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Zprávy z města

Vážení čtenáři,
vítejte v listopadovém čísle. Měsíc listopad je
doslova nabitý událostmi a významnými dny.
Hned z počátku měsíce oslavíme Svátek zesnulých, lidově Dušičky. Tento svátek je předobrazem keltských oslav zvaných Samhain.
Byla to doba, kdy se stírala hranice mezi světem živých a mrtvých. Tradice zapalovat v tento
den ohně a svíčky pochází jak od Keltů, tak od
Slovanů, kteří věřili, že oheň očišťuje a světlo
pomáhá chránit před zlými duchy. Katolickým
svátkem se tento den stává až od 12. století
a má nahradit a zamezit přetrvávajícím pohanským obřadům. V zemích s křesťanskou tradicí
je zvykem během dne navštívit hřbitov a rozsvítit na něm svíčku, což má symbolizovat víru ve
věčný život.
Dalším z významných dnů je 11. listopadu.
Tento den je spjat se svatým Martinem, který
má podle tradice pokrýt zem sněhovou pokrývkou, ale je také Dnem válečných veteránů. Tento den nebyl vybrán náhodně – 11. listopadu
roku 1918 bylo podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, čímž byly ukončeny boje
1. světové války.
Dalším významných dnem a státním svátkem
České a Slovenské republiky je Den boje za
svobodu a demokracii a Mezinárodní den
studenstva, který si připomínáme 17. listopadu. Toho dne se v naší historii odehrály dvě
události – první z nich v roce 1939, kdy vedení
nacistického Německa rozhodlo o uzavření vysokých škol, a to po nepokojích spojených s pohřbem Jana Opletala. Druhá událost se odehrála v roce 1989, kdy připomínka nacistických
represí přerostla v demonstraci proti komunistickému režimu, který díky těmto nepokojím
v brzké době padl. I v Jaroměři si připomeneme
třicet let svobody. Přijďte s námi oslavit 17. listopadu v 17.11 hod. na Valy.
Také bych vás chtěla pozvat na 1. adventní neděli na jaroměřské náměstí, kde pro vás bude
připraven bohatý program, občerstvení a stánky s tematickými výrobky. Celá akce vyvrcholí
v 17.30 hod. rozsvícením vánočního stromečku.
Dále bych všechny přispěvatele chtěla upozornit na uzávěrku 1. čísla Zpravodaje, která je
mimořádně stanovena na 9. 12. 2019. Pozdější
příspěvky nebudou do prvního čísla 2020 zařazeny. Dbejte prosím tohoto upozornění.
Na závěr vám chci popřát pohodově strávený
listopadový čas a na počtenou v příštím čísle.

Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová

Elektrická síť v Jaroměři
Modernizace elektrické sítě bude pokračovat i v následujících letech.
Původní elektrické vedení, které sloužilo
a stále slouží v některých částech města,
je ze 70. let. Vzhledem ke stáří vedení již
nesplňovalo potřeby dnešní doby a docházelo k častým poruchám. Z toho důvodu
vlastník distribuční soustavy společnost
ČEZ Distribuce s.r.o. přistoupil ke kompletní rekonstrukci a unifikaci vysokého
napětí na území města. Práce na modernizaci elektrické sítě byly zahájeny v květnu
2017. První etapa se týkala unifikace ul. Na Valech a přilehlé oblasti, kde
došlo ke kompletní výměně vedení vysokého napětí z 10 kV na 35 kV.
V této etapě bylo vyměněno 10 km kabelového vedení. Druhá etapa spočívající v rekonstrukci vedení bude probíhat či již probíhá v lokalitách Na
Ptákách, Hruštičky, Zavadilka, Semonice, Jezbiny, Cihelny a v ul. Terronská a jejím okolí, ul. Na Žižkově a ul. Královédvorská. Rekonstrukce sítí ve
vlastnictví společnosti bude končit vždy na hranici pozemku odběratele
přípojnou skříní. V průběhu tohoto a příštího roku budou zástupci společnosti ČEZ navštěvovat jednotlivé odběratele, aby se s nimi dohodli na
umístění přípojné skříně. Předpokládané ukončení této etapy je v roce
2021. Poslední etapou, která se v současné době projekčně připravuje,
bude modernizace sítě v Josefově.
V rámci unifikace sítě dochází ve většině případů k uložení kabelů vysokého napětí ze sloupů do země, což je velká komplikace pro město, vzhledem ke skutečnosti, že v některých lokalitách tyto sloupy slouží k umístění svítidel veřejného osvětlení. S přihlédnutím ke stavu svítidel a vedení
město připravuje plán částečné výměny veřejného osvětlení v návaznosti na akce společnosti ČEZ. Tam, kde stav svítidel a jejich umístění umožňuje ponechání svítidla na sloupu vysokého napětí, nabídla společnost
ČEZ ponechání stávajících sloupů a jejich bezúplatný převod do vlastnictví města. V místech, kde je již stávající osvětlení ve špatném technickém
stavu, bude docházet ke vzájemné součinnosti a vlastník distribuční sítě
umožní městu bezplatné uložení sítí veřejného osvětlení do jeho výkopu.
Tím dojde ke značnému ušetření nákladů města. Tyto ušetřené finanční
prostředky budou moci být investovány do postupné výměny veřejného
osvětlení a jeho rozšíření do nové zástavby.
Ing. Bc. Daniela Černá, Odbor majetku města

Systém "DOOR TO DOOR" na měsíc listopad.
Papír:		
Komunál:
Plast:		

6. 11.
4. - 8. 11., 18. - 22. 11.
11. - 15. 11., 25. - 29. 11.

Do systému "Door to door" se můžete stále přihlásit. Přihlášku naleznete na webových stránkách www.jaromer-josefov.cz.

Svoz biomasy bude v letošním roce ukončen k 12. listopadu 2019. Podrobné informace o tom, jak byl v letošním roce svoz biomasy využíván, vám přineseme v dalším čísle.
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Upozornění občanům
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, pře- pouze v případě, že je pes označen mikročipem. Číslo mikročipu
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (pas, očkovaJste majitelem stavby určené k rekreaci, bytu nebo rodinného
domu, který se nachází na území města Jaroměře, ve kterém
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba? Potom máte povinnost hradit místní poplatek za svoz a likvidaci komunálního
odpadu dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a dle
Obecně závazné vyhlášky města Jaroměře číslo 6/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, to znamená ode dne, kdy se
stal majitelem stavby určené k rekreaci, bytu nebo rodinného
domu.
Na tiskopisu, který je dostupný na webových stránkách města
www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/odbory-mu-1/odbor-planovaci-a-financni/zadosti-a-formulare, je majitel povinen ohlásit
evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo
pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je
poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby,
ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění
v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem,
uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna
stavba s bytem.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě (do 15 dnů) jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku také zánik své poplatkové
povinnosti v důsledku změny pobytu nebo změny vlastnictví
ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala
(např. změna trvalého pobytu, nahlášení kontaktní adresy, změna vlastníka nemovitosti).
Bližší informace ohledně místního poplatku naleznete na
webových stránkách města, www.jaromer-josefov.cz, nebo je
můžete získat v kanceláři č. 111 MÚ Jaroměř, odbor plánovací
a finanční – oddělení pohledávek.
Děkujeme Vám za splnění Vaší ohlašovací povinnosti a placení
místního poplatku za odpad, který i v těchto nemovitostech
a bytech vzniká, a jehož svoz a likvidace je hrazena z rozpočtu
města Jaroměře.

Místní poplatek ze psů
Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a dle Obecně závazné vyhlášky města Jaroměře číslo 7/2018 o místním poplatku ze psů, poplatek platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na
území města Jaroměře. Poplatek ze psů se platí ze psů starších
3 měsíců. Více o Vašich povinnostech ohledně místního poplatku se dozvíte na www.jaromer-josefov.cz.
Upozorňujeme držitele psů na povinné „čipování“ psů a zároveň nabízíme evidenci čísel čipů.
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné
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cí průkaz). Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději
v době prvního očkování proti vzteklině. Mikročipem nemusí
být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před
3. 7. 2011.
V současné době existuje několik celostátních registrů zvířat,
kde můžete svého psa zaevidovat. Vzhledem k absenci jednoho
centrálního registru, který by výrazným způsobem zjednodušil
identifikaci držitele nalezeného psa, nabízí Městský úřad Jaroměř všem držitelům psů na území našeho města evidenci čísel
mikročipů, případně tetování.
Číslo čipu nebo tetování nám můžete oznámit zároveň při ohlášení psa – jeho přihlášení k místnímu poplatku ze psů. U psů,
kteří již v evidenci města jsou, je možné nahlásit číslo čipu, nebo
vytetované číslo dodatečně.
Tato evidence bude sloužit zejména Městské policii Jaroměř pro
rychlejší dohledání držitele psa nalezeného na území města Jaroměře. Věříme, že držitelé psů tuto pomoc města uvítají.
Přihlášení a odhlášení psa, nahlášení čísla mikročipu nebo tetování a veškeré další změny v evidenci psů zajišťuje Městský úřad
Jaroměř, odbor plánovací a finanční – oddělení pohledávek, první patro, číslo dveří 111.
Uvedené vyhlášky města Jaroměře najdete na webových stránkách města Jaroměře www.jaromer-josefov.cz/mesto/uredni-deska/ v sekci obecně závazné vyhlášky a nařízení.
Iveta Neumannová, vedoucí OPF

Uzávěrka a nedoručování Zpravodaje
Nedoručování Zpravodaje.
Pokud se stane, že vám nebude Zpravodaj doručen do schránek, a to opakovaně, kontaktujte prosím obchodního zástupce
pro Českou distribuční a.s. Roznos Zpravodaje v našem městě
má na starosti pan Jaroslav Votypka. Kontaktovat jej můžete
na telefonním čísle 731 596 359 nebo na e-mailu jaroslav.votypka@distribucni.cz.
Kontaktovat můžete i naši redakci na telefonním čísle
491 847 162 nebo na e-mailu redaktor@jaromer-josefov.cz.
Nahlášené adresy budou následně předány České distribuční
a.s., která se bude těmito problémy zabývat.
Omlouváme se všem, kterým Zpravodaj do schránek pravidelně nechodí. Roznos Zpravodaje zajišťuje stále „jen“ lidský faktor, který bohužel nikdy nebude fungovat stoprocentně.
Vzhledem k vánočním svátkům je stanovena mimořádná
uzávěrka 1. čísla Zpravodaje 2020 na 9. 12. 2019. Pozdější
příspěvky nebudou do lednového čísla zařazeny!

Bc. Lucie A. Tykalová, OŠKT
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Stavba okružní křižovatky silnic I/37 a II/285
Řidiči projíždějící Jaroměří se dočkají dlouho vytoužené okružní křižovatky silnic I/37 a II/285 u nemocnice.

Stávající uspořádání křižovatky vykazuje několik technických
nedostatků, které mají dopad na bezpečnost a plynulost jízdy při průjezdu křižovatkou. Velkou komplikací při navrhování
nové kruhové křižovatky byly omezené rozhledové poměry
z důvodu přilehlé zástavby a stávajícího výškového uspořádání, nově navrhované řešení tak musí respektovat zejména
polohovou a výškovou návaznost přilehlých komunikací a zástavby.
V současné době je připravena projektová dokumentace ve
stupni pro územní rozhodnutí a stavební povolení. V případě
úspěšného projednání a vydání společného povolení bude
zpracována dokumentace pro provádění stavby a zároveň
bude vyhlášena soutěž na zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení stavby je 2020.
Vzhledem ke změně tvaru křižovatky a výškovým úpravám je
nutné z velké části zhotovit novou konstrukci vozovky s úpra-

vou pláně. Součástí stavby budou i přeložky inženýrských sítí
a veřejného osvětlení. S ohledem na dopravní zátěž dotčené křižovatky není možné provést úplnou uzavírku. Přestavba křižovatky bude probíhat za částečných uzavírek silnic
I/37 a II/285 a bude rozdělena do tří etap. Na silnici I/37 bude
zajištěna průjezdnost vždy alespoň jedním jízdním pruhem.
Vjezd ze silnice II/285 bude umožněn vždy pouze v jednom
směru dle právě probíhající etapy. Stavbou bude zasažen také
pohyb pěších v dané lokalitě. Pěší se budou pohybovat v prostoru staveniště vymezeném zábranami, u vstupu do objektů
budou přes výkopy zřízeny provizorní lávky.
Realizace nové okružní křižovatky zajistí výrazné zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v daném území. Celá akce je zadána a financována Ředitelstvím silnic a dálnic.
Ing. Bc. Daniela Černá, Odbor majetku města
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Fond rozvoje a oprav nemovitostí – podmínky pro rok 2020/1
Termín výběrového řízení a podmínky pro příjem žádostí na
poskytnutí zápůjček z prostředků Fondu rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře pro rok 2020/1.
Poskytování zápůjček se řídí Zásadami pro využívání Fondu
rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře v platném znění (dále jen Zásady).
1.

