý
workshop jsem si vybrala téma Čtenářské kluby – podpora rozvoje dětského čtení, kterým provázely lektorky z Nové školy
o.p.s.
A tak skončil Veletrh Úspěch pro každého žáka, který byl inspirativním setkáním s lidmi, kterým záleží na vzdělávání v České
republice a jsou ochotni se setkávat a předávat své zkušenosti
a obohacovat tak ostatní. Je úžasné vidět tolik nadšení a trvalý
rozvoj českého školství. Všechny materiály a podněty se budeme snažit dostat do širokého povědomí učitelů na Jaroměřsku,
aby mělo co nejvíce učitelů možnost využít nabídky od organizací, které připravují programy pro školy a rozšiřují tak nabídku
vzdělávání.
Projekt MAPII také plánuje zorganizovat výjezd 20 učitelů z Ja-

roměřska – také do Základní školy v Kunraticích, aby se účastnili
přímo ve škole semináře a otevřených hodin na téma: Metody
aktivního učení, na které se tato škola dlouhodobě soustředí.
Exkurze proběhne již 12. března 2019.
Pokud máte jakékoli náměty, připomínky k rozvoji vzdělávání
na Jaroměřsku, neváhejte nás kontaktovat na email: mapjaromersko@gmail.com. Přivítáme jakoukoli spolupráci.
Mgr. Marie Snopková, ZŠ Jaroměř – Josefov

ZŠ Křišťál – setkávání předškoláků.
Každý druhý týden v měsíci otevřeme naši třídu, aby si děti
mohly na vlastní kůži zažít běžný školní den spolu s ostatními
budoucími spolužáky a okusit tak atmosféru Křišťálu naživo.
Děti stráví společně s průvodcem ve škole celé dopoledne,
program proběhne od 8,00 do 12,00 hod. Účast na každé
Křišťálové předškole je třeba dopředu rezervovat na tel.
774 906 376 nebo na info@zskristal.cz. Jedním dopolednem
je možné provést 4 uchazeče. V případě většího zájmu budou přidány další termíny.
10. a 17. 1. Badatelna – prostor, kde se můžeme zaměřit na to,
co nás zajímá, prozkoumat to a své pokroky si zaznamenat.
Prostě bádání, vědecká práce, spolupráce a legrace.
12. a 19. 2. Čeština a matematika "po křišťálovsku" – v pondělí se pravidelně věnujeme českému jazyku a matematice.
Se spoustou zajímavých pomůcek se na ně můžeme vrhnout
už jako předškoláci. Navíc spolu zažijeme i literární dílnu.
15. a 22. 3. Setkání s uměním – pátky v Křišťálu patří umění
a kultuře. A taky práci. Nejlepší možnost, jak se seznámit při
společném tvoření a muzicírování.
Zápis proběhne 5. 4. 2019 od 13 do 17 hodin. Před zápisem
bude na www.zskristal.cz zveřejněn přihlašovací formulář
s konkrétními časy, kde bude možné se přihlásit.
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Spolky a organizace

LEDEN

Mariášová soutěž O pohár starosty města Jaroměře
V sobotu 15. prosince 2018 se v jaroměřské restauraci Růžovka
sešlo 28 mariášníků, kteří se účastnili čtvrtého – posledního,
kola mariášové soutěže O pohár starosty města Jaroměře pro
rok 2018.
Po pěti hodinách zajímavých nekompromisních sehrávek, ve
velmi příjemném prostředí, bylo rozhodnuto. Pro vítězství si
přijel Miroslav Pospíšil z Kuksu, druhé místo obsadil Vladislav
Kedzior z Velkého Oseka, třetí byl Josef Dušek z Jaroměře.
Další pořadí: 4. Zdeněk Texl /Turnov/, 5. Milan Duben /Jasenná/, 6. Ladislav Rudolf /Dvůr Králové nad Labem/, 7. Jaroslav
Martinec /Jaroměř/, 8. Vojtěch Hrdlička /Heřmanice u Liberce/,
9. Ladislav Tykal /Dvůr Králové nad Labem/, 10. Jaroslav Vágner
/Pecka/. Z jaroměřských hráčů se v první dvacítce umístili na
12. místě Jaroslav Borůvka, 14. František Dvořák, 16. Rudolf Ptáček a 17. Jiří Poslt.
V celkovém pořadí čtyřiceti osmi hráčů zvítězil a pohár starosty
města Jaroměře pro rok 2018 získal Josef Dušek, na druhém
místě se umístil Jaroslav Borůvka a na třetím místě František
Dvořák. Další pořadí: 4. Rudolf Ptáček, 5. Karel Dvořák /Šestajovice/, 6. Miroslav Pospíšil, 7. Jitka Vítková /Horní Brusnice/,

8. Ladislav Rudolf, 9. Vladislav Kedzior, 10. Jiří Poslt, 11. Ladislav
Tykal, 12. Miloš Kořínek /Dvůr Král. n. L./, 13. Jaroslav Martinec,
14. Bohumil Vašíček /Jaroměř/, 15. Jaroslav Vágner. 16. Zdeněk
Novotný /Jaroměř/, 17. Rudolf Kunta /Běluň/, 18. Viktor Vich /Jaroměř/, 19. Zdeněk Texl /Turnov/, 20. Eva Koňariková /Borová/,
21. Lubomír Derner /Jaroměř/.
Vyhlašování výsledků a předávání cen pro účastníky podpořili svojí účastí bývalý starosta města, pan Jiří Klepsa, i současný starosta pan Josef Horáček. Spolek Trojka Jaroměř děkuje všem účastníkům soutěže za účast a korektní způsob hry
v průběhu celého roku 2018, zaměstnancům restaurace Růžovka za velmi chutné obědy v příjemném prostředí, panu Glosovi za bezchybný výpočetní servis a za podporu také pekárně
Choustníkovo Hradiště a Městu Jaroměř.
V roce 2019 připravujeme opět čtyři soutěžní kola, první se
bude se bude konat v sobotu 2. února opět v restauraci Růžovka. Všechny příznivce srdečně zveme.
Spolek Trojka přeje všem hráčům i přátelům mariáše hezké Vánoce a vše nejlepší, především hodně zdraví v roce 2019.
Spolek Trojka Jaroměř

Se ni o ři Č R , M ěO Ja roměř

Vánoční trhy v Brně.

cích na hezkém Zelném trhu, Dominikánském náměstí, vyzdobeném zajímavým betlémem a na náměstí Svobody. Ti, kteří
měli chuť někde poobědvat nebo si jen tak posedět na kafíčku, měli dostatečnou možnost výběru v okolních restauracích.
Adventní trhy v Brně svou atmosférou, různorodostí obsahu
stánků a bezvadnou výzdobou, určitě snesou srovnání s většími městy. Bohužel, čas je nesmlouvavý a odjezd v 17 hod. na
sebe nenechal dlouho čekat. Všichni byli spokojeni a je jen škoda, že nás podobný výlet čeká zase až za rok.
Hezké svátky, dobré zdraví a mnoho štěstí v roce 2019.

Pozvánka na Výroční členskou schůzi,
která se bude konat dne 15. 1.2 019 od 13.00 hod.
ve velké zasedací místnosti MÚ.
Dne 5. 12. 2018 vyjeli jaroměřští senioři na vánoční trhy do Brna.
Cesta plynule ubíhala díky řidiči panu P. Šolcovi. Do cíle cesty
jsme dojeli bez jakýchkoliv problémů. Počasí nám přálo. Sluníčko se snažilo zpříjemnit náš pobyt v hlavním městě Moravy.
V průběhu cesty nám paní J. Kolářová působivým způsobem
představila významné historické památky moravské metropole – chrám sv. Petra a Pavla na Petrově, chrám sv. Jakuba, hrad
Špilberk, starou radnici se známým brněnským drakem a kolem, a také Zelný trh s podzemním Labyrintem (600 m dlouhá
trasa se 112 schody).
Pozornost upoutala i skvělá adventní atmosféra s vůní svařáku, medoviny, punče a klobás. To vše bylo umístěno ve stán-
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Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení.
Beseda se starostou města panem Horáčkem Josefem
Vyhodnocení činnosti za rok 2018.
Projednání návrhu plánu na rok 2019.
Návrh usnesení.
Různé.
Administrativní záležitosti (placení čl. příspěvků na rok
2019, vydání průkazů novým členům, přihlášky za člena).
Za výbor Seniorů ČR, MěO Jaroměř – Kolář Ivan

