ZPRAVODAJ
JAROMĚŘ |

JOSEFOV | JEZBINY

|

SEMONICE |

číslo 6
červen
2022

STARÝ PLES

Jízdní řády
cyklobusů

Příchod léta do Bastionu IV

str. 27

str. 17

Nové dominanty na
kruhových objezdech
str. 3

SPORT: Cenné kovy
z mistrovství Evropy i světa
str. 11 a 13

HISTORIE:
Malíř Julius Fischer
str. 21

| INFO

Výstava

ZDENĚK BURIAN
DOBRODRUŽSTVÍ PRAVĚKU
Autor výstavy: Mgr. Martin Witkowski
Městské muzeum ve spolupráci s Krkonošským muzeem v Jilemnici Vás zve
na výstavu ilustrací Zdeňka Buriana k šesti knihám Eduarda Štorcha.

Výstava se koná od čtvrtka 2. června do 30. září 2022 ve Stálé
historické expozici v Josefově, Riegrovo náměstí čp. 8.
Otevření výstavy s autorem komentovanou prohlídkou se
uskuteční ve čtvrtek 2. června v 17:30 hodin.

CHCETE SI PROHLÉDNOUT PEVNOSTNÍ MĚSTO JOSEFOV?
SE VSTUPENKOU ALL INCLUSIVE MÁTE JEDINEČNOU
MOŽNOST NAVŠTÍVIT TYTO OBJEKTY:

Bastion No. I a podzemí

Stálá historická expozice v Josefově

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově
a Městské muzeum v Jaroměři
Vás zvou na přednášku

Ondřeje Tikovského

Páni ze Stubenberka ve východních Čechách aneb
mezi Podorlickem a Štýrskem
z cyklu Mezi řádky
ve čtvrtek 16. června 2022 v 17.30
do sálu Jaromír v divadle v Jaroměři
vstup volný
příští přednáška
15. září 2022 v Městském divadle v Jaroměři
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Bastion No. X

Bastion No. IX

Ravelin No. XIV

Za zvýhodněnou cenu zakoupíte vstupenku do všech těchto objektů na pokladnách:
turistický areál Bastion No. I a podzemí, Stálá historická expozice v Josefově, Bastion No. X
Bastion No. X, No. IX a Ravelin No. XIV je jedna prohlídková trasa,
která začíná na Bastionu No. X
Základní vstupné 200 Kč
Snížené vstupné 100 Kč
Otevírací doby jednotlivých objektů najdete na jejich oficiálních stránkách.
upozornění: během festivalu Brutal Assault není přístupný
Ravelin No. XIV a Bastion No. X a No. IX
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NOVÉ DOMINANTY NA
KRUHOVÝCH OBJEZDECH
V brzkých ranních hodinách v neděli 8. května byly osazeny kruhové objezdy
u Lidlu a Na Špici stylizovanými celokovovými plastikami z dílny Střední školy řemeslné v Jaroměři.
Celý proces usazování artefaktů zajišťovaly Technické služby města
Jaroměře, jeřábnické práce provedly
stavebniny Třasák, dopravu usměrňovala městská policie.
Návrhy na úpravu kruhových objezdů
tak, aby odpovídaly požadavkům integrovaného záchranného systému a byly od sebe jasně rozlišitelné, se ozývaly delší čas. Na Komisi kulturní v únoru
2020 dostala myšlenka jasnější obrysy.
Kruhový objezd s odbočkou na Josefov
má být ozdoben dělem, k nádraží má
mířit atrapa lokomotivy.
Protože se jednalo o pevnou překážku
na kruhovém objezdu, která musí splňovat určitá kritéria, aby nebránila plynulosti silničního provozu a dobrému
rozhledu, bylo nutné mít k takové změně souhlas Dopravního inspektorátu
v Náchodě. Podmínkou byla „průhlednost“ objektů a také jejich velikost byla
omezena. Administrativu spojenou se
souhlasem pomáhala řešit vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
paní Jana Hájková.
Zakázka se do řemeslné školy dostala až po zmírnění protiepidemických
opatření, kdy se učitelé a studenti vrátili zpět do školy a do svých dílen. Na
artefaktech začali studenti pracovat na
začátku školního roku 2021/2022.
Celkový návrh vytvořili učitelé odborného výcviku Lukáš Mochan a Aleš
Nývlt. O výrobu dominant se postarali

žáci 1. a 3. ročníku oborů „Umělecký
kovář, zámečník a pasíř“ a „Opravář
zemědělských strojů“. Oba výrobky se
skládají z několika dílů z důvodu lepší
manipulace a snazší povrchové úpravy žárovým zinkováním. Jmenovitě
na plastikách pracovali tito žáci:
David Hrdina, Lukáš Bouček, Dušan
Kolář, Tomáš Novohradský, Prokop
Patterman, Jan Síbr, Pavla Marie
Tafilová, Filip Paroubek, Jonathan
Giertli a Vojtěch Janda. Na vše dohlíželi učitelé odborného výcviku: Lukáš
Mochan, Aleš Nývlt a Jiří Zelený.
Mašinka váží kolem 500 kg, vysoká je 230 a dlouhá 320 cm. Dělo ráže
92 mm má přibližnou hmotnost 250 kg.
Zajímavostí je, že aby se docílilo co nejreálnějšího vzhledu, je hlaveň děla svařena z několika trub různých průměrů.
Hotové dělo bylo k vidění na dvoře
Střední školy řemeslné v Jaroměři již
30. dubna 2022 na oslavách 135. výročí jejího založení. Lokomotiva byla dokončena těsně před instalací na kruhový objezd u Lidlu.
Během měsíce června bude prostor kolem dominant upraven vysypáním kamenů a osazením drobné zeleně.
A jak budou vypadat další kruhové objezdy v Jaroměři? Kruhový objezd
u Tesca bude zdobit městský znak a na
Jakubském Předměstí uvidíme stylizovanou plastiku kostela svatého Jakuba.
Děkujeme všem, kdo se na realizaci

UZÁVĚRKA

pro červencové
vydání Zpravodaje je
10. června 2022.
Zpravodaj nevyjde
v srpnu.
podíleli. Obzvláště místostarostovi Jiřímu
Kubinovi, který byl tahounem a fandou
celého projektu. Díky těmto lidem a jejich
nadšení pro věc bude Jaroměř zase o něco pěknější.
–krý–

OHLEDUPLNÉ
POUŽÍVÁNÍ SEKAČEK
O VÍKENDECH A O SVÁTCÍCH

Vůně čerstvě posečené trávy
neodmyslitelně patří k letním
dnům. Údržba zahrady vyžaduje sečení trávy, které provází méně příjemný vedlejší
efekt v podobě velkého hluku.
Někdo se snaží dohnat péči o zahradu o víkendu, jiný se v témže čase snaží dospat po nočních
směnách.
Proto apelujeme na ohleduplnost
jaroměřských občanů a dobré sousedské vztahy, aby k použití hlučné mechanizace přistupovali s rozmyslem. O nedělích a svátcích, které jsou vyhrazeny odpočinku a návštěvám, nebo v brzkých ranních
hodinách či v čase oběda, je lepší
se této činnosti vyhnout a odložit ji
na vhodnější chvíli.
–krý–

PRACOVNÍ MÍSTA
NA MÚ V JAROMĚŘI
Aktuální
nabídku
volných
pracovních míst naleznete na
webových
stránkách
města
Jaroměře na Úřední desce, v sekci
Výběrová řízení (Personalistika).
https://www.jaromer-josefov.
cz/mestsky-urad/uredni-deska/
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TAJEMNICE MĚSTSKÉHO ÚŘADU V JAROMĚŘI
JAKO eOSOBNOST EGOVERNMENTU 2022

Magazín Egovernment již po sedmé v řadě vyhlásil soutěž o eOSOBNOST EGOVERNMENTU, v rámci které bylo možné nominovat jakéhokoli zástupce veřejné správy, který se významně zasloužil o posun elektronizace veřejné správy v České republice. Mezi
nominovanými nechyběla ani tajemnice Městského úřadu v Jaroměři, Ing. Michaela Skovajsová.
Během společenského večera, který proběhl 11. května 2022 v Nové budově Národního muzea v Praze, byly vyhlášeny výsledky eOSOBNOST
EGOVERNMENTU v pěti kategoriích:
obce, města, kraje, kategorie centrální
a kategorie za celkový přínos. Zástupci
veřejné správy Královéhradeckého kraje byli velmi úspěšní. V kategorii měst se
tajemnice Městského úřadu v Jaroměři,
Ing. Michaela Skovajsová, umístila na
krásném 2. místě. Shodou okolností 3. místo v této kategorii obsadil tajemník Městského úřadu v Dobrušce,
JUDr. Jan Šťastný, MPA a v kategorii
krajů obsadila taktéž bronzovou pozici
Ing. Radmila Velnerová, vedoucí odboru
analýz a podpory řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Moderátor večera, během kterého se

o hudební doprovod postaral Pražský
filmový orchestr, poukázal na fakt, že
„…přes všechny technologie, jejich rozvoj, zrychlování, zmenšování rozměrů,

zvyšování kapacity a dostupnosti, rozšiřování možností využití a další atributy je stále ze všeho nejdůležitější člověk, který je vymýšlí, ovládá a užívá.“
A nejinak tomu není ani na Městském
úřadě v Jaroměři. Nutno poznamenat, že tajemnice úřadu byla letos na
tuto cenu nominována dokonce dvakrát. Nejenom, že se zasloužila o prosazení systému FOSY, který je zaměřen
na ochranu oznamovatelů a Jaroměř
se tak stala prvním jeho uživatelem
v Královéhradeckém kraji, ale také byla
nominována za významný posun elektronizace městského úřadu, která během posledních let postoupila dopředu
mílovými kroky.
Ivana Vejvodová, metodik
spisové služby MÚ Jaroměř

SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ SE BLÍŽÍ
POPLATEK JE SPLATNÝ NEJPOZDĚJI DO 30. ČERVNA 2022
MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Dnem 1. ledna 2022 vstoupila v platnost
nová Obecně závazná vyhláška města
Jaroměře č. 3/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství (komunální odpad).
Poplatek platí:
• fyzická osoba přihlášená v obci,
platí i pro všechny druhy pobytů
podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky,
• fyzická i právnická osoba, která
má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu;
má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně.
Sazba poplatku pro kalendářní rok 2022
je stanovena ve výši 500 Kč.
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 6. 2022.
MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Povinnost hradit tento poplatek je dána Obecně závaznou vyhláškou města
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Jaroměře č. 3/2019 o místním poplatku
ze psů.
Poplatek platí:
• fyzická osoba přihlášená v obci,
platí i pro všechny druhy pobytů
podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky.
Sazby poplatku pro kalendářní rok 2022
jsou stanoveny ve výši:
a) 100 Kč za psa držitele s pobytem
v části města Semonice, Starý
Ples, Jezbiny, Dolní Dolce, v ulicích
Brdce, Na Brdcích, Polcovský
dvůr, v části ul. Velichovská (dle
přílohy č. 1 vyhlášky), v části ulice
Náchodská (dle přílohy č. 2 a 3
vyhlášky),
b) 400 Kč za psa držitele s pobytem
v rodinném domě a za psa držitele s trvalým pobytem v sídle
ohlašovny,
c) 1000 Kč za psa držitele s pobytem
v bytovém domě,
d) 1500 Kč za psa držitele, kterým
je právnická osoba nebo fyzická
podnikající osoba,
e) 100 Kč za psa, jehož držitelem je
osoba starší 65 let.
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 6. 2022.
Poukázky k platbě místních poplatků

nerozesíláme.
Variabilní symboly pro úhradu poplatku
zůstávají stejné, jako v předchozích letech, každý občan má svůj vlastní variabilní symbol, platby nelze hradit za více
osob pod jedním symbolem. Rovněž nelze sloučit do jedné částky platbu místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – komunální odpad
s platbou poplatku ze psů.
V případě, že Vaše nezletilé dítě dovrší v roce 2022 plnoletosti, bude mu pro
platbu místního poplatku za komunální
odpad přidělen nový variabilní symbol,
který na vyžádání sdělíme písemně, případně telefonicky na tel. čísle 491 847 238
nebo 491 847 231.
Uvedené poplatky je možné uhradit:
• v hotovosti nebo platební kartou
v pokladně Městského úřadu
v Jaroměři, 1. patro, číslo dveří 114,
• prostřednictvím České pošty,
pomocí poštovní poukázky,
• převodem na účet města Jaroměře,
č. ú. 9005-820551/0100, a to
s uvedením variabilního symbolu,
který je každoročně stejný.
Pokud si variabilní symbol nepamatujete, je možné jej zjistit osobně na odboru plánovacím a finančním Městského
úřadu v Jaroměři, 1. patro, číslo dveří 111
nebo telefonicky na číslech 491 847 238
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a 491 847 231. Obecně závazné vyhlášky města Jaroměře, včetně příloh, najdete na webových stránkách
města
https://www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/uredni-deska v sekci Obecně závazné vyhlášky
a nařízení.
Děkujeme všem občanům, kteří již
svoji letošní povinnost splnili, a místní poplatky ve správné výši a včas
uhradili.
Rovněž děkujeme všem, kteří svoji povinnost splní včas, tedy do
30. 6. 2022.
Upozorňujeme, že pokud nebude
platba místních poplatků provedena v řádném termínu splatnosti, případně nebude provedena ve správné
výši, může být poplatek zvýšen až na
trojnásobek.
odbor plánovací a finanční
MÚ Jaroměř

PIVNÍ POHODA, POHODA UPROSTŘED JAROMĚŘE
Společnost Bar and cocktail catering, ve spolupráci s Hostincem Malý Růžek
a městem Jaroměř, zorganizovali 14. května první ročník Pivní pohody v Jaroměři.

Uspořádat pivní festiválek s kvalitními
řemeslnými pivovary bylo dlouhodobým
cílem města, takže jsme rádi, že se realizace v Jaroměři konečně podařila.
Velké poděkování patří skvělým organizátorům, ale také vám, kdo jste na místo konání Pivní pohody v sobotu dorazili. Návštěvnost byla nad očekávání! Byla
dokonce tak vysoká, že k večeru došla
i některá piva a jídla. Protože Jaroměřští
mile překvapili svou účastí, budou v příštích letech organizátoři pravděpodobně
shánět více toalet i gastro stánků.
Bar and cocktail catering pro vás letos chystá ještě jednu událost, tentokrát ve spolupráci s Trhy Aleš. Na podzim 28. 10. 2022 můžete navštívit už
druhý ročník akce Street food piknik
v Jaroměři.

SVOZ BIOODPADU HNĚDÝMI POPELNICEMI
V LOKALITĚ NA PTÁKÁCH ZAHÁJEN DNE 6. 4. 2022

V lokalitě Na Ptákách byl zahájen svoz bioodpadu hnědými popelnicemi, a to každou středu, počínaje dnem 6. 4. 2022. Doposud si však popelnici pro bioodpad nevyzvedli obyvatelé 29 rodinných domů dotčené lokality.
Tímto naposledy vyzýváme tyto majitele rodinných domů (z ulice: Bavlnářská,
Jiráskova, Hrubínova, B. Němcové a Na Ptákách), aby tak neprodleně učinili. Smyslem
svozu hnědými popelnicemi je nejen sběr bioodpadu z vašich zahrad, jako je přebytečná tráva, větvičky, listí, apod., ale především přesunout do nich bioodpad z vašich kuchyní, který zpravidla končí ve směsném komunálním odpadu, kam nepatří.
Děkujeme, že třídíte správně nejen bioodpad.
Iveta Kovaříková, ředitelka Technických služeb města Jaroměře

Vzhledem k tomu, že se jak letošní Pivní
pohoda, tak loňský Street food piknik
v Jaroměři (28. 10. 2021) velmi vydařily,
doufáme, že se stanou jaroměřskou tradicí, podobně jako třeba Dožínkový den
v Jaroměři, Oživlý Josefov a další podobné akce pod širým nebem.
Velmi dobře nastavená spolupráce
s hlavními organizátory bude pokračovat a společně pro vás jistě nachystáme další příjemné chvíle s dobrým jídlem a pitím.
Za výbornou spolupráci a servis děkujeme Technickým službám města
Jaroměře a společnosti MěVaK Jaroměř.
Kolektiv odboru školství,
kultury a tělovýchovy

SYSTÉM „DOOR
TO DOOR“
Papír

1. 6., 6. 7. a 3. 8. 2022

Plast

30. 5.–3. 6., 13. 6.–17. 6. 2022
27. 6.–1. 7. 2022

Komunální odpad

6. 6.–10. 6., 20. 6.–24. 6. 2022
4. 7.–8. 7. 2022

Bioodpady (mobilní sběrna)

28. 6.–1. 7., 19. 7.–22. 7. 2022

Bioodpady, suť
a objemný odpad (mobilní sběrna)
7. 6.–10. 6. 2022

LÁVKA PŘES STARÉ LABE JE PO KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI

Město Jaroměř disponuje na 64 kilometry komunikací, jež jsou v jeho majetku. K nim patří také dopravní stavby jako jsou mosty
a lávky. Nedávno byla dokončena kompletní rekonstrukce Tyršova mostu. Město Jaroměř za tuto zdařilou rekonstrukci obdrželo
cenu Národního památkového ústavu. Rekonstrukcí prošla i lávka pro pěší u školní jídelny.
Město výzvu vyhlašovalo opakovaně, avšak marně. Možný zájem ze strany projektantů i realizačních firem byl
pouze o výstavbu úplně nové lávky, což
by představovalo investici minimálně za
3,5 mil. Kč bez DPH.
Po desítky let sloužila v lokalitě „za
Jutou“ občanům města jako spojení
městského centra s loukami a lokalitou v Růžovce. Vzhledem k jejímu technickému stavu bylo nutno lávku opravit. I s ohledem na havarijní stav staticky narušených základových pilířů potřebovala lávka kompletní rekonstrukci.

Po konzultaci se statikem bylo město
nuceno lávku dočasně uzavřít. Stalo se
tak bohužel v době, kdy projekční i realizační firmy neměly dostatečné kapacity a o menší a komplikovanější zakázku
neměly zájem.
Město se tedy rozhodlo vydat složitější cestou – nakonec se podařilo zajistit kompletní rekonstrukci lávky prostřednictvím tří společností, a to firem
z Rasošek, Jihlavy a Prahy, v celkových
nákladech 960 tis. Kč bez DPH.
Zaznamenali jsme dotazy, zda se vzhledem k delší době realizace a následnému

růstu cen celá akce městu neprodražila. Neprodražila. Město v tomto případě naopak ušetřilo více než 2,5 mil. Kč.
Mrzí nás však, že oprava neproběhla
rychleji a lávka byla uzavřena déle, než
jsme původně očekávali.
Děkujeme všem občanům za velkou trpělivost, omlouváme se za případné
komplikace, které s sebou uzavření lávky přineslo a věříme, že zrekonstruovaná lávka bude sloužit všem mnoho dalších let.
Jan Žíla, vedoucí odboru majetku města
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OBČANSKÁ PORADNA V JAROMĚŘI
„DŮLEŽITÉ JE NEPŘESTÁVAT SE PTÁT!“ ALBERT EINSTEIN

Nezvládáte plnit své finanční závazky? Máte dluhy? Přemýšlíte o podání návrhu na oddlužení? Máte problémy ve vztahu? Uvažujete
o rozvodu, řešíte péči o děti? Máte problémy s bydlením či v práci? Nebo jste v situaci, se kterou si nevíte rady?
Od toho jsme tu my – Občanská poradna – společně můžeme nalézt řešení problému nebo vám alespoň můžeme
pomoci při rozhodování či nasměrování
k nejlepšímu řešení.