Termín výběrového řízení pro příjem žádostí se vyhlašuje
od 1. 11. 2019 do 15. 1. 2020.
2. Žádosti občanů se přijímají na tiskopise vydaném MÚ Jaroměř, tiskopis je možno vyzvednout na odboru plánovacím
a finančním (dále jen OPF) č. dveří 113, 114 nebo je ke stažení na internetových stránkách města Jaroměře, www.
jaromer-josefov.cz. Žádosti přijímají pracovnice OPF, Jaroměř, nám. Československé armády 16, Bc. Tereza Jansová,
tel.: 491 847 235, zástup Eva Paulusová, tel.: 491 847 234,
vedoucí OPF Iveta Neumannová, tel.: 491 847 230.

zení zástavního práva k jednotce,
• čestné prohlášení žadatele, že nemá vůči městu Jaroměř
závazky po lhůtě splatnosti.
3. Návrh na rozdělení zápůjček z fondu pro rok 2020/1 bude
OPF předložen k projednání zastupitelstvu města nejpozději v měsíci dubnu 2020.
4. Podmínky pro poskytování zápůjček: Předložené žádosti
se posuzují z hlediska úplnosti dle Zásad, platných ke dni
začátku termínu výběrového řízení, tj. k 1. 11. 2019.
5. Z fondu lze poskytnout zápůjčku dle níže uvedených podmínek:

Žádost musí obsahovat:
• Jméno, příjmení, datum narození fyzické osoby nebo název právnické osoby, její IČO, označení osoby oprávněné
jednat za právnickou osobu, výpis z obchodního rejstříku,
• místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické
osoby,
• přesné označení stavby nebo jednotky, které jsou předmětem žádosti (adresa, číslo popisné, číslo bytu, číslo parcely, katastrální území apod.),
• účel, na který je zápůjčka požadována, při kumulaci titulů
popis jednotlivě rozepsat,
• doklad o vlastnictví,
• požadovaná částka zápůjčky,
• při zápůjčce nad 300.000,00 Kč znalecký posudek o ceně
zástavy ne starší 1 roku,
• u fyzických osob potvrzení jejich zaměstnavatelů o tom,
že jejich zdanitelné příjmy přesahují výši měsíčního zabavitelného minima o částku 4.000,00 Kč za každý titul zápůjčky, nebo pokud bude žadatelem OSVČ – kopii daňového
přiznání za minulý kalendářní rok, prokazující průměrný
měsíční příjem jako v předcházejícím bodě, u právnických
osob doložením daňového přiznání, výkazu zisku a ztrát,
rozvahy za předcházející kalendářní rok,
• vyjádření odboru výstavby MÚ Jaroměř (ohlášení, územní
souhlas, stavební povolení, aj.),
• doložení potvrzení o pojištění zastavované věci na živelní
pojistné události po celou dobu zápůjčky – bude provedena vinkulace pojistného, v případě, kdy je k ručení zástavou nutný i ručitelský závazek ručitele, údaje o ručitelích,
včetně potvrzení jejich zaměstnavatelů o tom, že jejich
zdanitelné příjmy přesahují výši měsíčního zabavitelného
minima o částku 4.000,00 Kč za každý titul půjčky, nebo
pokud bude ručitelem OSVČ, kopii daňového přiznání za
minulý kalendářní rok, prokazující průměrný měsíční příjem jako v předcházejícím bodě,
• společenství vlastníků předkládá usnesení shromáždění,
jakožto orgánu společenství vlastníků, o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy o zápůjčce a k uzavření smlouvy o zří-
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Iveta Neumannová, vedoucí OPF
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Vyhodnocení systému "Door to door" po roce od jeho zavedení
Město Jaroměř zavedlo od 1. 7. 2018 nový systém svážení odpadu po městě Jaroměř.

Tento systém se týká svážení malých nádob o objemu
120 l a 240 l na směsný komunální odpad, tyto nádoby se nově
svážejí každý lichý týden. Občané si mohli požádat o nádoby na
plast a papír o objemu 120 l. Nádoba na plast se sváží v sudý týden a nádoba na papír vždy první středu v měsíci. Žádost o nádobu na papír a na plast podalo již více než 700 občanů, tento
zájem nás velmi těší.
Stále je možnost zažádat o vypůjčení nádob na plast i na papír,

stačí vyplnit přiloženou předběžnou přihlášku a donést ji na
podatelnu Města Jaroměř, či naskenovanou poslat na email:
huckova@jaromer-josefov.cz.
V první tabulce můžete porovnat období 7.2017/6.2018, kdy
systém Door to Door nebyl zaveden, s obdobím 7.2018/6.2019
tedy prvním rokem od zavedení systému. V prvním období
bylo vyprodukováno 2317,56 t směsného komunálního odpadu, po zavedení systému bylo vyprodukováno 2017,36 t směsného komunálního odpadu (tedy o 300,20 t méně). Co se týče
vytříděného plastu a papíru (viz druhá tabulka), tak zde byl
nárůst vytříděného papíru 47,41 t a u vytříděného plastu byl
nárůst 41,15 t.
Jak je vidět, občané města Jaroměř přistupují k třídění odpadu svědomitě. Za to občanům moc děkuji a věřím, že v třídění
odpadu budou i nadále pokračovat. Jak je vidět, má to smysl.
Znovu připomínám, že pro občany města Jaroměře jsou stále
zdarma poskytovány tašky na tříděný odpad do domácností.
Tašky si zdarma můžete vyzvednou na MÚ Odbor životního
prostředí ve 3. patře v kanceláři č. 304.
Mgr. Sylva Hučková, Odbor životního prostředí

Mí s to pro přec há zen í u Ty rš ov a mostu

V měsíci září bylo zřízeno nové místo pro přecházení u Tyršova mostu.

nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
Chodec smí vozovku přecházet, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
To znamená, že řidič vozidla nemá povinnost zastavit vozidlo
a umožnit chodci přejití.
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Rozsvícení vánočního stromu.
Tento přechod bude sloužit občanům přecházejícím komunikaci z ulice nábřeží 17. listopadu směrem k Penny Marketu.
Na základě toho bychom chtěli upozornit na rozdíly mezi přechodem pro chodce a místem pro přecházení ve vztahu k právům a povinnostem chodců a řidičů.
Přechod pro chodce:
U přechodu pro chodce ve vztahu k vozidlům platí, že řidič vozidla nesmí ohrozit a omezit chodce přecházející pozemní komunikaci na přechodu pro chodce a umožnit jim tak bezpečné
přejití.
Místo pro přecházení:
V místě určeném pro přecházení se musí chodec přesvědčit,
zdali může pozemní komunikaci přejít, aniž by ohrozil sebe,

Přijďte 1. 12. 2019 na nám. Československé armády nasát vánoční atmosféru.
Těšit se můžete na vystoupení základních škol, na vystoupení skupiny Čokoli, hudebníka Ondřeje Rumla nebo na taneční
show skupiny Led Dance.
Akce započne ve 12.00 hod. Mimo bohatého programu je
pro vás zajištěno i občerstvení a prodej zboží s vánoční tématikou. Celá akce vyvrcholí slavnostním rozsvícením vánočního stromu.
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Děti z "Ostrova" objevovaly celý týden krásy Krkonoš
...aneb stmelovací pobyt 6. A a 6. C.

Poslední zářijový týden jsme se s dětmi ze 6. ročníků vydali na
stmelovací pobyt. Tradičně tyto pobyty slouží žákům i jejich
učitelům, aby se vzájemně co nejlépe poznali a vytvořili tak ten
správný kolektiv, ve kterém prožijí další čtyři roky.
Ubytování jsme měli zajištěné v Peci pod Sněžkou v krásných
penzionech Táňa a Pampeliška. Každá třída byla ubytovaná
zvlášť, ale jen kousek od sebe. Takže jsme byli spolu, kdykoli
jsme chtěli. V těchto penzionech má vše na starost personál
tvořený pouze muži – starali se o nás „tři chlapi v chalupě“. Ale

nenechte se mýlit, ubytování i stravování byly skvělé. Vybrané
místo nám nabízelo nejen výborný servis, kterému nelze nic
vytknout, ale jako bonus navíc i nádherné výhledy z oken hned
po probuzení.
S dětmi jsme vyráželi zmapovat okolní terén každý den a vůbec
nevadilo, pokud nám občas počasí nepřálo. Navštívili jsme například herní krajinu Pecka, která leží jen pár metrů nad chatou
Portášky. Nemůžeme také opomenout celodenní výlet na naši
nejvyšší horu Sněžku. S dětmi jsme pro cestu nahoru využili lanovou dráhu, která pro mnohé byla velkým a nezapomenutelným zážitkem. Ze Sněžky nás čekaly krásné a neopakovatelné
výhledy nejen na krásy naší země, ale také k našim polským
sousedům. Pro sestup jsme zvolili pěší trasu přes Růžovou
horu, Portášky a zpět do penzionu.
Kromě výletů jsme si také užívali mnoho dalších zajímavých aktivit – volili jsme Miss sympatie, běhali po sjezdovce, vytvářeli
vlastní erby, opékali buřty, statečně absolvovali stezku odvahy... A v neposlední řadě jsme si vytvořili společná třídní pravidla, která chceme dodržovat, aby z nás byla ta správná parta
a všichni se ve třídě cítili dobře. Na nudu nebyl čas a nikomu
z nás se zpět do školních lavic nechtělo.
Věřím, že projdeme spolu celým školním rokem stejně svorně,
ohleduplně a v dobré náladě, jako tomu bylo na našem báječném „stmelovacím“ pobytu.
Mgr. Aneta Kočová

Dr uh ý ro č n í k p ř eh líd ky B ud iž s t ín !
Z U Š F. A . Šp o r ka
Budiž stín! je samozvaná národní přehlídka stínového divadla,
kterou založil náš kamarád, divadelník a starosta krkonošské
obce Poniklá, Tomáš Hájek.

Mikrle z Kolegia hraběte Šporka. Soubor Je to tajný! nabídnul
divákům loňskou úspěšnou inscenaci „A co antilopy?“. V premiéře na festivalu uvedl soubor Convivium adaptaci pohádky
„Slunce ve vejci“ pod názvem „Bleděmodře“ a příležitostný
soubor 120 dB se nechal inspirovat Cikádou Schauna Tana.
V rámci festivalu se uskutečnila i tvořivá dílna Světlo a tma bez
svíček a bez žárovek pod vedením další kamarádky, loutkoherečky, výtvarnice Hanky Voříškové z Chocně, které se naši žáci
účastnili. Součástí také bylo rozjímání o divadle pod vedením
odborných lektorů. Dvoudenní přehlídka proběhla intenzivně,
vydatně a krásně a já doufám, že se stane další tradiční akcí
a místem setkávání s netradičním divadlem a přáteli.
Jarka Holasová

Přehled akcí na ZUŠ F. A. Šporka
První víkend v říjnu proběhl již druhý ročník a byl bohatý a pestrý a nezapomenutelný. Stínohra se dá dělat i na meotaru
(zpětném projektoru, který sloužil v minulém století při výuce na ZŠ), což jsme ověřili už před dvěma lety v prvním ročníku. Letos v programu hrály tři soubory z dramaťáku a soubor
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1. pátek – Vychází listopadové číslo časopisu ZUŠkoviny.
18. pondělí, 18:30 hod., koncertní sál školy – Podzimní koncert.
27. středa, 18:00 hod., koncertní sál školy – „Naše úroda“
(vystoupení starších žáků ZUŠ).
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Základní škola Boženy Němcové
Malí podnikatelé z Boženy.

Završením programu je jarmark, kde děti prodají své výrobky. Za utržené peníze se těší na výlet a část vydělaných peněz
chtějí věnovat na charitu.
Tímto Vás zveme na jarmarky, které se budou konat na náměstí v Jaroměři 2. 12., 4. 12. a 25. 3. vždy od 15hodin. Přijďte a podpoříte dobrou věc.
Třídní učitelky 4. ročníků

„T-profi 2019“

Čtvrťáci naší školy se zapojili do projektu České spořitelny
"Abeceda peněz". Pomocí interaktivního programu budou rozvíjet svou finanční gramotnost a také pomohou potřebným.
Co je čeká? Návštěva v pobočce České spořitelny už proběhla
v září. Děti si prohlédly bezpečnostní schránky, vyzkoušely si
vybírání peněz z bankomatu, držely v rukou milion korun – to
jsou zážitky, které si budou dlouho pamatovat. V pobočce České spořitelny se seznámily s koloběhem peněz a dostaly pár
tipů do začátků třídního „podnikání“. Každá třída může na rozjezd počítat se vstupním kapitálem 3 000 Kč, který je poskytnut formou půjčky Českou spořitelnou.
V další fázi programu celá třída společně buduje vlastní firmičku úplně od píky – děti vymýšlí název, navrhují logo a vyrábí
sortiment, který pak budou prodávat.
Čtvrťáci budou péct cukroví, vyrábět keramiku, vánoční ozdoby apod. podle toho, jaký mají byznys plán. Budou počítat
náklady, ceny výrobků a vymýšlet strategii prodeje. Po celou dobu budou mít podporu zaměstnanců České spořitelny
a svých pedagogů.

Ve středu 18. 9. proběhlo okresní kolo soutěže ve skládání
stavebnice Merkur. Za okres Náchod se soutěže zúčastnil jaroměřský tým složený ze tří žáků 5. tříd ZŠ B. Němcové a tří
studentů 2. ročníku Střední řemeslné školy. Soutěž se konala
v moderních prostorách firmy WIKOV v Hronově.
Všechny týmy dostaly zadání až na začátku akce. Součástí zadání byl podrobný montážní postup včetně obrázků. Porota
určila vítěze podle funkčnosti sestaveného zařízení, rychlosti
sestavení a dodržení montážního postupu. Soutěžícím se hodily nejen zkušenosti se skládáním a šikovné ruce, ale také
znalosti z matematiky a fyziky. Důležitou roli hrála vzájemná
komunikace, podpora a trpělivost, zvláště ve chvílích, kdy se
zrovna nedařilo.
Všechny týmy dokázaly sestavit funkční model, což bylo organizátory náležitě oceněno. Každý účastník si ze soutěže odnesl
diplom, drobné dárky a v neposlední řadě také příjemný pocit
z dobrého jídla, pěkného prostředí a milého zacházení. Vítězem se nakonec stal domácí tým WIKOV HRONOV, který postoupil do krajského kola.
Na závěr se více než kdy jindy hodí říct: Sláva vítězům, čest poraženým!
Za soutěžní tým zapsala Mgr. J. Sedláčková

Studen t i p o zn á v a jí d ějin y

Ve středu 18. září 2019 navštívili studenti oktávy a 4. A jaroměřského gymnázia Polsko.
První zastávkou byl nacistický koncentrační tábor v Osvětimi
(Auschwitz) a vyhlazovací tábor v nedaleké Březince (Birkenau). Čekalo nás více než tři sta kilometrů, a tak jsme se na
cestu vydali ve 2:30 hodin ráno. Po příjezdu do Osvětimi, kde
nás přivítal známý nápis Arbeit macht frei, jsme se rozdělili na
dvě skupiny a polští, nicméně česky mluvící zaměstnanci muzea Auschwitz-Birkenau, nás táborem provedli. V jednotlivých
blocích jsme viděli dobové fotografie, místnost vyplněnou třemi tunami vlasů lidí, kteří byli do tábora transportováni a také
vitrínu s obuví vězňů, v níž bylo i mnoho dětských botiček. Na
závěr jsme prošli i plynovou komorou a viděli jsme šibenici, kde

byl po válce oběšen velitel tábora Rudolf Höss. Následně jsme
se přesunuli do tábora v nedaleké Březince, který sloužil pro
vyhlazování vězňů. Zde jsme se prošli po nástupišti, na němž
příslušníci SS prováděli po příjezdu transportů selekci vězňů.
Zastavili jsme se u památníku, který je věnován obětem holokaustu. Byl to pro nás všechny silný emocionální zážitek. Kolem poledne jsme se autobusem přesunuli do slavného města polských králů Krakowa. S průvodkyní jsme prošli centrum
města: hrad Wawel, Rynek Glowny s kostelem Nanebevzetí
Panny Marie a známou Sukiennicí. Po tradičním rozchodu jsme
se v podvečerních hodinách vypravili na zpáteční cestu do Jaroměře, kam jsme dorazili asi ve 23 hodin.
Jiří Kulhánek, Gymnázium J. Žáka
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Na návštěvě ve Dvoře Králové n. Labem a v Náchodě
Žáci osmé a deváté třídy naší školy, kteří se velmi zajímají o živočišnou říši, měli v říjnu jedinečnou příležitost dozvědět se
více o tom, jaká je příroda v jednotlivých koutech naší planety
a jací tvorové ji obývají.