2019

Sport

Ba s k eť á c i f un g ují n a pln o

Už v průběhu srpna se začala všechna naše družstva několikrát
týdně pilně připravovat na novou sezónu.
Letos bylo do oblastních soutěží přihlášeno 5 družstev a jedno
bojuje i v kvalifikaci na Mistrovství České republiky. Většina
družstev je trénovaná pod taktovkou, znovu příchozího trenéra, Tomáše Veselého.
Tým mužů byl letos doplněn
o několik hráčů, a naopak oslaben o studující juniory. Momentálně se nachází na 6. pozici
s 6 výhrami a 4 porážkami.
Dívčí tým hraje nadregionální
ligu do 19 let. I toto družstvo
bylo posíleno o několik hráček
a po první polovině soutěže se
drží na skvělém 2. místě. Trenérka Pavlína Králíková tak může být
určitě s výkony družstva spokojená. Avšak méně se bohužel letos
daří chlapcům do 17 let, kteří po několika nezvládnutých koncov-

kách zvítězili pouze dvakrát a jsou zatím na 8. příčce.
Do soutěže chlapců do 14 let jsme se přihlásili i proto, aby mladší
hráči mohli změřit síly s těmi staršími. To se jim celkem daří a mají
doposud stejně po 5 výhrách i prohrách a tudíž 5. místo.
Naše nejmladší družstvo jsou chlapci do 13 let, kterým se v loňském roce podařilo kvalifikovat na závěrečný turnaj nejlepších
12 družstev v ČR. Letos byli zařazeni do lepší skupiny VP1, kde hájí
7. místo, ale tato soutěž slouží především pro zapojení všech hráčů, a to i z přípravky. Hlavní soutěží tohoto družstva je kvalifikace
na MČR, kde se zatím drží na druhém místě a vypadá to, že se
podaří znovu postup na tuto vrcholnou akci.
Všechna družstva i hráči určitě už poznali, kde mají své nedostatky
a usilovně na nich pracují. Nově hrají všechna chlapecká družstva
své zápase v hale SOU (u školní jídelny) a družstvo dívek v hale
ASVAJ. Každý víkend se hrají domácí zápasy z některého našich
týmů a budeme moc rádi, když se přijdete podívat a povzbudit
nás v našich výkonech. Zároveň zveme všechny dívky a chlapce do
našich řad, ať už do přípravky či dalších družstev. Termíny zápasů,
tréninků, statistiky a další informace o klubu můžete najít na našich webových stránkách www.basketaci.cz i facebooku.
Za Baskeťáky TJ Sokol Josefov – Vojtěch Plecháč

Vš i ch n i za st ů l
Projekt "Všichni za stůl" měl zastávku v Základní škole v Jaroměři
– Josefově.

ZŠ v Jaroměři-Josefově a TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2 tímto děkuje
všem účastníkům akce za společensky kulturní a sportovní předvedení a zapojení mládeže do sportovní činnosti.
Za ZŠ Jaroměř-Josefov – Mgr. Michal Soukup
a za TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2 – Josef Vítek

Úspěchy oddílu bojových umění AKJ.

Úspěšný projekt České asociace stolního tenisu „Jeden za všechny,
všichni za stůl“ má za sebou již tři ročníky. Ve čtvrtém ročníku tato
show odstartovala v Děčíně a Přerově a dne 6. 12. 2018 navštívila
Základní školu v Jaroměři Josefově, kde ve spolupráci s oddílem
stolního tenisu TJ Sokol Jaroměř–Josefov 2 prezentovala stolní
tenis jako sport, který patřil v minulosti k našim nejúspěšnějším.
Do prezentace se zapojil Josef Vítek a Martin Stein, jako trenéři
mládeže, a dále samotní mládežničtí hráči Klára Steinová a Filip
Stein, oba ročník narození 2006, aby ukázali svůj um. Zkušený
moderátorský parťák Robert Kučera malé sportovce z 1. až 3. tříd
této školy oslnil svým vystoupením a po příjemné rozcvičce se děti
rozutekly k připraveným stanovištím, kde na ně čekala spousta
zábavy. Děti byly nadšené z programu, nových dovedností i krásných odměn. Základní škola ve spolupráci s TJ Sokol Jaroměř – Josefov 2 zorganizuje od měsíce ledna 2019 kroužky stolního tenisu
s možností výběru mladých talentů do oddílů stolního tenisu.

Oddíl bojového umění AKJ (Allkampf-jitsu) Drak má za sebou
první polovinu soutěžní sezony a je nutno konstatovat, že jeho
dosavadní bilance je více než úspěšná. Prvním mimořádným
úspěchem sezony je druhé místo na 17. MČR ve fightingu, které
začátkem listopadu v Plzni vybojovala Lucie Šárová v disciplíně
Grappling – boj na zemi, v kategorii do 55 kg. Lucie prokázala
velkou odvahu už tím, že se na závody vydala zcela osamocena
– nikdo z oddílu si na tento formát závodů netroufal. Další skvělé výsledky vybojovali naši závodníci v listopadu na Krajském
přeboru AKJ v Českých Budějovicích v disciplínách AKJ (sebeobrana, přerážení, kata/kombinace).
Medaile z jednotlivých kategorií přivezli: D. Tulak – zlato, M.
Škop – stříbro, K. Jelen, bronz; V. Syrovátko – stříbro, A. Koryta
– bronz, L. Kopecký – bronz, K. Palička – bronz.
Zanechali jsme tak soupeřům motivační vzkaz pro blížící se
květnovém mistrovství ČR, na které se již nyní začínáme důkladně připravovat. Těší nás, že i tak malinký oddíl, jakým je Drak,
dokáže obstát v silné konkurenci velkých klubů. Touto cestou
bychom chtěli poděkovat především Městu Jaroměř, které nás
finančně podporuje – v letošním roce jsme pořídili nové žíněnky
a rozšířili možnosti pro samostatné tréninky.
Za ŠSK Jaroměř – Pavel Palička, trenér oddílu Drak
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Vyšel stolní kalendář „Královéhradecko, Jaroměřsko a Smiřicko na historických pohlednicích 2019“.

Jasenné, Habřiny, Holohlav, Černilova, Velichovek, Nechanic,
Svobodných Dvorů, Vlkova, Věkoší, Plotiště nad Labem, Hořiněvsi, Pouchova, Rasošek, Malšovic, Výravy atd. Jde o zajímavý a podnětný ediční projekt, nabízející uživateli konfrontaci
minulých i dnešní podob, což může být zajímavé nejen pro starousedlého pamětníka, ale i dnešního pozorovatele. Kalendář
tak svým vhledem do historie oslovuje i nynějšího obyvatele
a rozšiřuje jeho poznání.

Město Jaroměř vydalo krásný plnobarevný nástěnný kalendář Jaroměř 2019.
Helena Rezková z Vlkova vydala v listopadu 2018 ve svém vydavatelství Regiona další tradiční, velmi zajímavý a původní stolní
kalendář na rok 2019. Obsahuje celkem 56 černobílých a plnobarevných historických pohlednic od sklonku 19. století do poloviny 20. století (od roku 1898 do roku 1948). Jejich zdrojem
byly soukromé sbírky Jaroslava Krále, Pavla Mrkvičky, Romana
Andrýse, Martina Kareše, Josefa Majera, Miloslavy Landové,
Jiřího Uhlíře a Jaroslava Hrůzy, archiv obce Hořiněves, archiv
obce Holohlavy, webové stránky Smiřic a Černilova.
Vydavatelka předkládá původní, dosud jí neotištěné, pohlednice exteriéru, a dokonce též interiérů historických budov,
například interiér veřejné knihovny v Jaroměři okolo roku
1920, vojenské kasino v Josefově po roce 1900, restaurace Na
Špici z r.1905, pozdrav z tělocvičny Sokola Jaroměřského (po
r. 1903), památek a pomníků. Dále jsou to veduty, neotřelé
záběry nových i staronových lokalit Královéhradecka, Jaroměřska i Smiřicka. Autorem zdařilé grafiky je studio Gentiana
Jilemnice.
Recenzovaný kalendář pokrývá širší region. Vedle měst početně zde zastoupených, jako jsou Hradec Králové, Jaroměř a Smiřice, se zde mapují záběry z vojenského Josefova, Jaroměře,

Agilní Odbor školství, kultury a tělovýchovy MÚ Jaroměř
vydal, začátkem prosince 2018 nákladem 500 výtisků,
pozoruhodný velký nástěnný kalendář podélného formátu A3 (délka 420 mm x výška 300 mm) s názvem „2019
JAROMĚŘ“. Foto pořídili Tomáš Vojtíšek a Pavel Kratochvíl, kteří se osvědčili již dříve jako zdatní amatérští
fotografové a nyní se vypracovali na úroveň fotografů
profesionálních. Zalistujme nyní 13 plnobarevnými dokumentárně uměleckými snímky, původními neotřelými
záběry během roku, z nichž zaujmou vedle nočních fotek zejména velmi pozoruhodné letecké záběry z „ptačí
perspektivy“. Již na titulní straně s leteckým snímkem na
Jaroměř je vkomponován přehled všech 12 zmenšených
barevných fotek pro jednotlivé měsíce roku 2019. Fotografové svými fotoaparáty povedeně zachytili především
prvořadé památky a prostranství Jaroměře a Josefova v
proměnách ročních období. Snímky jsou skutečně zdařilé a kvalitně reprodukované. Škoda, že chybí tiráž tohoto
kalendáře, který svými fotoreprodukcemi vhodně propaguje naše dvouměstí Jaroměř – Josefov.
PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř

Ván o č n í J a sen ná 2 0 18

Vánoční klub důchodců a besídka dětí v Jasenné 13. 12. 2018.