•

OBČANSKÁ PORADNA POMÁHÁ
ZEJMÉNA V TĚCHTO OBLASTECH:
•
•

•

•

Dluhy – exekuce, pomoc se sepsáním návrhu na oddlužení.
Rodinné a mezilidské vztahy –
informace a pomoc se sepsáním
návrhu na rozvod, na úpravu
styku s dítětem, výživné.
Sociální dávky – pomoc při
vyplnění formulářů, informace,
kde zažádat o příspěvek na péči,
příspěvek na bydlení, přídavky na

•

•

děti, jak reagovat na rozhodnutí
orgánů v této oblasti.
Pracovně-právní vztahy –
možnosti ukončení pracovního
poměru, úraz v zaměstnání – na
co je nárok, zaměstnavatel dluží
mzdu – jak ji získat.
Bydlení – pomoc při problémech
s nájemní smlouvou – výpověď,
kauce, platnost nájemní smlouvy
při změně majitele bytu.
Majetkoprávní – jak vyřešit majetek – darovat za života či sepsat
závěť, možnosti sepsání závěti,
věcného břemene bydlení – co pro
mě a obdarovaného znamená.
Psychologické poradenství a terapie – emoční podpora, podpora

a pomoc v těžké životní situaci.
Pokud jste zde nenašli oblast, kterou řešíte, nevadí, ozvěte se a zkusíme se společně podívat na vaši situaci a nalézt řešení. Občanská poradna je bezplatná
anonymní služba.
Můžete nás navštívit každou středu
v budově Městského úřadu v Jaroměři.
Konzultační hodiny jsou uvedeny na
www.dk.charita.cz.

Předem se prosím objednejte:
telefonicky: 721 598 850;
terapie: 774 172 789;
e – mailem: poradna.sp@charitadk.cz
Bc. Jana Mikásková, vedoucí služby
Oblastní charita Dvůr Králové

JAK MĚSTO JAROMĚŘ RECYKLOVALO V ROCE 2021

Město Jaroměř v roce 2021 odevzdalo ke zpětnému odběru a recyklaci 75 685 kg elektrozařízení, které bylo následně zpracováno s využitím nejlepších dostupných technologií a v souladu s evropskými standardy.
Tím se podílelo na snížení
produkce skleníkových plynů
o 890,50 tun CO2. Toto množství oxidu uhličitého pohltí
343 vzrostlých smrků.
Dále pomohlo symbolicky
omezit těžbu ropy o 44 371,52
litrů této hořlavé kapaliny. To
je tolik litrů pohonných hmot
potřebných k absolvování
1660 cest z Prahy do Brna po
dálnici D1 osobním autem.
A nakonec se město Jaroměř odevzdáním ke zpětnému odběru a recyklaci

2021
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elektrozařízení podílelo na úspoře 456 769,26
kWh elektrické energie.
To je stejné množství
MĚSTO JAROMĚŘ
energie, jaké je potřeba
k 456 770 mycím cyklům
myčky nádobí.
Co se týče kovů, díky
recyklaci a zpětnému
odběru elektrozařízení,
bylo zrecyklováno jejich
slušné množství.
Zrecyklovalo se 43 572,47 kg železa, což
odpovídá množství železa potřebného
1 660

456 769,26

456 770
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1 863,36
124 225

272 945

Ing. Roman Tvrzník

předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

22.03.2022

k výrobě 1 786 kusů praček.
Mědi se podařilo zrecyklovat 1 535,31 kg,
což odpovídá množství tohoto kovu
potřebného pro ražbu 272 945 jedno
eurových mincí.
Hliníku bylo zrecyklováno 1863,36 kg.
Toto množství by posloužilo k výrobě
124 225 kusů plechovek o objemu 0,33 l.
Tyto výsledky byly vygenerovány k 22. březnu 2022 a doloženy na
Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí kolektivním systémem
Elektrowin.
–krý–

POLICISTA NETRADIČNĚ V JEDNÉ STOPĚ
JAROMĚŘSKÁ CYKLOHLÍDKA OPĚT V AKCI

V sobotu, dne 23. 4. 2022 od dopoledne až do odpoledních hodin, zajišťoval policista nadstrážmistr Tomáš Červenka z obvodního
oddělení Jaroměř klidný průběh „Pochodu okolo Jaroměře“.
Místo běžné pořádkové výstroje, taktické a neprůstřelné vesty, na které je z běžného výkonu služby zvyklý, na sebe ten den
netradičně oblékl cyklistický služební úbor. K němu si vzal
služební jízdní kolo v obvyklých policejních barvách.
Během celého dne dohlížel na bezpečný průběh již tradičně
velmi navštěvované akce a při této své neobvyklé službě najel bezmála 50 kilometrů. Hlavní kontrolní stanoviště bylo na
startu u jaroměřské sokolovny, a poté na Masarykově náměstí v Josefově.
Účastníci pochodu byli příjemně překvapeni přítomností policisty při průběhu akce a jeho dohled i nadšeně vítali.
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Leckde ztěžoval službu konajícímu policistovi přesun na jízdním kole i náročný terén a velký počet účastníků, kterých bylo přes tisíc. Po skončení celé akce se však nadstrážmistr vyjádřil následně: „I když zajištění akce bylo náročné, příjemně
mě překvapilo, jak se chodci a cyklisté vzájemně respektovali.
Cyklisté byli při své jízdě zodpovědní a bylo patrné, že je i v jejich zájmu, aby byl zajištěn bezpečný průběh pochodu.“
Celá akce se setkala s pozitivním ohlasem, a tak nezbývá než
dodat, že při akcích podobného rozsahu se budou policisté na
zajištění bezpečí všech opět podílet.
por. Mgr. Miroslav Mervart
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SOUTĚŽNÍ SOBOTY U PUŠTÍKŮ

Bylo mrazivé sobotní ráno 12. března. Na náplavu v zákrutu Labe, kousek od Jaroměřského krematoria, se sešlo několik zachumlaných postav. Postupně přicházely další a další, až jich bylo něco přes třicet. Všichni ti lidé dnes přišli, aby se zúčastnili prvního ročníku kulinářské soutěže „Vo půl hrnce (a celý ucho k tomu!)“. Kromě ochránců přírody Puštíků dorazili i kamarádi z kmene ligy
lesní moudrosti Tate Osmaka.
Pravidla soutěže byla jednoduchá.
Uvařit na otevřeném ohni libovolný pokrm, který ovšem musel obsahovat mrkev, a představit ho tříčlenné porotě.
Okolo půl desáté už praskal oheň v deseti ohništích rozesetých podél břehu
řeky, u nichž se hemžili členové jednotlivých týmů. Slunce se začalo opírat do
zad soutěžících a najednou bylo o důvod
víc užít si tenhle den v krásném kousku
přírody. Prostor zaplnilo cinkání ešusů, šumění řeky a veselé hlasy. O půl
dvanácté už měli téměř všichni navařeno, a tak začalo veliké stěhování kuchařů. Každý vybaven lžičkou, ať už ve
skupince nebo sám, začal obcházet kotlíky i ešusy a ochutnával. A že bylo co.
Nejníže po proudu se vařila indická kuchyně a o kousek výš zase italská. Dole
u řeky bublal v jednom kotlíku vývar, v
druhém čočková polévka, hned vedle
se vařily čínské nudle, o kus dál buřty
na pivě a taky výborný srnčí guláš. Pod

vrbou se zase smažily mrkvové placky,
ve vyschlém korytě Běluňky se na slunci sušily nudle do dalšího vývaru a úplně vzadu voněla masová směs do tortill. Nejtěžší úkol měla porota. Vybrat
ze všech delikates tři, které prohlásí za
nejlepší. Jejich autoři pak obdrželi ucha
od hrnce ze vzácných kovů a absolutní vítěz navíc získal putovní trofej a k ní
privilegium obtisknout na ni své vlastní
ucho a svou výhru tak zvěčnit.
O tři týdny později byla zase sobota a s
ní další soutěž. Tentokrát ale úplně jiná
a na úplně jiném místě. Na slepém rameni Labe za Jutou se totiž konalo místní kolo Zlatého listu. Soutěžních hlídek
bylo 8 a stejně tak i stanovišť, kterými
musely projít. Na každém z nich na ně
čekaly otázky tematicky rozdělené podle různých biotopů. Soutěžící tak museli využít své vědomosti o lesích, horách,
mokřadech, řekách či rybnících, polích
a loukách nebo třeba přírodě ve městě.

Aby dopřáli odpočinek svým hlavám,
mohli zajít na jedno z nesoutěžních stanovišť a zkusit si zahrát lakros, pokosit kus louky nebo se projít po slacklině. Chladné počasí všechny trochu popohnalo, a tak se už kolem druhé odpolední odměněni diplomem, drobnou cenou a snad i několika novými vědomostmi rozcházeli domů.
ČSOP Puštíci Jaroměř

VELIKONOČNÍ ZPÍVÁNÍ

Ve středu 13. dubna za krásného slunečného jarního počasí zahajovaly děti z jaroměřského dětského domova svým vystoupením sezónu pravidelných středečních koncertů před vinotékou U svatého Mikuláše na náměstí v Jaroměři.
Zazněly písně s jarní tématikou a velikonoční koledy. Návštěvníci vinotéky i koncertu si mohli již s týdenním
předstihem prohlédnout výstavku velikonočních prací dětí z dětského domova, případně si některý z výrobků
odnést domů na památku. Děkujeme
vinotéce U sv. Mikuláše, zvláště pak
paní Vlastě Rudolfské a paní Monice

Stankeové, za umožnění prezentace
našeho dětského domova a všem návštěvníkům za potlesk a milé přijetí,
kterého se dětem dostalo.
Díky dobrovolným dárcovským příspěvkům mohly být zakoupeny různé
výtvarné a kreativní potřeby pro děti.
Bc. Dagmar Vymetálková a Dagmar
Špringerová, Dětský domov Jaroměř

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

První květnový týden strávili žáci 4. A, 3. B, a 2. B na škole v přírodě v krásném
prostředí Krkonoš na Kolínské boudě. Dopoledne jsme se zábavnou formou chvíli učili, ale hlavně jsme si užívali pobyt venku.
Místy byly ještě zbytky sněhu a díky jeho tání byla v okolí spousta potůčků,
což se žákům nejvíce líbilo.
Odpoledne mívaly děti program pod vedením instruktorů – hrály různé hry
venku, v tělocvičně, výletily. Večer po
skupinkách stihly i plavání a na závěr byla i párty, která udělala krásnou tečku.

Z naší školy odjely 13. 5. na školu v přírodě i další třídy – 3. A a 4. B, ale ty se
vydaly mnohem dále, odjely za mořem
do Itálie.
Mgr. Eva Rohnová ZŠ B. Němcové
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MATEŘSKÁ ŠKOLA V JOSEFOVĚ
K TALÍŘI JSOU PŘÍBORY, K ŘÍZKU ZASE BRAMBORY…
TALÍŘEK JE KULATÝ, POLÉVKA JE HORKÁ, ALE JÁ SE NESPÁLÍM, DO POLÉVKY FOUKÁM…

Ano, jak už slova napovídají, dnes bude řeč o správném stolování, hygienických a stravovacích návycích. Možná máte doma dítko školou povinné, možná předškoláka, možná se chystá vaše ratolest po prázdninách poprvé do školky. Jistě chcete, aby vstup do předškolního zařízení byl pro vás i vaše dítě co nejméně stresující, plný radostných zážitků a splněných očekávání. I pro nás je vaše spokojenost prioritou, proto nám dovolte předat vám pár užitečných informací.
Každé správné stolování začíná v koupelně či umývárně. Abychom si mohli na
jídle pochutnat, potřebujeme si nejprve
umýt ruce. Při nástupu do MŠ ještě tento postup není pro každé dítě samozřejmostí, děti se vše teprve učí. Naučte jej
otevřít kohoutek, opláchnout, poté samostatně nadávkovat mýdlo, namydlit, opět opláchnout, zavřít kohoutek.
Důležité je ostříkání rukou nad umyvadlem, než si je dítě utře do ručníku – pokud tak neučiní, z kapiček vody vznikne na dlažbě mokrá cestička a hrozí uklouznutí. Je třeba myslet na to, že od
umyvadla k ručníku děti mají dál než
doma.
Nutné je vypěstovat návyk mytí rukou
po použití WC. Někdy dítě zapomene,
jde rovnou k umyvadlu, umyje se a poté jde na toaletu. Pak trvejte na opětovné hygieně rukou.
Stolování je jakýmsi „rituálem“. Děti si
postupem času samostatně chystají nádobí – jak na svačinku, tak i na oběd.

U předškoláků je samozřejmostí správně prostřít talíř, příbor a hrneček, nalít pití. U svačin si děti samy zvolí porci,
k dispozici je vždy čerstvé ovoce či zelenina, a to nejméně tři druhy. Učte dítě správně používat lžíci – špetkovitým
úchopem, palcem nahoru. Pokud zvládne jíst lžící, můžete zkoušet příbor, důležitý je opět úchop zespod, palcem nahoru. Dítě by mělo umět vyškrabat talíř,
kolem talíře udržovat čistotu.
Se zvládnutím hygieny, čistoty a samostatnosti při stolování jde ruku v ruce
i zdravá životospráva. Dětem neustále vštěpujeme zásady zdravé výživy jak
formou her, tak i ve výchovně-vzdělávacích činnostech. V rámci preventivního
programu upozorňujeme na pitný režim, důležitost konzumace čerstvé zeleniny a ovoce, jejich významu pro naše zdraví. Při nástupu do mateřské školy se děti seznamují s novými chutěmi,
z domu mnohdy nejsou zvyklé na skladbu některých potravin, mnohé odmítají.

Některé nepřijímají stravu jinde než doma, vše je pro ně nové – prostředí, režim dne, kolektiv vrstevníků, paní učitelky. Vše se postupem času upraví, je
třeba trpělivosti. Děti nenutíme jíst jídlo, které neznají, nebo jim nechutná,
mohou pouze ochutnat. Co tříleté dítě
odmítá, předškolák bere jako samozřejmost. Děti většinou to, co nejedí doma,
ve školce slupnou bez reptání. A i kdyby
přesto – neřešte s ním jídelníček, zbytečně jej nestresujte. Do MŠ nechodí
přece kvůli jídlu.
Neméně důležitá v tomto směru je spolupráce školy a rodiny, je třeba „táhnout
za jeden provaz“. Pokud budete doma
nabízet dítěti ovoce, zeleninu, rozmanitou stravu a omezovat sladkosti, lépe
si zvykne přijímat tu „školkovou“. A o to
nám všem přece jde.
Všem čtenářům přejeme slunečné letní
dny a odpočinkovou dovolenou.
Kolektiv MŠ Josefov

EXKURZE 8. C DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY A SENÁTU ČR

V 8. ročníku v rámci občanské výchovy probíráme dělbu moci v České republice. Měli jsme možnost navštívit dvě významné instituce, které náleží do Parlamentu ČR – Poslaneckou sněmovnu a Senát.
Obě se zaobírají mocí zákonodárnou.
Vstup do nich je zdarma, dokonce i veřejnost se může zúčastnit plenárního
zasedání a vidět tak poslance i senátory přímo v akci.
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Pondělí je dnem, kdy se obvykle nekonají
schůze Poslanecké sněmovny, v Senátu
bylo také „volno“, proto jsme 25. dubna
mohli vyrazit vlakem do Prahy. Počasí
nám dovolilo projít si historické centrum Prahy a řadu význačných staveb jsme měli jako na dlani.
Poslaneckou sněmovnu tvoří zejména dva bloky starobylých paláců a měšťanských domů na Malé
Straně, později byly do sněmovního komplexu začleněny i další budovy. V paláci Smiřických
se nachází informační středisko, v němž jsme zhlédli animovaný film o parlamentarismu v ČR.
Poté jsme se přesunuli postupně
do Thunovského paláce, kde poprvé roku 1861 zasedal český zemský sněm a mimo jiné zde byla vyhlášena Československá republika. Právě z galerie pro hosty se
nám naskytl impozantní pohled
na bohatě zdobený jednací sál,

který je od roku 1993 dějištěm schůzí
Poslanecké sněmovny. Paní průvodkyně
nás vzala přímo dolů do sálu. Prohlédli
jsme si lavice s hlasovacím zařízením,
mnozí z nás si stoupli i za řečnický pultík. Zastavili jsme se také v tiskovém
středisku, které vzniklo zastřešením
Thunovského paláce. Dokonce jsme se
pozdravili s předsedkyní PS Markétou
Pekarovou Adamovou.
Sídlo Senátu ČR se nachází jen o pár
kroků dál na Valdštejnském náměstí.
Před samotnou prohlídkou jsme si prošli nádhernou Valdštejnskou zahradu,
která je sama o sobě architektonicky
a umělecky hodnotným prostorem, jehož atmosféru dotváří rozmanitá flóra
i fauna – pávi korunkatí a bílí, výři velcí,
kachny divoké i okrasní kapři koi.
Senát tvoří v současnosti tři paláce. V 17.
století vévoda Albrecht z Valdštejna za
účelem výstavby svého honosného sídla zakoupil a nechal zbourat téměř třicet malostranských domů a zahrad.
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Teprve od roku 1996 zde sídlí Senát.
My jsme si nejprve prošli skvostné historické prostory Valdštejnského paláce. Poté jsme se přesunuli do jednacího
sálu, který původně sloužil jako konírna. Z galerie pro hosty jsme si prohlédli celý prostor, který po povodních prošel rekonstrukcí.
ZŠ Na Ostrově

EXKURZE DO
ARCHEOPARKU
VŠESTARY
V úterý 3. května 2022 proběhla exkurze do Archeoparku ve
Všestarech, které se ve velmi hojném počtu zúčastnili žáci sedmých tříd. Po klidné cestě vlakem
a pár minutách svižnější chůze
jsme se ocitli v dobách minulých.
Archeopark nás přivítal příjemným prostředím a velmi ochotným
personálem.
Během dopoledne jsme absolvovali
dva programy – v jednom z nich jsme
se dozvěděli o možnostech boje a lovu, vyzkoušeli jsme si hod kopím, střelbu lukem a šípy či prakem. Umožněno
nám bylo také zkusit si obléct helmu
římského legionáře a obtěžkat si zbraně z různých historických období.
Druhý program nás zavedl do kuchyně – doslova. Hliněná pec se zažehnutým ohněm nám umožnila opéct si
vlastnoručně vyrobeného hada z chlebového těsta. Paní průvodkyně nám
též uvařila chutnou polévku z kopřiv,
divoké mateřídoušky, česneku, šťovíku, sádla a soli. Uvedené ingredience
byly před vhozením do vody žáky pečlivě nakrájeny pravěkým nožíkem.
Krátce po poledni jsme se vydali vlakem
zpět k domovu, spokojeni a najedeni,
bohatší o nové poznatky a zážitky.
Mgr. Natálie Kuncová, ZŠ Josefov