V rámci doplnění hodin přírodopisu jsme společně navštívili
zoologickou zahradu ve Dvoře Králové nad Labem. Prohlédli
jsme si nově přestavěný pavilon Ptačí svět s expozicí Madagaskaru a tropického pralesa, pavilony vodních světů a expozici
Jedovatá Afrika. Viděli jsme také gorily, zebry, žirafy, koupající
se hrochy i africké šelmy a ti, kteří si troufli, dokonce pronikli
tunelem až do termitiště přímo uprostřed samotného výběhu

nosorožců černých a bílých. To už byl panečku nevšední zážitek! ZOO se mění a vylepšuje, to bylo pro nás velmi příjemné
překvapení. Děkujeme a příští rok sem rádi opět zavítáme.
4. října vedení našich zařízení pozvalo nejlepší sportovce z josefovské praktické základní školy na první ročník atletického
čtyřboje do sportovního areálu Hamra v Náchodě. Děti ze škol
v Náchodě a Josefově soutěžily podle věkových kategorií v bězích na 50, 60 a 400 metrů, skákaly do dálky, házely kriketovým
míčkem do dálky a granátem na cíl. Studené a deštivé počasí
prověřilo odolnost všech startujících, ale nakonec nikoho neodradilo a všichni se snažili podat co nejlepší sportovní výkon.
Pro některé děti to byl první skutečný zážitek ze sportovního
klání, a tak chtěly vydat ze sebe maximum, aby dosáhly co nejlepších výsledků. Těm, kterým se to nakonec podařilo a byli
nejlepší, předal ceny ředitel školy pan Ing. Ivo Feistauer, který ocenil snahu všech soutěžících. V Josefově máme zejména
mezi mladšími žáky řadu pohybově nadaných chlapců a děvčat.
Ti si přivezli medaile a poháry za umístění na prvních příčkách.
Už nyní jsme se rozhodli, že budeme trénovat atletické disciplíny po celý školní rok, abychom se mohli ukázat také příště v co
nejlepším světle. Sportu zdar!
Mgr. Luděk Sychra, učitel – PrŠ, ZŠ a MŠ Josefa Zemana Náchod,
pracoviště Josefov

K o n ec l ét a
v Mat eřsk é šk ole Ka n ppov a

Léto již ukončilo své kralování a u nás ve školce jsme přivítali
první dny podzimu – jednoho z nejkrásnějších ročních období.
Malé děti z Kytiček se pomalu
adaptují a slzičky, které občas
ukáply na začátku školního
roku, se proměnily ve veselý
úsměv. Kamarádi z Koťátek se
vydali do nedalekého muzea,
kde navštívili interaktivní výstavu s názvem LES, doplněnou
poutavým vyprávěním o myslivosti. Program byl zakončen
plněním různých úkolů na jednotlivých stanovištích, kde si
děti formou zábavné a poučné
hry osvojily nové vědomosti.
I v těchto sychravých dnech naše nožky vyběhly na zahradu
a začala příprava na zimu. Paní učitelka z Kytiček rozdala úkoly
a všichni jsme se s radostí zapojili do vytrhávání keříků rajčat,
paprik, fazolek, okrasných kytiček i vyrývání cibulek trvalek,
zkrátka všeho, o co jsme celé jaro a léto pečovali. Pokud nejsme na zahradě, míří naše kroky do parku, kde pozorujeme
měnící se přírodu, která nám ukazuje, jak nádherný podzim
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může být. Listy stromů se barví do nejrůznějších barev světa
a ukazují nám, že dokážou to, co člověk ne. Nejrůznější odstíny
hnědé, oranžové a žluté můžeme vidět všude okolo sebe a na
zemi se z těchto barev vytvoří krásný, barevný koberec. V říjnu nastal ten správný čas, kdy si děti mohly do školky donést
ovoce a zeleninu ze zahrádky. Nejen, že ji rozlišovaly podle
vzhledu, chuti, čichu a hmatu, ale v některých třídách se linula i vůně skořice a jablíček z jablečného závinu nebo koláčků.
S podzimním počasím přichází i vítr a my už jsme připraveni
vypustit na oblohu nejrůznější draky, aby se na nás mohly dívat
z pořádné výšky a ukázat nám, jak si s větrem poradí. Na zahradě naší školky také proběhlo zábavné sportovní odpoledne,
kam si děti přivedly své rodiče a společnými silami překonávali
překážky, procvičili svou rovnováhu, postřeh a obratnost na
stanovištích, které si pro ně paní učitelky připravily.
A co nás čeká v následujících dnech? Na zahradu školky nanosíme dřívka, větvičky a polínka, zapálíme si ohýnek a v něm
upečeme tradiční plody podzimu – brambory. Další naše kroky
zamíří do divadla, abychom si upevnili pravidla chování, estetické vnímání, rozvinuli fantazii a schopnost soustředit se. A až
nastane ten opravdový podzim, kdy se mlha valí po lukách i po
městě, půjdeme do parku, kde nás čeká zamykání studánky.
Kolektiv MŠ Knappova
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P ř í p r a v n á t ř í d a n a ZŠ Jos ef ov

V novém školním roce 2019/20 jsme na naší škole otevřeli přípravnou třídu.

Tuto možnost umístit děti na poslední rok před začátkem školní
docházky přímo do školy uvítali rodiče, kteří vědí, že jejich děti
budou připravené na nástup do 1. třídy tak, aby ho zvládly v klidu
a v pohodě.
A co u nás vlastně tyto děti dělají? Patnáct předškoláčků si každý den čtyři hodiny hraje, zpívá, cvičí, kreslí, povídá… A při tom
se hravou formou učí. Při různých činnostech si rozvíjejí správnou výslovnost, pohyblivost celého těla i jemnou motoriku ruky,

aby uvolněně a bez problémů dokázali kreslit a psát. Poznávají
významy slov, která posilují jejich matematickou představivost,
procvičují si orientaci v prostoru a v čase, určují počet věcí, poznávají barvy, řadí a třídí předměty. Při povídání s dětmi o rodině
a o přírodě rozvíjíme jejich slovní zásobu a učíme je poslouchat
a vnímat vyprávění druhých. Procvičujeme paměť, postřeh, soustředěnost, trpělivost a pečlivost.
K tomu využíváme spoustu hraček, her, skládanek, stavebnic
a různých didaktických pomůcek, které máme ve třídě. Ale chodíme také do tělocvičny, do herny nebo ven na procházky a na
dětské hřiště. Abychom rozvíjeli i umělecké nadání našich šikovných dětí, tak máme k dispozici spoustu výtvarných a kreativních
potřeb a pro hudební vyžití i dětské hudební nástroje a interaktivní techniku.
Především se však snažíme o to, aby se děti naučily spolupracovat, domlouvat, být na sebe vlídné, slušné, kamarádské, aby si
pomáhaly a měly radost z úspěchů svých i z úspěchů těch druhých.
Tím vším chceme dosáhnout toho, abychom malé předškoláky
dobře připravili na vstup do první třídy, aby byli úspěšní a spokojení.
D. Kánská, třídní učitelka; R. Gorolová, školní asistentka

K o n fer en c e p r o ped a g og y !
Ano ! A u n á s v reg ion u.

Ve dnech 20. - 21. 9. 2019 proběhla v Broumově konference Učení pro život.

„Jak to? Konference jsou přeci jen pro vědce, lékaře“, ale taky pro
pedagogy! Možná namítnete, že učitelé přeci chodili dlouho do
školy a všechno už znají. Ano, podobně jako lékaři a další vysokoškolské profese. A tak jako se lékaři musí celoživotně vzdělávat
(jistě byste nechtěli, aby vám endoprotézu operovali lékaři způsobem osvojeným před 30 lety), tak obdobně to platí pro stejně
náročnou profesi učitelskou. Je prokázáno, že žáci učitelů, kteří systematicky rozvijí své schopnosti komunikace, prezentace
a učení pomocí různých aktivizačních metod, dosahují lepších
výsledků než žáci učitelů, kteří na sobě nepracují a dále se nevzdělávají.
I svět pedagogiky se rozvíjí. Konference Učení pro život v klášterním konferenčním centru v Broumově přinesla dva dny otázek a odpovědí nejen pro pedagogy, ale i ředitele, rodiče a další
vzdělavatele z Náchodska, Jaroměřska a Broumovska.
Konference je formát s otevřeným prostorem pro přednášky,
praktické dílny, debaty, panelové diskuze, ale i pro neformální
setkávání, propojování odborníků a praktiků různých oborů. To
vše konference v Broumově přinesla. Pro účastníky byl připraven pestrý program na témata čtenářství, formativní hodnocení, psychologie chování žáků, kolegiální podpory, karierového
poradenství, ale i jógy smíchu, smysluplného zapojení hodin
vaření a další. Díky úžasné spolupráci se základními uměleckými

školami z okolí byli, účastníci obdarováváni krásnými hudebními
skladbami, tanečním představením na úvod i závěr konference
a mohli se kochat výtvarným uměním našich dětí všude na chodbách kláštera.
Jednotícím zadáním a tématem konference byla otázka, „Co
znamená učit (se) spolu? Co znamená spolupracovat v týmu –
mezi učiteli?" Všichni přednášející i lektoři tudíž přednášeli v tandemu. Proč? Schopnost kooperace je jednou z klíčových kompetencí pro 21. století – společně s kreativitou, kritickým myšlením
a komunikací. Výzkum Asociace amerických vysokých škol a univerzit došel k závěru, že „prokázání schopnosti kriticky myslet,
jasně komunikovat, spolupracovat a řešit komplexní problémy je
důležitější než diplom bakaláře.“
Aby se mohly děti od nás učit spolupráci, která je efektivní, musíme jí být sami schopni ve sborovnách, firmách i rodinách. Musíme se dál rozvíjet a být příkladem. Spolupráce projektu MAPII
s několika dalšími MAPy i Krajským úřadem a jednotlivými školami jsou toho důkazem. Jsme na cestě a učíme se. „Načerpala
jsem na konferenci mnoho do své práce, ale nejen pro ni“, napsala
jedna z více jak 20 účastníků z Jaroměřska, paní učitelka Simona
Dušková ze ZŠ Vodárenská, Jaroměř-Josefov.
Děkujeme všem aktivním učitelům, kteří zkvalitňují vzdělávání
dětem a připravují nám rodičům nejen klidnější dny současnosti,
ale i nám všem dobrou budoucnost. Pokud budete mít jakékoli
podněty pro rozvoj vzdělávání rodičů či pedagogů na Jaroměřsku, neváhejte se ozvat na: mapjaromersko@gmail.com.
Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008602 Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Jaroměř.
Mgr. Darina Bártová
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Kde se v Josefově rodí netopýři?
To, že jsou netopýři v podzemkách, všichni víme. Málokdo
však ví, že nejznámější druh přezdívaný kožená hruška – vrápenec malý, je v celých Čechách nejpočetnější právě v Josefově.

Až do minulého roku ale nikdo nevěděl, kde se tito noční lovci rozmnožují. Teď už to víme. V létě jsme se snažili prozkoumat co nejvíce josefovských půd. V této době totiž netopýři
vyhledávají teplé a suché úkryty. A výsledek se dostavil. Objevili jsme hned tři kolonie samic vrápenců s mláďaty, a dokonce
jednu mateřskou skupinu našeho největšího netopýra – netopýra velkého. Půdy, které si netopýří mámy vyberou k porodu mláďat, musí být „eňo ňuňo“. Perfektní teplota, přiměřená
vlhkost, žádný průvan, minimální rušení a blízké loviště hmyzu,
aby mláďata nebyla dlouho bez dozoru. Není tedy překvapením, že všechny mateřské kolonie vrápenců byly objeveny na
obvodu pevnosti. Půdy s výletem přímo na josefovské promenády, kde vrápenci loví mezi stromy, jsou co by kamenem dohodil, a to doslova.
Největší porodnici vrápenců jsme našli přímo nad vstupem do

Bastionu I, kde je i pokladna pro vstup do podzemních chodeb.
Sem jsme také na konci letních prázdnin zavítali při akci pro
veřejnost – Noc netopýrů v Josefově IV. Po tradiční přednášce na správě ptačího parku se několik desítek fandů netopýrů
odebralo právě na Bastion I, kde mohli pohlédnout do netopýřího soukromí díky ochotě vedení Pevnosti Josefov otevřít
tyto normálně nepřístupné prostory. Mláďata jsou tou dobou
již samostatná, proto je krátké nahlédnutí do jejich domova nijak neohrozilo. Akce pokračovala u vstupu do ptačího parku,
kde se expertům na netopýry podařilo chytit do speciálních
jemných sítí 16 netopýrů dalších dvou druhů: vodního a hvízdavého.
Josefov, dnes už známá „netopýří metropole“, je jedním z nejdůležitějších míst pro netopýry v Česku. Je úžasné sledovat, jak
se zvyšuje zájem o tyto tajemné živočichy, třeba jen na vzrůstající návštěvnosti josefovských Nocí netopýrů. Jsme si jisti, že
kdyby všichni lidé např. věděli, kolik miliónů komárů (odchycený netopýr hvízdavý zvládne za noc 2 500 komárů!) a dalšího
obtížného hmyzu netopýři zlikvidují, obdiv k těmto člověku
velmi příbuzným zvířatům by byl mnohonásobně větší.
Všechny nalezené úkryty netopýrů jsou v budovách vlastněných městem Jaroměř. Tato místa budou ve spolupráci s městským úřadem evidována, označena a chráněna. Děkujeme za
dlouhodobý příkladný přístup města k ochraně přírody!
Pořádáno v rámci programu Českého svazu ochránců přírody
"Ochrana biodiverzity", podpořeného Lesy České republiky,
s. p., Nadací Ivana Dejmala a v grantovém řízení Ministerstva
životního prostředí.
Text: Břeněk Michálek, michalek@birdlife.cz, za Českou společnost
ornitologickou, Český svaz ochránců přírody JARO Jaroměř a Českou
společnost pro ochranu netopýrů
Foto: Miroslav Hlávko, Josefov