V Jasenné se 750 obyvateli žijí čilým ruchem předvánoční atmosféry. Občané se připojili k celorepublikové úspěšné akci
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našich Deníků "Česko zpívá koledy" ve středu 12. prosince
2018 u Betléma před kostelem díky agilním místním sokolům.
Ve čtvrtek 13. prosince 2018 se konal vánoční klub důchodců
spojený s besídkou dětí z mateřské a základní školy. Všichni
přítomní uznale a nadšeně odměňovali potleskem zajímavá
vystoupení čtyřiceti dětí z mateřské a 26 žáků ze základní školy. Roztomilé děti na jevišti sálu přednášely říkanky, zatančily,
společně zazpívaly koledy a navodily tím tu pravou předvánoční pohodu. Na jevišti sálu obecní Restaurace Na Křižovatce se
v hodinovém pásmu představil čertík – rarášek s vidlemi i bílý
andílek se svatozáří nad hlavou a půvabní žáci se žlutými osmicípými hvězdičkami na čele se plně vžili do svých rolí. Zdařilé
pásmo pečlivě nacvičily zdejší učitelky a vychovatelky s dětmi
z mateřské školy – p. Zdeňka Tkadlecová, p. Alena Polednová,
Bc. Veronika Voborníková a Mgr. Zuzana Zlámalíková, a s dětmi
ze základní školy Mgr. Dana Dvořáková, Mgr. Renata Šubrtová,
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Mgr. Markéta Kirschová, Lenka Horáková a Vendula Šrámková.
Vystoupení se zaujetím a zájmem sledovali jejich babičky, dědečkové, rodiče a pozvaní důchodci. Na vánoční klub se jich
sešlo skutečně hodně. Jde již o tradiční akci, důležité setkání
všech tří generací, které zorganizovala Obec Jasenná, v čele
s úspěšnou starostkou obce paní Ing. Jitkou Slezákovou, aktivní paní Hanou Brdičkovou, ředitelkou jasenských škol Mgr. Danou Dvořákovou, které na závěr poděkovaly všem účinkujícím
a popřály příjemné prožití vánočních svátků 2018 a šťastný
nový rok 2019. Obec připravila již tradičně malé pohoštění. Celým kulturním odpolednem se nesla krásná pohoda, klid a pocit štěstí.
V sobotu 15. prosince 2018 se uskuteční další předvánoční

akce. V kostele sv. Jiří se od 16 hodin koná vánoční hudebně
dramatické pásmo Andělská noc, kde pod vedením Mgr. Zuzany Zlámalíkové, budou vystupovat děti a dospělí z Jasenné
a z Velichovek.
Musím pochválit všechny organizátorky za krásnou myšlenku,
projekt těchto předvánočních setkání všech generací Jasenských, ušlechtilou myšlenku sousedské pospolitosti, svornosti,
zkrátka ideu spřátelování, což je velká morální hodnota, ve své
podstatě zcela křesťanská, která stmeluje a vede k nesporným
úspěchům obce.
Text: PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř čtvrtek 13. 12. 2018
Foto: Ing. Jitka Slezáková (děti ze ZŠ v Jasenné při vánoční besídce)

Planoucí pochodně v boji proti totalitě
Před padesáti lety, dne 16. ledna 1969, vzplála v horní části
Václavského náměstí v Praze, nedaleko Národního muzea,
první lidská pochodeň.
Jan Palach, student
historie
a politické ekonomie na Filozofické
fakultě Univerzity
Karlovy, zemřel
v nemocnici po
třech dnech nesmírných útrap.
Svým činem chtěl
československou
veřejnost vyburcovat, aby se probudila z apatie,
trpné odevzdanosti a bojovala proti okupaci
a utužování normalizačních poměrů.
Brána k občanské společnosti se rychle zavírala. Šedivou dobu
nastolené normalizace provázely čistky v komunistické straně
i na pracovištích.
Pohřeb Jana Palacha dne 25. ledna se stal celonárodní manifestací proti okupačnímu režimu. Smuteční průvod čítal několik desítek tisíc zarmoucených lidí, vyšel z Václavského náměstí
a směřoval na Olšanské hřbitovy. Studenty filozofické fakulty
vedl její proděkan – profesor František Černý, jaroměřský rodák.
Hrdinskou smrt upálením zvolili na počátku roku 1969 i další
občané – Josef Hlavatý, Blanka Nacházelová, Jan Zajíc, Evžen
Plocek a Michal Lefčík. O upálení se pokusili Miroslav Malinka a

Jan Beneš.
Odkaz Jana Palacha národu se naplnil o dvacet let později.
V týdnu od 15. do 21. ledna 1989 se v Praze konaly demonstrace, které organizovaly nezávislé občanské iniciativy (Charta
77, Mírový klub Johna Lennona, Nezávislé mírové sdružení aj.).
Proti účastníkům tvrdě zasahovali příslušníci Sboru národní
bezpečnosti a Lidových milicí. Průběh Palachova týdne předznamenal konec totalitního vlády v Československu. O nelidskosti komunistického režimu svědčil i fakt, že právě v těchto
dnech podepsali českoslovenští představitelé ve Vídni závěrečnou dohodu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,
v níž se zavazovali k respektování lidských práv.
Palachův čin vzbudil obrovskou odezvu i ve světě. Již v roce
1970 byla v Římě odhalena bronzová plastika pod názvem Muž
v plamenech. Uctění památky statečného studenta se v naší
zemi mohlo uskutečnit až po roce 1989. Do té doby bylo jméno
Jan Palach vymazáno z oficiálně podávané historie, nemohlo
se o něm psát a veškeré filmové dokumenty skončily v trezoru.
Dvě výtvarná díla Olbrama Zoubka byla na příkaz totalitní vlády
roztavena.
Prezident Václav Havel propůjčil v roce 1991 Janu Palachu Řád
Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy in memoriam. Zoubkova
posmrtná maska Jana Palacha byla umístěna ve vestibulu sokolovny ve Všetatech a busta na budově Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze. Ve všetatské škole, kterou Palach
navštěvoval, je busta od Vlasty Prachatické. Neokázalý pomník výtvarnice Barbory Veselé, věnovaný památce Jana Palacha a Jana Zajíce, byl odhalen v roce 2000 v blízkosti kašny
pod Národním muzeem. Třetí realizace sousoší Johna Heyduka
(první vytvořil v roce 1991) nazvané Dům matky a Dům syna
bylo v roce 2016 instalováno na Alšově nábřeží v Praze.
Životu a sebeobětování Jana Palacha věnují pozornost i filmoví
tvůrci. V minulém roce šel do distribuce film režiséra Roberta
Sedláčka pod názvem Jan Palach.
PhDr. Olga Mertlíková
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Letecká havárie v Krkonoších

Místo léčení v zázemí našlo 23. února 1945 poblíž Sněžky svoji
smrt 23 německých vojáků.