GYMNÁZIUM JAROSLAVA ŽÁKA V JAROMĚŘI
NENÍ JEN KAMENNÁ BUDOVA
I když stávající školní budova architekta O. Lisky oslaví už sté narozeniny (kolaudace
1928), nelze říci, že by šlo o „starou“ školu. Prostory gymnázia jsou moderní, vybavené nejnovějšími technologiemi.
A ani zahrada nezůstala v původním
stavu. Nejnovější změnou je vybudování venkovní environmentální učebny. Za
využití prostředků z dotačního titulu
výzvy Státního fondu životního prostředí ČR (Rekonstrukce a vybavení center
ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO – Přírodní zahrady) a prostředků školy se z nevyužívané
části školní zahrady stalo místo, v němž
je možné realizovat výuku ve venkovním
prostředí.
Víte, jak vypadá kakost oddénkatý, čistec nebo šalvěj hajní? A čím se liší dlužicha a kontryhel? To vše můžete nyní zkoumat a pozorovat právě v nově vybudované zahradě. Tato „venkovní učebna“ bude sloužit nejen výuce biologie a přírodovědných oborů. Je zde
botanická sbírka i geologická expozice,
součástí naučného okruhu jsou i ptačí

pítka, jezírko, hmyzí hotely a broukoviště, suchá zídka pro ještěrky a drobné živočichy. Venkovní učebna ale bude sloužit také k výuce dalších předmětů, ať už jazyků nebo výtvarných
a společenskovědních.
Přijďte se podívat, máme zde
pro všechny pozvánku:
Gymnázium Jaroslava Žáka vás srdečně zve na slavnostní otevření
zahrady s venkovní učebnou, které se koná 23. 6. 2022 v 9:00 hodin. Účast přislíbili náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
Mgr. Arnošt Štěpánek a starosta
Jaroměře pan Josef Horáček.
Gymnázium Jaroslava Žáka v Jaroměři

POJĎME SE (NE)BÁT

Ve čtvrtek 12. května se po Jaroměři potulovaly divně pomalované osůbky. Bílé
obličeje duchů, strašidelní zombíci, zakrvácená dítka školou povinná, a dokonce
i vlkodlak kroužící okolo divadla. Ano, tyto bytosti udivovaly a trochu děsily ty, kdo
nevěděli, že se koná školní akademie ZŠ Na Ostrově s názvem Pojďme se (ne)bát.
Na jevišti se střídali duchové s čarodějnicemi, ze kterých se pak vyklubali členové Ostrováčku. V jejich napodobení éry Osvobozeného divadla zazářil Jaroslav Horký za asistence Luboše
Žilky. Strašidelní „Flashklauni“ tančili s balónky a družině „Flashupírů“
nestačil jen tanec se skleněnými svítícími koulemi, ale stali se v jevištní fantazii podřízenými „Superupíra“
Miloše Tomka. Ten osobně ocenil některé osobnosti naší školy. Byli to žáci Aneta Caková,
Erika Freibergerová,
Martin Hofman, Sára
Horčičková,
Sofie
Kábrtová, Jiří Kubát
a paní vychovatelka ze školní družiny
Markéta Zapadlová.
Upírka Elvíra spolu se
svým filmovým štábem Studio P (páni
učitelé Zdeněk Půža
a Ondřej Pliczka)
natočila medailonky oceněných a pak

se rychle převtělila v žákyni Gitu
Mathauserovou. A stihla nejen roli na
jevišti, ale také roli neviditelnou a veledůležitou – úlohu pravé ruky inspicienta, kterou, jak už jsme léta zvyklí, zastávala opět paní učitelka Naďa Pávová.
Poslední medailonek patřil řediteli školy Miloši Tomkovi. Asi již není pro většinu Jaroměřáků tajemstvím, že se rozhodl po 22 letech předat ředitelské
žezlo svému nástupci Davidu Horkému
a posílit kolektiv nás, řadových učitelů.
Těšíme se, že náš staronový kolega bude mít proto více času na další účinkování v příští akademii.
Celým představením prostupovaly výjevy z konkurzu na nového moderátora, kterého se za přísného dozoru Jany
Doubkové a Milana Morávka zúčastnili Kateřina Řezníčková a Vít Svoboda.
Mladí adepti moderátorské profese
se snažili, co mohli. Artistické výstupy obou byly dokonalé, ať už šlo o slaňování, chůzi po rukou, odrážení útoku mistrů bojových sportů Jakuba
Bajzy a Matyáše Zalabáka nebo o tanec. V tanečním oboru se nezalekli ani
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silné konkurence vícemistrů ČR ve společenském tanci - sourozenců Elly a Ondřeje Steklých.
Nejdůležitější výstupy pak patřily těm, kvůli nimž se celá

akademie konala. Naši absolventi si připravili své rozloučení
s Ostrovem s obrovským nasazením a nadhledem. Každé loučení bylo jiné, stejně jako se od sebe lišily i tyto třídní kolektivy. 9. A zaujala stínohrou, 9. B vlastní písní, 9. C vyjádřila v komické scénce svou obavu ze střední školy. Všechny
scénky byly tak vyvážené, že letos nelze určit, která byla TOP. A ačkoli byly vtipné a veselé, jejich třídní učitelky potají stíraly slzy. A nejen ony. Ukáplo, snad mi to kluci
prominou, i těm našim „deváťákům drsňákům“.
Ukáplo i nám ostatním, jež jsme obdivovali scénu na jevišti i výstavu v předsálí, kterou připravily výtvarnice
Eva Jílková, Stáňa Tomková, Anička Bláhová a Štěpánka
Pečenková. A také ti, kteří hlídali účinkující děti v šatnách, prodávali vstupenky, připravovali technické podklady a spolupracovali jako každý rok s dokonalým personálem jaroměřského divadla, anebo jen seděli v sále.
Akademie je prostě naše srdcovka.
Za „Ostrováky“ Pavla Pazderová

DIVADELNÍ SETKÁNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

Pod názvem DivSe se už po několik let ukrývá krajské kolo loutkářské přehlídky a Dětské scény v Divadle Jesličky Josefa
Tejkla v Hradci Králové.
Dva roky na svou první účast čekal
soubor Popcorn a konečně se dočkal
a přivezl svou premiéru inscenace
„Měla to být pohádka“. Naše účast pokračovala maňáskovou rakvičkárnou
„Á hrome!“ souboru Convivium a soubor Je to tajný nabídl divákům a odborné porotě projekt Pavlíny Tiché,
který vznikal ještě v době distanční

výuky, „Jeden“, inspirovaný literární
předlohou „Muž, který sázel stromy“.
Výsledky nás opět potěšily. Lektorský
sbor nominoval na celostátní přehlídku Loutkářská Chrudim inscenaci „Á
hrome!“ a doporučil inscenaci „Jeden“.
Dále lektorský sbor udělil individuální Cenu Pavlíně Tiché za komplexní přístup k tématu a interpretaci

v inscenaci „Jeden“ a Cenu neviditelné herečce Tereze Prokešové v inscenaci „Jeden“.
Věřím, že jste nezmeškali Popcorn
v rámci programu Jařinec a stihnete
inscenaci „Jeden“ v Bastionu IV v pátek 24. 6. večer. Těšíme se na vás!
Jarka Holasová

Z BENEFIČNÍHO KONCERTU PRO UKRAJINU

V pátek 6. května se v městském divadle konal benefiční koncert s názvem „Vyrosteš, synu“. Koncert uspořádala ZUŠ F. A. Šporka
ve spolupráci s Diecézní katolickou charitou Hradec Králové pod záštitou starosty města Jaroměře Josefa Horáčka.
Příjemně naplněný sál naplnila skvělá muzika v podání Kytarového betlému Matyáše Brauna, který na jaroměřské zušce vede Miloš Dvořáček. Na
koncertě zazněla i píseň Vyrosteš, synu
v originálním znění i s českým překladem. Stala se nejen mottem koncertu,
ale i jedním ze silných okamžiků večera.
Ale z těch byl vlastně poskládaný celý

koncert. Program byl neobyčejně pestrý, zazněla na něm hudba od renesance
až po současnost a také díky průvodnímu slovu Miloše Dvořáčka se sál divadla naplnil chvílemi radosti plných smíchu, ale i chvílemi k zamyšlení i chvílemi dojetí.
Při závěrečné písničce Dezertér, kterou kytarový orchestr rozezpíval celý

sál, bylo doslova cítit touhu po tom, aby
se o válce už nikdy nemluvilo v přítomném čase, ale jen v minulém, třeba
v písničkách.
Ve sbírce dobrovolného vstupného se
vybralo do zapečetěné kasičky úžasných 26 679 Kč.
Částkou jedenáct tisíc korun se
ke sbírce přidali také zaměstnanci Technických služeb města Jaroměře.
Peníze do zapečetěné kasičky předala
přímo paní ředitelka Iveta Kovaříková.
Veškerá finanční pomoc je dále prostřednictvím Diecézní katolické charity
doručena všem potřebným.
Ze srdce děkuji vám všem, kdo jste přispěli ke konání koncertu, kdo pomáháte
jakkoliv ke zmírnění utrpení nevinných.
Přijměte mé přání pevného zdraví, dostatku sil a vždy čerstvé inspirace vším
krásným kolem nás.
Vlastimil Kovář
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ÚSPĚCH JAROMĚŘSKÝCH BOJOVNÍKŮ NA EVROPSKÉM ŠAMPIONÁTU

Ve dnech 30. dubna a 1. května se v Italském městečku Cervia konalo otevřené mistrovství Evropy federace WMAC (World Martial
Arts Committee), kde jsme za náš oddíl Allkampf-Jitsu (AKJ) Jaroměř vyslali dva zástupce, Lucii Šárovou a Marka Ševčíka.
První den jsme především sledovali kontaktní disciplíny jako byl kickbox
(kicklight, lightcontact, poinfighting),
dále pak grappling, thajský box a MMA.
V neděli se soutěžilo převážně v sestavách (karate, kung-fu, taekwon-do…),
ale také v kumite, sebeobraně a přerážení. To byla oblast, na kterou jsme
se těšili nejvíc a oba naši závodníci se
účastnili bojů v kategorii Kreativní (creative self defence) a Realistické sebeobraně (realistic self defence).
Mnoholeté zkušenosti a kvalitní příprava nakonec znamenaly vynikající
umístění obou našich sportovců. Lucie
Šárová je mistryní Evropy v ženské kategorii Creative self defence a stříbrnou
medaili si veze z druhé ženské kategorie Realistic self defence.
Marek Ševčík je mistrem Evropy

v Juniorské kategorii mužů v Realistic
self defence a bronzovým medailistou
v kategorii Creative self defence.
Je to pro náš oddíl i naše město velký
úspěch, a proto bychom rádi poděkovali všem, kdo se na podpoře pohybových
aktivit našich dětí podílí, a to jak finančně, tak i materiálně nebo svým volným
časem. Rádi bychom vás touto cestou
pozvali na malou ukázku našeho bojového umění Allkampf-Jitsu, která proběhne v rámci Dětského dne v Jaroměři
(29. 5. odpoledne v parku u knihovny).
Budete tak mít možnost shlédnout pokročilou dovednostní úroveň našich žáků v rámci probíhající přípravy na mistrovství České republiky, které proběhne začátkem června.
Za oddíl AKJ a Školní sportovní klub Jaroměř
Jozef Ševčík, Pavel Palička

HCM JAROMĚŘ, STARŠÍ PŘÍPRAVKA – ROČNÍK 2012
ZHODNOCENÍ SEZÓNY 2021/22

Máme dohráno, sezóna 2021/2022 je za námi a zdálo by se, že je čas na její zhodnocení. Zase tolik času nemáme, protože tréninkový koloběh se nezastavil. Ale pojďme se vrátit o několik měsíců zpět, na začátek měsíce září 2021.
Pro ročník 2012 to byl velký krok. Hráči
se přesunuli do jiné kabiny – ke starším
spoluhráčům ročníku 2011, což s sebou
přineslo spoustu změn.
Za prvé se museli všichni uskromnit,
protože kabina byla rázem zaplněná
a těsná. V průběhu sezóny nám ale rodiče pomohli v kabině místa upravit.
Jmenovitě pan Aleš Vlk vyrobil další police a hráči tak získali více prostoru pro
své věci.
Za druhé se hráči začali seznamovat,
k čemuž přispělo i hokejové soustředění
na konci léta. Soustředění je pro hráče

důležitou součástí pro start do další sezóny. Mnohdy je to pro ně po několika
měsících první možnost, jak se vrátit
znovu na led.
Trenéři si pro ně připravili bohatý program. O překvapení se postaral svou
návštěvou hráč HC Mountfield Martin
Štohanzl, který jim předal spoustu cenných zkušeností z velkého hokeje.
V rámci hokejové sezóny si ročník 2012
zahrál více než 42 utkání ve dvou týmech v minihokeji, dále sehrál turnaje v Jaroměři a Novém Městě a přátelská
utkání na velkém hřišti.
V nové sezóně dojde pro
ročník 2012 k velké změně. Z minihokeje se přesune do soutěže, kde se hraje
zápas na celém hřišti. Právě
z tohoto důvodu je trenéři začali na změny připravovat, a i proto sehráli hráči ročníku 2012 na konci sezóny turnaj v Jaroměři, kde
si mohli hru na celé hřiště
vyzkoušet.
Hrát na celém hřišti přináší pro hráče nové výzvy jak
z pohledu fyzické přípravy,
tak také z pohledu pravidel,

které je třeba si zažít. Oporou jim bude
tým skvělých trenérů.
Chtěla bych tímto poděkovat celému realizačnímu týmu HCM Jaroměř za jejich
podporu všem hráčům a také rodičům,
bez jejichž spolupráce se neobejdeme.
Jsem ráda, že i když se někdy úplně nedařilo, posouvali jsme se dál. Děkuji trenérům, že podporují hráče ve filozofii
fair play.
Michaela Němečková, vedoucí ročníku 2012

MÍROVÝ BĚH SE
ZASTAVIL V JAROMĚŘI
Druhý ročník Mírového běhu PEACE
RUN měl v plánu zastávku v Jaroměři.
Mezinárodní tandem běžců v doprovodu městské policie doběhl s mírovou pochodní až do jaroměřského parku. Pro děti z atletického oddílu TJ Sokol Jaroměř a děti z ostrovácké
školní družiny tu měli běžci připravený krátký program. Běžci sami si mohli vyzkoušet svou přesnost hodem na
„diskgolfový koš“ z DDM Klíč. Po drobném občerstvení běh pokračoval na
Hradec Králové.
–krý–
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HCM JAROMĚŘ, STARŠÍ PŘÍPRAVKA – ROČNÍK 2011
ZHODNOCENÍ SEZÓNY 2021/22

Sezóna 2021/22 pro nás začala s mírnými obavami, jelikož předchozí 2 roky byly velmi ovlivněny covidovým problémem, a tak jsme
doufali, že se podaří odtrénovat a odehrát všechny plánované tréninky, zápasy a turnaje. Starší přípravka, ročník narození 2011, má
v současné době stabilní kádr 11 hráčů a jednoho brankáře.
V případě absencí z důvodu nemocí byli doplňováni hráči ročníku 2012. Letošní
sezóna byla pro hráče nová v tom, že poprvé začali hrát na velkém hřišti v systému 5+1 na 3×15 minut. Někteří se na tuto změnu z minihokeje adaptovali velmi
rychle, jiní s příchodem ofsajdu a dalších
pravidel měli chvíli problém. Postupně
i toto bylo odbouráno a hráči se mohli soustředit na podání dobrého výkonu
a svůj sportovní růst.
Pokud se vrátíme na začátek, tak sezóna
pro nás začala už v polovině dubna, kdy
nám restrikce dovolily trénovat. V květnu jsme měli víkendové teambuildingovém soustředění a po něm jsme trénovali

v květnu a červnu 3× týdně převážně na
atletickém stadionu a dalších sportovištích. Kluci měli možnost pracovat na
pohybových schopnostech a zlepšovat
obecné i speciální – hokejové dovednosti. Po prázdninové pauze nám začala další část přípravy v srpnu, kdy jsme
se s chlapci scházeli na ASVAJi. 2× týdně
zde probíhaly tréninky zaměřené jak na
všeobecný sportovní rozvoj, tak tréninky specializující se na koordinaci a atletiku. Tento letní přípravný blok byl završen týdenním soustředěním v Jaroměři,
kdy měli hráči 2× denně přípravu na ledě a dále tréninky mimo led. Po absolvování tohoto přípravného bloku začala od

září již klasická hokejová sezóna s 3–4
tréninky v týdnu a víkendovými zápasy
a turnaji.
Hráči starší přípravky HCM Jaroměř absolvovali celkem 11 turnajů s 22 zápasy pořádaných Českým svazem ledního hokeje, kdy začínali 3. 10. 2021 v aréně hradeckého Mountfieldu zápasem
s domácími a týmem z Nového Bydžova
a svoje snažení ukončili 6. 3. 2022 na
vrchlabském zimním stadionu zápasem s Mountfieldem HK a domácím
HC Vrchlabí. Mimo tyto turnaje se také předvedli na turnajích v průběhu vánočních svátků v Jaroměři a Mini Winter
Cupu v Žamberku. Na konci letošní sezóny absolvovali celodenní turnaj v Litomyšli, kde vyhráli základní skupinu a postoupili do finále,
kdy podlehli HC Šumperk a skončili z 8 týmů na výborné 2. příčce. Sezónu zakončili druhým místem na vyrovnaném turnaji ve
Vrchlabí. Kluci si teď dopřejí zasloužené volno od společných aktivit. Mají individuální plány a budou pracovat na vlastním zlepšení,
aby se opět sešli připraveni k prvnímu bloku letní přípravy na další
hokejovou sezónu.
Radek Pilnáček, vedoucí ročníku 2011

KLUB NETRADIČNÍCH SPORTOVCŮ
HUSINECKÁ JARNÍ ŘEŽBA 2022

POJĎTE SI ZAHRÁT

FLOORBAL

PRO RADOST
A POHYB

Holky, kluci, baby a chlapi od cca 16 do 200 let – rádi se
občas protáhnete a udýcháte? Tak o sobě dejte vědět!
Nemusíte kdovíjak umět floorbal, nejdůležitější je chuť
hrát si a dobrá nálada.
Pište na jeden.clovek@seznam.cz
nebo volejte 608 054 986
Michaela Peterková
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V sobotu se naši hráči kubbu Petr Forst
a Karel Souček zúčastnili prvního turnaje letošní sezóny v Husinci (Řeži).
Počasí bylo nad očekávání překrásné,
proto s plným nasazením a natěšením
naši hoši vyrazili navázat na úspěšný loňský rok. Turnaje se zúčastnilo
24 týmů a základní šestikolová tabulka podle švýcarského systému byla pro
naše hráče úspěšná. Po pěti výhrách
a jedné remíze Našroťáci zakončili tuto
část na prvním místě. V play-off prošli kluci jednoduše přes první kolo do
čtvrtfinále, ve kterém se po amatérských chybách natrápili k postupu. Po
uklidnění zvládli porazit v boji o finále
vicemistry ČR z Police nad Metují a nakonec dovedli svoji cestu v kvalitním finálovém zápase ke zlaté medaili.

LETNÍ TURNAJE KNS

V sobotu 4. června pořádáme turnaj
v kubbu na Novém Plese, kde se utkají špičkové týmy, ale také úplní začátečníci. Poslední červnová neděle bude patřit druhému kolu Kanjam tour, tedy hry s létajícím talířem a plastovými
koši. A o červencových svátcích chystáme turnaj ve spikeballu pro začátečníky,
pokročilé i smíšené dvojice.
Pokud máte zájem se našich akcí zúčastnit, podívejte se na naše webové
stránky www.klubns.cz.

DALŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE

11. 6. Streetball Josefov
• veřejné hřiště Korunní hradby.
26. 6. Kanjam tour - 2. kolo
• Masarykovy sady, Jaroměř.
Vojtěch Plecháč
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PLAVECKÁ
SEZONA 2022
PLAVECKÝ AREÁL JAROMĚŘ
ul. KARLA LÁNSKÉHO 186

4. 6. 2022 – 28. 8. 2022

SILNIČNÍ CYKLISTICKÁ
SEZONA SE ROZBĚHLA
V neděli dne 8. 5. 2022 se jel
v Sezemicích tradiční, už 47. ročník silničního cyklistického závodu seriálu
Extraligy Masters. Jedná se o celostátní soutěž cyklistů amatérů, který je pořádán jako memoriál Jirky Krátkého.
Kategorii B 40 až 50 let, která absolvovala 5 okruhů v celkové délce 112,5 km vyhrál
Adam Škopek startující za oddíl TJ Jiskra
Jaroměř. Do cíle dojeli ve společném úniku s Jiřím Jiřincem z oddílu Vinohradské
šlapky s náskokem necelé dvě minuty
před pronásledovateli. Třetí dojel Zdeněk
Drábek z oddílu DZ BEX Cycling Team.
Dále se v tomto závodě v kategorii A, která absolvovala 6 okruhů v celkové délce
135 km umístil jako druhý Pavel Kwiecien,
taktéž z oddílu TJ Jiskra Jaroměř. Pro
první místo si dospurtoval Pavel Gonda
startující za klub SKILS Bike a jako třetí

Jaroslav Řeháček z Rafkarna IDEA
Cycling Team. Všichni ve stejném
čase. Tato kategorie startovala společně s kategorií M.

Karel Škopek

MISTROVSTVÍ SVĚTA DOGDANCING

Ve dnech 22.–24. dubna se ve francouzském Compiégne uskutečnilo
mistrovství světa v psím sportu Dogdancing. Každý stát zde mohlo reprezentovat pouze osm týmů a nám se podařilo v české reprezentaci
obsadit hned tři místa.
Startovala jsem s fenou Kirou v kategorii Heelwork to Music a s fenou
Foxy kromě této kategorie i v kategorii Freestyle. Celkem se šampionátu zúčastnilo 84 týmů. Po dva dny probíhala kvalifikační kola, kdy se deset týmů s nejvyšším bodovým hodnocením dostalo do nedělního finále. Z České republiky se do finále podařilo dostat jen Kiře a Foxy a to se
všemi sestavami, tedy celkem třikrát. V konečném pořadí jsme si potom
odvezly 5., 6. a 7. místo. Díky těmto umístěním se nám navíc povedlo pro
Českou republiku získat stříbro v soutěži národů.
Velké poděkování patří městu Jaroměř, které nás podpořilo v naší účasti na této prestižní akci.
Alena Smolíková

ATLETICKÉ JARO

Jarní část atletické sezóny tvoří spousta přespolních běhů, župní přebor a zejména soutěže družstev. Nejlépe si v sezóně 2022 vedou tradičně družstva mladších a starších žákyň, která se usadila na průběžném druhém místě mezi 12 krajskými družstvy.
V oblastní soutěži družstev přípravek děvčata podobně vybojovala průběžné druhé místo, chlapci jsou zatím čtvrtí.
Každoročně se naši atleti úspěšně zúčastňují župního přeboru v atletice. Letos se naše zelenočerné dresy objevily na
stupních vítězů napříč všemi kategoriemi celkem 20krát.
V kategorii minipřípravky se méně soutěží, ale o to více hraje.
Pod vedením trenérky Ivy Holečkové byl úspěšně dokončen
projekt Atletika do rodin, jehož cílem bylo zapojit do sportovní činnosti celé rodiny. Děti i rodiče absolvovali společně 2 tréninky a jeden závěrečný „závod“, kdy medaili dostal
opravdu každý.
Vrcholem letošní sezóny bude bezesporu Olympiáda dětí a mládeže, která se koná v červnu v Olomouci. Do krajské
reprezentace se nominovalo pět našich atletů, Bára Hocke,
Míra Blažek, Dája Dvořáková, Lukáš Horák a Anička Tázlerová.

Držme jim palce, ať v Olomouci předvedou to nejlepší, co je
jaroměřští trenéři naučili.
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SOCHA RUDOARMĚJCE V JAROMĚŘI BUDE ODSTRANĚNA

Zastupitelé města Jaroměře na svém jednání dne 27. dubna 2022 naprostou většinou (z dvaceti přítomných jeden proti, čtyři se
zdrželi) odsouhlasili přemístění sochy rudoarmějce, která byla od r. 1981 součástí „Památníku padlým a umučeným obětem druhé
světové války“ před Městským divadlem.
Pískovcová socha akademického sochaře Ladislava Zemánka rozhodně nepatřila k těm nejpovedenějším, po umělecké stránce špatné dílo, pro návštěvníky našeho města důvod k pozastavení či
kritice nevzhlednosti, pro nás jaroměřské součást běžného života.
Jaroměřští zastupitelé o osudu této

sochy jednali v minulosti mnohokrát,
hlasovali třikrát a vždy s výsledkem více
méně nevýrazným, ale sochu ponechali.
Tuto dnešní iniciativu odstartoval otevřený dopis paní Mgr. Bc. Jany Žárské
a paní PhDr. Michaely Peterkové, které
velmi emotivně odůvodnily nutnost odstranění. Uvádím krátkou citaci: „…celý
svět se zděšením sleduje agresi ruských
vojsk na Ukrajině, nám připadá už zcela nepřijatelné, že se v Jaroměři nachází pomník sovětské okupace“. Celý dopis je k dispozici na Městském úřadu v
Jaroměři.
Zastupitel Bc. Jan Slavík připravil na
jednání zastupitelů materiál, který byl
většinově odsouhlasen, s tímto textem:
„Vzhledem k situaci, kdy Rusko napadlo
Ukrajinu a vyvolalo tím válku a teror, je
pocta sovětskému vojákovi nevhodným
přežitkem. Navrhuji odborné odstranění a následné uložení na vhodné místo,
se zachováním veškeré piety.“
Jsou to opravdu ty správné argumenty, které ospravedlní rozhodnutí našich zastupitelů? Nebyl to náhodou voják ukrajinský? To si musí každý jeden
z nás rozhodnout sám. Vím, že můžeme
vrstvit argumenty pro i proti a k výsledku se těžko dobereme. Nejlepším soudcem pak je čas. Co na to řeknou příští generace?
Stále žehráme, a oprávněně, že nás něco či někdo rozděluje. Pro někoho to byl
pan Babiš, pro jiné pan prezident, nemoc
Covid či válka na Ukrajině. Více mluvíme o nemoci než o potřebě zdravého

života, více mluvíme o válce než o míru.
Svět je vždy takový, jak myslíme, mluvíme a konáme. Spíše bychom měli přemýšlet, co nás jako lidi spojuje. A přitom
je to tak jednoduché.
Všechny velké osobnosti naší historie se touto otázkou zabývaly – svatý Václav, Karel IV., Mistr Jan Hus, Jan
Amos Komenský či Tomáš Garrique
Masaryk. A dospěly ke stejnému závěru. Jsme příliš zahledění sami do sebe,
z rozumu jsme udělali modlu, nad kterou více není, sloužíme mamonu a jiný
než tento viditelný, chcete-li hmotný,
svět pro nás neexistuje.
Kam se poděla láska a krása, mnohé
ctnosti, schopnost vyslechnout názor
druhého, ukvapeně nesoudit a dokázat
odpustit? Přitom máme pouze jednoho
Pána a Jeho zákony. Tyto zákony musíme poznávat a pak se jimi řídit. Dvěma
pánům se sloužit nedá, to víme všichni.
Závěrem - tento krátký text jsem napsal
ne za nějakou organizaci, spolek, stranu či dokonce církev, ale pouze sám za
sebe s jediným cílem. Nadcházející doba bude čím dál rychlejší, vyostřenější
a pro nás je důležité zachovat si mírný
odstup a klidnou hlavu.
Při vědomí všeho, co nás přesahuje, být
sám sebou v tom nejlepším slova smyslu, být oporou slabším a alespoň občas se zahledět s poděkováním k modrému nebi.
Stanislav Rudolfský, zastupitel
Města Jaroměř

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V JAROMĚŘI

MILÍ ČTENÁŘI, máme tady červen. Měsíc, jehož název je odvozen od červů (červců), kteří se dříve sbírali a používali na výrobu
barviva nebo od plodu včel, kterého je v této době hojnost. V každém případě je to příslib krásných slunečných dnů a příval nové energie.
Hned na začátku měsíce, 4. 5. 2022, nás navštívil renesanční
muž několika talentů a profesí, Šimon Pečenka, s populárně-naučnou přednáškou „Dotek hypnózy“. Hypnoterapii si vyzkoušel na vlastní kůži a okamžitě došel k závěru, že ona je
způsobem, jak vyřešit potíže, které člověka trápí. Dokáže výrazně vylepšit fyzické i psychické zdraví bez vedlejších účinků. Uvádí se, že do hypnotického transu neboli změněného
stavu vědomí, je možné uvést 85 % lidí. Šimonu Pečenkovi se
podařilo rozptýlit pochybnosti o této metodě.
V dubnu naše knihovna vyhlásila 39. ročník literární soutěže
na téma: „Cestování v čase a prostoru“. 20. května 2022 se konala uzávěrka prací žáků ZŠ v Jaroměři a v Josefově. Práce jsme
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rozdělili do dvou kategorií a pustili se do čtení a hodnocení.
Výsledky budou vyhlášeny v následujícím čísle Zpravodaje.
28. 5. 2022 se konalo již čtvrté „přátelské setkání“ s paní Ludmilou Konvalinkovou. Téma bylo velmi atraktivní:
„Historie a inspirace šperky Madeleine Albright“. Každý její
šperk má svůj příběh a připomíná konkrétní osobu nebo událost z jejího života. Jako například starožitný orel z doby jejího
jmenování ministryní zahraničí, zebra, kterou si vzala na setkání s Nelsonem Mandelou, valentýnské srdce vyrobené její
pětiletou dcerou. Madeleine byla výraznou osobností světové
politiky a nejuznávanější americkou diplomatkou.
Pokračování na následující straně.
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ZDENĚK BURIAN – DOBRODRUŽSTVÍ PRAVĚKU

A CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU?

POZVÁNKA MĚSTSKÉHO MUZEA V JAROMĚŘI NA VÝSTAVU

Vyhlášení výsledků 39. ročníku literární soutěže: „Cestování v čase
a prostoru“.
Ve dnech 1. 6. , 9. 6. a 14. 6. 2022 přivítáme v naší knihovně žáky prvních
tříd ZŠ Boženy Němcové, Josefova
a Na Ostrově. Děti budou, poté co
předvedou čtenářskou zdatnost,
slavnostně pasováni na čtenáře.
Červnové počasí vás jistě bude lákat na procházky, práci na zahradě či výlety. Nezapomínejte také
ale na duševní odpočinek s krásnou
knihou.

Osobnost Zdeňka Buriana zde asi nemusíme blíže představovat. Rodák z Kopřivnice,
který prožil část svého dětství na počátku minulého století ve Štramberku, byl doslova okouzlen archeologickými nálezy ze štramberské jeskyně Šipka, což nepochybně sehrálo velkou roli pro jeho budoucí život.
Malíř a ilustrátor dobrodružné
literatury, který světově proslul zejména svými paleontologickými
rekonstrukcemi,
po sobě zanechal neuvěřitelné dílo čítající téměř deset tisíc prací. Jeho ilustrace doprovází více než 460 různých
knižních titulů od světoznámých autorů např. Julese Verna, Karla
Maye, Jacka Londona atd. Osudový význam pro jeho celoživotní dílo však měly ilustrace do knih od Eduarda Štorcha.
Padesát z nich jsme pro vás vybrali na
výstavu s názvem Zdeněk Burian – dobrodružství pravěku, kterou připravujeme ve Stálé expozici jaroměřského muzea v Josefově, Riegrovo náměstí č. p. 8.
Výstava, která se uskuteční ve spolupráci
s
Krkonošským
muzeem
v Jilemnic a s Městským muzeem a galerií v Hořicích, představí ilustrace k pěti knihám od Eduarda Štorcha – V šeru
dávných věků, Lovci mamutů, Bronzový
poklad, Statečné mládí (obsahující povídky Volání rodu a Osada Havranů)

Těší se na vás
Městská knihovna Jaroměř

STÁLÁ HISTORICKÁ
EXPOZICE
V JOSEFOVĚ
Riegrovo nám. č. p. 8, Josefov
tel. č.: 608 976 498

OTEVŘENO V ČERVNU
úterý – neděle, svátky
10:00–16:00 hod.

V ČERVENCI A SRPNU:
úterý – neděle, svátky
10:00–17:00 hod.

a Minehava.
Návštěvníci,
kteří
měli dosud možnost seznámit se
s Burianovými ilustracemi pouze prostřednictvím knižní reprodukce, budou překvapeni
uměleckou kvalitou originálů.
Burianovo výtvarné pojetí pravěkého období se v instalaci objeví v kontextu prehistorických nálezů
z Podkrkonoší ze vzácných archeologických sbírek hořického muzea. Mezi vystavenými exponáty z různých období
pravěku budou prezentovány také kosterní pozůstatky mamuta či nosorožce
srstnatého. Výstava bude otevřena od
2. června do 30. září 2022.
Výstavu ve čtvrtek 2. června od 17:30
otevře komentovanou prohlídkou autor výstavy, Mgr. Martin Witkowski,
archeolog
Krkonošského
muzea
v Jilemnici. Všichni jste srdečně zváni.
Rudolf Havelka, ředitel
Městského muzea v Jaroměři

DĚTSKÝ DEN V SEMONICÍCH

Dobrý den, zdravíme Vás ze Semonic. Po dvou letech se nám k velké radosti podařilo opět uspořádat Dětský den. Druhá květnová sobota nám přichystala nádherné slunné počasí, které si v odpoledních hodinách přišli do Semonic užít malí i velcí. Program byl
pestrý a nabízel hned dvě loutková představení. Tradičně nám svou pohádku zahrálo loutkové divadlo BOĎI – Bauerovi Josefov.
Tentokrát to byla pohádka „O Zubejdě Solimánské“. Pohádku „O hloupém Honzovi“ nám zahrálo divadélko Kozlíček, které jsme
v Semonicích přivítali poprvé.
Pro děti byla připravena překážková
dráha, na jejíž konci čekala sladká odměna, a také dvě dílničky. Ve tvořivé dílně si děti mohly vytvořit hmyzí „hotely“,
se kterými se nyní setkáváme v zahradách a parcích čím dál častěji. Po sobotním dětském dnu nám jich v našem okolí přibude více než čtyři desítky, což je
velmi dobrá zpráva.
Výtvarná dílna poskytla svým malým
návštěvníkům možnost vytvořit si dárkové krabice dle vlastních představ.
Využívali jsme tzv. ubrouskovou metodu, a co krabice, to originál. Děti svá díla ozdobily barevnými stužkami a na řadu přišla i práce s tavnou pistolí. Ruku
ochotně přiložily k dílu také maminky,
takže nám šla práce hezky od ruky.
Členové Osadního výboru Semonice
připravili řadu domácích dobrot, které

byly všem návštěvníkům k dispozici.
Členové Sboru dobrovolných hasičů si
vzali na starost občerstvení, a tak mohu
s čistým svědomím konstatovat, že žízní či hladem neměl opravdu nikdo šanci trpět
Děkujeme městu Jaroměř, které naše akce dlouhodobě podporuje, i všem
ostatním, kteří jakkoliv přiložili ruku
k dílu. Díky vám se podařilo přichystat
krásné odpoledne pro všechny zúčastněné. Věřím, že jsme mimořádně velké množství dětí i jejich rodičů nezklamali a budeme se těšit na viděnou opět
v Semonicích. Třeba již na Semonickém
cuketobraní, které se bude konat v sobotu 3. září 2022.
Za Osadní výbor Semonice
Lucie Kubálková

15

| RECENZE

MAGIC PÁRTY
MUZEA MAGIE V JAROMĚŘI

Přijměte pozvání na další Magic
party s kouzelnickým programem
pro děti i dospělé. Uvidíte,
co jste ještě neviděli a neuvidíte,
co si myslíte, že vidíte.

4. června 2022
15:00–16:45 hod.
Otevírací doba muzea
o víkendech a svátcích:
10:00–16:00 hod.
Adresa: Náchodská 432, Jaroměř.

TANGO LETEM SVĚTEM

Tradičně v úterý, tentokrát 17. 5. 2022, se konal již 409. abonentní koncert Klubu
přátel hudby s názvem Tango letem světem. Účinkující Markéta Laštovičková
(akordeon) a Pavla Tesařová (housle) přednesly skladby známých autorů, jakými jsou A. Vivaldi a C. Saint-Saëns, méně známých skladatelů (A. Piazzolla, R.
Galliano, G. Hermosa) a svých učitelů na konzervatoři.
Markéta Laštovičková představila také dvě vlastní skladby, z nichž Evening
Song měl premiéru v Paříži. Zaznělo
také nejznámější dílo A. Pizzolly s názvem Libertango. Přednesená skladba A. Skoumala Shalik dokonce vyhrála mezinárodní soutěž v Chorvatsku.
Závěrečný čardáš, hraný jako přídavek,
nemusely účinkující ani představovat.