Umě l ec k á k o l o nie B a s t ion IV
a l i s t o p a d o v é děn í

Umělecká kolonie čítá už přes 3 desítky členů, ale jednou
z nejaktivnějších členek zůstává po celou dobu existence spolku naše Markéta Škopková, všestranná výtvarnice, která podstatnou část svého volného času tráví ve zdech Bastionu IV.
Díky svému hlubokému estetickému cítění a ochotě přiložit
ruku k dílu dokázala – mimo jiné – k nepoznání proměnit jednu
z prázdných místností našich dvojitých kasáren. Ze zimní kuchyně, jak místnost nazvala, nyní dýchá nezaměnitelné kouzlo,
které je snad nejpatrnější při našem vánočním jarmarku – kdo
byl přítomen, onu pohádkovou místnost si jistě i s odstupem
času vybaví. Její péče se ale zdaleka neomezuje jen na prostor
mezi těmito čtyřmi stěnami. Na čtyřce je jen málo míst, které
by nenesly stopy Markétiny pozornosti. Markéta se navíc podílí na veškerém dění spolku, a proto – ač často skromně stojící v pozadí – je jedním z našich pilířů. Velmi nás proto těší, že

12

v listopadu vás můžeme pozvat na výstavu její plošné tvorby
nesoucí název Markéta Škopková – obrázky aneb Nejen hlínou živ je keramik. Vernisáž výstavy hudebně doprovodí pan
Jirka Pilař a paní Martina Pecnová. Kdy máte dorazit? V pátek
22. listopadu v 18 hodin! Využijte příležitosti zhlédnout jedinečná díla a pohovořit s autorkou – nejen o tom, co ji inspiruje.
Výstava potrvá až do začátku jara.
Máte-li chuť navštěvovat nás pravidelně, zapojte se do večerního kreslení, které probíhá každé pondělí od 18 do 20 hodin.
Výtvarný kurz vede akademický sochař Petr Novák z Jaroměře,
který každému z účastníků věnuje individuální péči. Přidat se
mohou zdatní výtvarníci i naprostí začátečníci. Nejste-li si jistí, jestli by se vám chtělo jeden večer týdně věnovat figurální
kresbě (podle živého modelu), přijďte se nezávazně podívat.
Adresa Bastionu IV je Okružní 242, Josefov (při cestě z Jaroměře odbočíte ještě před kašnou doleva a pojedete/půjdete,
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Umě l ec ká k o l o nie B a s t ion IV
a l i s t o p a d o v é d ěn í

kam až se dá). Kreslírnu najdete v patře kasáren (z fortny vystoupáte po schodech do 1. patra a tam se vydáte doprava na
konec chodby).
Další pravidelnou událostí je promítání v rámci našeho filmově-vzdělávacího klubu. Každý poslední čtvrtek v měsíci (tentokrát tedy 28. listopadu) máte možnost přidat se k nám (v 18:30)
při sledování pečlivě vybraného snímku. Vždy se jedná o film
s určitým přesahem – ať už kulturním, environmentálním nebo
jiným. Jméno zvoleného filmu vždy s drobným předstihem zveřejňujeme na našem facebooku. Pro odpůrce sociálních sítí nabízíme možnost požádat o informace na naší e-mailové adrese
bastioniv.josefov@gmail.com, případně na telefonním čísle
774 891 842. Tamtéž se můžete obracet i v případě jakýchkoli
jiných dotazů.
V sobotu 30. listopadu se u nás můžete zúčastnit blešího trhu,
organizovaného naší členkou Bárou Smékalovou. Od 10 hodin
můžete zkoušet své štěstí při hledání netušených pokladů.
Věc, kterou jeden člověk nepotřebuje, někdo jiný velmi ocení… Máte-li doma cokoliv, co už nevyužíváte nebo co se vám

nehodí (oblečení, knihy, hračky, nádobí…), můžete se zúčastnit i jako „prodejce“. Dejte předmětům druhou šanci, buďte
šetrní – k peněžence i k přírodě.
Než se na další měsíc rozloučím, ráda bych vás s předstihem
pozvala na náš tradiční vánoční jarmark, který letos vychází na
sobotu 14. prosince. Jelikož nám město i stavební firma (provádějící rozsáhlou rekonstrukci opevnění) vyšly vstříc, můžeme
ještě letos pro účely jarmarku využít i náš dvůr, za což jsme
nesmírně vděční. Opět se tedy můžete těšit na desítky trhovců
s řemeslnými výrobky, ukázky tradičních technik, zpřístupněné
galerie, koncerty a mnoho dalšího. Podrobnosti najdete v příštím čísle Zpravodaje. A kdo je opravdu zvědavý a chce se průběžně dozvídat, co všechno nás při jarmarku čeká, může si na
facebooku najít událost Vánoční jarmark na Bastionu IV, kde se
toho do začátku dne D dozví opravdu mnoho.
Těšíme se. Těšte se s námi!
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Karlová

72 hodin – Ravelin a jak jsme restartovali deskové hry
V pátek 11. října 2019 jsme v rámci projektu 72 hodin likvidovali
náletové křoví na Ravelinu XIV. Práce nám šla hezky od ruky
a určitě se sem ještě letos vrátíme a doděláme, co jsme nestihli. Díky všem za dobře odvedenou práci!!!

Pokaždé, když se přihlašujeme do celostátního projektu 72 hodin, se pokoušíme vymyslet něco velmi originálního, co
by děti i vedoucí maximálně obohatilo
a někam posunulo. Nejinak tomu bylo
i letos... Nápad vznikl před několika týdny, kdy jsme uklízeli klubovnu před začátkem nového školního roku. Poslední dobou
se nám zde nashromáždilo větší množství her, které jsme již
ale nehráli. A tak vznikl nápad darovat hry někomu potřebnému. Po poradě s vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
z MÚ v Jaroměři, naši dobrou známou, bylo jasno. Oslovili jsme

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které se nachází
v Ozdravovně Les Království a nabídli jsme jim, že jim hry nejenom přivezeme a předáme, ale že si s jejich dětmi také ještě
pohrajeme, hry je naučíme a navíc pro ně připravíme další program. Slovo dalo slovo a my jsme v sobotu 12. října ráno čekali
na josefovském náměstí na objednaný autobus. Sešlo se nás
24 dětí a vedoucích. Počasí bylo přímo pohádkové a za necelou půlhodinu jsme již vystupovali před branami ozdravovny.
Věděli jsme, že se zde nacházejí děti, o které se rodiče nechtějí,
nemohou nebo prostě neumí starat, ale ve skutečnosti jsme
nikdo nevěděli, co nás uvnitř čeká. Po příchodu dovnitř jsme se
trošku oťukávali, ale za chvilku již nebyla znát nervozita ani na
jedné straně. Rozdělili jsme se na dvě skupinky, jedna zůstala u
dětí předškolního věku, které byly velmi kontaktní a druhá šla
za dětmi školními. Učili jsme děti pravidla dovezených deskových her, učili jsme je uzlovat, zkoušeli jsme psychomotorický
padák a nakonec jsme vyrazili na venkovní hřiště. Zde jsme si
všichni dohromady zahráli liščí ocásky a běhací člověče, nezlob
se. Vyhrazený čas neskutečně rychle utekl a ještě dlouho potom nás hřál v dlaních dotek malých dětských ruček, které se
nechtěly jen tak pustit a na prsou jsme cítili nespočetná objetí.
Bylo to silné, dojemné a neskutečně smutné. Ale jedno je jisté: MĚLO TO SMYSL!!! Cestou zpátky nás autobus vysadil před
dvorskou ZOO a my jsme zbytek dne strávili mezi jejich obyvateli. Určitě to nebyla naše poslední návštěva ozdravovny, to
víme jistě. Díky všem, kteří se zúčastnili a kteří neváhali pomoci, obejmout, rozesmát...
Ivana Vejvodová, Pionýrská skupina Za Vodou
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O historii vojenské nemocnice v Josefově – 3. díl
Z období konce 50. let a první poloviny 60. let existuje opět
několik relativně podrobných hlášení, která dokládají především takřka sisyfovskou snahu vedení nemocnice o rekonstrukci a rozšíření již nevyhovujících prostor, včetně např.
operačních sálů.

Záměr a cíle významné modernizace, především klíčového chirurgického oddělení a nové kotelny, se objevují v detailně zpracovaných dokumentech „Investiční úkol na dokončení adaptací a přístavbu posádkové nemocnice v Jaroměří II“ z roku
1959 a ve „Zprávě k návrhu na předschválení investičního úmyslu 1273 na dostavbu vojenské nemocnice v Jaroměři II“ z roku
1964. Nutnost modernizace části nemocnice dobře vystihuje
odstavec „Politicko-hospodářské zdůvodnění stavby“ v prvním uvedeném dokumentu: „Věda a technika ve zdravotnictví
zaznamenaly nepopsatelný pokrok od doby uvedení nemocnice
do provozu a stavební stav objektu se mu nepřizpůsoboval. (...)
Přístavba operačních sálů je nezbytně nutná proto, že do stávajícího objektu není možno umístiti operační trakt vyhovující požadavku oddělení operačního sálu čistého od nečistého a tyto od
provozu lůžkové části.“
Jak dokládají výroční zprávy (je jich v úplnosti k dispozici jen
několik), pokroky v rekonstrukčních pracích byly velmi zdlouhavé a plné peripetií socialistického hospodářství. Například ve
výroční zprávě z r. 1964 je konstatováno, že „...V roce 1964 byla
plánována přestavba chirurgického oddělení a výstavba kotelny.
Tato výstavba však byla odročena na rok 1967. Stav stávající kotelny je zcela nevyhovující. (...) Nepodařilo se zajistit prováděcí
podnik.“
Jistou bizarnost situace, se kterou se potýkalo vedení nemocnice, dokresluje citát, který se v téže výroční zprávě objevuje
dokonce ve stejném odstavci: „Dobře byly splněny úkoly nemocnice v patronátní činnost. Patronátní smlouvy s JZD Metuje
byla sestavena s cílem co nejvíce a co nejaktivněji přispět našemu
zemědělství, jak nám uložil XII. sjezd strany. (...) Místo plánovaných 2 ha cukrovky bylo sklizeno 1,2 ha brambor a 3,7 ha cukrovky.“ Celkem bylo odpracováno (personálem nemocnice!)
180 pracovních směn.
Přes problematickou a pomalu postupující modernizaci svědčí
o významu zařízení a odbornosti zdravotnického personálu nemocnice, stejně jako o rozsahu péče o nemocné těsně před sovětskou okupací, dokument „Vyhodnocení plnění úkolů VN Jaroměř ve výcvikovém roce 1967“. K danému roku disponovala
nemocnice zhruba 250 lůžky. Pracovalo zde takřka 40 důstoj-
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níků (většinu tvořili lékaři), a to na těchto odděleních: interní,
chirurgické, neurologické, kožní, ORL, oční, rentgenologické,
zubní, anesteziologické, laboratorní, rehabilitační a rekonvalescenční. Chod nemocnice dále zajišťovala oddělení farmaceutické a zdravotní techniky, odd. finančního hospodářství,
proviantu a zásob a správy budov. Shrnutí „odborné činnosti“
za daný rok zasluhuje citaci:
„Léčebně preventivní péče v nemocnici za uplynulé období byla
prohlubována zavedením některých nových metod a zavedením
nových přístrojů (...) i získáním vyšší odborností některých lékařů
po atestacích. Po zřízení resuscitačního pokoje v roce 1966 jsme
v letošním roce přikročili k budování anesteziologické pohotovostní služby. (...) Tímto způsobem byly vytvořeny podmínky
k odpovědné práci operačního teamu v nočních hodinách. Intensifikace práce v ambulantních provozech je zřejmá z těchto čísel.
V publikační činnosti nemocnice se udržuje vzestupná tendence
a některé publikace jsou uveřejňovány i zahraničním tisku.“
Kvalitu a vysokou úroveň poskytovaných zdravotnických služeb a jejich význam pro veřejnost ze širokého okolí v tomto
období ilustruje také novinová reportáž s názvem „Za tereziánskými zdmi“ z r. 1966. V úvodu reportáže je uváděn silný
kontrast mezi poměrně nevzhledným, strohým vnějším vzezřením budovy a zklidňujícím interiérem nemocnice: „Zvenčí
– nanejvýš tak objekt nápravného zařízení, vnitřek – nepředstavitelný kontrast. Dlouhé tereziánské chodby se skví čistotou,
klenby hýří pastelovými barvami. Skoro to tu nemocničně ani
nevypadá, což je pro pacienty z psychického hlediska lepší. Člověk, pohybující se v interiérech by nevěřil, že zdi kolem něho jsou
široké 1,5 metru.“ Reportér dále popisuje vysokou odbornost
zde prováděných vyšetření a úkonů: „Na odděleních se úspěšně
praktikuje mnoho nových vyšetřovacích a léčebných metod. Je
to konečně přirozený důsledek snažení personálu o poskytování
té nejlepší péče. Interna má například elektrogastrograf. Jinde
v republice není. (...) Kardioskop – jediný přístroj na okrese –
pomáhá na chirurgii sledovat stav pacientů před i po operaci.“
To, že nemocnice poskytovala opravdu komplexní péči nejen
o těla, ale i mysl pacientů, dokládá další část článku, věnovaná kulturnímu dění v nemocnici: „Pak už jen zbývalo krátké
rozhlédnutí do moderního nemocničního kinosálu pro 130 diváků, který byl dokončen teprve letos. Třikrát týdně zde se pro
pacienty promítají filmy a dvakrát do měsíce se pořádají kulturní programy. Ve vedlejší knihovně je téměř 10 tisíc titulů.“ Na
kulturním vyžití pacientů a zlepšení jejich psychického stavu
se ostatně podílel i nemocniční smíšený pěvecký sbor „Makarovci“. O přetrvávající profesionální skromnosti – při vědomí
vysoké odbornosti – tehdejšího velitele nemocnice mjr. MUDr.
Sulana svědčí citace uzavírající celou reportáž: „Nechceme, aby
o nás kolovaly superlativy. Jsme snad o krůček dále než podobné
nemocnice okresního typu, ale nechceme si z toho dělat nějakou
slávu. Nejsme obchodníci. Jsme lékaři. A právě tady musí jeden
odborník plně spoléhat na druhého...“.
Jak již bylo předesláno výše, tuto takřka idylickou a se svým civilním okolím harmonickou atmosféru obestírající josefovskou
vojenskou nemocnici přerušila okupace armádami „spřátelených“ vojsk 21. 8. 1968.
Rudolf Havelka
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Z historie