Před 74 lety se v Krkonoších stala dosud nejtragičtější (v souvislosti s počtem obětí) letecká havárie za II. světové války. Mezi
Svorovou horou a Sněžkou, poblíž dnešního Traversu, ráno
23. února 1945 narazil do skalního masívu dopravní letoun německé armády. Třímotorový Junkers Ju 52, pilotovaný Obfw.
Emilem Hannemannem a Obfw. Albertem Linkem, směřoval
v naprosté tmě a za velice nepříznivého počasí z obležené Vratislavi, polské Wroclawi (tehdy německého Breslau), někam do
týlu (nejpravděpodobnějším cílem bylo patrně letiště Dresden
– Klotsche), kam měl přepravit na dvě desítky zraněných německých vojáků. Na vrcholcích Krkonoš v tento den zemřelo 23 vojáků. Přesný cíl letu je dnes již neznámý, lze se však domnívat,
že vojáci směřovali na léčení do Drážďan (www.planes.cz uvádí
Mladou Boleslav,nebo Hradec Králové). Právě do Drážďan ale
v té době převezli i mnoho jiných dalších zraněných z těžkých
bojů, jež wehrmacht sváděl s Rudou armádou o strategicky důležité slezské město. Na palubě byla rovněž posádka z jiného Ju 52,
která té noci ve Wroclavi během přistání bez zranění havarovala.
Pilotem tohoto havarovaného stroje byl Obfw. Otto Kloppmann.
Počasí v Krkonoších bylo oné únorové noci opravdu špatné, meteorologická stanice na Sněžce naměřila rychlost větru přes 110
kilometrů za hodinu, letoun navíc letěl v hustých sněhových přeháňkách. Pravděpodobně vlivem silného bočního větru se stroj
ocitl příliš na jih od plánované trasy. Navigátor Erich König se
domníval, že letoun udržuje na plánované trati severně od Krkonoš. Nikým nepozorovaný Junkers – jen horský nosič Robert Hofer, nocující tehdy na Sněžce, prý zaslechl náhle utichnuvší zvuk
leteckých motorů – narazil v 03,45 hodin do jižního svahu Obřího
hřebene, ve výšce asi 1300 m nad mořem. V hlubokém sněhu se
roztříštila přední část stroje, zbytek pak klouzal několik metrů
po svahu dolů. Pěti či šesti vojákům se podařilo dostat z trosek
a v hlubokém sněhu se v neznámém terénu vydali hledat pomoc.
Nejspíš mezi nimi ale nebyl nikdo z obou posádek. Zranění vojáci
se tak pouze v nemocničním oblečení ocitli uprostřed sněhové
vánice na jednom z nejodlehlejších krkonošských míst.
Zcela náhodou narazili na tyčové značení, díky kterému se jim
podařilo po 4 kilometrech dojít na Růžovou horu a dále k dnešní
Boudě Na Růžohorkách. Jak uvádí zpravodaj krkonošské společnosti Veselý výlet, pomoc šestice přeživších našla teprve kolem
půl osmé ráno. Pro jednoho ze zbědovaných vojáků už ale bylo
pozdě, zemřel krátce poté. Lidé z Růžohorek i ze Sněžky se vydali hledat zbylé zraněné, ovšem lokalizovat přesné místo neštěstí,
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i přesto, že je vedl místní znalec Robert Hofer, se jim podařilo až
kolem poledne. Na místě už ale horalé objevili pouze mrtvá těla.
Vojáky převezli místní lidé na hřbitov v nedaleké Malé Úpě, kde
byla těla pohřbena. Po odsunu německého obyvatelstva i kvůli politickým poměrům se o pohřbených vojácích wehrmachtu
v dalších desetiletích moc nemluvilo. Teprve začátkem 21. století
se o ostatky – podobně jako v případě mnoha jiných německých
vojáků – postaral Lidový spolek pečující o válečné hroby. V červnu 2002 byly ostatky všech 23 mužů exhumovány a převezeny na
německý válečný hřbitov v Brně. Nalezené identifikační známky
potvrdily celkem 23 obětí.
Letoun již nebyl německou brannou mocí odklizen, než roztál
sníh, tak bylo po válce.
Trosky třímotorového junkersu, ležící nedaleko jedné z tras na
Sněžku, se pak staly oblíbenou turistickou atrakcí. Turisté i místní
obyvatelé letadlo postupně rozebírali, mezi prvními věcmi mizely
měřící přístroje, místní dokonce vzpomínají, že se z vlnitého plechu opláštění vyráběly ruční bubnové pračky. Trup letounu i další
trosky se ale s každou zimou sesouvaly ze svahu dolů, a protože
ležely v první zóně Krkonošského národního parku, porušovali
jejich návštěvníci zákon.
V nejpřísněji chráněné části hor navíc zůstávaly vyšlapané stezky i další stopy po výletnících. Až v 90. letech minulého století
se o poměrně zachovalý Junkers začali vážně zajímat fanoušci
letecké historie. Skupina ze Severočeského leteckého archivu
v Mostě dokonce už chystala vyzvednutí trosek a jednala o jejich
umístění v kbelském leteckém muzeu. Nakonec je ale předběhli
obyvatelé Malé Úpy v čele se starostou Jiřím Škodou, kteří po
53 letech, dne 23. září 1998, zbytky letounu pomocí vrtulníku
MI 8 firmy Aerocentrum, který zde nedaleko právě pomáhal těžit dřevo, odvezli do Malé Úpy. Ve 14,15hod. se vznesly motory
a části trupu k poslednímu letu nad Lvím dolem.
Dnes jsou zbytky letounu k vidění v informačním centru v Horní
Malé Úpě, kde mají například vystaven levý motor firmy BMW
132, nebo část křidélka, a odkud si turisté mohou odnést zvláštní plechovou známku s dokladem o její pravosti, vyrobenou ze
zbytků letadla. Několik částí junkersu je vystaveno před hřbitovem v Dolní Malé Úpě za kostelem svatého Petra a Pavla, kromě
dílů motorů třeba zadní části trupu. Památku na zřícené letadlo
má ve své sbírce i sběratel Jan Pohorelec z Čepí u Pardubic, řada
lidí – ať už místních nebo turistů – má drobnou památku z tohoto
havarovaného letounu stále doma. Občas se některý z nich rozhodne ji odevzdat zpět do maloúpské expozice. V roce 2001 byla
na traverzu Obřího hřebenu společností Aichelburg umístěna pamětní deska, která tuto havárii připomíná.
Milovníkům Krkonoš se tak za pěkného počasí nabízí zajímavý
celodenní výlet – pěšky od Spáleného Mlýna ke kostelu sv. Petra
a Pavla, odtud na Horní Malou Úpu – Pomezní Boudy, dále k turistické chatě Jelenka, za ní vlevo na Travers (zde je pak vpravo
vidět v zemi pamětní deska) směrem na Růžovohorské sedlo.
A z Růžové hory buď lanovkou, či ještě stále pěšky přes Boudu
Růžohorky se stylovou restaurací dolů do Pece pod Sněžkou.
Texty převzaty z www stránek města Pece p. Sněžkou, www.
leteckabadatelna.cz, www.aeroweb.cz a www.veselyvylet.cz.
Text upravil a foto pořídil: Jindřich Polák
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Poslední vůz Západu v Josefově
V srpnu 1961 byla napříč Berlínem postavena berlínská zeď, snad největší symbol studené války, která v říjnu 1962 během karibské
krize málem přerostla ve válku horkou.

V Josefově na věži kostela vyhlíželi dělostřelci, zda už se náhodou neblíží americké letouny. O dva roky později zavlála mírumilovně na josefovském náměstí americká vlajka. Bylo léto roku
1964.
Ale od počátku. Leon Gillis, původem z amerického státu Virginie, vystřídal až do svých čtyřicátin různá zaměstnání, pak ale
zatoužil po změně. Nechal postavit kopii prérijního vozu krytého plachtou, a protože s takovými vozy putovali kdysi američtí osadníci na Západ, nazval ho The Last Wagon West. Potom
obstaral pár statných koní, naložil početnou rodinu a v roce
1961 vyrazil napříč Spojenými státy do Kalifornie. Dětem chtěl
hlavně ukázat krásu americké přírody. Dobrodružné cestování a mediální zájem o Poslední vůz Západu dodaly celé rodině
kuráž na cestu mnohem náročnější – putování po Evropě až do
Moskvy. Na podzim 1963 Leon Gillis odeslal vůz přes Atlantik,
v Antverpách dostal od pivovaru Heineken darem pár silných
pivovarských koní a rodina se vydala za dalším dobrodružstvím.
Cestovatelé projeli Nizozemskem, Francii, tehdy západním
Německem a dostali se až do Československa. Z Prahy jeli do
Hradce Králové a pak se 11. července objevili v Josefově. Průvodce po městě jim dělal pan Zdeněk Bátora. Koně na noc ustájili
v bývalém Novákově povoznictví a druhý den v neděli se s plnou parádou představili publiku na náměstí před kostelem. Pan
Gillis, jeho manželka, dva synové, a hlavně čtyři dcery. Dvanáctiletá Janet se usmívala od ucha k uchu. Pohodoví Američané
rychle získali sympatie místních, ti se hlavně zajímali, jaké to je
cestovat a nocovat pod plachtou vozu, a to za každého počasí.
Gillisovi prodávali pohlednice, suvenýry, ale i fotky prezidenta
Kennedyho, zavražděného v listopadu předešlého roku. Josefovští ještě na plachtu vozu dopsali mezi navštívená města Evropy
Fort Josefov a pak se s hosty rozloučili. Vůz se vydal z josefovského „šobráku“ do Jaroměře a po státní silnici se pomalu šinul do Dolan. Tady cestovatele přijal Josef Borůvka, poslanec
Národního shromáždění. Mnohem déle se zdrželi v Náchodě,
protože museli několik dní čekat na vyřízení všech formalit pro
překročení hranice.
Přestože se cesta Gillisových stala předmětem zájmu významných evropských novin, bylo asi těžké se dozvědět, jak jejich
cesta na východ pokračovala. Po jejich osudu pak až po dlouhých letech začali pátrat někteří pamětníci. Gillisovi putovali
rozhlehlými pláněmi Běloruska a Ruska od kolchozu ke kolcho-

zu. Vymohli si neobvyklou výjimku, nemuseli jako všichni cizici, spát ve státních hotelech a mohli nakupovat v obyčejných
obchodech. Setkali se dokonce s rodiči kosmonauta Gagarina
a Leon se chtěl pozdravit s Chruščovem. Nikdo z domácích však
neměl odvahu mu prozradit, že Chruščov byl nedávno odvolán
z nejvyšší státní a stranické funkce. Poslední vůz Západu vjel do
širokých moskevských ulic 20. října 1964. Potřásání rukou s Moskvany asi nebralo konce. Po návratu do Spojených států hodlal
Leon Gillis uspořádat přednáškové turné, snad se mu to podařilo. Zemřel v roce 2010 ve věku 90 let. V říjnu 2018 zemřela ve
věku 65 let tenkrát krásně usměvavá Janet.
Text: Pavel Mertlík
Foto: Poskytli pánové Bátora z Prahy a Svoboda z Náchoda

Loutkářský soubor BOĎI stále HLEDÁ NOVÉ ČLENY.
Zkoušíme každý pátek od 19.00 hodin v Boučkově loutkovém divadle. Telefon na principála
Romana Bauera: 777 812 470, email: bodi@
bodi.cz, www.bodi.cz.
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S ta r é v ěc i n ep a t ří d o s t a réh o železa

Muzeum Náchodska pořádá do dubna 2019 sbírku všech retro, starých, nemoderních a dalšími přívlastky označovaných
věcí, které se povalují u vás doma, ale je vám líto je jednoduše
vyhodit.