Italský skladatel Vittorio Monti tímto
dílem dojímá celý hudební svět již od
roku 1904.
Obě mladé umělkyně získaly přirozeným vystupováním přízeň publika
a postaraly se tak o příjemně strávený večer.
Miroslav Martinovský

ELIŠKA PŘEMYSLOVNA – KRÁLOVNA ČESKÁ
RECENZE KNIHY PhDr. BOŽENY KOPIČKOVÉ

Přemyslovci byli jedinou panovnickou dynastií zemského původu vládnoucí na trůnu českých králů. Politicky mocný rod v mužské
linii postupně slábl do té míry, že po smrti krále Václava II. v roce 1305 byl jeho syn a nástupce Václav III. jediným žijícím legitimním Přemyslovcem.
Vzhledem k mládí
Václava III. a jeho sňatku s Violou Těšínskou
zřejmě nikdo netušil blízké vymření rodu. Představitelé mocenské elity země
však byli záhy zaskočeni změnou reality – dne 4. srpna 1306
byl král Václav III.
na válečné výpravě do Polska zavražděn v Olomouci. Po jeho náhlé smrti nastalo čtyřleté mocenské
vakuum vyplněné boji, neboť dědičkou českého království
byla Václavova sestra Anna provdaná
za Jindřicha Korutanského, který svoje
nároky prosazoval s obtížemi. Její mladší sestra Eliška se proto stala politicky
i společensky mnohem perspektivnější.
Sňatek Elišky s Janem Lucemburským
mimořádně ovlivnil budoucnost českého království, neboť jedním z potomků královského páru byl králevic Václav,
pozdější Karel IV., vládnoucí jako císař římský a král český až do své smrti dne 29. listopadu 1378. Karlova matka se nedožila (+ 1330) synova návratu do Čech po dlouhém pobytu v cizině, jeho nástupu na český trůn, natož
jakéhokoliv dalšího mocenského triumfu. Život této ženy zřejmě nebyl příliš
šťastný a její osobnost i vykonané činy
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byly hodnoceny spíše s rozpaky. Přesto
existuje určitá výjimka – s odstupem času je v doplněné podobě nyní vydána monografie s názvem Eliška
Přemyslovna – královna česká.
PhDr.
Božena
Kopičková vnímá poslední
vládnoucí
Přemyslovnu jako hrdou příslušnici dynastie, jako milující a zároveň nešťastnou matku, která trpěla (z vůle
svého chotě) častým odnětím svých dětí, jako duchovně zaměřenou i mystikou
ovlivněnou ženu a zároveň podporovatelku umění i vzdělanosti. Oprávněně
zdůrazňuje Eliščinu politickou aktivitu, vždyť ve středověku nebylo obvyklé, aby královna v nepřítomnosti manžela zastávala pozici regentky země,
byť z této mocenské konstelace vzešla domácí válka se stoupenci Alžběty
(Elišky) Rejčky (stále žijící královna –
vdova po Václavovi II., která se svého
postavení a z něho vyplývající prestiže,
nehodlala vzdát) z řad české a moravské šlechty v čele s Jindřichem z Lipé,
který byl životním partnerem Alžběty
(Elišky) Rejčky. Konflikt neskončil pro
Elišku Přemyslovnu vítězně a byla nucena uchýlit se na hrad Loket. Textové

pasáže o napětí mezi oběma královnami
„pražskou“ a „hradeckou“ patří k nejzdařilejším částem knihy, neboť autorka kompaktně porovnává obě významné ženy a jejich soupeření. V posouzení vztahu královského páru oprávněně
připisuje Janovi Lucemburskému větší díl viny za neuspokojivé manželství,
ale přesto vzniká dojem, že upřednostňuje ženské emocionální hledisko – dokázat míru únosnosti Eliščiny hrdosti na svůj rodový původ s jistotou nelze.
Autorka také zpochybňuje dříve společensky ostře vymezenou národnostní hranici raného 14. století, vždyť političtí spojenci Elišky Přemyslovny – německy mluvící šlechtici i duchovní, jako např. Bertold z Hennebergu či Petr
z Aspeltu – kteří se pohybovali v její blízkosti, jsou důkazem o neudržitelnosti národnostní vyhraněnosti odborných argumentů.
Při detailním pohledu na černobílé
snímky v textu knihy je zřejmé, že místy
byly použity starší fotografie (např. vyobrazený kostel sv. Jakuba na Starém
Městě v Praze) – o rozdílu se po zhlédnutí současného stavu restaurované fasády objektu lze přesvědčit. Kladem
publikace je barevná fotografická příloha unikátních artefaktů přímo či nepřímo spjatých s královnou Eliškou a listin
vydaných z její vůle. Informativní hodnotu knihy dotváří podrobný poznámkový aparát i seznam archivních pramenů a literatury.
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PhDr. Božena Kopičková předkládá čtenářům barvitý příběh
panovnice z rodu Přemyslovců, neboť pomocí studia i neúplných dobových pramenů sestavila jasné obrysy lidského bytí
a mocenského konání významné osobnosti. Po přečtení publikace je zřejmé, že Eliška Přemyslovna byla sebevědomá
a odhodlaná žena, která na kolbišti soudobé politiky i v prostředí dvorských intrik hrála důstojné, ne vždy vítězné partie,

ale víra v duchovní svět jí pomáhala překonávat veškeré rány
osudu, aby v okamžiku konce svého pozemského života byla
připravena vejít do nebeské brány…
Stanislav Vaněk
Kniha vyšla v nakladatelství Vyšehrad, Praha 2022, 180 stran.

PŘÍCHOD LÉTA DO BASTIONU IV

Již 10. ročník Dnů otevřených ateliérů pořádá Centrum uměleckých aktivit z Hradci Králové ve dnech 11. a 12. června. V tyto dny
budou zpřístupněné umělecké a řemeslné ateliéry a dílny ve Východních Čechách. Ideální je spojit tyto prohlídky s cyklovýletem.
Více informací najdete na Facebooku pod názvem Dny otevřených ateliérů v Královéhradeckém kraji.
Také náš bastion bude mít dveře dokořán a do svých ateliérů vás pozvou
např. malíř moře Gabriel Alex, sochař
žen a koní Petr Novák z Jaroměře, nebo designéři Tomášové Hak a Mrkvica.
Jejich značka IDEAFACE pipe design
existuje již 7 let a baví nás svým upcyklačním uměním, při kterém zpracovává především vodovodní potrubí a různé předměty z kovošrotu do podoby designových kousků nábytku a doplňků.
K takovémuto zpracování odpadu je vede i současná situace a zvyšující se ceny materiálů. Ve své upcyklační dílně
pro vás připravili workshop, při kterém
si sami můžete sestavit nějaký zajímavý kousek. Na vysvětlenou: Upcyklovat
znamená staré nepotřebné věci přetvořit a povýšit je tak na
výrobky vyšší užitné i umělecké úrovně.
V naší Výstavní síni si můžete také prohlédnout výstavu Historické impulzy, která představuje fotky vytvořené různými ušlechtilými historickými
technikami, jejichž autory jsou účastníci
kurzů pod vedením Ivana Nehery právě v Centru uměleckých aktivit v Hradci
Králové.
Náš spolek umělců, uměleckých řemeslníků a přátel umění se utěšeně rozrůstá.
V současnosti máme již 40 členů. V poslední době se k nám přidali např. malíř,
sochař, zedník a vynálezce (vše v jedné osobě) akademický sochař Zdeněk
Dudek z Hradce Králové, jehož obrazy
a mobilní lampy uvidíte v naší Výstavní
síni v listopadu. Dílnu na výrobu strunných hudebních nástrojů si u nás zřídil muzikant a výrobce plachetnic Jan
Fišer (www.fiserguitars.cz) z Dubence,
který do budoucna bude připravovat
hudební workshopy i koncerty.
A zatímco Zdeněk Dudek je náš nejstarší člen, nejmladším se stal Jan Paďour
nejmladší, studující umělecké zpracování dřeva v Hradci Králové.
Nejnovější díla našich členů budete moci

obdivovat na spolkové výstavě Letní salon
Umělecké kolonie, jejíž vernisáž plánujeme
na pátek 24. června v 19 hodin. Bude to
bohatý večer, zpříjemněný dobrým občerstvením a zajímavým hudebním programem, jehož vyvrcholením bude ve
22 hodin dramatické představení souboru Je to tajný! ze ZUŠ F. A. Šporka
Jaroměř. Inscenace má název „Jeden“.
Jedná se o blízkou, hodně prašnou a zakouřenou performanci pro diváky bez
respiračních obtíží. „Usoudil, že kraj hyne, poněvadž je tam málo stromů. A protože nemá nějakou důležitou práci, rozhodl se, že tu situaci napraví. Objevil
znamenitý prostředek, jak být šťastný.“
(Jean Giono).
Je to tajný! je soubor literárně dramatického oboru jaroměřské ZUŠ, kterému
není jedno, co se kolem nás děje. Pod
režijním vedením Jarky Holasové a samotného souboru se představí Pavlína
Tichá, Michaela Zelená, Petr Kosejk nebo Tereza Prokešová.
Filmově vzdělávací klub připadá tentokrát na středu 29. června. V 18 hodin

můžete přijít na popovídání u dobré
večeře a v 19 hodin začíná promítání
snímku Sedím na konári a je mi dobre.
Jeden z nejlepších filmů Juraje Jakubiska
vypráví jednoduchý a zároveň spletitý příběh dvou válečných navrátilců Pepeho a Prengela (Bolek Polívka
a Ondřej Pavelka). Od chvíle, kdy se náhodou potkají, budou jejich osudy pevně propojené. Oba společně najdou poklad, usadí se v opuštěné židovské pekárně a začnou péct chleba. Společnou
láskou se jim stane tajemná dívka Ester
(Markéta Hrubešová), která se tu jednoho dne objeví. Dvojici svérázných hrdinů
ovšem čekají ještě různé další peripetie
jejich společného osudu. Film, v němž
se zcela v intencích režisérovy poetiky proplétají historická fakta s fantazií a hrou, nahlížené výtvarnou kamerou Laca Krause, natočil Juraj Jakubisko
v roce 1989 v koprodukci s NSR a s výraznou účastí českých herců.
Tak přijďte k nám do Umělecké kolonie potěšit oko i ucho a osvěžit ducha!
Těšíme se na vás.
Za Uměleckou kolonii Bastion IV
Markéta Škopková

17

| AKCE

Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř

Červen 2022

Vychází červnové číslo časopisu ZUŠkoviny
1. středa v 18:00 hod.
koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ JANY
PŘIBYLOVÉ

Prázdninová
keramická dílna

6. pondělí v 18:00 hod.
koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ
MARTINY ZEMKOVÉ
A PAVLA HERZOGA

DDM Klíč Jaroměř Josefov

8. středa v 18:00 hod.
koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ
MARTINA BRUNNERA

16. 7. 2022 a 27. 8. 2022,
8–12 hod. a 13–17 hod.
Cena: 1 000 Kč

Výroba interiérových i exteriérových výrobků
pro radost

9. čtvrtek v 18:00 hod.
koncertní sál školy
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ŽÁKŮ MILOŠE DVOŘÁČKA
13. pondělí, v 17:00 hod.
koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ
IVETY KREJSLEROVÉ
14. úterý v 17:30 hod.
koncertní sál školy
ABSOLVENTSKÝ PODVEČER
absolven� ze tříd Jany Kovářové,
Lukáše Janka a Radky Ulichové

Denisa Košková, tel.: 733 642 218, email: ddmklic.art@seznam.cz
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15. středa v 18:00 hod.
koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ
MARKÉTY KOČÍ
A ROMANA HORSKÉHO
17. pátek v 17:00 hod.
koupaliště „Na Úpě“
KONCERT PRO RADOST
velký dechový orchestr Brass
Orchestra a rocková kapela SUDY
20. pondělí v 17:00 hod.
koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮJANY
POZŮSTALOVÉ A LUKÁŠE
DOLEŽALA
22. středa v 17:00 hod.
koncertní sál školy
PŘEDVÁDĚČKA DRAMAŤÁKU
23. čtvrtek, v 18:00.
zahrada před ZUŠ
KONCERT NA ZAHRADĚ
Základní umělecká škola F. A.
Šporka, Jaroměř,
Na Obci 142, tel.: 491 812 356
www.zus-jaromer.cz

KALENDÁRIUM | ČERVEN 2022
1. 6. v 17:00
Středeční koncert před vinotékou
KRVESAY
Vinotéka u sv. Mikuláše
Náměstí ČSA 60
Pořádá: Stanislav Rudolfský
2. 6. v 17:30
Výstava
ZDENĚK BURIAN DOBRODRUŽSTVÍ
PRAVĚKU
Stálá historická expozice v Josefově,
Riegrovo náměstí č. p. 8
Pořádá: Městské muzeum v Jaroměři,
Krkonošské muzeum v Jilemnici
4. 6. v 19:00
Procházka pohádkovým lesem
NOČNÍ PŘÍRODA JOSEFOVSKÝCH LUK
Sraz u Podklasního mlýna pod
Josefovem
www.birdlife.cz
5. 6. ve 13:30
Procházka pohádkovým lesem
POHÁDKOVÝ LES
Josefov u padacího mostu
www.ddmklic.cz
7. 6.–12. 6.
všední dny 8:00–18:00
o víkendu od 9:00–19:00
Pojízdné muzeum
zrekonstruovaných vozů
LEGIOVLAK
Železniční stanice Jaroměř
www.csol.cz/legiovlak
8. 6. v 17:00
Středeční koncert před vinotékou
NA POHODU
Vinotéka u sv. Mikuláše
Náměstí ČSA 60
Pořádá: Stanislav Rudolfský
10. 6. 2022
NOC KOSTELŮ V SEMONICÍCH
18:00–20:30 komentované prohlídky,
otevřená věž, kavárnička.
Od 21:00 koncert Petra Bischofa.
Pořádá: Českobratská církev evangelická v Semonicích.
www.nockostelu.cz
10. 6. 2022
NOC V KOSTELŮ V KOSTELE
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
18:00–18:45 mše svatá (mše s výzvou
k přinášení proseb do košíku přímluvných modliteb).
18:45–19:15 komentovaná prohlídka
kostela.

19:15–20:00 Večer chval (hudební
vystoupení jednotlivých farníků
s motlitbou chval).
20:00–20:15 závěrečná modlitba
s požehnáním městu a všem, kteří
v něm přebývají.
Pořádá: Římskokatolická farnost
Josefov
www.nockostelu.cz
10. 6. 2022 od 19:00–23:00
NOC KOSTELŮ V KOSTELE sv. MIKULÁŠE
18:00-19:00 mše svatá.
19:00–23:00 komentovaná prohlídka
kostela sv. Mikuláše, krypty s mumiemi,
hudebního literátského kůru a varhan.
Pořádá: Římskokatolická farnost
Jaroměř
www.nockostelu.cz
11.– 12. 6.
DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
V UMĚLECKÉ KOLONII BASTION IV
Okružní 242, Josefov
Pořádá: Centrum uměleckých aktivit
v Hradci Králové

UPOZORNĚNÍ:
Změna programu vyhrazena.
Seznam pořadů nemusí být kompletní.
O cenách vstupného se informujte
u pořadatelů jednotlivvých akcí.
23. 6. v 18:00
Koncert
KONCERT NA ZAHRADĚ
Na Obci 142, Jaroměř, zahrada školy
Pořádá: ZUŠ F. A. Šporka
23. 6. od 9:00
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZAHRADY
S VENKOVNÍ UČEBNOU
Lužická 423, Jaroměř
Pořádá: Gymnázium Jaroslava Žáka
24. června v 19:00
Vernisáž s divadelním představením
LETNÍ SALON UMĚLECKÉ KOLONIE
Okružní 242, Josefov
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
25. 6. v 17:00
Pohádky z Bauerovic zahrádky IV
O ZUBEJDĚ SOLIMÁNSKÉ
Bauerovic zahrada
(bývalé zahradnictví Josefov)
Langiewiczova 304
www.bodi.cz

11. 6. v 15:00
Akce pro celou rodinu
SETKÁNÍ V TRÁVĚ
Masarykovy sady, Jaroměř
www.divadlojaromer.cz

29. 6. v 17:00
Středeční koncert před vinotékou
DÁŠA ŠKVRNOVÁ
Vinotéka u sv. Mikuláše
Náměstí ČSA 60
Pořádá: Stanislav Rudolfský

12. 6. v 13:00
Dílničky s tajuplnou hrou
JOSEFOVSKÉ ČAROVÁNÍ 2022
Pevnost Josefov – Bastion I. a podzemí
www.pevnostjosefov.cz

29. 6. v 19:00
Filmově vzdělávací klub
SEDÍM NA KONÁRI A JE MI DOBRE
Okružní 242, Josefov
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV

15. 6. v 17:00
Středeční koncert před vinotékou
DVAJAJA
Vinotéka u sv. Mikuláše
Náměstí ČSA 60
Pořádá: Stanislav Rudolfský

1. 7. v 19:00
Koncert
GAIA MESIAH
Areál Říčních a slunečních lázní
Na Úpě, Náchodská, Jaroměř
Pořádá: Říční a sluneční lázně Na Úpě

16. 6. v 17:30
Přednáška
PÁNI ZE STUBENBERKA VE
VÝCHODNÍCH ČECHÁCH ANEB MEZI
PODORLICKEM A ŠTÝRSKEM
Městské divadlo Jaroměř – sál Jaromír
Pořádá: Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Josefově
Městské muzeum v Jaroměři?
22. 6. v 17:00
Středeční koncert před vinotékou
ALTÁN TRIO
Vinotéka u sv. Mikuláše
Náměstí ČSA 60
Pořádá: Stanislav Rudolfský

ZUŠ F. A. ŠPORKA
INFORMUJE
NÁHRADNÍ TERMÍN
Zápis a přijímací zkoušky
do HO, LDO, VO
8. 6. 14:00–18:00 hod.

Základní umělecká škola F. A.
Šporka, Jaroměř, Na Obci 142,
tel.: 491 812 356
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VLAKOVÉ POŠTY A NÁDRAŽÍ JOSEFOV

V polovině 19. století dochází k výstavbě železničních tratí, které vedle významu vojenského měly velký vliv na rozvoj hospodářství
v rakousko-uherské říši. Jeho součástí byla i nová a rychlejší možnost přepravy osob, zboží i poštovních zásilek. Jedna z prvních tratí
byla stavěna do Josefova, především z důvodu rychlejšího spojení s pevností v těsné blízkosti hranic s Pruskem.
První jízda na trati Pardubice – Josefov
byla uskutečněna dne 15. října 1857. Trať
byla slavnostně otevřena v sobotu 4. listopadu 1857 za účasti císaře Františka
Josefa I., který na josefovské nádraží
dorazil v 15,00 hodin. Postupně pak docházelo k otevírání dalších úseků železnice z Jaroměře do Horek u Staré Paky
(1. 6. 1858), do Turnova (1. 11. 1858) a do
Liberce (29. 1. 1859).
Součástí vlakových souprav se stávaly
vagony určené i pro přepravu pošty.
Poštovní úředníci v nich používali
k znehodnocení poštovních známek nebo celin speciální razítka se jmény výchozí a konečné železniční stanice, datem přijetí k poštovní přepravě a číslem
vlakové pošty.
Přepravované listovní zásilky byly na
nádraží k vlakovým poštám sváženy
z přilehlých poštovních úřadů, též je bylo možné vhazovat do otvoru poštovní
schránky umístěné přímo na poštovním
vagonu, nebo byly předávány konduktérům jezdících ve vlaku.
Organizace vlakových pošt byla třístupňová. Na hlavních tratích jezdily řádné
úřednické pošty, dále vlakové poštovní
úřady nižšího řádu a sběrači listovních
zásilek ve vlaku od cestujících, zvaných
konduktéři.
Jako první pracovala od 1. května 1871
ve směru Pardubice – Liberec pojízdná
pošta číslo 18 - Fahrendes Postamt No.
18 a později mnoho dalších vlakových
pošt, které nádražím Josefov – Jaroměř
projížděly.
Dne 1. 5. 1859 byla otevřena železniční trať Josefov – Svatoňovice, 1. 8. 1868
byla trať prodloužena do Poříčí a dnes
polských Lubawky (Liebau) a Královce
(Königsberg). Roku 1870 byl zprovozněn
úsek z Poříčí do Trutnova a o rok později

Pohlednice zaslaná vlakovou poštou
číslo 117. Známky emise Hradčany
jsou znehodnoceny znárodněným rakouským razítkem použitým v roce 1919.
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byla trať prodloužena do Svobody nad
Úpou. Z nádraží Josefov – Jaroměř vyjížděly směrem na Trutnov vlakové poštovní úřady všech tří stupňů. Jako vlakový poštovní úřad nejvyššího řádu pracoval pod číslem 117 s textem v razítku
JOSEFSTADT – TRAUTENAU a v opačném směru TRAUTENAU – JOSEFSTADT
od 1. 2. 1898.
Vlaková pošta nižšího řádu číslo 385 na
trati JOSEFSTADT – LIEBAU a později JOSEFFSTADT – TRAUTENAU jezdila
i v opačném směru také od 1. 2. 1898.
Již před rokem 1886 na trati
PARDUBITZ – LIEBAU odbavovali listovní zásilky přímo ve vlaku poštovní konduktéři, kteří používali řádková razítka
různých čísel.
Josefovským nádražím též projížděla
směrem na Trutnov od 1. 5. 1895 úřednická vlaková pošta číslo 107 WIEN –
DEUTSCHBROD – LIEBAU, která byla
od 1. 5. 1909 nahrazena vlakovou poštou
číslo 107 WIEN – TRAUTENAU.
Na nepoštovní přepravu, především
pro osoby a náklady, používalo nádraží Josefov na přepravní doklady řádková

razítka s různým textem. Z kabinetní
fotografie jaroměřského fotografa L.
Lorenze byla vyrobena průkazka pro
pana Johanna Wagnera, penzionovaného zaměstnance rakouské soukromé
severozápadní a severojižní spojovací
dráhy. Vystavena byla ve Vídni 1. června 1904 a jemu vydána na josefovském
nádraží s dvěma otisky razítka s textem JOSEFSTADT/JAROMĚŘ ve fialové barvě.
Vedle přepravy osob a listovních zásilek byly vlaky přepravovány také objemnější a těžší náklady. Na jejich přepravu byl vystavován doklad Podací recepis, později pak Nákladový list. Na
něm byly uvedeny všechny náležitosti
potřebné k přepravě.
V současnosti již není možné listovní zásilky vlakovou poštou zasílat.
Vlakové pošty byly v České republice
roku 1999 zrušeny a tak se staly už jen
zajímavou historií.
Jaroslav Borůvka

Průkazka pana J. Wagnera.