J ar o měř a sa m e t ov á rev oluce

Je dobře si připomínat významné historické okamžiky, kdy se
občané Jaroměře v listopadu a prosinci 1989 svými vystoupeními podíleli na sametové revoluci.
Bylo by ovšem také vhodné alespoň malými pamětními deskami připomenout místa, kde se tak dělo.
Události 17. listopadu v Praze už komunistický režim nedokázal
utajit, stejně jako „zvonění klíči“ v dalších dnech na Václavském
náměstí. V pátek 24. listopadu parta mladých sdružených ve
studiu Věšák promítla během své poslechové diskotéky videozáznam zákroku SNB proti studentům na Národní třídě v Praze. Ten den také odstoupil z funkce generálního tajemníka KSČ
Milouš Jakeš. Pro mnohé to byl v nastalé situaci zásadní zlom.
Během soboty se po městě objevily letáky vyzývající k mítinku na náměstí. V neděli 26. listopadu ve 14 hodin se začali lidé
scházet v Máchově ulici, odkud seřazeni do průvodu se odebrali na náměstí ČSA, kam vstoupili se skandováním "Už jsme
tady, svobodu, svobodu!" Před radnicí stáli vlastním očím nevěřící předseda Městského národního výboru (MěstNV) a předseda městského výboru KSČ. Členové Hifi klubu připravili na
podloubí domu č. p. 54 ozvučení a před mikrofonem se střídali
řečníci, kteří především odsuzovali zásah proti studentům. Na
závěr asi 1500 přítomných občanů zazpívalo hymnu.
V pondělí 27. listopadu v poledne vstoupili mnozí zaměstnanci
jaroměřských podniků a firem do generální stávky, kterou zorganizovaly stávkové výbory. Na náměstí se sešlo snad 2 tisíce
lidí. Od mikrofonu poprvé zazněly i politické požadavky, především zrušit ústavně zakotvenou vedoucí úlohu KSČ. Shromáždění provázela skandovaná hesla a nad hlavami přítomných se
tyčily transparenty. Krásné zimní počasí přispívalo k nezapomenutelné atmosféře oněch dvou dnů. Na domech vlály československé prapory a lidé nosili na oděvu stužky trikolory.
V pondělí večer se v sále Národního domu sešlo 107 občanů
a založili jaroměřské Občanské fórum (OF). Průběh jednání
ukázal, jak chybí spojení s Prahou, neboť nebylo jasno, co vše
by OF mělo dělat. Nicméně byl zvolen 17členný výbor a dva
mluvčí pro jednání s představiteli MěstNV, KSČ a politickými
stranami – lidovou a socialistickou, které se hlásily o podíl na
dalším dění. Dne 29. listopadu se na radnici konal první tzv. kulatý stůl zainteresovaných stran a OF bylo pověřeno uspořádat
diskusní večer pro širokou veřejnost. V pondělí 4. prosince se
občané opět sešli na náměstí a protestovali proti nově ustavené federální vládě s 15 členy KSČ a 5 nestraníky. Dne 6. prosince
se v kině Svět uskutečnilo ohlášené diskusní fórum zástupců
stran s veřejností. Sál byl zaplněn do posledního sedadla a na
další zbylo místo jen v ozvučeném předsálí. V průběhu místy
bouřlivé besedy o politické situaci se ukázala stanoviska KSČ
jako nepřijatelná a neobhajitelná.
Dne 10. prosince byla ustavena nová federální vláda nazvaná
Národního porozumění a zároveň odstoupil z prezidentské
funkce Gustáv Husák. Druhý den se na jaroměřském náměstí sešlo asi 300 lidí, aby vyjádřili podporu nové vládě. Jinak
však nastalo všeobecné uvolnění a všude panovala slavnostní, a hlavně přátelská atmosféra. Z věžičky radnice byla odstraněna velká rudá hvězda a z průčelí budovy obrovitý nápis
o vedoucí úloze KSČ. Dne 19. prosince se v Důstojnické besedě
v Josefově uskutečnil druhý veřejný dialog politických stran.

Debata byla mnohem bouřlivější a kvůli neutěšenému stavu
Josefova byl předseda MěstNV vyzván k rezignaci. To v programu OF a dalších dosud nebylo, protože se předpokládalo, že
budou brzy vypsány nové, demokratické volby. Dne 28. prosince byl Alexander Dubček zvolen předsedou Federálního shromáždění, které pak druhý den zvolilo prezidentem republiky
Václava Havla. Lepší závěr roku si nebylo možné přát. Lidé konečně mohli začít prožívat sváteční období.
Pavel Mertlík

Přijďte s námi oslavit 30 let svobody!
Dne 17. listopadu se v 17.11 hod. v Jaroměři uskuteční
vzpomínková akce a připomenutí okolností
listopadu 1989.
Zároveň se můžete těšit na film Něžná revoluce, který se bude v 19.30 hod. promítat v městském divadle.

Sejdeme se 17. 11. v 17.11 hod. Na Valech!
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Stolní tenis TJ Jiskra Jaroměř
V sobotu 5. 10. 2019 pořádal oddíl stolního tenisu TJ Jiskra Jaroměř turnaj Českomoravského klubu veteránů v hale ASVAJ.
Turnaj veteránů ve stolním tenise měl číslo 317 a byl to 38. ročník.

M 50
M 60
M 65
M 70
M 75
M 80
M 85

Jelínek Vladimír, Turnov
Wagner Jaroslav, Sadská
Polák Petr, Zlín
Matějíček Miloš, Jeseník
Valárik Ludovít, Čadca
Holada Jůlius, Bratislava
Ježek Karel, Ostrov nad Ohří

Velké poděkování patří Městu Jaroměř a Královéhradeckému
kraji za finanční podporu turnaje. Dále firmě Trio za sponzorský
dar. Děkujeme také pracovníkům haly ASVAJ za jejich vstřícnost a členům stolního tenisu TJ Jiskra Jaroměř za přípravu
a úklid haly.
Výbor ST TJ Jiskra Jaroměř

Oddíl volejbalu TJ Jiskra Jaroměř pořádá

NÁBOR DĚTÍ.
Přijďte mezi nás! Kontakt: kamilahavrdova@seznam.cz, tel.
č. 777 666 918.
Již od ranních hodin se do Jaroměře sjížděli hráči a hráčky starší 40 let z celé České republiky a Slovenska. Mnozí z nich strávili
v Jaroměři celý víkend. Prezentace nejstarších kategorií byla
stanovena do 8:30 hod. Jednalo se o kategorie 70 let a starší.
V 8:40 turnaj zahájil předseda stolního tenisu pan Václav Divecký, poté naše nejstarší veterány přivítal místostarosta města
Jaroměře pan Jiří Kubina a místopředseda ČMKV pan Dušan
Molitoris. Při této příležitosti byla na turnaji přivítána nejstarší
aktivní hráčka na turnaji, paní Eliška Krejčová (1927) z Kralup
nad Vltavou, která tento den slavila svátek. Eliška Krejčová byla
výraznou postavou našeho stolního tenisu po druhé světové
válce. Ze světových šampionátů si přivezla sedm bronzových
medailí. Po válce a v 50. letech kralovala našim ženám. 17x se
stala mistryní Československa ve dvouhře a čtyřhře. Je také
mistryní Evropy a Světa veteránů. Poté už mohly vypuknout
boje s bílým míčkem. Ve 12:00 začínali hrát další hráči věkové
kategorie 60-70 let. A od 15:00 hodin hráči 40-60 let. Turnaj
probíhal v přátelské atmosféře i díky Jaroměřským pořadatelům. Účastnici hodnotili turnaj v Jaroměři jako jeden z nejlépe připravených. Poslední finálový zápas končil v kategorii do
60 let ve 20:30 hodin. Konečné číslo účastníků se zastavilo na
počtu 215 hráčů a hráček!
Vítězové jednotlivých kategorií:
W 40
W 50
W 60
W 70
W 75
M 40
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Veiglová Jarmila, Bruntál
Fojtíková Jana, Soběšovice
Klišová Alena, Frýdek-Místek
Solařová Květoslava, Šumperk
Švecová Eva, Cheb
Kočvara Martin, Praha

Více informací na www.volejbaljaromer.cz.
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2. listopad
Kdo se bojí nesmí do lesa (divadelní hra)
15.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
2. listopad
Zazimování ptačího parku
9.00 hod.
Vstup areálu ptačího parku
Pořádá: ČSO
5. listopad
Narušitel (kinoklub)
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
6. listopad
Jantarová komnata (přednáška)
Knihovna Jaroměř
Pořádá: Městská knihovna Jaroměř
7. listopad
Smím prosit? (divadelní hra)
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
8. listopad
V Paříži bych tě nečekala, tatínku
(divadelní hra)
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
12. listopad
Kristina Marková Stepasjuková
(koncert)
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
14. listopad
Josefov – Kapitoly z dějin pevnosti a města (prezentace knihy)

17.30 hod.
Wenkeův dům
Pořádá: Městské muzeum v Jaroměři

Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

15. listopad
Za pohádkou pohádka a Černá
a bílá Fróna
16.30 a 17.30 hod.
Městské divadlo – Divadlo NaČerno
Pořádá: LD Maminy

26. listopad
Co jsme komu zase udělali? (kinoklub)
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

16. listopad
Galavečer 2019
18.00 hod.
Sál důstojnické besedy v Josefově
Pořádá: Město Jaroměř

27. listopad
Zločiny mezi regály (přednáška)
Knihovna Jaroměř
Pořádá: Městská knihovna Jaroměř

17. listopad
30 let svobody (akce)
17.11 hod.
Na Valech
Pořádá: Město Jaroměř a MKS

28. listopad
Filmově-vzdělávací klub (promítání filmu)
18.30 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV

21. listopad
Listopad 1989 v Jaroměři
17.30 hod.
Wenkeův dům
Pořádá: Městské muzeum v Jaroměři

30. listopad
Na zlatém jezeře (divadelní hra)
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

22. listopad
Markéta Škopová – obrázky aneb
Nejen hlínou živ je keramik (vernisáž)
18.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV

30. listopad
Advent v muzeu
9.00 hod.
Wenkeův dům
Pořádá: Městské muzeum v Jaroměři

22. listopad
Lampionový průvod
15.00 hod.
DDM Klíč a Basion I
Pořádá: DDM Klíč a Bastion I
23. listopad
Příběhy obyčejného šílenství (divadelní hra)
19.00 hod.

30. listopad
Bleší trh
10.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
1. prosinec
Rozsvícení vánočního stromu
od 12.00 hod.
nám. Československé armády
Pořádá: Město Jaroměř

Stomatologická pohotovost – 08.00-10.00 hod.
02.11. a 03.11.
MUDr. Jaroslav Ožďan
B. Němcové 13, Česká Skalice
491 452 789
23.11. a 24.11.
MUDr. Ivona Plšková
Komenského 554/a, Česká Skalice
491 451 300

09.11. a 10.11.
MUDr. Karel Kalfus
Česká 50, Jaroměř
491 815 077

16.11. a 17.11.
MUDr. Lucie Strnadová
Z. Němečka 130, Josefov
491 812 495
30.11. a 01.12.
MUDr. Olga Záplatová
Husovo nám. 36, Česká Skalice
491 452 447
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P l och y p ří č n é I I.

Výstava obrazu Františka Kupky Plochy příčné II, s podtitulem Já
se tam vrátím, Opočno, 21. a 22. září 2019, výstavní síň Františka
Kupky a Luboše Sluky na nádvoří opočenského zámku.
Výstava vyvolala mimořádný ohlas, během dvou dnů se na originál obrazu přišlo podívat téměř 3 tisíce návštěvníků. Plátno se již
vrátilo ke svému majiteli, ve výstavní síni zůstala jeho reprodukce.
Výstava byla uspořádaná ke 148. výročí narození Františka Kupky
a k významnému životnímu jubileu mecenášky umění paní Medy
Mládkové.
Obraz Františka Kupky Plochy příčné II z roku 1923, olej na plátně
81 x 63 cm, je protějškem k malbě Plochy příčné I, která má téměř
shodný formát a je ve sbírce Národní galerie v Praze. Vzájemně
se prolínající diagonálně postavené vertikální a horizontální plochy byly Kupkovým oblíbeným kompozičním schématem. „Obraz
je originální nejen svým prostorovým pojetím, ale i odstupňovaným
barevným řešením, které do středu kompozice uskutečněného na
principu zlatého řezu staví červenou a modrou, které doprovází fialová a temně hnědá, přecházející místy ve světle béžovou,“ stojí
v posudku českého historika umění Karla Srpa. Kupka obraz v roce
1946 věnoval svému pražskému příteli za pomoc s retrospektivní
výstavou v Mánesu. V roce 1968 byl obraz součástí velké Kupkovy
výstavy ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Pak se vytratil z povědomí
veřejnosti a 51 roků jej nikdo nespatřil. Stále ho vlastnila rodina původního majitele. Dne 26. května 2019 obraz na aukci Galerie Kodl
v Praze na Žofíně vydražil neznámý sběratel za rekordních 78 milionů korun, včetně aukční přirážky. Vyvolávací cena byla 28 milionů korun. František Kupka (*23. září 1871 Opočno - † 24. června
1957 Puteaux, Francie) byl českým malířem, grafikem a ilustrátorem. Z rodného Opočna a sedlářské dílny se velmi rychle propra-

coval na pražskou a vídeňskou akademii. V roce 1895 odešel do
Paříže, kde vytvářel plakáty a ilustrace. Brzy začal malovat obrazy
v duchu orfismu, snažil se zachytit nejen tvar, ale také zvuk, světlo
a dojem. Začal experimentovat s barevnými spektry a dospěl až ke
zcela abstraktním tvarům. Stal se jedním ze zakladatelů moderního abstraktního malířství. Převážnou část života prožil ve Francii.
Je čestným občanem města Opočna. František Kupka byl, byť jen
po krátkou dobu svého života, dosti významně spjat i s naším městem Jaroměří. Kupka do Jaroměře přišel v roce 1888. Na základě
osobní přímluvy Josefa Archleba (tehdejší purkmistr Dobrušky)
nastoupil k řediteli Státní řemeslnické školy prof. Studničkovi, který jej společně s prof. Josefem Šímou za krátkou dobu tří měsíců
připravil k přijímacím zkouškám na pražskou Akademii výtvarných
umění. Zkoušky úspěšně složil a na podzim roku 1889 byl přijat do
ateliéru historické a náboženské malby prof. Františka Sequense.
Pro Františka Kupku byl pobyt v Jaroměři důležitou součástí jeho
umělecké kariéry. Dokládá to i jeden z jeho dopisů, adresovaný
J. S. Macharovi, kde Kupka vzpomíná na svého prvního učitele s
úctou a vděčností, jak jej „přísně, ale otecky po tři měsíce učil kreslit“. V dalším dopise uvádí, že tři měsíce strávené v péči prof. Studničky patřily k nejšťastnějším v jeho životě. V jiné korespondenci
Kupka o Studničkovi uvádí, „jemu mám na prvém místě co děkovat
za vzpružení mých citů a solidní základ ku kresbě vůbec“. Je příjemným zjištěním, že na samém počátku Kupkovy oslnivé malířské
kariéry sehrál významnou roli jaroměřský profesor.
Zdroje: Lenka Jaklová, František Kupka – z Opočna, Dobrušky, Jaroměře a Puteaux, KÚ KHK, 2008. Lenka Jaklová, František Kupka, Čech
– Francouz – Evropan, KÚ KHK, 2009.
Text: Jindřich Polák