Pro mnohé lidi již nemají předměty, jež byly vyrobeny před rokem 1989, žádnou jinou hodnotu, než tu sentimentální, i tak se
však mezi nimi mohou skrývat poklady, kterým právem patří
své místo v muzejních sbírkách.
Pro připravovanou výstavu hledáme především vybavení na
dovolenou, ale dárci mohou nosit veškeré věci, které se týkají
každodenního života v dobách reálného socialismu, jako je oblečení, nádobí, hračky, toaletní potřeby, vybavení domácnosti,
sportovní potřeby, elektronika apod. Vděčni budeme také za
zapůjčení fotografií, které si budeme moci oskenovat.
Předměty ze sbírky budou nejprve využity při přípravě výsta-
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vy zaměřené na různé způsoby trávení dovolené za socialismu
a následně budou používány i při dalších výstavách. Přinést je
můžete kdykoliv do muzea (vždy se jménem dárce a kontaktem na něj) nebo ve vyhlášených termínech přímo na osobní
schůzky s muzejními kurátory.
První schůzka se uskuteční 22. 1. 2019 v přednáškové místnosti
muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí
v Náchodě od 15.00 do 16.00 hodin.
Druhá schůzka se uskuteční 19. 2. 2019 v přednáškové místnosti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí
v Náchodě od 15.00 do 16.00 hodin.
Třetí schůzka se uskuteční 19. 3. 2019 v přednáškové místnosti
muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí
v Náchodě od 15.00 do 16.00 hodin.
Poslední schůzka se uskuteční 23. 4. 2019 v přednáškové místnosti muzea v 1. patře Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě od 15.00 do 16.00 hodin.
Za Váš zájem a podporu předem velice děkujeme! Více informací: www.muzeumnachodska.cz a Fb Muzeum Náchodska.
Mgr. Barbora Libřická, edukátorka, kurátor sbírek
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Kalendárium

12. leden
Myslivecký ples
20.00 hod.
Kulturní dům v Dolanech
Pořádá: Myslivecký spolek Dolany

15. leden
Důvěrný nepřítel – kinoklub
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

13. leden
Když draka bolí hlava – kinoklub
15.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

20. leden
Kašpárek ve Mlýně
13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
Pořádá: LS BOĎI Jaroměř

14. leden
Princové jsou na draka
8.30 a 10.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

25. leden
Noe, Jonáš a ti druzí
16.30 hod.
Městské divadlo – Učebna Suterén
Pořádá: LD Maminy Jaroměř

25. leden
Veletoč
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
26. leden
29. Josefovský ples
20.00 hod.
Důstojnická beseda Josefov
Pořádá: Klub přátel Josefova
27. leden
Hrdinové
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

Městské kulturní středisko Jaroměř, nám. Dukelských hrdinů 240, Jaroměř, tel. 491 812 806,
e-mail: mks.jaromer@seznam.cz, www.divadlojaromer.cz,
předprodej vstupenek – TIC, nám. ČSA 16, Jaroměř, tel. 491 847 220 a Městská knihovna,
Traxlerova 110, Josefov, tel. 491 813 141

E u r o b a b i č k a a s polek Sa n t e pomá h ají

Eurobabička z.s. pořádá soutěžní akce pro seniory již od roku
2006. I spolek Sante je aktivní, a to již od roku 2002.

Většina z nás po odchodu do důchodu prožila ty zvláštní pocity
prázdnoty a osamělosti, související s odchodem ze zaměstnání. Vzdát se své milované a společensky ceněné práce.
Oba spolky často zaplnily toto prázdné místo a probudily touhu po změně. Zatoužíme se opět hezky obléci, učesat a upravit
se, touhu uhájit si prostor pro sebe, chuť poznat se s jinými
aktivními a veselými lidmi, kteří si i ve svém věku dokáží vychutnat život. Ale přitom nesmíme zapomínat, že zvláště lidé
se zdravotním postižením to mají vše těžší, a proto potřebují
více pomoci a porozumění.
Eurobabička z.s. chtěla udělat někomu radost, protože se blíží
čas Vánoc, čas klidu a pohody a lidé by na sebe měli být milej-

ší a ohleduplnější. Proto jsme navštívili spolek Sante – spolek,
který začleňuje znevýhodněné členy zpět do společnosti a jehož předsedkyní je již sedmým rokem paní Angelika Rafaeli.
Spolek Sante čítá 120 členů a jejími členy jsou lidé z východních,
západních i severních Čech. Pořádají v průměru patnáct akcí do
roka. Z toho již čtvrtým rokem jednou na týden do Jánských
Lázních – Sola Fidé, kde učí pozitivnímu myšlení. Snaží se lidem
ukázat, že život ve stáří nekončí, nýbrž začíná. Tento spolek si
dal za cíl, aby lidé u nich našli přátelé, aby poznali nějaké zážitky, mohli se od srdce zasmát a zvednout se z pohodlných
křesel domova a věnovat se nějaké aktivitě.
Paní Angelika Rafaeli na Mikulášském posezení, které se konalo 24. 11. 2018, připravila pro členy spolku různé soutěže. Kdo
jen trochu mohl, tak soutěžil. Přidali se i anekdoty, a tak nechyběla ani legrace. Vázali se uzlíky, rybářským náčiním se lovil
speciální předmět a také se tančilo. Užili jsme všichni krásný
večer naplněný dobrým pocitem z přátelské a povzbudivé atmosféry.
Důležitým se však stal poukaz na víkendový relaxační pobyt
v lázních Velichovky, který byl hlavní cenou jedné soutěže.
Vítězkou tohoto poukazu se stala paní Monika Bílková. Tento
poukaz osobně věnovala a předala manažerka projektu Eurobabička z.s., paní Vlaďka Tauchmanová. Děkujeme.
«LAT»
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K l ad ské p o mez í má n ov é
r e gi o n á ln í p r odukt y

Kladské pomezí má nové certifikované regionální produkty a za sebou rok s Čapky a Festivalem zážitků.

Branka, o.p.s., zastřešující turistickou oblast Kladské pomezí,
svou činností letos opět přispěla k zvýšení atraktivity destinace. Pokračovalo se nejen v úspěšné cestovatelské soutěži
Toulavý baťoh, ale přibylo také komplexní zpracování života
rodiny Čapkovy v Královéhradeckém kraji v papírové (mapa),
elektronické (web) i společenské (konference, přednášky a setkání) formě. V červenci a srpnu proběhl první ročník Festivalu
zážitků na téma osobnosti.
Poslední letošní novinkou je certifikování dalších dvou regionálních produktů Kladského pomezí. „Snažíme se ocenit čas
a péči, které výrobci věnují svému dílu. Při výběru je pro nás důležitá kvalita i originalita provedení, aby si turista i místní spojovali se značkou vždy něco nezaměnitelného,“ komentuje projekt
Markéta Venclová, ředitelka Branky, o. p. s.
V roce 2018 se počet regionálních produktů Kladského pomezí
zvýšil na 13. Přibyly folklorní panenky ze dřeva, zdobené paličkovanou krajkou od Terézie Kalinayové z Vestce u Jaroměře
a dětské látkové plenky paní Ničové z Horních Rybníků u Čer-

veného Kostelce. Ty vynikají svou barvitostí, praktičností i ekologičností.
O obou výrobcích, i dalších regionálních produktech, se zájemci o dílo místních šikovných rukou dozví více na webových
stránkách Kladského pomezí, kde jsou k dispozici nejen obrázky, ale také seznam prodejních míst.
Branka je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je šetrný rozvoj cestovního ruchu. Zakladatelem je Svaz cestovního
ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více než 40 měst, obcí
a soukromých subjektů.
Kladské pomezí je oficiální název turistické oblasti v severovýchodních Čechách při hranici s Polskem, která zaujímá rozlohu
bývalého okresu Náchod a částečně zasahuje do okresu Trutnov v oblasti Jestřebích hor. Název vychází z historie, kdy tudy
procházela důležitá obchodní stezka spojující Prahu s polským
Kladskem.
Jiří Švanda, PR a šéfredaktor