Znárodněný rakouský korespondenční lístek 8 haléřů Karel I.
s přetiskem ČSR – 10 – haléřů s otiskem znárodněného razítka vlakové
pošty nižšího řádu číslo 385.

Korespondenční lístek odeslaný v roce
1895 ze Svatoňovic do Nové Paky vlakovou poštou PARDUBITZ – LIEBAU
číslo 1111/211. Razítko na něj otiskl
poštovní konduktér. Místo podání
SCHWADOWITZ 7/4 vypsal vlevo nahoru.

Nákladní Podací recepis číslo 796 na
bednu s pianem o hmotnosti 369 kg
s deklarovanou cenou 800 zlatých.
Cena přepravy včetně pojištění činila
50 zlatých. Na nádraží Josefov ji podal
k přepravě a uhradil dopravné lanžovský učitel Augustin Faltis. Zásilka na
hraběnku Eichelburg, žijící v Gratzu,
byla podána dne 21. ledna 1882.
Otištěno řádkové razítko josefovského
nádraží s textem JOSEFSTADT.
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MALÍŘ JULIUS FISCHER

Za světové války roku 1917 dal velitel vojenského zdravotního oddělení číslo 12 v Josefově, major Jiří Spatzier, svým nákladem vymalovati kapli vojenského hřbitova. Výzdobu zdařile provedl Julius Fischer, akademický malíř z Prahy, nejmilejší žák Mikoláše Alše.
Fischer sloužil tehdy pod majorem Spatzierem jako jednoroční dobrovolník, četař aspirant.
Při této příležitosti zadalo město
Josefov Fischerovi také malířskou výzdobu vnitřku obecní márnice. Kaple
byla vysvěcena dne 8. července 1917.
Bohužel těch pěkných maleb nikde už
tam není. Vlhkostí zdí oprýskaly a nakonec byly zabíleny. Fotografie se však
zachovaly.
Město
Josefov
ocenivši
zásluhy
Fischerovy o úpravy vojenského hřbitova ponavrhlo tehdejšímu c. a k. 9.
Sborovému velitelství v Litoměřicích,
aby bylo Fischerovi uděleno pochvalné
uznání.
Fischer byl v Josefově velice známou
osobností a je na něho stále vděčně
vzpomínáno. Jeho kumšt hlásají dodnes
malby ve foyeru radničním a několik
obrázků, které zde zanechal některým
svým známým.
Co se ale Fischerovi v Josefově přihodilo? Kteréhosi dne nemohl se od své práce v márnici utrhnout. Pracoval až do
pozdního večera a když už na své dílo neviděl, chtěl odejít. Marně se však
snažil dostati se ven – dveře nepovolily.
Fischer byl v márnici zavřen.
Stalo se, že ruští váleční zajatci, kteří
na hřbitově kopali pro své druhy šachty,
s večerem odešli, přičemž doprovázející velitel stráže podle příkazu márnici
na klíč uzamkl, aniž by se byl přesvědčil, zda uvnitř nikoho není. Fischer mlátil do dveří, volal, ale nikdo se neozýval.
Chtěl uniknout okny – ty byly ale zamřížovány. Vedle v domku hrobařově také
nikoho nebylo, domek byl právě z gruntu opravován. A tak Fischerovi nezbylo,
než v márnici přespat.
Pohled na novou prázdnou rakev postavenou v koutě pro všechny případy tam
uskladněnou, nebyl právě vábný, což ale
naplat. Z nedostatku vhodnějšího místa nelehl si Fischer sice do té rakve, ale

- na pitevní stůl, přikryl se pláštěm a po
chvíli usnul.
Druhého dne časně z rána přišli Rusové
opět na hřbitov. Nově přidělený velitel stráže podle příkazu dveře márnice odemkl a spatřiv na stole nataženého
vojáka (spícího Fischera), nařídil Rusům,
aby „mrtvolu“ uložili do rakve.
Scéna, jež se na to v márnici odehrála, nedá se dost výstižně popsat. Ví se
jen tolik, že jeden z Rusů by se byl leknutím málem zbláznil, včerejšího strážného pro hrubou nedbalost že zavřeli a Fischer že dostal od Spatziera láhev koňaku, aby o věci pomlčel. Protože
však Fischer vypil koňak najednou, začal
víc mluvit a tak se to neutajilo.
Julius Fischer zemřel v Praze 31. prosince 1936 stár 67 let a byl zpopelněn
v tamním krematoriu. Přál si, aby nad
jeho pozůstatky byl postaven prostý
kříž s nápisem, jejž si sám složil: „Tuto
leží Julda Fischer, bez krejcaru na svět
přišel, štěstí hledal, našel bídu. Řemesla
byl český malíř, umřel – neměl ani halíř.“
Je-li tam ten nápis, nevím, asi že ne.
Tolik je jisto, že se Fischer smrti nikterak nebál. Z jednoho měl však strach.
Aby jeho dcera Máňa, která po něm zdědila talent, nebyla tak osudem pronásledována, jako byl pronásledován on. Snad
se to vyplnilo. Mám od ní na památku
obrázek, akvarel, zimní krajinku.
Wikipedie a Julius Fischer: „Julius
Fischer se narodil 2. srpna 1869 v Jenči
do rodiny sládka Františka Fischera.
Studoval na malířské akademii v Praze
u profesora Maxmiliána Pirnera.
Studium ukončil v roce 1896, ale dál
se vzdělával u Mikoláše Alše ve sgrafitové technice. Zpočátku vyučoval na
střední škole a rovněž s prof. Adolfem
Liebscherem pracoval na jeho větších
freskách. V letech 1911-1918 realizoval

vnitřní výzdobu hradu Kokořína, která
byla jeho vrcholným dílem. V roce 1919
vytvořil fresky nad schodištěm Nové
radnice v Josefově, na kterých zobrazil dějinný vývoj města Josefova od založení pevnosti až po vznik samostatné
Československé republiky. Rovněž navrhl pro kostel sv. Petra v Praze malovaná
okna. Julius Fischer se převážně věnoval
malbě fresek, které realizoval na domech
v Praze i na venkově. Rovněž namaloval přes 30 historických obrazů z husitských dějin a bojů se Švédy, ale zabýval
se rovněž portrétem a žánrem.“
Zdroje: Hofmeister, Antonín,
Upomínky z dětství a jiné II., rok 1927
https://cs.wikipedia.org/
wiki/Julius_Fischer
Text upravil a fotografii
pořídil Jindřich Polák.

ČARODĚJNICE V JEZBINÁCH

V sobotu 30. dubna proběhlo na hřišti v Jezbinách tradiční pálení čarodějnic.
Od 18 hodin měly děti možnost projít si čarodějnickou stezku, kde plnily různé úkoly.
Všichni dětští účastníci byli odměněni
drobnými dárečky.
Před samotným zapálením hranice se mohly děti posílit buřtíkem od místních hasičů.
Po celou dobu jim také na hřišti vyhrával DJ
dětské písničky k tanci.

Věříme, že ta bezmála stovka malých návštěvníků odcházela domů spokojená
a že se u nás líbilo i jejich dospělému doprovodu. Určitě se budeme těšit na nějakou další akci.
TJ Sokol Jezbiny, z.s.
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AKADEMICKÝ SOCHAŘ PETR NOVÁK Z JAROMĚŘE OSLAVIL 65 LET

Renesanční osobnost – výtvarník, sochař i malíř, tvůrce mnoha plastik koní, ženských aktů, ale i skulptur s náboženskou tématikou. Jeho díla zdobí veřejný i soukromý prostor jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Narodil se 4. května 1957 v Jaroměři a stále zde žije a pracuje.
Petr je umělcem
pracovitým, tvořivým
a
vyhledávaným.
Pochází
z rodiny úředníků, kteří však
svůj život zasvětili umění. Otec
Václav
Novák
(1930–2013)
byl fotografem
a
publicistou.
Matka
Libuše
Nováková rozená Čertnerová
(*1931) je bývalou pěvkyní –
sopranistkou.
Petr Novák je
absolventem Střední průmyslové školy kamenické v Hořicích v Podkrkonoší
a Akademie výtvarných umění v Praze
(1978-1984, v ateliéru prof. Stanislava
Hanzíka a prof. Miloše Axmana). Jeho
obsáhlé dílo dokumentuje řada katalogů, například z let 1998, 2006, 2010.
Z nich je dosud nejrozsáhlejší trojjazyčný katalog „Petr Novák da Jaromer
L’abero, il cavallo e la roccia i miet fratelli dell’anima“, který vyšel v italských
Benátkách roku 2014, k umělcově důležité zahraniční výstavě.
Sochař Petr Novák vytvořil stovky plastik, které jsou k vidění jak v Čechách
a na Moravě, tak v zahraničí. Více než
dvacet jeho prací nalezneme v Anglii,
Itálii, Německu, Rakousku či i v Kanadě.
Posledních pět let dalo vzniknout více než dvaceti novým dílům, například dvěma verzím na téma dívka na koni (2017, 2021), bustě TGM (2018), soše
dostihového koně Peruána, trojnásobného vítěze Velké pardubické v životní velikosti (bronz, 2019), řezbě Milady
Horákové (lípa, 2020) či jednomu ze zastavení křížové cesty ve Zlíči (2022).
Jeho klasická díla nalezneme i v našem městě. V Josefově je to busta TGM
v Masarykových sadech. V Jaroměři
stojí bronzový figurální pomník prezidenta T.G. Masaryka před budovou ZŠ
na Ostrově, plastika sv. Michaela zdobí kapli na děkanství. Socha, vyřezaná z lipového dřeva, znázorňující papeže sv. Jana Pavla II., je umístěna v kostele svatého Mikuláše.
Obdiv budí nadživotní jezdecká socha
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prezidenta TGM před Muzeem TGM
v Lánech nebo monumentální sousoší – pomník padlým koním v bitvě
u Střezetic v roce 1866.
Petru Novákovi jsou cizí moderní výboje dvacátého století. V jeho díle nacházíme nepřehlédnutelný vliv italské renesance, odkazu francouzského sochaře
Rodina a místního baroka. Tento vliv je
s ním spjat neoddělitelně. Na něj se odkazuje, z něj čerpá a posouvá jej ve své

tvorbě dál, tak jak to odpovídá jeho naturelu a uměleckému citu. V tom je síla
Petrova umění. Jeho přirozený konzervativismus, jež ctí přírodní řád, neomezuje jeho tvůrčí svobodu. Petr Novák je
umělec pozoruhodný a skromný.
Do budoucích let mu rádi přejeme zdraví a sílu, aby vznikla další umělecká díla,
která obohatí náš kulturní život.
PhDr. Jiří Uhlíř,
středoškolský pedagog a publicista

ODEŠEL DOBRÝ VČELAŘ ZDENĚK KRUŠINA

Dne 19. dubna 2022 nás zastihla smutná zpráva, že ve věku 92 let navždy odešel
pan Zdeněk Krušina z Jaroměře. Zdeněk Krušina byl členem ČSV, z.s. od roku
1971. Zapsal se do povědomí několika generací včelařů nejen jako pokrokový včelař, zručný řemeslník, který si v osmdesátých letech začal sám vyrábět tehdy začínající nástavkové úly a který si neváhal jako zručný amatérský řemeslník postavit
velký kočovný vůz na 35 včelstev, ale především se také aktivně zapojil jako funkcionář do práce ZO ČSV Jaroměř.
Osobně jsem jej znal
vlastně krátce. Byl první tváří jaroměřských
včelařů, kterou jsem
před téměř 20 lety oslovil, když jsem se rozhodl navázat na své dětské včelařské začátky
a ve zcela novém kraji,
kde jsem založil rodinu,
kontaktovat Svaz včelařů. Po pouhých třech
letech mého novodobého včelaření mi byla nabídnuta funkce předsedy základní organizace. Jaké bylo mé překvapení, když jsem se dozvěděl, že to byl právě Zdeněk Krušina, kdo mě tehdy jako jednoho z nejmladších předsedů do
funkce doporučil. To, že vždy fandil
mladým lidem, byl možná důsledek jeho práce vedoucího včelařského kroužku mládeže, který byl svého času za jeho vedení platnou součástí koloritu života v Jaroměři – městě parků a zahrad.
Od té doby jsme tedy spolupracovali,
on jako dlouholetý pokladník organizace, já jako předseda.
Vždycky jsem ho obdivoval za jeho činorodost a za to, jak fandil moderní
technice, kterou sám využíval. Téměř
ve svých 80 letech si neváhal pořídit
počítač, aby na něm mohl vést účetní evidenci spolku. Zároveň jej používal k archivaci fotografií z milovaných cest po Čechách i ze zahraničí

s Klubem vojenských důchodců. Účastnil se samozřejmě rád také včelařských zájezdů, které
spoluorganizoval.
Jeho včelaření bylo vždy
na vysoké úrovni. Měl několik stanovišť – ve vysokém věku obhospodařoval
několik desítek včelstev
a kočoval se svým vozem.
Nevzdával se. Měl určitě
už 80 let, když mu z dosud neobjasněných příčin shořel jeho první včelín, který měl
přímo na zahradě svého domu. Požádal
o pomoc ze Svépomocného fondu
Českého svazu včelařů (ČSV) a ani ne
za rok stál včelín nový, ještě krásnější než ten starý. Zdeněk Krušina neopomněl za pomoc poděkovat ČSV článkem ve Včelařství.
Bohužel, čas je neúprosný, síly mu ubývaly, a tak musel před lety svých včeliček zanechat. Nebylo to pro něj
jednoduché.
Nyní tento výborný moderní včelař,
obětavý funkcionář, nositel několika
včelařských vyznamenání, zahrádkář
a turista již není mezi námi.
Zůstávají však vzpomínky a ty budou
mezi námi včelaři jen dobré. Odešel
dobrý včelař Zdeněk Krušina. Čest jeho památce!
Ing. Václav Jirka
předseda ZO ČSV, z.s., Jaroměř
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Patnáct
zastavení
utrpení
a naděje

ROZLOUČENÍ

Srdečně Vás
zveme na
slavnostní
otevření

KŘÍŽOVÉ CESTY
NA VRCHU ŠIBENÍK
U NOVÉHO HRÁDKU

v sobotu
25. června 2022
v 10 hodin

DUBNU A KVĚTNU
Drahomíra Jiroušková
Věra Svobodová
Jan Hlavsa
Marie Hořeňovská
Helena Hedlíková

92 let
98 let
84 let
71 let
83 let

Čest jejich památce!
Zveřejněno se souhlasem pozůstalých. Redakce děkuje za vstřícnost
společnosti KREMATORIUM, a. s.

Sraz na parkovišti
u informačního centra
pod rozhlednou.
Jde o unikátní projekt,
na kterém se podíleli,
žáci čtyř středních škol
a který představuje jejich
pohled na význam a symboliku křížových cest
v současnosti.

ŽIVOTNÍ
JUBILEA
V BŘEZNU
Aleš Just
Zdeňka Stuchlíková

90
86

V DUBNU
František Šimek
Jiří Lhotský
Jiří Pacák
Jaroslava Černá
Jiří Uhlíř
Jaroslava Koutná
Emilie Truhlantová
Helenka Zozuláková
Jiřina Hofmannová
Drahomíra Jiroušková
Zdenka Pavlová
Jaroslava Färberová
Helena Ulipová
Danuše Weiszová
Věra Svobodová
Josef Vávra

90
89
90
90
85
87
88
85
85
92
85
92
90
91
98
89

Srdečně gratulujeme!
matrika Jaroměř

Program bude upřesněn,
sledujte www.novy-hradek.cz
Městys
Nový Hrádek
a plakáty k akci.
Městys
Městys
Nový
Hrádek
Nový
Hrádek

Městys
Nový Hrádek

BUĎ LÁSKA, PROSÍM
DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO MILÍČŮV DŮM

Poprvé jsme se sešli prvního dubna. Datum vybízelo k legráckám, ale nám do smíchu nebylo. Bylo to naše první neformální setkání s ženami a dětmi z Ukrajiny v prostorách Milíčova domu. Poslouchali jsme jejich příběhy a zjišťovali jejich potřeby. S našimi pracovníky zde byli i dobrovolníci připravení pomoci.
V hlavách nám zvučelo, že to chce té
pomoci dát nějaký řád, nějaký systém.
Díky zkušenostem s Potravinovou pomocí a sociálním šatníkem jsme se chopili v prvé řadě pokrytí základních potřeb – jídla a ošacení. Zatímco dosud
byla „potravinovka“ vydávána maximálně desetkrát za měsíc, během dubna se
objem poskytnuté pomoci zčtyřnásobil.
Uspokojit základní potřeby však nestačí. Ženy a děti se touží učit česky, setkávat se navzájem, chtějí si najít práci,
chtějí se nadechnout a žít…
A tak vznikl projekt Lávka – rodinné
centrum, jehož zrod se v hlavách vedení
Milíčova domu klubal již delší čas. V tuto chvíli slouží zejména ženám a dětem
z Ukrajiny, otevřené je ale všem bez rozdílu národnosti. V pondělí a ve středu

dopoledne
řešíme
práci, lékaře, materiální pomoc. K dispozici je překladatelka
z ukrajinštiny do češtiny. Sdílíme s ženami, co je nového, co by bylo potřeba.
V úterý, středu a pátek probíhají kurzy
českého jazyka.
Po objednání v úterý, ve čtvrtek a v pátek nabízíme možnost zajistit hlídání dětí, aby si ženy mohly dojít k lékaři,
hledat práci, či zajít na úřady…
Plánujeme a za běhu modifikujeme program centra tak, aby odpovídal skutečným potřebám. „Klube“ se dopolední program pro rodiče s dětmi s výukou
českého jazyka. Chystáme dva příměstské tábory pro děti s cílem naučit děti
co nejvíce česky.

Máme za sebou první
měsíc pomoci, místy
dny plné chaosu a vychytávání „much“.
Chtěli byste také podat pomocnou ruku? Pokud ano, zapátrejte ve svých
knihovnách po knihách v češtině, které
můžete postrádat. Provětrejte svůj šatník a vyřaďte oblečení, které již nenosíte, ale bylo vám líto jej vyhodit. Věřte,
že obojí může ještě pomoci, a to nejen
ženám a dětem z Ukrajiny. Nikdy nikdo
nevíme, kdy se ocitneme v nouzi a sami
budeme potřebovat pomoci.
Ing. Petra Horáková, koordinátorka
projektu Lávka, Milíčův dům Jaroměř
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Pozorně si prohlédněte obrázky jaroměřských soch. Vyplňte jejich názvy do křížovky
(bez mezer, číslice zapisujte římsky). Tajenka vám prozradí jméno jaroměřského
umělce, který v květnu oslavil životní jubileum.