7 0 l e t F o t o k lub u M KS Ja roměř – 1. díl
Fotoklub MKS Jaroměř byl založen před 70 lety v roce 1949 při
tehdejším závodě TONUS, později Závody Antonína Zápotockého.
Začínal ve skromných podmínkách, ale díky podpoře vedení závodu a ZV ROH, a v neposlední řadě i obětavostí svých členů, se jeho
základna i inventář rychle rozrůstaly. Prvním známým vedoucím
byl R. Šulík. Poté byl do roku 1969 vedoucím V. Hnilica, kterého vystřídal J. Laurin. Od roku 1985 vedl fotoklub Ing. Josef Podvalský.
Při vytvoření ZK ROH MÍR přešel fotoklub pod jeho řízení. Členové získali 4 kompletně vybavené fotokomory a ateliér v budově
Národního domu pod zastávkou. Všem tak bylo umožněno dále
se rozvíjet a zdokonalovat v technice fotografování. Fotoklub v té
době zaznamenal přes 30 členů. Jejich počet však v průběhu let
hodně kolísal a v současné době má fotoklub 14 členů.
V roce 1990 byly fotokomory i ateliér zlikvidovány a většina vybavení předána jaroměřským školám. Z původních členů většina již
není mezi námi nebo přestali fotografovat. Služebně nejstarším
členem tak zůstává Ing. Josef Podvalský, který je členem 50 let,
a o něco méně pak Mgr. Miroslav Málek a Luděk Klíž.
Členové fotoklubu se zúčastňovali místních, okresních i krajských
soutěží a výstav. Fotografie Jiřího Nedvěda, Mgr. Miroslava Málka
a Zdeňka Bečáka se objevovaly i na celostátních výstavách a práce Luďka Klíže a Ing. Josefa Podvalského úspěšně representovaly

18

i na výstavách v zahraničí. V posledních letech se výrazně prosazuje i Vladimír Oliva a Ing. Jana Podvalská, kteří hlavně bodovali
v okresní soutěži. Vladimír Oliva získal za svoje fotografie čestný
titul Autor Svazu českých fotografů. A v poslední době řady úspěšných rozšířili Jan Broum a Michaela Striebliková.
Pravidelnou činnost fotoklubu podporuje i účast v klubových soutěžích tzv. Mapových okruzích. Již 50 let se fotoklub účastní Mapového okruhu Český ráj, který sdružuje fotokluby z celé České
republiky. Náš fotoklub jej již 4x vyhrál a většinou se i v dalších
ročnících umisťuje v první polovině. V posledních letech se sice
moc nedařilo, ale poslední ročník snad znamená návrat. Zde je nejúspěšnějším autorem Luděk Klíž, který třikrát vyhrál soutěž jednotlivců, devětkrát obsadil druhé místo a jedenkráte třetí. V první
desítce se umisťoval celkem pravidelně. A nyní ho právě úspěšně
doplňují Jan Broum a Michaela Striebliková. Jednou také vyhrál
bývalý člen Pavel Tomek. Dobrá umístění v minulosti zaznamenal
i Ing. Josef Podvalský. Ale i další členové zde skončili na předních
místech, kromě výše jmenovaných i Radek Klíž. V rámci MO Český
ráj byla v posledních letech zřízena tzv. Kniha osobností MOČR,
kam jsou zařazováni členové za výjimečné úspěchy v tomto okruhu a za organizační činnost. Dosud bylo do Knihy zařazeno 8 osobností. Z našeho klubu to jsou Ing. Josef Podvalský a Luděk Klíž.
Ing. Josef Podvalský
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Národní výstava poštovních známek Liberec 2019 a Jaroměř
Ve dnech 25. až 29. září 2019 se ve skvostném prostředí liberecké kavárny Pošta konala Národní výstava poštovních známek za účasti 99 vystavovatelů z Německa, Polska, Slovenska
a České republiky.

Ve Třídě poštovní historie jsem vystavoval exponát s názvem
Poštovní úřad Jaroměř na trase slezského kurzu v předznámkovém období. Cílem exponátu bylo ukázat cestu poštovních
poslů a dostavníků z Prahy do Slezska, po jeho ztrátě pak do
Pruska. Od založení poštovního provozu v Čechách v roce
1526 vedla trasa slezského kurzu třemi různými trasami. Nejprve přes Brandýs nad Labem, Lysou nad Labem, Nymburk,
Městec Králové, Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou, Hradec
Králové Jaroměř a Náchod do Slezska. Druhý směr přes Běchovice, Plaňany, Kolín do Chlumce, třetí směr pak vedl přes Nehvizdy, Sadskou a Poděbrady do Chlumce. Oba směry končily
shodně s prvním. Tyto poštovní úřady byly v exponátu prezentovány většinou jejich prvními razítky.

Těžištěm exponátu byly doklady o práci jaroměřských poštmistrů Jana Maria Viktory (1764-1779), Josefa Riedla (17791804), Josefa Neumanna (1804-1826) a Jana Wagnera (18271850). Prezentovány byly všemi jejich razítky včetně variant,
jednotlivými druhy poštovních zásilek, jako například dopisy
vojenskými, zbloudilými, doporučenými a dalšími. Vedle práce
spojené s provozem na hlavní poštovní trati měli mimo to za
povinnost navíc udržovat spojení s Náchodem, Hradcem Králové, Dvorem Králové a Jičínem. Pro jaroměřský poštovní úřad
pracovala i sběrna dopisů v Josefově. V exponátu bylo prezentováno několik razítek dosud neznámých a některá velmi řídce
se vyskytující. Vystavené doklady prezentovaly časové období
od roku 1562 (dopis císaře Ferdinanda I. Habsburského s jeho
podpisem) do 31. 5. 1850, posledního předznámkového dne.
Výstava byla perfektně připravena a shlédlo jí velké množství
návštěvníků i díky tomu, že vstupné bylo dobrovolné. Shodou
okolností navštívili výstavu v sobotu 28. 9. i někteří občané Jaroměře, účastníci tematického zájezdu pořádaného místním
gymnáziem.
Jury hodnotila exponáty poměrně přísně, proto mi získání zlaté medaile udělalo skutečně velikou radost. Výstavní medaili
a diplom jsem přebíral na palmáre, které proběhlo v nádherném prostředí liberecké radnice. Nemenší radost mi přinesl
i pocit skutečně dobré propagace Jaroměře na poli filatelistické poštovní historie, protože si exponát svou úrovní získal
respekt jak u jury tak mezi vystavovateli.
Na fotografii: dopis z Jaroměře do Náchoda z roku 1817 s prvním jaroměřským razítkem.
J. Borůvka, Jaroměř

K p e v n o st n í ko nf eren ci

V minulém čísle Zpravodaje referoval tým Bastionu I a podzemí o své účasti na mezinárodní konferenci Pevnosti zítřka,
která se konala v srbské pevnosti Petrovaradín. Škoda, že
zpráva nebyla, kvůli srovnání s Josefovem, více zaměřená na
pevnostní problematiku.
Petrovaradín je rozsáhlá, krásně udržovaná, pevnostní citadela
na pravém břehu Dunaje v čtyřistatisícovém městě Novi Sad.
Stejně jako v Josefově zde existují minové podzemní chodby,
je jejich návštěvnický provoz něčím inspirativní? Pod citadelou se rozprostírá rozsáhlé, ještě nedávno dosti zanedbané,
opevněné předměstí. Je patrný nějaký pokrok v jeho obnově
a může něčím posloužit jako příklad „dobré praxe“? Tím je
určitě, ve zprávě podrobně zmíněné, rumunské město Alba
Julia. Významné místo historického Sedmihradska, univerzitní
sedmdesátitisícové město se pyšní kromě jiného pevností Carolina z 1. poloviny 18. století. Obnova této památky, na kterou
městská správa získala obrovské finanční prostředky z fondů
Evropské unie, neskončila vytvořením mrtvého pevnostního
areálu, ale hradební prostory jsou intenzivně využívány pro

potřeby cestovního ruchu. Bylo by zajímavé vědět, které další
pevnosti a jejich zkušenosti byly na konferenci prezentovány.
Je opravdu rozdíl, zda je pevnost jako Josefov součástí malého
města nebo zda jako Petrovaradín (ale i pražský Vyšehrad) využívá zázemí velké aglomerace. Nejde pouze o peníze, ale také
o návštěvnické zaměření. V tom josefovská správa pevnostního podzemí nepochybně vsadila na správnou kartu.
Pavel Mertlík

Loutkářský soubor BOĎI stále HLEDÁ NOVÉ ČLENY.
Zkoušíme každý pátek od 19.00 hodin v Boučkově loutkovém divadle. Telefon na principála Romana Bauera: 777 812 470, email: bodi@
bodi.cz, www.bodi.cz.
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M ě s tsk á k n i h o v n a
J a r o m ěř

Vážení čtenáři, na úvod dovolte zpětné ohlédnutí za měsícem
říjnem.
Hudebně zábavného pořadu se „zpívajícím právníkem“ Ivo Jahelkou se zúčastnilo neuvěřitelných a rekordních 80 lidí.
Na oddělení pro mládež (dětském oddělení) proběhly lekce
Informační gramotnosti pro žáky Základní školy Boženy Němcové v Jaroměři. Tyto lekce navštívila každá jednotlivá třída daného ročníku a strávila u nás dvě vyučovací hodiny. Tato doba
byla tematicky zaměřená na informační gramotnost pro danou
věkovou skupinu a má dětem pomoci orientovat se nejen v knihách, v knihovně, ale i v nepřeberném množství informací.
Každé úterní a čtvrteční odpoledne je na dětském oddělení
literárně tematicky věnováno dětem ze školních družin obou
základních škol z okolí Městské knihovny Jaroměř (ZŠ Boženy
Němcové a ZŠ Na Ostrově).
V průběhu měsíce října bylo možné shlédnout v hale naší
knihovny výstavu věnovanou památníkům 1. světové války
z našeho regionu a dozvědět se více nejen o lokalitě, kde je
postaven, o osobnostech, kterým je věnován, o autorech pomníků, ale i symbolice a mnoha dalších aspektech s touto tématikou spojených.
Na pobočce Zavadilka probíhaly na podzim zaměřené přednášky pro jednotlivé třídy Mateřské školy Na Zavadilce.
V průběhu měsíce byly zrevidovány dvě obecní knihovny,
v Doubravici a v Hustířanech, v rámci plnění přenesených podmínek regionálních funkcí na naši knihovnu.
Podzim se už přihlásil, dny jsou kratší, tma přichází stále dříve,
počasí již nedovoluje mnoho venkovních aktivit a televize nenabízí pro mnohé z Vás plnohodnotné vyvážení letních možností.
Nastal ten správný čas na návštěvu knihovny…
U nás si určitě každý z Vás najde ten správný dokument nebo
příběh, který Vás bude zajímat a který Vás chytí, nepustí nebo
Vám rozšíří obzor. A Vy budete chtít vědět víc nebo si přečíst
další … Třeba najdete vánoční inspiraci na dárek, na dekoraci,
na pečení, na úklid. Knihovna a její obsah Vám mohou mnoho
nabídnout, jen se stačí zastavit, rozhlédnout, zeptat nebo se
prostě jen začíst.