Akce na leden 2019 v Královských věnných městech

Dvůr Králové nad Labem
VÝSTAVA: STOPA – VYŘEŠ ZLOČIN
leden 2019
www.muzeumdk.cz
NOVOROČNÍ KONCERT – KAMILA NÝVLTOVÁ A MARIAN VOJTKO
8. 1. 2019
www.hankuv-dum.cz
Hradec Králové
XIX. KRÁLOVÉHRADECKÝ MĚSTSKÝ PLES
19. 1. 2019
www. hkpoint.cz
DANCE FLOOR ATTACK
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20. 1. 2019
www. t-bass.cz

www.cbmpolicka.cz

Chrudim
PLES V MUZEU S ORCHESTREM KARLA
VLACHA
19. 1. 2018
Velký sál Muzea

VÝSTAVA – VLADIMÍR KYSELA
30. 1. - 5. 3. 2019
www.uffo.cz

Mělník
POCTA JANU PALACHOVI
16. 1. 2019
www.melnik.cz
Polička
DŘEVĚNÉ A MECHANICKÉ BETLÉMY
do 13. 1. 2019

Trutnov

Vysoké Mýto
LENKA DUSILOVÁ SÓLO
19. 1. 2019
www.mklub.cz.cz
MALINA BRTOHERS
21. 1. 2019
www.mklub.cz.cz
Více informací na www.vennamesta.cz
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Do Českého Betléma nejen za betlémy
Lednové počasí bývá nevyzpytatelné. Nízké teploty nás sice
nutí nosit zimní kabáty a čepice, ale nedá se s přesností odhadnout, zda bude venku kromě mrazu také nějaký sníh.

Proto se dnes vydáme na výlet, který si užijeme za bílé pokrývky i bez ní.
Novému Městu nad Metují se říká mnoha jmény – město na
skále, perla mezi renesančními městy a Český Betlém. S posledním označením přišel v 19. století spisovatel Jan Neruda,
který byl v novoměstských lázních Rezek na léčebném pobytu.
Pokud se vydáme do jeho historického centra, máme hned několik možností, jak zde strávit příjemný čas. Nejprve prozkoumáme jeho unikátní dispozici i zajímavou architekturu. Čtveřice podloubí nás skryje před případným sněžením či deštěm

a my se budeme alespoň moci věnovat detailům – obnoveným
renesančním štítům na severní straně, domovním znamením
i barevnosti jednotlivých domů, mezi kterými se nachází dominantní zámek.
Pokud se vydáme na kraj jedné ze stran náměstí, zjistíme, že
tudy můžeme projít dozadu a obkroužit celé centrum z vnějšku. Této síti propojených uliček se říká Zadomí a každá z nich
má unikátní charakter. Půjdeme kupříkladu kolem věže Zázvorky s galerií a podél zámeckého valu s lipovou zámeckou
alejí, která prochází obnovou a bude brzy zpřístupněna veřejnosti. Mihneme se kolem sochy Bedřicha Smetany na místě,
kde dříve stával pivovar, ve kterém sládkoval skladatelův otec.
Pokračujeme k vodárenské věži u zámku, projdeme zádomím
a ocitneme se na okraji náměstí, kde se napojíme na uličku za
kostelem. Po cestě si všímáme zbytků opevnění. Jakmile se
ocitneme u kostela, můžeme nahlédnout také dovnitř. Vchod
nalezneme trochu netradičně v podloubí.
Od kostela se vydáme na poslední zastávku naší cesty. Pokračujeme za sochu zakladatele města, až dojdeme k Městskému
muzeu. U něj se nachází vyhlídková plošina, odkud se můžeme
pokochat krásnými výhledy na tzv. Hradčany, skalní podloží
i řeku Metuji. Svůj výlet zakončíme návštěvou výstavy Betlémy
v muzeu, která probíhá až do 2. 2. 2019 a je přístupná od úterý
do soboty v časech 10:00–12:00 a 12:30–16:00 hod.
Text a foto: Jiří Švanda

21

Společenská kronika

LEDEN

Mikulášský karneval
Dne 1. 12. se v tělocvičně TJ Sokol Josefov konal již tradiční
dětský karneval.

Maskovaní špunti si užívali tanečního reje, hudby a bublinek –
to vše zajistil DJ Medy. Děti si vyzkoušely i drobné hry v malé

tělocvičně. Všechny přítomné určitě zaujalo vystoupení taneční skupiny z DDM Klíč "Just our street" pod vedením Lucky
Šedové a vystoupení Tomáše, Honzy a Dana z TJ Sokol Josefov s ukázkou parkuru. Všechny nebezpečně vypadající skoky
dopadly dobře, a tak se tančilo dál. Promenáda pak umožnila
porotě vybrat ty nejkrásnější masky, které byly odměněny cenami. Čas se nachýlil a v závěru nás poctil svojí návštěvou Mikuláš s andělem a čerty. Sál ztichl a děti se najednou začaly držet
u maminek a jen pokukovaly po rohatých potvůrkách. Pak už si
ale Mikuláš začal malé hříšníky jednotlivě volat k sobě. Písničky
nebo básničky obměkčily čerty a Mikuláš s andělem rozdávali
balíčky, někde i slzička ukápla, ale nakonec všichni spokojeně
odcházeli s mikulášskou nadílkou.
Vše se vydařilo a všichni se pomalu rozešli domů.
Děkujeme tradičnímu sponzorovi pekárně Beas a všem, kteří
se podíleli na přípravě karnevalu.
Eva Vašatová

SDH Jaroměř podporuje projekt RECYKLUJTE S HASIČI.
Odvezeme vaši nepotřebnou či nefunkční
elektrotechniku např. pračku, lednici, mrazák, televizi, rádio, aj... Dále vybíráme i autobaterie. Nemusíte nikam jezdit, přijedeme až k vám, stačí zavolat tel: 733 170 509,
Vašátko Karel

Ú s p ě šn ě n a TA XIS
G l ad i a t o r R a c e

Tak jsme byli zase dobří, my gladiátoři Gabriela, Marek a Miroslav Fassati a Terka Bártlová.
Ze sobotního deštivého závodu, který
se uskutečnil dne
24. 11. 2018 v Pardubicích, jsme přivezli
úžasné 6. místo v kategorii Z2, absolutní
pořadí 204. z 1176
soutěžících.
Jako vždy, super závod, super výzva…
a taky super modřiny, ale obrovská radost z výkonu.
Gabriela Fassati
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Životní jubileum v listopadu 2018 oslavili:
Kacafírková Dagmar		
Veselková Marie		
Trnčíková Eduarda		
Janatová Miroslava		
Budínová Olga			
Růženu Goljanovou		

88 let
90 let
85 let
96 let
90 let
86 let

2019
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Pozvánka na vítání občánků
Vážení rodiče,

dne 12. ledna 2019
se uskuteční vítání nových občánků města Jaroměře, na které jste srdečně zváni.
Vítání se uskuteční v obřadní síni Městského úřadu v Jaroměři a proběhne v několika skupinkách. Proto žádáme rodiče dětí, kteří budou mít zájem se této slavnostní události zúčastnit,
aby si domluvili hodinu buď osobně nebo na čísle tel. 491 847 242 – paní Jana Gajdošová, nebo
491 847 241 – slečna Petra Wagenknechtová, odd. matriky, nejdéle do 9. ledna 2019.
Z tohoto setkání je pořizován videozáznam a fotografie.

O hl é d n ut í za rokem 2 0 18 v Semon icíc h

V prosinci se nejen semonické děti mohly těšit na tradiční Mikulášskou besídku, která se konala první adventní neděli.

S úlevou můžeme konstatovat, že Mikuláš i tentokrát přišel, byl
plný pochopení a dokonce slíbil, že se na něho můžeme napřesrok opět těšit :-) Anděl byl přímo pohádkový a čerti navzdory
velkému kraválu nikoho neodnesli, i když nad několika nešťastníky se stahovala mračna... :-) K milé atmosféře celého odpoledne
přispěla pohádka o medvědech, kterou nám představili dětští
členové LD Maminy. A byla to krásná podívaná. Děkujeme!!!
Po Mikulášské besídce následoval průvod k vánočnímu stromu
u hasičské zbrojnice, při kterém jsme si svítili ručně zdobenými
lucerničkami, na jejichž výrobu byl prostor před Mikulášskou besídkou. I přes "nevánoční" počasí jsme mohli být přítomni rozsvěcení vánočního stromu, který nádherně ozdobili členové SDH
Semonice. Pokud jste Semonicemi v prosinci projížděli, nemohli
jste si ho nevšimnout. I zde velmi děkujeme. A to nejen za odzdobení stromu, ale i za spolupráci a podporu při dalších akcích,
které Osadní výbor Semonice během roku připravuje.
Mikulášské odpoledne by ovšem nebylo tak štědré a pestré, kdyby nás opět nepodpořily místní firmy. Jejich důvěry si opravdu
velmi vážíme. Děkujeme těmto firmám: AZ AUTOLINE, v.o.s.,
ČECH VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o. a POSPATRANS, s.r.o.
Na podzimní schůzi Zastupitelstva byl také zvolen nový Osadní
výbor Semonice. Ve své činnosti se již rozhodli nepokračovat
paní A. Andrejsová st., paní L. Brychová a pan L. Hetfleiš. Moc
jim děkujeme za roky spolupráce, podnětné nápady i množství
dobrot nezištně připravovaných pro akce pro veřejnost a doufáme, že je mezi námi budeme moci vítat alespoň jako hosty. Ke