Tajenka a ilustrace: Lota Slezáková
Nápověda na str. 28.
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ČESKOSLOVENSKÁ CÍRKEV HUSITSKÁ
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ , třebaže počasí nás ladí do léta, přeci v „zemi dánské něco zahnívá“. Lidé jsou rozladěni a rozkmotřeni víc než kdykoli jindy. A zloba a nespokojenost bují jako plevel. Svět ale ještě není zcela zahlcen, brání se dobrotou. Ostatně,
jak jinak přemoci to zlo?
Bible má spoustu příběhů na tato témata. Jedním z nich, ač to
zdánlivě nijak nesouvisí, je také
příběh o dobrém a špatném pastýři. Dobrý pastýř se stará o ovce z lásky k nim. Bez nároku na
mzdu. Špatný pastýř je ten, kdo
je najatý za mzdu. Jeho prvořadým cílem je jeho mzda, co za
to bude mít. Špatný pastýř miluje peníze, dobrý své ovce. Dobrému
pastýři záleží na tom, aby se jeho ovce
měly dobře, aby byly vždycky v bezpečí. Špatnému pastýři na ovcích nezáleží.
Vidí jen ty peníze, odměnu. Je mu jedno, že vlk – ďábel působí mezi ovcemi
svár, že je rozhání od sebe. Dobrý pastýř své ovce nikdy neopouští a vždycky
je brání, zná každou jejím jménem a ovce znají jeho hlas. Někdo ovcemi možná
pohrdá, zdají se mu příliš mírné a hloupé, a je-li člověk zařazen, nedej Bože, do
takového stáda, už křičí a brání se.
Být ve stádu je přece tak ponižující!
Jenže stádo sebou nese určitou jistotu a bezpečí, a ovce? Ty nejsou tupé,
jsou moudré. Ony představují mírnost,
čestnost, lásku a porozumění. Tedy

vlastnosti, které se dnes právě
nenosí. Dnes chce být každý jako lev, dravý, bojovný a aby se ho
každý bál. Co je to tedy za dobu,
když se na výsluní hřejí ti lvi, kteří pouštějí hrůzu na kdekoho, přivlastňují si to, co jim nepatří, evidentně lžou a podvádějí. Co je to
za dobu, kdy neplatí svoboda slova, o kterou jsme v minulosti tolik
bojovali? Copak jsme se v minulosti už
tolikrát nespálili, neutahovali si opasky,
neutrhovali od úst a nešetřili na automatické pračky?
Dnešní generace nerada naslouchá
zkušenostem starších. A tak se vlastně už ani nedivím, proč všechny ty tajemné civilizace před námi zčista jasna
vymizely.
Ale Mistr Jan Hus pravil: „Pravda
vždycky vítězí… Taková je její zvláštnost a povaha, že čím více je zatemňována, tím více zazáří, a čím více je potlačována, tím více napovrch se vynáší,“ v těch slovech je obrovská hloubka
a je to zároveň vlastně i velká naděje pro
nás, že ta pravda, ač byla zakopána sto
sáhů pod zem, jednou znovu vyjde na

povrch. Vždycky vyšla, než ji zase znovu nějaký chytrák zahrabal.
Krásné jarní dny s nadějí na lepší zítřky
nám všem přeje farářka
Mgr. Alena Fabiánová

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

PROGRAM NOCI KOSTELŮ
NALEZNETE V KALENDÁRIU
na str. 19.

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

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV – FARNOST JOSEFOV
neděle 08:00 hod. (Jasenná, kostel)
09:30 hod. (Josefov, kostel, během mše dětská školka)
středa 17:00 hod. (fara ul. Duškova č. p. 77)
pátek
17:00 hod. (fara ul. Duškova č. p. 77)
Každou 2. neděli v měsíci se koná dětská rytmická mše.
První pátek v měsíci je adorace a požehnání. První neděli v měsíci se
koná na Starém Plese v kapli sv. Huberta mše (v letních měsících od
14:00 hod.)
Kontakt na farnost, tel.: 731 402 211,
mail: farnost.josefov@gmail.cz,
www.farnostjosefov.cz, facebook: FarnostJosefov
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
středa 18:30 hod. (biblická hodina – sudý týden, Semonice)
neděle 09:00 hod. bohoslužby (Semonice)
10:30 hod. bohoslužby (2. a 4. neděle Jaroměř)
škola pro děti v Semonicích
Kontakt na faráře Radima Žárského, tel.: 491 110 175, 604 149 841.
Více informací na www.semonice.evangnet.cz
facebook: Evangelické společenství Semonice
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STOMATOLOGICKÁ AMBULANCE – 6/2022 a 7/2022 od 8:00 do 12:00 hod.
4. 6. a 5. 6.
MUDr. Ságlová, PhD.
ZŠ Malecí
NOVÉ MĚSTO n. METUJÍ
491 520 373
11. 6. a 12. 6.
MUDr. Strnadová
Z. Němečka 130
JOSEFOV
491 812 495
18. 6. a 19. 6.
MUDr. Šťovíčková
Denisovo nábřeží 665
NÁCHOD
491 423 748
25. 6. a 26. 6.
MDDr. Šejvlová
Husova 931
JAROMĚŘ
491 812 944
2. 7. a 3. 7.
MUDr. Štrasová
Denisovo nábřeží 665
NÁCHOD
491 424 921
5. 7. a 6. 7.
MUDr. Uhlířová
Průmyslová 146
JAROMĚŘ
491 815 475
9. 7. a 10. 7.
MUDr. Prouzová
Jugoslávská 33
NÁCHOD
602 234 217
16. 7. a 17. 7.
MUDr. Bucharová
Husovo nám. 36
ČESKÁ SKALICE
491 452 447
23. 7. a 24. 7.
MUDr. Žďárský
Náchodská 240
HORNÍ RADECHOVÁ
491 424 322
30. 7. a 31. 7.
MUDr. Ožďan
B. Němcové 13
ČESKÁ SKALICE
491 452 789
6. 8. a 7. 8.
MDDr. Jánský
Nemastova 1919
NÁCHOD – BRANKA
702 125 554
Změna služeb vyhrazena. Aktuální rozpis služeb sledujte na: https://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=314631

NOVINKY Z NÁCHODSKÉ NEMOCNICE
NÁCHODSKÁ PORODNICE MÁ NOVOU VÝZDOBU!

Rozsáhlé prostory porodnice a novorozeneckého oddělení se
téměř po roce od přestěhování obou oddělení do společných
prostor dočkaly nové výzdoby. Stěny i posuvné dveře pokryly velkoplošné umělecké fotografie novorozených dětí, které dodaly prázdným chodbám a zdím emotivní něžný nádech
a celý prostor vhodně zútulnily. Překrásné fotografie připomínají zázrak zrození a dar života, čistotu novorozených duší a křehkost našich nejmenších. Povedenou proměnou prošla
také tělocvična pro budoucí maminky. Jednu ze stěn ozdobila
šedobílá mandala znázorňující květ života, přibyl také stojan
na gymnastické míče. Novou výzdobu oceňují nejen maminky.
Uznání se dočkala také na sociálních sítích. Po zavedení rautových snídaní na porodnici je to další krok k tomu, abychom
se pro maminky stali přívětivou porodnicí. Postupně chceme
zútulnit i další patra nových pavilonů, aby se v nich cítili jak
naši pacienti, tak také naši zdravotníci co nejlépe.
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DĚTSKÉ ODDĚLENÍ MÁ NOVOU PRIMÁŘKU

První červen je pro naše dětské oddělení významným dnem
hned z několika důvodů. Jednak slavíme den dětí předáváním
drobných dárků našim malým pacientům, navštíví nás také zdravotní klaun, sfoukneme první svíčku na dortu k příležitosti stěhování do nových prostor, ale také letos v tento den přivítáme novou paní primářku dětského oddělení
MUDr. Alici Mílovou, která k nám přichází z pozice vedoucí
dětské JIP Fakultní Thomayerovy nemocnice. Nová paní primářka má specializaci v oboru dětské endokrinologie. Těšíme
se, že budeme dále rozvíjet naše dětské oddělení a obohatíme
svojí odborností spektrum našich dětských ambulancí, které
vybudoval bývalý primář MUDr. Luděk Týce a které jsou svým
rozsahem v rámci okresních nemocnic našeho regionu výjimečné. Na rozhovor s novou paní primářkou se můžete těšit
v dalším čísle.
Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

Česká Skalice, nám.
11:03
16:25
8:05
12:30
11:06
16:28
Třebešov,– hostinec
|
|
Deštné v Orl.Velký
h., Šerlich
Nové Město n. Met.
11:10
16:32
Dolany – Jaroměř
|
|
– Česká Skalice
11:15
16:37
Jaroměř, pod náměstím
7:50
12:15
1)
1)
1)
1)
11:16
16:38
Jaroměř, Husova
|
|
10:00
15:20
Deštné v Orl. h., Šerlich
9:35
14:00
11:20
16:42
7:40
12:05
Jaroměř, Terminál HD 
|
|
Deštné v Orl. h., Zákoutí hotel Orlice
9:25*
13:50*
1) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích.
10:09
15:30
Deštné v Orl. h., sjezdovka
|
|
*) Možný pouze výstup.
10:11
15:32
Deštné v Orl. h., Národní dům
9:20
13:45
10:14
15:35
Deštné v Orl. h., odb. Špičák
9:16
13:41
10:18
15:39
Sedloňov, ObÚ
9:12
13:37
Náchod
–
Kudowa
Zdrój
–
Karlów
10:23
15:44
Sněžné, Na Krahulci
|
13:32
10:26
15:47
Bystré
9:05
13:30
3)
3)
3)
3)
3)
3)
10:29
15:50
9:01
13:26
Bačetín,
ObÚ
8:10
10:10
13:10
9:29
12:49
15:49
Náchod,
aut.
st.

10:30
15:52
9:00
13:25
Klasické
cyklobusy
pro
potěší
především
cykloturisty, kteří
9:19
12:39
15:39
8:20
10:20
13:20 s vlekem
Kudowa
Zdrój,přeprakol. 
10:36
15:58
Ohnišov,
Udw.
Jelena
8:54
13:19
8:24 38 10:24
13:24vypravovány
Kudowa
Zdrójčty9:15namířeno
12:35
15:35
10:37
15:59
Bohdašín,
Vanovka
|
13:16
vu až
kol jsou
na
mají
do Jestřebích hor.
8:26
10:26
13:26
9:13
12:33
15:33
16:05
Nové Město n. Met., nám. Republiky
8:45
13:10
řech10:43
pravidelných
Ani9:00v letošním
roce cestující nepři8:37
10:37
13:37linkách.
Bledne
12:20
15:20
10:45
16:07
NovéKarlów,
Město n.
Met., skaly
Na Rychtě
|
|
8:49
10:49
13:49
Karlów
8:50
12:10
15:10
První
je vedena
z
Jaroměře,
jdou
o
oblíbenou
10:46 z nich
16:08
8:35
13:00linku k našim polským
Nové Město
n. Met.,
žel. st.
7. 2022 do 31. 8. 2022 také v pracovní dny
3)10:47
Jede od 28.16:09
5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech
a státních
svátcích,
od 1.
8:25
12:50

SY

dny.
1)
4:05
3:55*
3:50
3:47
|
3:43
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OD KONCE KVĚTNA JEZDÍ TURISTICKÉ AUTOBUSY S PŘEPRAVOU KOL

přes10:53
Českou
Skalici, Nové
Město nad
sousedům
na 12:45
trase Náchod – Kudowa
16:15
Provodov-Šonov, Šonov, hostinec
8:20
Metují
do Deštného Provodov-Šonov,
v Orlických
ho10:55 až 16:17
Provodov,
náves Zdrój – Karlów.
|
|
6×
Úpice – Malé Svatoňovice
– Malé
Svatoňovice, Odolov
10:59
16:21
Česká Skalice,
Rozkoš
12:39
423
rách.
Další
linka
do Orlických
hor
jezCyklisté 8:14
mohou
na svých toulkách na11:02
16:24
8:10
12:35
Skalice, nám.
dí z11:03
opět přes Česká
Nové
Město
ším regionem
využívat
také víkendovou
16:25
8:05
12:30
1)Náchoda,
1)
1)
1)
16:28
VelkýÚpice,
Třebešov,
hostinec
|
|
8:37
Veselka
13:18
nad11:06
Metují.
Pravidelný spoj
do
Krkonoš
autobusovou
linku
z Úpice do Odolova
11:10
16:32
Dolany
|
|
8:38
11:38
Úpice, most
F. L. Riegra
13:16
je v11:15
letošním
po most
nové
tras tzv. „cyklobatohem“
pro přepravu ma16:37
pod II.
náměstím
7:50
12:15
8:40
11:39 roce veden Jaroměř,
Úpice,
odboje
10:15
13:14
16:38
Jaroměř,
Husova
8:42Náchoda,
11:41
Úpice,Červený
Sychrov
se z11:16
přes Hronov,
ximálně 10:13
6| kol 13:13
a| dále pravidelné vlako11:20
16:42
7:40
12:05
Jaroměř,
Terminál
HD 
8:44
11:43
Batňovice,
Na Mýtě
10:11
13:11
Kostelec,
Trutnov
a9.Pec
pod
Sněžkou
až
vé spoje,10:10
jejichž
kapacita je omezena na
11:45
13:10
1)8:45
Jede od 28.
5. 2022 do 30.
2022v oOrl.
víkendech
a státních
svátcích.
38×
Deštné
h.,Batňovice,
Šerlich
–kostel
Nové
Město n. Met.
Možný pouze
výstup.
8:47
11:47
Velké Skalice
Svatoňovice,
Valy
na *)396
Pomezní
Boudy. Tato
změna
zajisté
cca 6-1010:08
kol. 13:08
– Česká
– Jaroměř
8:48
11:48
Malé Svatoňovice, Polytex
10:07
13:07
1)
1)
1)
1)
8:50
11:50
10:05
13:05
MaléDeštné
Svatoňovice,
žel.
st. 
10:00
15:20
v
Orl.
h.,
Šerlich
9:35
14:00
9:05
12:05*
9:51
12:51
Náchod – Kudowa Zdrój – Karlów
|
|
Deštné
Orl. h., Zákoutí
hotel Orlice
9:25*
13:50*
9:07
12:07*
Malé vSvatoňovice,
J. Masaryka
9:50
12:50
10:09
15:30
Deštné
v Orl. h.,
sjezdovka
|
|
9:09
12:09*
Malé
Svatoňovice,
odb.
Kyselá
hora
9:48
12:48
3)
3)
3)
3)
3)
3)
10:11
15:32
Deštné
v
Orl.
h.,
Národní
dům
9:20
13:45
9:10
12:11*
Malé
Svatoňovice,
Petrovice
9:47
12:47
8:10
10:10
13:10
9:29
12:49
15:49
Náchod, aut. st. 
10:14
15:35
Deštné
v Orl. h., odb.
Špičák
9:16
13:41
9:12
12:12*
Malé
Svatoňovice,
Strážkovice
9:45
12:45
9:19
12:39
15:39
8:20
10:20
13:20
Kudowa Zdrój, dw. kol. 
10:18
15:39
Sedloňov, ObÚOdolov
9:12
13:37
9:14
12:14*
Malé Svatoňovice,
9:43
12:43
8:24
10:24
13:24
Kudowa
Zdrój
9:15
12:35
15:35
10:23
15:44
Sněžné,
NaTmavý
Krahulci
|
13:32
12:15*
Jívka,
odb.
Důl
12:41
8:26
10:26
13:26
9:13
12:33
15:33
10:26
15:47
BystréTmavý Důl
9:05
13:30
12:16*
Rtyně
v
Podkr.,
12:40
8:37
10:37
13:37
Karlów, Bledne skaly
9:00
12:20
15:20
15:50
9:01
13:26
1)10:29
Jede
od
28.
5.
2022
do
30.
9.
2022
o
víkendech
a
státních
svátcích.
Bačetín,
ObÚ
8:49
10:49
13:49
Karlów
8:50
12:10
15:10
15:52
9:00
13:25
*)10:30
do 11. 6. jede
o 15 minut dříve
3)10:36
Jede od 28.15:58
5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendechOhnišov,
a státníchUsvátcích,
dny
Jelena od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 také
8:54v pracovní
13:19
10:37
15:59
Bohdašín, Vanovka
|
13:16
Náchod
Červený
Kostelec
– Trutnov
10:43
16:05
Nové –Město
n. Met.,
nám. Republiky
8:45
13:10
Úpice – Malé– Svatoňovice
– Malé
Svatoňovice,
Odolov
Pec
Sněžkou
–Na
Malá
Úpa
10:45
16:07
Nové p.
Město
n. Met.,
Rychtě
|
|
10:46
16:08
8:35
13:00
Nové Město n. Met., žel. st. 
3)
1)
3)
10:47
16:09
1)
1)
1)
1)
8:25
12:50
8:20
15:37
17:37
Náchod, aut. st. 
10:53
16:15
Provodov-Šonov,
Šonov, hostinec
8:20
12:45
8:37
Úpice, Veselka
13:18
8:30
Velké Poříčí, Krausova
15:28
17:28
10:55
16:17
Provodov-Šonov,
|
|
8:38
11:38
Úpice, most Provodov,
F. L. Riegranáves
13:16
8:35
Hronov, aut. st.
15:23
17:23
10:59
16:21
Česká
8:14
12:39
8:40
11:39
Úpice,Skalice,
most II. Rozkoš
odboje
10:15
13:14
8:50
Červený Kostelec, aut. st.
15:09
17:09
11:02
16:24
8:10
12:35
8:42
11:41
Úpice, Sychrov
10:13
13:13
8:56
Rtyně vČeská
Podkr.,Skalice,
aut. st.nám.
15:02
17:02
11:03
16:25
8:05
12:30
8:44
11:43
Batňovice, Na Mýtě
10:11
13:11
9:05
Úpice,
most
II.
odboje
14:54
16:54
11:06
16:28
Velký
Třebešov,kostel
hostinec
|
|
8:45
11:45
Batňovice,
10:10
13:10
9:07
Úpice,
most
F.
L.
Riegra
14:52
16:52
11:10
16:32
Dolany
|
|
8:47
11:47
Velké Svatoňovice,
Valy
10:08
13:08
9:17
Trutnov,
Bohuslavice
14:40
16:40
11:15
16:37
Jaroměř,
pod náměstím
7:50
12:15
8:48
11:48
Malé
Svatoňovice,
Polytex
10:07
13:07
9:24
Trutnov, Jaroměř,
Poříčí, Ječná
14:34
16:34
11:16
16:38
Husova
|
|
8:50
11:50
10:05
13:05
Malé Svatoňovice,
st. 
9:30
14:30
16:30
Trutnov,
žel.Terminál
st.  žel.
11:20
16:42
7:40
12:05
Jaroměř,
HD 
9:05
12:05*
9:51
12:51
14:29
16:29
9:07
12:07*
Svatoňovice,
9:50
12:50
1)9:31
Jede od 28.
5. 2022 do 30. 9. 2022 oMalé
víkendech
a státních
svátcích.
Trutnov,
aut.
st. J. Masaryka
14:26
16:26
*)9:35
Možný pouze
výstup.
9:09
12:09*
Malé Svatoňovice, odb. Kyselá hora
9:48
12:48
9:51
Svoboda n. Úpou, aut. st.
14:11
16:11
9:10
12:11*
Malé Svatoňovice, Petrovice
9:47
12:47
9:58
Horní Maršov, most
14:06
16:06
9:12
12:12*
Malé Svatoňovice, Strážkovice
9:45
12:45
10:03
Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa
14:01
16:01
9:14
12:14*
Malé
Svatoňovice,
Odolov
9:43
12:43
Náchod
–
Kudowa
Zdrój
–
Karlów
10:09
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám.
13:58
15:58
12:15*
Jívka, odb. Tmavý Důl
12:41
10:13
13:54
15:54
12:16*
Rtyně
v Podkr.,
12:40
Pec p.
Sněžkou,
aut.Tmavý
st. Důl
3)
3)
3)
3)
3)
3)
10:16
13:51
15:51
1)8:10
Jede od 28.
5. 2022 do
30. 9. 2022 o víkendech
a státních
10:10
13:10
9:29
12:49
15:49
Náchod,
aut. st. svátcích.