Co jsme pro Vás připravili na listopad?
6. 11. - Jantarová komnata – Milan Zacha Kučera (tajemství, odhalení, pravda?). Lektora můžete znát z předchozích přednášek o Jantarovém vlaku nebo o Špionážních službách
27. 11. – Zločiny mezi regály – PhDr. Petr Mašek (vyprávění
o krádežích knih v posledních desetiletích, případy smutné
i kuriózní). Lektor je vedoucí oddělení zámeckých knihoven
Národního muzea v Praze. Znát ho můžete z přednášky o titulatuře evropské šlechty.
V listopadu budou pokračovat lekce Informační gramotnosti
pro Základní školu Na Ostrově, kde opět každá jednotlivá třída
každého ročníku navštíví knihovnu. Nově nabyté znalosti dětem pomohou v lepší orientaci v dokumentech, v paměťových
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institucích i v záplavě informací.
Školní družiny základních škol budou každé úterý a čtvrtek
navštěvovat Městskou knihovnu v Jaroměři v rámci literárně
tematických odpolední.
Pobočka Zavadilka bude i nadále pokračovat ve svých tematicky zaměřených besedách pro děti z mateřské školy.
V rámci plnění regionálních funkcí pro obecní knihovny naší
lokality (spravujeme 14 obecních knihoven), proběhne „Aktiv
vesnických knihovníků.“ Naše knihovna se bude snažit nejen
metodicky, ale i prakticky pomoci při řešení problémů a požadavků obecních knihoven.
Na prosinec připravujeme:
11. 12. – Advent – Ludmila Konvalinková (tradice českých Vánoc).
Na dětském oddělení proběhnou besedy pro školní družiny,
zakončené vánoční výzdobou v hale knihovny (tradiční vánoční výstavou dětí).
Nevíte, co svým blízkým darovat pod stromeček?
Knihovna nabízí nákup „Dárkových poukazů“ na roční registraci zdarma. Vy, přijdete, zaplatíte, nahlásíte základní data,
získáte certifikát, který vložíte pod stromeček a pak už jen
budete čekat … (Tuto službu je možné využít na všech odděleních Městské knihovny Jaroměř i na obou pobočkách). Pro
děti je roční předplatné (registrace) 50 Kč/1 rok a pro dospělé
100 Kč/1 rok.
Využijte možnost darovat Vašim blízkým něco, co je jim blízké!!!!
Pěkný a barevný podzim přejeme, Vaše knihovna

POZVÁNKA...
Firma Šikulky (4. B) ze ZŠ B. Němcové v Jaroměři, která byla
založena v rámci projektu

Abeceda peněz,
Vás zve na prodejní akci.

Kdy: 2. 12. 2019 od 15–17 hodin
Kde: prostory náměstí Československé armády a České spořitelny v Jaroměři
Výtěžek z této akce bude rozdělen mezi ZŠ speciální v Jaroměři a Záchrannou stanici hendikepovaných živočichů
v Jaroměři.
Přijďte podpořit dobrou věc!!!
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Loutkové divadlo Maminy Jaroměř
LD Maminy vás srdečně zve...
Pátek 15. listopadu 2019, Městské divadlo Jaroměř – Divadlo
NaČerno.
• V 16.30 hod. ZA POHÁDKOU POHÁDKA.
Bylo-nebylo, v jedné daleké zemi, kde slunce pálí a v lesích
se toulají vlci, žil Rádží – zaříkávač hadů. Uměl zkrotit smrtelně jedovatého hada, uměl si poradit s krvelačnými vlky,
a dokonce obelstít i chamtivé loupežníky. A o tom je dnešní
pohádka.
• V 17.30 hod. ČERNÁ A BÍLÁ FRÓNA.
Byla jednou jedna stará čarodějnice, a ta měla velice krásnou dceru a kouzelné vědro. A v tom vědru se ukrýval podivuhodný přítel. Ale dál už vám to prozrazovat nebudeme, protože dál už je to velmi napínavé.
Vstupné na jedno představení 25 Kč, na obě představení 35 Kč.
Doporučujeme pro diváky od 3 let.
Scéna Divadlo NaČerno se nachází v Městském divadle v Jaroměři – vstup hlavním vchodem.

Veřejné bruslení LISTOPAD.

vás zve na:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
4. 12. 2019
Havlíčkova 14, Jaroměř

Neděle
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota

03.11.2019
09.11.2019
16.11.2019
17.11.2019
23.11.2019
24.11.2019
30.11.2019

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

5. 12. 2019
Duškova 79, Josefov
od 8:00 do 16:00 hodin
Přijďte se seznámit s našimi službami, prohlédněte si prostory, poznejte naše pracovníky.
Čeká Vás bohatý doprovodný program a občerstvení.
Bližší program sledujte na našich stránkách
www.milicuvdum.diakonie.cz.
Srdečně se na Vás těší pracovní tým Milíčova
domu.
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300 let od svatby M. B. Brauna a M. A. Miseliusové
Je devátého října L. P. 1719. Do kostela sv. Mikuláše vstupují snoubenci Matyáš Bernard Braun s Marií Alžbětou Miseliusovou, aby
si udělili svátost manželství.

Foto: Dne 9. října jsme si tuto událost připomněli v kostele sv. Mikuláše.

Byla to jistě svatba podle tehdejších zvyků. Vždyť ženich i nevěsta patřili k významným rodinám s dobrým společenským postavením. Při obřadu nechyběla jistě ani krásná hudba, protože na
kůru u sv. Mikuláše působilo slavné hudební Literátské bratrstvo,
které zaujímalo přední postavení mezi ostatními bratrstvy v Čechách. Jeho členy byli vážení jaroměřští měšťané.
Nahlédneme-li do druhé nejstarší oddací matriky jaroměřského
děkanství, najdeme na straně 350 následující zápis, jehož formulace i délka se výrazně odlišuje od ostatních stručných záznamů
uvedených v knize: „Z Jaroměře 9. 10. 1719. Potvrzeni v stav sv.
manželstva šlechetný a poctivý panic a urozený vladyka pan MATĚJ
BERNARD BRAUN, měštěnín královského Nového města pražského a vlastní syn mnohovzáctného pana Jakuba Brauna, měštěnína
města Petersburku, země Tyrolské, se ctnou, šlechetnou, bohabojnou a poctivou pannou MARIÍ ALŽBĚTOU JOSEFINOU, pozůstalou
vlastní pannou dcerou po slovutné a mnohovzáctné poctivosti
panu Karlu MISELIUSOVI, bývalém spoluradním zde. Svědkové:
urozený pan František Andreides, Jeho Milosti Císařské královský
rychtář, pan Adam Payr, primátor, pan František Bleiweis a pan Jan
Stiff, radní jaroměřští.“
M. B. Brauna se narodil 24. 11. 1684 v malé vesnici Sautens v Tyrolsku jako páté dítě z devíti sourozenců otci Jakubu Braunovi,
kováři a sedlákovi, a matce Magdaléně roz. Neureuterové. V patnácti letech se vydal na tovaryšskou cestu do Salzburku a patrně
i do Itálie. Do Čech se dostal kolem roku 1708 díky cisterciákům.
Tím začalo Braunovo umělecké působení v Čechách. V Praze měl
již v roce 1710 zřízenou svou vlastní dílnu, která se stala během
dalších patnácti let největší kamenickou dílnou v Čechách. Hlavním Braunovým mecenášem byl hrabě František Antonín Sporck,
který mladého umělce přivedl do tehdy budovaného barokního
areálu v Kuksu. Hrabě Sporck přijížděl často i do Jaroměře. Svou
budoucí manželku Marii Alžbětu Miseliusovou poznal Braun v Jaroměři, kde se také 9. 10. 1719 ve věku 35 let oženil. Nevěsta byla
o 15 let mladší. Braun nebyl jediným umělcem, který nalezl v Jaroměři nevěstu. O devět let později, v roce 1728, se žení v Jaroměři
také Braunův spolupracovník, sochař a řezbář Řehoř Thény. Jeho
manželkou se stala měšťanská dcera Marie Klára Andreidesová.
Od roku 1727 trpěl Braun plicními obtížemi – silikózou, způsobenou vdechováním pískovcového prachu. Zemřel ve věku 54 let
dne 15. 2. 1738 a následující den byl pohřben do krypty kostela
sv. Štěpána.
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Marie Alžběta pocházela z váženého měšťanského rodu Miseliusových, který žil původně v Praze. Dědeček Braunovy manželky,
Daniel Kryštof Miselius, se v roce 1672 přiženil do Jaroměře. Jeho
manželkou se stala Kateřina, dcera měšťana Skály. Daniel se později stal jaroměřským primátorem. V Jaroměři vlastnil dům čp. 51.
Karel Miselius, syn Daniela Kryštofa Miseliuse, se oženil v roce
1694 s Annou rozenou Kilingerovou a tito manželé byli rodiči
Braunovy manželky. Když v roce 1721 Braunova tchyně zemřela
a byla pohřbena na hřbitově u kostela sv. Jakuba, zhotovil pro ni
zeť náhrobek zvaný „Plačící žena“, zpodobňující dceru zemřelé
truchlící na rakvi své matky.
Marie Alžběta žila 19 let v manželství s Matyášem Bernardem
Braunem. Když manžel v roce 1738 zemřel, provdala se 39letá
vdova následující rok za Mikuláše Ignáce Königsmanna, právníka
na Karlo-Ferdinandově univerzitě. S druhým manželem prožila
Marie Alžběta 7 roků. Zemřela v Praze ve věku pouhých 47 let a
byla pohřbena 13. 11. 1746 pravděpodobně také do krypty kostela
sv. Štěpána vedle svého prvního manžela.
Řada členů této rodiny našla místo svého posledního odpočinku
v kostele sv. Mikuláše. Primátor Daniel Miselius, dědeček Braunovy manželky, odpočívá před první řadou lavic proti hlavnímu
oltáři. František Miselius (strýc Marie Alžběty Braunové) byl se
svou rodinou pohřben v kryptě pod kostelem. Tam odpočívá také
Braunův spolupracovník Řehoř Thény.
Přestože všichni ti opustili náš pozemský svět již před třemi sty
lety, zůstávají tu ve vzpomínkách s námi a mohou nám být inspirací tím, co za svého vytvořili a zanechali. (redakčně zkráceno)
Jan Kočí

Dne 10. listopadu uplyne dvacet let od úmrtí pana Ladislava
Součka – řidiče a zaměstnance
České pošty v Jaroměři.
S láskou vzpomíná manželka Miluška a děti s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.

Životní jubileum v září 2019 oslavili:
Zdeněk Hvězda			
Ludmila Limberská		
Lydie Bursová			
Milena Skořepová		
Václav Skořepa			
Drahomíra Chalupová		
Věra Stejskalová		
Luboš Novotný			
Božena Zachařová		
Miluška Vaňková		
Věra Marvanová		
Jiří Skuhra			
Jaroslav Lhotský		
Ludmila Pischová		
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Znám místo, kde cena šrotu stoupá
Chtěl bych se touto cestou podělit o svůj náhodně získaný poznatek, který mi v našem městě poskytnul neznámý člověk.
Dokonce i podoba neznámého člověka mi zůstává utajená, a proto ani nevím, komu adresovat případné díky. To, díky čemuž jsem
si mohl uvědomit mnohé, se stalo v noci 4. října. Ale aby vše bylo
lépe pochopitelné, je potřeba předem zmínit několik souvislostí.
Před několika lety vyklízel můj bratr půdu. Jako mnoho zapomenutých půd i ta jeho poskytovala mauzoleum předmětů všelijak
vysokých hodnot. Při odhrabávání časosběrně uložených věcí se
na světlo vylouplo i jedno starší jízdní kolo. Po letmém setření
prachu na nás vykoukla tmavě červená Liberta. Nebyla to žádná
krasavice. Její rok výroby zřejmě nepřesáhl polovinu devadesátých let, ale už byla obdařená součástkami z plastu. Byla téměř
nejetá, a proto vyvstala otázka, co teď s ní. Ve šrotě by za ni dali
stěží stovku. Z recese jsem kolu nafouknul zpuchřelé duše a prohlásil, že pokud z nich vzduch neujde do hodiny, vezmu si Libertu
do opatrovnictví. A protože pláště za celé odpoledne příliš nezměkly, došlo mi, že odteď mi Liberta bude viset na krku uvázaná
svým rezavým zámkem.
Parkoval jsem ji na otevřeném dvoře celoročně. Stála sice na dešti, ale téměř u dveří; tak jako se venkovní pes snaží být blízkému
člověku co nejvíc nadosah. Za to málo, které jsem jí poskytnul, se
mi postupně začala odměňovat. Začalo to popojížděním na menší nákupy. Když se osmělila, dokázala být uprostřed města rychlejší než auta, čekající na přednost v jízdě. Pak už dokázala dojet
do Kuksu, pak do lesů okolo Kašova a výjimečně i do Hradce. Na
hliníkovém nosiči uvezla tři balíky kočičího steliva. Za šera hučela
dynamem a zasvítila dřív, než jsem začal lapat po dechu. Ve všech

J ar o měřsk é n á měs t í žije

částech města na mě dokázala počkat. To, že jsem ji vždycky nezamykal, mohlo vypadat, že jsem o ni ztrácel zájem, ale … nebyla
mi ukradená. Nikým.
A protože jsem si to v koutku mysli začínal uvědomovat, začal
jsem na ni dávat zvláštní pozor především na nádraží. Kdosi mi
říkal, že tam se ztrácí jedno kolo denně. Jestli je to pravda, pak
bych rád věděl, kam všechna ta kola mizí. Kamarádovi tam nevzali kolo celé, ale obrali dynamo, světla a hliníkové blatníky. Naštěstí
moje Liberta měla všechny šrouby zarezlé, a proto by se součásti
nedaly odmontovat, ani kdybych je sundat potřeboval. Při každém parkování právě zde mi ke klidu mojí starostlivosti stačilo
pečlivé zamčení ke stojanu. Až jednoho dne, 4. října, na mě Liberta na nádraží nepočkala. Možná jí někdo slíbil, že se k ní bude
chovat líp, a ona se mu sama rozvázala. Ale snad bych nebyl tak
bláhový, abych nepoznal, že náš vztah je jen jednostranný!
Mám tušení, že ji někdo neznámý odvlekl násilím. Škoda. Budu
teď po městě zase chodit pěšky. Kdyby mi Liberta nechyběla,
mohl by to být i malý důvod k radosti. Možná Libertu potěšilo, že
je zase v kurzu. Nikdy bych netušil, kam to ta rachotina může ještě
dotáhnout. Teď se dostala do společnosti vymazlených horských
kol, na které chmatáci vrhají mlsné pohledy. Jestli je to tak, snad
si opravdu polepšila a parkuje alespoň někde pod střechou. Ale
jestli ses, neznámý člověče, jenom spletl a jen náhodou jsi odemknul cizí kolo a odjel na něm, můžeš mi Libertu bez obav vrátit.
Ona se neurazí. Myslím, že ona ve svém zkušeném věku takový
omyl pochopí. Můžeš jí třeba zase zaparkovat na nádraží. Anebo
postavit před vrata Umělecké kolonie, tam už se o ni postarají.
Josef Kleiner

Čtyřhlavý drak Yrav Yvolrak

Závěrečný koncert podzimního cyklu "Jaroměřské náměstí žije"
byl ozdoben křtem nového CD manželů Jany a Pavla Šimkových.