staronovým deseti členům (A. Andrejsová ml., Mgr. J. Borecká,
T. Flégr, P. Hovad, L. Jelínek, Ing. T. Kubálek, Mgr. L. Kubálková
Kalhousová, A. Prokop, J. Reichert a Mgr. J. Žárská) byly zvoleny
tři nové tváře: Ing. J. Andrejsová, Ing. O. Flégrová a paní V. Jelínková. Děkujeme jim za ochotu aktivně působit v místě svého
bydliště. Není to samozřejmost a vážíme si toho, že jsou ochotny
obětovat část svého volného času a podílet se na činnosti Osadního výboru Semonice.
V neposlední řadě děkujeme Městu Jaroměř, které mnoho let
naši činnost podporuje, a bez jehož finančního přispění bychom
takto pestrý program nemohli připravovat. Děkujeme i všem zaměstnancům MÚ Jaroměř, kteří s Osadním výborem Semonice
během roku spolupracují.
Přejeme Vám všem šťastný nový rok a těšíme se na viděnou v Semonicích!
Za Osadní výbor Semonice, Lucie Kubálková

Poděkování strážníkům Městské policie v Jaroměři.
Dne 7. 12. 2018 jsme se s manželem šli podívat na chodbu na
stav elektroměru, nevzali si klíče, průvan je zabouchl, zůstali
jsme za dveřmi jen v domácím oblečení a pantoflích. Sousedka
nám půjčila mobil, abychom zavolali dceři, má naše klíče a pracuje v Josefově. Telefon nebrala a ani na SMS nereagovala, šli
jsme pod náš balkon, který máme zasklený a je ve zvýšeném
přízemí. To ale nevyšlo, balkonové dveře byly zajištěné. Jak se
tam dohadujeme, nečekaně nás někdo oslovil, byl to mladý
strážník Městské policie Jaroměř, jméno neznám. Ptá se nás,
zda nepotřebujeme pomoc, odmítli jsme, že snad dcera přijede z práce, nedal jinak, že dojede do Josefova na služebnu
a přiveze žebřík. Okno v ložnici bylo otevřeno. Ihned se vrátil, přistavil žebřík a vlezl do bytu a otevřel nám dveře. Dcery
bychom se bývali nedočkali, mluvili jsme s ní až z otevřeného
bytu a naším mobilem. Nabídla jsem strážníkovi malou sladkost, ale tu odmítl a rychle odešel.
Moc děkujeme za velkou ochotu a pro nás velkou pomoc.
Děkují Andrysovi
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Tipy pro vás

LEDEN

Umělecká kolonie Bastion IV a nový rok
Tak už jsme vkročili do nového roku…

Jsou mezi námi ale tací, kteří nikam nevcházejí – jsou totiž
chorobně pojízdní. :) Kdo měl někdy co do činění s Uměleckou
kolonií, možná už tuší, že dnes bude řeč o našem bicyklovém
doupěti (zvoucím Divokolárna) a jeho tvůrci a patronovi Aleši
Černém. V současném světě jsme si zvykli, že věci, které nám
dosloužily, rychle nahradíme novými, lepšími… Co se ale stane
s těmi starými? Aleš pár nápadů má… A tak není divu, že se
jedna z bastionských dílen rychle zaplnila všemožným harampádím (které kdysi bylo jízdními koly) a čarování mohlo začít.
Hlavní myšlenkou, která se prolíná celou Alešovou prací, je
vdechnout zdánlivě vysloužilým bicyklům nový život, aby mohly ještě posloužit, potěšit, pobavit. Pod Alešovýma rukama
tedy vznikají alegorická kola, závodní tříkolky, nákladní kola
a rikši… Zatím nacházejí své využití při josefovských akcích, ale
v budoucnu se stanou dostupnými všem, kdo do bývalé pevnosti zavítají a zatouží zkrátit si vzdálenost mezi jednotlivými

P ř e d n á ška J i ř í ho B a ls kéh o

V roce 2018 si připomínáme 100. výročí vzniku Československé
republiky.
Hledání svébytného a aktuálního architektonického výrazu,
reprezentovaného secesní, modernistickou či kubistickou
tvorbou, se po roce 1918 setkalo s výraznými společenskými
změnami a potřebou budování a modernizace státu ve všech
ohledech. Přednáška provede posluchače Královéhradeckým
krajem a dá mu možnost na základě prezentovaných vybraných staveb učinit si představu o tom, jaké bylo architektonické cítění doby, jak se proměňovalo, jaké stavby byly stavěny,
kteří architekti v našem kraji zanechali výrazný otisk. Také se
posluchače pokusíme přesvědčit o tom, že architektura 1. republiky byla krásná a účelná a dodnes nám ve velké většině
slouží ke spokojenosti.
Přednáší Jiří Balský. Přednáška doprovází výstavu v městské
knihovně.
Eva Macková, Národní památkový ústav
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turistickými cíli. Inspiraci Aleš čerpá i ze spolupráce s hradeckým Bajkazylem, který má se stavbami užitkových kol zkušenosti. Přestože velkolepé plány, které nadšený tvůrce s Divokolárnou má, zůstávají zatím částečně nenaplněné (ale o vývoji
vás nezapomeneme informovat!), je nutné říci, že divokola už
rozradostnila nejednoho Josefováka a bezpočet přespolních.
Dílna (i Aleš) jsou v provozu, takže máte-li kolo k nepotřebě,
Aleš z něho s radostí udělá nové vozítko k potřebě. A pokud
by někdo z vás zatoužil stát se vlastníkem některého z oduševnělých koleček, jež originální dílnou prošly, i na tom se můžete
domluvit na e-mailové adrese 603ales@gmail.com nebo telefonním čísle 608 595 198. Klidně ale přijďte třebas jen nahlédnout. Nás zvědavost těší. Recyklaci zdar!
Neláká-li vás však svět bicyklů, dílen a svařování, můžete se
k nám přijít zabavit i jemnějším způsobem – jedna z našich nejčinorodějších členek, Terezka Kalinayová, pořádá každé úterý
lekce paličkování v textilním ateliéru, který je navíc čerstvě přestěhován do větších prostor. Nemusíte mít tedy strach, že byste se mezi nadšené rukodělce nevešli i vy. Podrobné informace najdete na našich facebookových stránkách, případně si je
můžete vyžádat i na naší e-mailové adrese bastioniv.josefov@
gmail.com.
Než se s vámi zase na měsíc rozloučím, ráda bych ještě slíbila,
že i v letošním roce se ve zdech Bastionu IV dočkáte mnoha
milých setkání…
Přejeme vám krásný rok 2019! Ať je plný – všeho, co vás těší.
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Karlová
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Tipy pro vás

Mě s t sk á k n i h o v n a v Ja roměři

Vážení přátelé knihovny,
s novým rokem přichází nová předsevzetí, která bychom pro
vás rádi uskutečnili. Některá jsou již v přípravě a záleží na dodavatelích, některá si prozatím necháme v hlavě na měsíce budoucí. Ale už teď vám můžeme prozradit, že se změny budou
týkat vzhledu dospělého oddělení.
Na první týden v lednu pro vás chystáme povánoční dárek
BLACK WEEK. Víme, jak je první týden v roce pro všechny hektický. Na knihovnu se snadno zapomene. Upomínky v týdnu od
2. 1. do 9. 1. budou odpouštěny na všech provozech.
Dne 9. 1. se bude na hlavní budově konat beseda s oblíbeným
Milanem Zacha Kučerou na téma Tajné služby a hledání pokladů. Třetí říše, záhady a tajemství, nová svědectví. Pokud vás to
zajímá, přijďte mezi nás, startujeme v 17:30 hod.
Dále se budou konat tradiční odpoledne s družinami prvních

tříd ZŠ Na Ostrově a ZŠ Boženy Němcové na dětském oddělení. Oddělení pro dospělé připravuje besedu pro Střední školu
řemeslnou a josefovská pobočka chystá besedy pro MŠ Josefov a Základní školu praktickou. Pobočka Zavadilka čeká děti
z MŠ Zavadilka.
Vaše knihovna

Veřejné bruslení LEDEN.
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle

05.01.2019
06.01.2019
12.01.2019
13.01.2019
20.01.2019
26.01.2019
27.01.2019

13:45 – 15:45 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16.00 hod.