10:19
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, nám.
13:46
15:46
*) 8:20
do 11. 6. jede
o 15 minut
dříve
9:19
12:39
15:39
10:20
13:20
Kudowa Zdrój, dw. kol. 
|
Pec p. Sněžkou, Velká Úpa, odb. Malá Úpa
13:41
15:41
8:24
10:24
13:24
Kudowa Zdrój
9:15
12:35
15:35
10:33
Malá Úpa, Spálený Mlýn
13:35
15:35
8:26
10:26
13:26
9:13
12:33
15:33
Náchod
– Červený
– Trutnov
10:43
Malá Úpa,
Pomezní Kostelec
Boudy
13:25
15:25
8:37
10:37
13:37
Karlów, Bledne skaly
9:00
12:20
15:20
p. Sněžkou
– Malá
Úpa
1) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022–o Pec
víkendech
a státních
svátcích.
8:49
10:49
13:49
Karlów
8:50
12:10
15:10
3) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích,
3)
1) v pracovní3)
3) Jede
28. 5.
do2022
30. 9.také
2022vopracovní
víkendechdny.
a státních svátcích, od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 také
dny
od
1. 7.od
2022
do2022
31. 8.
8:20
15:37
17:37
Náchod, aut. st. 
8:30
Velké Poříčí, Krausova
15:28
17:28
8:35
Hronov, aut. –
st.Malé Svatoňovice, Odolov
15:23
17:23
Úpice – Malé Svatoňovice
8:50
Červený Kostelec, aut. st.
15:09
17:09
8:56
Rtyně v Podkr., aut. st.
15:02
17:02
1)
1)
1)
1)
9:05
Úpice, most
II. odboje
14:54
16:54
8:37
Úpice,
Veselka
13:18
9:07
Úpice,Úpice,
most most
F. L. Riegra
14:52
16:52
8:38
11:38
F. L. Riegra
13:16
9:17
Trutnov,
Bohuslavice
14:40
16:40
8:40
11:39
Úpice,
most II. odboje
10:15
13:14
9:24
Trutnov, Poříčí,
14:34
16:34
8:42
11:41
Úpice, Ječná
Sychrov
10:13
13:13
9:30
14:30
16:30
Trutnov,
žel. st. 
8:44
11:43
Batňovice,
Na Mýtě
10:11
13:11
9:31
14:29
16:29
8:45
11:45
Batňovice,
10:10
13:10
Trutnov,
aut. st. kostel
9:35
14:26
16:26
8:47
11:47
Velké Svatoňovice, Valy
10:08
13:08
9:51
Svoboda
Úpou, aut. st.Polytex
14:11
16:11
8:48
11:48
Malén.Svatoňovice,
10:07
13:07
9:58
Horní Maršov, most
14:06
16:06
8:50
11:50
10:05
13:05
Malé
Svatoňovice,
st.Úpa

10:03
Horní Maršov,
Temný
Důl, odb.žel.
Malá
14:01
16:01
9:05
12:05*
9:51
12:51
10:09
Pec p. Malé
Sněžkou,
Velká Úpa,
13:58
15:58
9:07
12:07*
Svatoňovice,
J. nám.
Masaryka
9:50
12:50
10:13
13:54
15:54
9:09
12:09*
Malé Svatoňovice, odb. Kyselá hora
9:48
12:48
Pec p. Sněžkou, aut. st.
10:16
13:51
15:51
9:10
12:11*
Malé Svatoňovice, Petrovice
9:47
12:47
10:19
Pec p. Malé
Sněžkou,
Velká Úpa,Strážkovice
nám.
13:46
15:46
9:12
12:12*
Svatoňovice,
9:45
12:45
|
Pec p. Sněžkou,
Velká
Úpa, odb. Malá
Úpa
13:41
15:41
9:14
12:14*
Malé
Svatoňovice,
Odolov
9:43
12:43
10:33
Malá Úpa,
Spálený
Mlýn Důl
13:35
15:35
12:15*
Jívka,
odb. Tmavý
12:41
10:43
Malá Úpa,
13:25
15:25
12:16*
RtyněPomezní
v Podkr.,Boudy
Tmavý Důl
12:40

38×
1)

38×
6×

394
423

18:07
38×
18:05
|
1)
|
17:50

38×

390

TURISTICKÉ AUTOBUSY

18:07
18:05
|
|
17:50

38×
1)

394

38×

423

6×

3)
8:20

38×

Náchod – Červený Kostelec – Trutnov
– Pec p. Sněžkou – Malá Úpa
Náchod, aut. st. 

7:30
7:35
7:45
7:47
7:50

1)
10:20
|
10:29
10:31
10:33
10:34
10:36
10:38
10:40
10:41
10:43
10:45
10:47
10:49
10:52
10:54
10:56
10:58
11:04
11:05
11:13
11:22
11:25
11:35
11:37
11:40

2)
10:20
|
10:29
10:31
10:33
10:34
10:36
10:38
10:40
10:41
10:43
10:45
10:47
10:49
10:52
10:54
10:56
10:58
11:04
11:05
11:13
11:22
11:25

1)
16:20
|
16:29
16:31
16:33
16:34
16:36
16:38
16:40
16:41
16:43
16:45
16:47
16:49
16:52
16:54
16:56
16:58
17:04
17:05
17:13
17:22
17:25
17:35
17:37
17:40

Kladské pomezí, z. s.

1)
10:00
|
10:09
10:11
10:14
10:18
10:23
10:26
10:29
10:30
10:36
10:37
10:43
10:45
10:46
10:47
10:53
10:55
10:59
11:02
11:03
11:06
11:10
11:15
11:16
11:20

3)
9:55
9:45*
9:40
9:37
|
9:33
|
9:29
9:26
9:24
9:22
9:20
9:16
|
9:11
|
|
9:05
9:00
8:55
8:47
8:35
8:27
|
|
8:05

Deštné v Orl. h., Šerlich
Deštné v Orl. h., Zákoutí hotel Orlice
Deštné v Orl .h., sjezdovka
Deštné v Orl. h., Národní dům
Deštné v Orl. h., Jitřenka
Deštné v Orl. h., odb. Špičák
Sedloňov, Horní Sedloňov
Sedloňov, ObÚ
Sedloňov, Polom, lípa
Sedloňov, Polom, kaplička
Olešnice v Orl.h., skiareál
Olešnice v Orl.h., nám.
Olešnice v Orl. h., dolní
Nový Hrádek, Rzy, odb. Dlouhé
Nový Hrádek, Rzy, u Andršů
Nový Hrádek, Rzy, u Pařízků
Janov, Tis, odb. Sněžné
Nový Hrádek, nám.
Slavoňov, kostel
Nové Město n. Met., Na Rychtě
Nové Město n. Met., žel. st.
Náchod, Staré Město, rozc.
Náchod, Okresní soud
Náchod, aut. st.

1)
14:05
13:55*
13:50
13:47
|
13:43
|
13:39
13:36
13:34
13:32
13:30
13:26
|
13:21
|
|
13:15
13:10
13:05
12:57
12:45
12:37
|
|
12:20

11:5
12:0
12:0
12:0
12:1
12:1
12:1
12:1
12:1

1)

1)
9:35
9:25*
|
9:20
9:16
9:12
|
9:05
9:01
9:00
8:54
|
8:45
|
8:35
8:25
8:20
|
8:14
8:10
8:05
|
|
7:50
|
7:40

Deštné v Orl. h., Šerlich
Deštné v Orl. h., Zákoutí hotel Orlice
Deštné v Orl. h., sjezdovka
Deštné v Orl. h., Národní dům
Deštné v Orl. h., odb. Špičák
Sedloňov, ObÚ
Sněžné, Na Krahulci
Bystré
Bačetín, ObÚ
Ohnišov, U Jelena
Bohdašín, Vanovka
Nové Město n. Met., nám. Republiky
Nové Město n. Met., Na Rychtě
Nové Město n. Met., žel. st. 
Provodov-Šonov, Šonov, hostinec
Provodov-Šonov, Provodov, náves
Česká Skalice, Rozkoš
Česká Skalice, nám.
Velký Třebešov, hostinec
Dolany
Jaroměř, pod náměstím
Jaroměř, Husova
Jaroměř, Terminál HD 

1) Jede od 28. 5.
*) do 11. 6. jede o

394

18:07
18:05
|
|
17:50

3)
8:20
8:30
8:35
8:50
8:56
9:05
9:07
9:17
9:24
9:30
9:31
9:35
9:51
9:58
10:03
10:09
10:13
10:16
10:19
|
10:33
10:43

1) Jede od 28. 5.
3) Jede od 28. 5.
od 1. 7. 2022 do

38×

Deštné v Orl. h., Šerlich – Nové Město n. Met.
– Česká Skalice – Jaroměř
1)
15:20
|
15:30
15:32
15:35
15:39
15:44
15:47
15:50
15:52
15:58
15:59
16:05
16:07
16:08
16:09
16:15
16:17
16:21
16:24
16:25
16:28
16:32
16:37
16:38
16:42

8:50
9:05
9:07
9:09
9:10
9:12
9:14

38×

1) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích.
2) Jede od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 v pracovní dny.
3) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích, od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 také v pracovní dny.
*) Možný pouze výstup.

396

3)

1)
14:00
13:50*
|
13:45
13:41
13:37
13:32
13:30
13:26
13:25
13:19
13:16
13:10
|
13:00
12:50
12:45
|
12:39
12:35
12:30
|
|
12:15
|
12:05

1) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích.
*) Možný pouze výstup.

1) Jede od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 o víkendech a státních svátcích.
3)
Jede
do 30.
9. 2022 o víkendech a státních svátcích,
*) do
11.od6.28.
jede5.o2022
15 minut
dříve
od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 také v pracovní dny.

394

1)

3)

10:1
Turistické autobusy budou v provozu až 8:10
8:20
10:2
do konce září vždy o víkendech a o stát- 8:24 10:2
8:26
10:2
ních svátcích. V průběhu letních prázd- 8:37 10:3
8:49
10:4
nin budou vybrané linky brázdit Kladské 3) Jede od 28. 5. 2
pomezí denně.
Více informací a jízdní řády najdete 423
na
www.kladskepomezi. cz/aktivity/
1)
1)
8:37
cyklistika a na www. dopravakhk. cz. 8:38
11:3
Tištěné
materiály,
které
vydává 8:40 11:3
8:42
11:4
Královéhradecká
krajská
centrála 8:44 11:4
8:45
cestovního ruchu, budou k dostání 8:47 11:4
11:4
v informačních centrech našeho regionu. 8:48 11:4

Deštné v Orl. h., Šerlich – Olešnice v Orl. h. – Nový Hrádek
– Nové Město n. Met. – Náchod

395

1)
15:37

3)
17:37

390
3)
8:10

38×

Náchod – Kudowa Zdrój – Karlów
3)
10:10

3)
13:10

16:1
16:2
16:2
16:2
16:2
16:3
16:3
16:3
16:4

390

38×

390

10:55
10:59
11:02
11:03
11:06
11:10
11:15
11:16
11:20

1) Jede od 28. 5.
*) Možný pouze v

Kladské pomezí je díky svému rozmanitému reliéfu rájem cyklistů. K přepravě na atraktivní místa našeho regionu nebo pro zpáteční cestu můžete v turistické sezóně využít několik linek 38×
turistických autobusů s přepravou kol, které se poprvé rozjely v sobo390
tu 28. května 2022!

SY

1)
4:05
3:55*
3:50
3:47
|
3:43
|
3:39
3:36
3:34
3:32
3:30
3:26
|
3:21
|
|
3:15
3:10
3:05
2:57
2:45
2:37
|
1)
|
4:05
2:20
3:55*
3:50
3:47
dny.
|
3:43
|
3:39
3:36
3:34
3:32
3:30
3:26
|
3:21
|
|
3:15
3:10
3:05
2:57
2:45
2:37
|
|
2:20

38×

396

Náchod, aut. st. 

3)
9:29

3)
12:49

3)
15:49
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
NOVÁ prodejna OBUVI RIEKER
na náměstí ČSA č.p. 45 v Jaroměři.
Otevřeno: 9:00–12:30, 13:00–17:00.
TĚSNĚNÍ do OKEN
/plastová-dřevěná,
www.MontazTesnení.cz,
tel: 734 240 608.
Koupím dům v Jaroměři nebo blízkém okolí, financování máme zajištěno.Volejte na tel. č. 775 777 073.
Čištění koberců a čalounění pro
domácnosti i firmy. Kompletní
úklidový servis. Kvalitně za rozumnou cenu a s dopravou zdarma. Telefon: 603 701 992.
www.penjak.cz
OKRASNÉ KEŘE –
www.Buxus-Prodej.cz,
tel: 732 155 666.

Dobře zaplatím za starožitnosti
a sběratelské předměty. Staré
mince a bankovky, medaile,
odznaky a vyznamenání, šperky,
fotoaparáty, náramkové a kapesní
hodinky, hračky do r. 1960, pohledy
a známky, pivní lahve a cedule,
půllitry, knihy, šavle a bodáky,
obrazy, sochy, sklo, porcelán,
housle, vzduchovky, pudřenky
a jiné. Poradenství i návštěva je
ZDARMA, platba hotově. Tel.:
605254511, p. Hrneček Jiří.
Důchodce shání byt 1+1 nebo 2+1
v Jaroměři a okolí. Mám hotovost.
Volejte prosím na 776 566 630.
OBUV NOBL Jaroměř (naproti
České poště) nabízí tenisky Lee
Cooper, gumičkové RS a boty
značky Rieker, Tamaris, Marco
Tozzi, S.Oliver, Jana…
www.obuvnobl.cz

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

Hledám ke koupi chatu nebo domek do 30 km od Jaroměře. Tel.
774 777 073.
Sháním byt v Jaroměři a okolí,
mám hotovost, velice spěchá.
Volejte prosím na tel. 774 777 072.

TANEČNÍ
STUDIO STEP
a

MKS JAROMĚŘ
oznamují, že stále přijímají
přihlášky do
TANEČNÍHO KURZU
PRO MLÁDEŽ
Přednost mají taneční páry.
Více informací na stránkách MKS
nebo na tel.: 608 634 630.

Nápověda k tajence na str. 24: 1. Plačící žena, 2. Rudoarmějec,
3. Dobrý pastýř, 4. Sv. Barbora, 5. Jan Nepomucký, 6. Josef II., 7. Jan Pavel II.,
8. Božena Němcová, 9. T. G. Masaryk.

Pronájem obchodu „BEATA“
v podloubí na náměstí Československé
armády č. p. 53 naproti městskému úřadu,
vedle trafiky.

•

Pro bližší informace volejte:
Ing. Zdeněk Bejr, mob.: 777 861 555,
e-mail: z.bejr@bejrspedition.cz

Chcete půjčit žábu?
V naší prodejně stavebnin v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou
jsme pro vás nově otevřeli PŮJČOVNU STAVEBNÍ TECHNIKY!

Hutnicí a vibrační desky
Jaroměř zpravodaj 188x66 mm CB 2022 „Půjčovna – žába“
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NAŠE SLUŽBY

Účetnictví

P O N Á S Č I STOTA

tel.: 777 878 813
dita.otmanova@seznam.cz

STAVEBNÍ PRÁCE

Správa bytových domů
ZAHRADNÍ ÚDRŽBA
OBNOVA LESNÍCH POROSTŮ

ÚKLIDOVÉ PRÁCE
www.vermag.cz a 602 739 985
Z hejzlarova@vermag.cz

CESTOVNÍ KANCELÁŘ FISCHER JAROMĚŘ
nabízíme zájezdy

NESSEBAR BEACH

***+

MAHDIA PALACE & THALASSO

Bulharsko / Burgas / Nessebar

*****

Tunisko / Tunisko - pevnina / Mahdia

9. 6.

8. 6.

12. 6.–1

10. 6.–1

č
13 76all0incKlus

č
12 990 K

all inclusive

DREAM LAGOON
*****
& AQUA PARK RESORT
Egypt / Marsa Alam

Last minute

ive

OA BELORIZONTE ****
Kapverdy / Sal

nabídka na červen
za skvělé ceny!
CESTOVNÍ KANCELÁŘ
FISCHER
Náměstí ČSA 28, Jaroměř
tel.: 739 637 766
e-mail: jaromer@ﬁscher.cz
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po – Pá: 09:00 – 12:00;
12:30 – 17:00

6. 6.

19. 6.–2

č
12 990 K

all inclusive

1. 6.

14. 6.–2

č
18 99all0incK
lus

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

Operátor strojíírenské výrroby
• mzda 27.500,- až 37.900,- Kč
• 25 dní dovolené
• nástup možný ihned
Našim spolupracovníkům nabízíme:
• stabilní zázemí nadnárodní společnosti
• příjemné pracovní prostředí s možností pracovního růstu
• pravidelnou valorizaci mezd
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+420 491 401 211



Gondella CZ s.r.o.

jobs@gondella.cz

Říkov 266

www.gondella.com

552 03 Česká Skalice

INFO |
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Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola,
Jaroměř

co nejsrdečněji zve na
které
teré se bude konat 29. června 2022
v 10.00 hod v prostorách školní zahrady.
Po dvouleté pauze tak budete mít možnost na vlastní oči vidět

•
•
•
•
•

hudebně pohybové vystoupení žáků všech tříd
vystoupení pěveckého kroužku
výstavku prací žáků
třídní časopisy
a jistě dojde i na překvapení

Součástí akce je možnost prohlídky prostor školy
i dětského domova.
Chutné občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vaši návštěvu

31

LEGIOVLAK V JAROMĚŘI

ZPRAVODAJ č. 6/2022

WW W.JAROMER-JOSEFOV.CZ
FB: MĚSTO JAROMĚŘ
INSTAGRAM: MESTO_JAROMER

Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, Jaroměř.
IČO: 002 72 728, DIČ: CZ 002 72 728.
Vychází 1 x měsíčně v nákladu 5900 ks.
Distribuce zdarma. Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archiv.
Registrace: MK ČR E 11964
Odpovědný redaktor: Kristýna Ruferová, DiS. (–krý–)
Kontakt: Redaktor Zpravodaje, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
Telefon: 491 847 162
E-mail: zpravodaj@jaromer-josefov.cz
Tisk: Tiskárna V & H Print Hlávko, s. r. o.
Distribuce: Česká distribuční, k. s.
Uzávěrka: uzávěrka k 10. v měsíci.
Vychází: poslední týden v květnu.
Maximální rozsah příspěvků by měl být 40 řádků. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok. Autor příspěvku odpovídá
za věcnou a jazykovou správnost a není honorován. Příspěvky nemusejí nutně vyjadřovat názor redakce. Redaktor si vyhrazuje právo
na zkrácení nebo úpravy článků bez konzultace s autory. Texty po uzávěrce neprocházejí jazykovou korekturou. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevrací. Za změny v programech zodpovídají pořadatelé jednotlivých akcí a pořadů.