Sled představení ekopohádek „Kterak čtyřhlavý drak Yrav Yvolrak“ se takzvaně láme.
V Jaroměři se ve čtvrtek odehrála od 8.30 a od 10.00 dvě předposlední v zářijové šňůře, které již v tomto týdnu zhlédla téměř tisícovka diváků v Broumově a v Litomyšli. Po Jaroměři bude následovat v pátek dvojpředstavení ve Svitavách a v podvečer v Praze
na Noci vědců v kampusu Hybernská.

Snad padesát návštěvníků bylo svědkem křtu sektem "Cuvée
Kuks" manželů Rudolfských a poté i tento výjimečný mok také
ochutnali (tato perla z Kuksu je v omezeném množství k mání ve
Vinotéce u sv. Mikuláše).
Všichni se těšíme na další společné setkání na jaře r. 2020, ale nyní
na zimu, se přesouváme s našimi muzikanty k manželům Plecháčovým do Expanze. A nezapomeňte na datum 19. prosince, na
tradiční zimní rozjímání s komorním pěveckým sdružením Cantus
na našem krásném náměstí.

Nádherný divadelní sál v Jaroměři se podvakrát zaplnil i s balkonem, a to vždy trochu komplikuje stavbu a svícení scény, neboť
diváci rádi nakukují do divadelního zákulisí. Dobře připravené publikum od samotného začátku spontánně spolupracovalo, zpívalo písničky i recitovalo texty společně s ústřední postavou – psím
detektivem Balynkou. Letošní představení pohádky O drakovi
přesně kopírují ta loňská, kdy se hrál první díl série pohádek s detektivní zápletkou – "O Balynce, dobrém štěněti".
Zlátnoucí podzimní krajinou se soubor Karlovarského hudebního
divadla vydal do Svitav ke stavění a svícení scény na páteční dopolední představení v divadle Trám.

Vlasta a Stanislav Rudolfští
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Bílá pastelka pomáhá nevidomým
Veřejná sbírka Bílá pastelka, která se letos koná již 20. rokem,
podporuje aktivity, díky nimž mohou nevidomí vést plnohodnotný život.
Příspěvky dárců putují například na výcvik vodicích psů, navigační centrum pro nevidomé, výuku práce s náročnými kompenzačními pomůckami, vydávání časopisů v Braillově písmu či
zvukové podobě a další speciální služby pro zrakově postižené.
Ve sbírkový den, který letos připadl na 16. říjen, vyrazilo do ulic
stovky dobrovolníků s kasičkami. Za drobnou částku jste si od
nich mohli koupit bílou pastelku, symbol světa nevidomých.
Přispět můžete i bezhotovostně, a to prostřednictvím QR kódů

umístěných přímo na kasičkách, zasláním daru na sbírkový
účet nebo pomocí DMS. Za veškeré dary děkujeme.
A proč Bílá pastelka? Bílá čára, kterou pastelka otiskne na papír, je očím neviditelná. Podobně "vidí" svět kolem sebe nevidomí. Je pro ně jakýmsi bílým obrázkem, jehož obrysy a tvary
však vnímají a vychutnávají ostatními smysly. Bílá pastelka je
tak symbolem rovnosti vidících a nevidomých.
DMS ve tvaru DMS PASTELKA 60 zašlete na telefonní číslo
87 777, cena DMS je 60 Kč, sbírka obdrží 59 Kč; více informací
na www.darcovskasms.cz. Číslo účtu 8888332222/0800.
Bc. et Mgr. Oľga Šintáková, Tyfloservis, o.p.s.

Fe s tiv a l z á ži t k ů b ud e i v roce 2 0 2 0

Třetí ročník česko-polského projektu se ponese ve znamení
zapomenutých i stále živých tradic. Návštěvníci se mohou těšit na osm různých, pravidelně se opakujících, prázdninových
zážitků.
Magický rok 2020 zahájíme přípravou na Festival zážitků. Katalog k němu nabídneme v prvním čtvrtletí nejprve na veletrzích
a na jaře pak i v informačních centrech regionu. Podrobnosti
o letním programu se dozví zájemci až po novém roce, ale už
nyní můžeme prozradit, která místa se do projektu zapojila.
Na české straně je to Stará škola Dřevěnka v Polici nad Metují,
Jiráskovo divadlo v Hronově, Domek Boženy Němcové v Červeném Kostelci a zámek Adršpach. Polskými partnery projektu
se stala pevnost v Kłodzku, Muzeum lidové kultury Sudetského pohoří a Stezka mizejících řemesel v Kudowa-Zdrój a Muzeum papírenství v Duszniki-Zdrój. Na těchto místech se v pravidelných týdenních cyklech během července a srpna odehrají
jednotlivé akce spojené s poznáváním tradic.

Stejně jako v létě 2019 se bude soutěžit o mimořádný zážitek
i věcné ceny. Všechny aktivity i nadále zůstávají zdarma. Po jejich absolvování mohou účastníci navštívit také další atraktivity
v místě zážitku. Průvodcem jim v tomto bude zmíněný katalog.
Program festivalu i další informace budeme postupně zveřejňovat na www.festivalzazitku.cz.
Kladské pomezí je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem
je šetrný rozvoj cestovního ruchu. Jejím zakladatelem je Svaz
cestovního ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více než
40 měst, obcí a soukromých subjektů.
Kladské pomezí, o.p.s., Němcové 2020, 547 01 Náchod, www.
kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185.
Markéta Venclová, ředitelka, e-mail: marketa.venclova@kladskepomezi.cz, tel: 602 190 198.
Jiří Švanda, PR a šéfredaktor turistických novin

Akce na listopad 2019 v Královských věnných městech
Dvůr Králové nad Labem
VÝSTAVA: 30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE
14. 11. - 8. 12. 2019
www.muzeumdk.cz
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
24. 11. 2019
www.hankuv-dum.cz
Hradec Králové
MARTIN NA BÍLM KONI POD BÍLOU VĚŽÍ
11. 11. 2019
www. hkinfo.cz
HUDEBNÍ FÓRUM HRADEC KRÁLOVÉ
15. - 24. 11. 2019
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www.hfhk.cz
Chrudim
KATEŘINSKÉ POSVÍCENÍ
2. 11. 2019
www.chrudimsobe.cz

Trutnov
30. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
TRUTNOVSKÝ PODZIM
4. 10. - 6. 11. 2019
www.uffo.cz

CHRUDIM V SAMETU
16. 11. 2019
www.chrudimsobe.cz

Vysoké Mýto
XVI. ROČNÍK CESTOVATELSKÉHO FESTIVALU OKOLO SVĚTA
25. - 29. 11. 2019
www.muzeum-myto.cz.cz

Nový Bydžov
12. MARTINSKÝ JARMARK + SLAVNOSTI
DŘEVA
16. 11. 2019
www.novybydžov.cz

ADVENTNÍ KUJEBÁCKÝ JARMARK
30. 11. 2019
www.vysoke-myto.cz.cz
Více informací na www.vennamesta.cz
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Církevní okénko

Z H us o v a sb o r u

Vážení spoluobčané,

poslední záchvěvy spojené s definitivním loučením slunečního
svitu a zářící barvy padajícího listí nám neklamně oznamují, že
přichází čas teplých kabátů a šál. Už zase se hřbitovy rozzáří
množstvím světélek a svíček se vzpomínkami na naše drahé.
Hroby budou okrášleny a nostalgie smutku nám na chvíli připomene ty, kteří nás už opustili. Život je neustálý kolotoč. Lidé
odcházejí a noví nastupují na jejich místa. A my s tím nic neuděláme. Nezbývá než se smířit a spolu s Kazatelem ze Starého zákona si připomínat moudrá slova, že všechno má svůj čas. A tak
také přijímat všechny životní události a vlastně celý svůj život.
Když je čas plakat, tak tedy plakat a když je čas se smát, tak

se smát až se budeme třeba za břicho popadat. Prožívat svůj
život a nečekat na velké věci. Ty možná nepřijdou, protože ty
přicházejí jen párkrát za život. Je třeba žít tak, jako by ten dnešní den byl tím posledním. A neztrácet naději. Říká se, že naděje
umírá poslední. Cicerův citát zní – dokud žiji, mám naději. Ale
měl by spíš znít – dokud mám naději, žiji. Naše naděje se netýká
včerejšího dne, naše naděje se týká budoucnosti. Naděje probouzí chuť do života. Uklidňuje nás a zachraňuje. Bez naděje
ovládá člověka zoufalství. Naděje léčí. Proměňuje opuštěnost,
zklamání a prohry, protože ví, že neexistuje bezvýchodná situace. Naděje je dobrá věc, a žádná dobrá věc neumírá. A tak se
v tento podzimní, dušičkový čas, nenechme ovládnout smutněním, ale pohleďme s radostí, a hlavně nadějí do budoucího
věku. A věřme, že smrtí život nekončí, jen dostává jinou formu
své existence. To je ta radostná naděje naší budoucnosti.
Nabízíme možnost uložit si urnu svého drahého zesnulého
v našem kolumbáriu, za poplatek 100,00 Kč ročně. Dohodu
je možné uzavřít v úřední den, tj. úterý, příp. po tel. dohodě
s farářkou Mgr. A. Fabiánovou – 737 847 864.
Krásné podzimní dny nám všem přeje,
farářka Mgr. Alena Fabiánová

Bohoslužby

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

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

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

Studium Bible
Kázání Božího slova
Odpolední program

C í rke v č e s ko s lo v e n sk á h usitsk á Jar o mě ř
pondělí
úterý
		
neděle

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

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

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

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

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

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

•
•

•

Nutně SHÁNÍM menší byt v Jaroměři, platba v hotovosti. Volejte prosím na tel. 774 777 073.
Koupím historické fotoaparáty, kapesní a náramkové hodinky, pohlednice, knihy, staré známky,
mince, bankovky, obrazy, sošky, housle, pivní lahve, odznaky, šavle, bodáky a jiné zajímavosti.
Poradenství i návštěva je vždy ZDARMA, platba hotově. Volejte, piště SMS platí stále!!! Tel.
605 254 511.
Mám zájem o koupi většího stavebního pozemku
v okolí 15 km. Možno i se starší nemovitostí k rekonstrukci. Tel. č. 703 890 073.

•

OBUV NOBL Jaroměř (naproti České poště) nabízí nové zimní boty značky Tamaris, Marco
Tozzi, S.Oliver, Caprice, Klondike. K nákupu
obuvi malý dárek. www.obuvnobl.cz

•

Mladá rodina chce KOUPIT větší byt nebo dům
v Jaroměři i blízkém okolí. Nabídky prosím na tel.
č. 775 777 073.

LISTOPAD

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

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

Modul 3, 1/4
Velikost: 86,5 x 125,5 mm
178 x 59 mm
Cena: 1.185 Kč bez DPH

Modul 4, 1/8
Velikost: 86,5 x 60 mm
40 x 125,5 mm
Cena: 592,5 Kč bez DPH

•

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

•

Výuka angličtiny.
t. č. 722 128 698.

•

Nabízím doučování německého jazyka. Volejte 608
510 522.

Obecné informace

•

Koupím chatu, chalupu nebo domek v Jaroměři
a okolí. Nabídněte na tel. 774 777 072.

Ceník a pravidla pro zaslání inzerce naleznete na

Mgr

Naděžda

Ságnerová,

• Čištění koberců a čalounění pro domácnosti
i firmy. Kompletní úklidový servis. Kvalitně za
rozumnou cenu a s dopravou zdarma. Telefon:
603 701 992.
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webových stránkách města Jaroměře. Pro více informací nás kontaktujte na e-mail: redaktor@jaromer-josefov.cz.
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Pravidla pro inzerenty
Obecné info: Zpravodaj vychází v nákladu 5 825 ks
a je zdarma. Zadaná inzerce je vždy černobílá.
Zadání inzerátu: Inzerát musí být zadán v elektronické podobě. Řádková inzerce by měla být ve formátu
txt., odt., doc. či docx. Plošná inzerce by měla být ve
formátu jpg. či pdf. Za grafické zpracování se účtuje
poplatek ve výši 20 % z celkové ceny inzerátu. Inzerent je povinen uvést své fakturační údaje.

Ceník naleznete na webových stránkách města
www.jaromer-josefov.cz. Na vyžádání lze zaslat na
mailovou adresu.
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Inzerce

LISTOPAD

Pizzerie 28, Řeznictví Jindřich Uhlíř, Jídelna 28, Hotel 28
(kapacita 24 lůžek) a Invia – cestovní agentura
nám. Československé armády 28
551 01 Jaroměř

Realitní kancelář hledá realitní
mak-léře/makléřky.
Nabízíme: služební automobil
		
paušál + provize
		
mobilní telefon
Info: 731 508 274
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Fotoklub MKS Jaroměř vystavuje v Praze

Za velmi krátký čas se podařilo vytvořit úzkou vazbu mezi lektory a účastníky fotografické tvorby. Právě tato komunita čítá
cca 150 fotografů. Nyní vše vyústilo ve výstavu a foto vernisáž
konanou dne 18. 9. 2019 v Praze CZECH PHOTO CENTR. Vladimír
OLIVA ASČF byl také osloven k zaslání několika snímků své foto
tvorby. Na výstavu a vernisáž mu byly vybrány tři snímky s ná-

zvy ÚNIK, VOJÁK a TŘI VETERÁNI.
Právě tento snímek byl pro diváky i lektory výraznou zajímavostí i předmětem zajímavých debat. Tato fotografie byla pořízena
v Josefově při natáčení jednoho z filmů.
Vladimír Oliva, ASČF

Výzva pro stánkaře
Stále se ještě můžete přihlásit na prodejní trhy u příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu. Hledáme především stánkaře s občerstvením, ale nebráníme se ani stánkařům s rukodělnými tematickými produkty.
Přihlášku naleznete na stránkách www.jaromer-josefov.cz, nebo o ni můžete požádat prostřednictví e-mailu zpravodaj@
jaromer-josefov.cz.
Vyplněním přihlášky prodejce souhlasí s podmínkami, které jsou také ke stažení na webových stránkách města Jaroměře,
kde se mimo jiné dozví i o technickém zajištění akce.
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Registrace: MK ČR E 11964
Odpovědný redaktor: Bc. Lucie Angelika Tykalová
Kontakt: Redakce Zpravodaje, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
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Maximální rozsah příspěvků by měl být 40 řádků. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok. Autor
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