K o u l e v Ná r o ď áku

TJ Sokol Josefov zve všechny příznivce dobré zábavy na divadelní hru KOULE, kterou napsal David Drábek, režírovala Eva
Drábková.

dejně nábytku M. Centrum Jaromír Matouš – ulice 5. května
217 Jaroměř – u E. Vašatové.
Představení nastudoval ochotnický divadelní soubor TEMNO
z Týniště nad Orlicí a sklízí s ním obrovské úspěchy! Z nejmenovaných zdrojů víme, že v některých momentech snad i předčí
nastudování z Klicperova divadla v Hradci králové. A to je co
říci!!! Ještě jednou srdečně zveme.
Anotace: Atletická královna Milena už chřestí svými zlatými
šperky a blíží se k vám! Strhující příběh o mistrovství světa,
o zvedání trakařů i prvních láskách, o osudovém lyžařském kurzu a hororovém soustředění v Horažďovicích…
Hra Koule, s podtitulem „Příběh vrhačky“, je tragikomickým
fiktivním portrétem zestárlé československé těžké atletky
Mileny, která lásce ke sportu obětovala všechno, i když ji stát
s totalitním režimem nutil užívat doping, rozhodoval o účasti
na závodech v zahraničí, vybíral jí přátele a zbavil soukromí.
A Milena nyní svůj život, plný komických i bolestných protikladů rekapituluje.
Výbor TJ Sokol Josefov

Novoroční hudební večer s p. Erberem v Solné jeskyni Jaroměř.
Toto představení se bude konat dne 16. 1. 2019 od 17., 18.
a 19. hod. Rezervace nutná předem. Vhodné pro děti i dospělé. Rezervaci provádějte na tel. č. 733 514 427.
Zapište si, že v pátek 25. ledna 2019 od 20 hodin v prostorách
„Nároďáku“ v Jaroměři – cena 180 Kč, předprodej lístků v pro-

Srdečně vás zve Ing. Bohdanka Cestrová, Solná jeskyně
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Církevní okénko

LEDEN

Z Husova sboru...
Vážení spoluobčané,
stojíme opět na rozhraní nového a starého roku. Uteklo sice
spoustu vody, tedy té pomyslné, a zase se před námi otevírá
prázdný list s novým letopočtem. Co asi ten nový rok přinese?
Ne ve světě, v politice či společnosti, ale co přinese nám samotným? Právě a jen nám. Každý si žije ten svůj život, a ač se nás
všechny události ve společnosti týkají více či méně, přece stále
nejdůležitější zůstává otázka našeho vlastního života. Co přijde? Člověk je tvor odjakživa zvědavý. A nebýt právě té zvědavosti, možná by se ani v ráji Eva s Adamem nenechali přemluvit
k porušení slibu. Jaký tedy bude ten nový rok? Je jisté, že nám
přinese věci dobré i špatné. A vlastně nic nám to nebude platné, když budeme dopředu vědět, kolik toho bude. Důležitější
je, co přineseme my sami. Co přineseme do vlastního života a
do života svých blízkých, do života tohoto světa. Neptají se na
to jen křesťané, ale i mnozí další. Svět se zmítá v chaosu nejen v tom náboženském, ale též i společenském, politickém či
hospodářském. Často to dá velkou práci se v tom všem aspoň
trochu zorientovat. Nejjednodušší to ale zase mají křesťané. Ti
totiž nejsou odkázáni na co, co k nim přichází a co vyprodukují. Křesťané, tedy pokud nejsou jenom těmi vlažnými, ale jsou
opravdovými, pak jsou naplňováni Bohem, Božím Duchem.

Nesázejí na výkon. A proto ať už stojí na jakémkoliv postu,
vnášejí do světa věci opravdu jen Boží, a tedy dobré a věčné.
A v tom jsou nezastupitelní. Ponechme tedy hadačům a věštcům, ať se snaží uhádnout, co přinese ten nadcházejí nový rok.
A pokusme se otevřít, pokud možno docela, svůj život Bohu.
Pokusme se udělat něco pro to, abychom byli bohatí Bohem.
Aby náš život byl bohatý na plody, které vyrůstají z Boží moci
a lásky. Jistě mu tím prospějeme víc, než kdybychom vymýšleli
další a další zaručeně úspěšné recepty na odstranění zla ze světa a na štěstí pro všechny.
Požehnaný nový rok, hodně štěstí a lásky všem nám.

Upozornění.
Nabízíme možnost uložit si urnu svého drahého zesnulého
v našem kolumbáriu, za poplatek 100,00 Kč ročně. Dohodu
je možné uzavřít v úřední den, tj. úterý, příp. po telef. dohodě s farářkou Mgr. A. Fabiánovou – 737 847 864, mail:
husbor777@email.cz, http://www.husitijaromer.estranky.cz.
Farářka Mgr. Alena Fabiánová

Bohoslužby

Ř í msk o kat o lic ká c ír k e v – Jar o mě ř
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
		

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

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

Studium Bible
Kázání Božího slova
Odpolední program

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

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

Informace na www.husitijaromer.estranky.cz, mail husbor777@
email.cz, tf. na farářku Mgr. A. Fabiánovou 737 847 864.
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Ří m s k ok a t ol i c k á c í rk ev – J os ef ov
neděle
		
		
středa
pátek

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

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

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

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

No vý r o k a Tři k rá lov é
Doplň nejdříve do vět a pak zkus uhodnout, co patří do pořekadel:
•

Jak na ________ ____, tak po celý rok.

•

V tento den bychom měli být na sebe hodní, být spokojení,
aby nám to vydrželo celý rok. Podle tradice bychom měli

Na Nový rok o

_______________ .

mít na sobě něco nového a trochu peněz v kapse. Neměli
bychom jíst drůbež, aby nám štěstí ____________.
•

Na Tři krále

__________ o dále.

Zato by na stole neměla chybět čočková polévka, aby se
rozmnožovaly ________.

„Dej vám Pán Bůh dobrýtro
na to nový líto,
abyste měli leníček,
jako tenhle proutíček
a na něm hlavičky
jako tyhle hraštičky
na ten Nový rok.“

Tři králové...
Svátek Tří králů slavíme šestého ledna. Tímto svátkem
končí Vánoce. Tři králové se jmenovali Kašpar, Melichar
a Baltazar. Přinesli Ježíškovi tři dary: zlato, kadidlo a myrhu.

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.
Nám třem se hvězda zjevila, která jak živa nebyla.
Jak jsme tu hvězdu viděli, hned jsme si koně osedlali.
Co ty, černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu?

Víš, co ten nápis znamená K † M † B † (neboli Christus mansionem benedicat?

Hrdě se k tomu hned přiznám, že já jsem mouřenínský král.
A já černej vystupuju a Nový rok vám vinšuju.
A my taky vystupujem a Nový rok vám vinšujem!

Kristus, ať žehná obydlí...
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Inzerce

• Mladá rodina chce KOUPIT větší byt nebo dům v Jaroměři i blízkém okolí. Nabídky prosím na tel. č. 775
777 073.
• Koupím historické fotoaparáty, kapesní a náramkové hodinky, pohlednice, knihy, staré známky, mince,
bankovky, obrazy, sošky, housle, pivní lahve, odznaky, šavle, bodáky a jiné zajímavosti. Poradenství i návštěva je vždy ZDARMA, platba hotově. Volejte, pište
SMS platí stále!!! Tel. 605 254 511.
• Nutně SHÁNÍM menší byt v Jaroměři, platba v hotovosti. Volejte prosím na tel. 774 777 073.
• Novoroční dárkové poukazy na relaxace, jogové cvičení, akce 3+1 vstup zdarma. Nutná rezervace na tel.
č. 733 514 427. Těšíme se na vaši návštěvu.

LEDEN

Uzávěrka pro inzerci je k 15. v měsíci. Zpravodaj vychází k 1. v měsíci.
Možnosti plošné inzerce:

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

Modul 3, 1/4

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

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

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

Modul 4, 1/8

• KOUPÍM chatu, chalupu nebo domek v Jaroměři
a okolí. Nabídněte na tel. 774 777 072.
• Pronajmu bezbariérový byt 1+1 ve zděném domě v Jaroměři. Volejte na tel. č. 603 776 691.

Velikost: 86,5 x 60 mm
40 x 125,5 mm
Cena: 592,5 Kč bez DPH

Pravidla pro inzerenty
Uzávěrka pro inzerci je vždy k 15. v měsici. Zpravodaj
vychází k 1. v měsíci.
Ceník a pravidla pro zaslání inzerce naleznete na
webových stránkách města Jaroměře. Pro více informací nás kontaktujte na e-mail: redaktor@jaromer-josefov.cz.
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Inzerce

LEDEN

Pizzerie 28, Hotel 28, Jídelna 28 a Řeznictví Pavel Vítek
nám. Československé armády 28
551 01 Jaroměř

Obchodní prostor k pronájmu

Tel. č.: 731 508 274
V případe kancelářské či obchodní činnosti může majitel prostor dovybavit
novým nábytkem a zátěžovým kobercem. Cena dohodou!
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Jaroměř dnes a před sto lety

Zdroj historických fotografií: Městské muzeum v Jaroměři
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