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PF 2022
Pokojné Vánoce
a požehnaný nový rok 2022
přeje město Jaroměř

PF 2022

Technické služby města Jaroměře přejí všem spoluobčanům
v novém roce pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a úspěchů.

Pro rok 2022 máme velká předsevzetí a plány, jedním z nich je
kvalita a čistota chodníků v našem městě, čímž jistě potěšíme každého.
Iveta Kovaříková, ředitelka organizace

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ:

Čtvercová kasárna v Josefově
Víc hlav, víc ví. Pořádáme proto setkání k záměru Královéhradeckého kraje rekonstruovat a oživit Čtvercová
kasárna v Josefově. Obyvatelé, aktivní lidé, instituce
a všichni, kdo mají zájem o rozvoj města, se mohou zapojit do procesu deﬁnování sdílené představy pro tento
prostor. Je to možnost jak se o projektu dozvědět více
a jak sdílet své zkušenosti a nápady a ovlivnit tak výsledný návrh.
Přijďte, těšíme se na Vás!

Kde: velký sál Důstojnické besedy
v ul. Lidická č. p. 6, Josefov
Kdy: ve středu 19. ledna 2022 od 17:30

RE – USE centrum v Jaroměři
navštivte nás vedle sběrného dvora

Prodej použitého zboží LEVNĚ
Otevřeno: Po, St, Pá 12 – 17
So 8 – 12

Kontaktní osoba: Michal Kudrnáč
e-mail: mkudrnac@kr-kralovehradecky.cz
Prosíme, vzhledem k epidemické situaci sledujte případné organizační změny na webových stránkách Královéhradeckého kraje www.kr-kralovehradecky.cz – Sekce
„Krajský úřad“ /„Kultura a památková péče“ a na facebookových stránkách https://m.facebook.com/prokreativitu a na webových stránkách města Jaroměře.
Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu

Sledujte aktuální nařízení vlády v souvislosti s epidemickou situací nemoci COVID–19 na www.mzcr.cz

2

ZPRÁVY Z MĚSTA |

leden | 22

ÚVODNÍK

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY A ČTENÁŘI,
vítám vás v novém roce s úhlednými dvěma dvojkami na konci. Dovolte mi letmé
ohlédnutí za rokem 2021.
Nebyl to rok snadný pro mě osobně,
stejně jako nebyl snadný pro nás všechny. Dvě obří vlny nemoci COVID-19 měly
sílu tsunami. První – jarní vlna – smetla i mne. Nebyla jsem však jediná, mnoho z vás na tom bylo podobně.
Tehdejší nálada však byla jiná než při
podzimním úderu covidu. Nejsem první,
kdo si povšimnul radikální změny atmosféry. Na jaře jsme zdravotníkům tleskali, nosili jim na pracoviště dobré jídlo či
kávu. Obecně tito extrémně vytížení lidé zažívali velký respekt a úctu.
S podzimem přišla zvláštní změna.
Najedou se stali lidé pracující v nemocnicích nepřáteli. Frustrace, která na sebe vzala podobu zloby, se obrátila vůči
nim. Především na sociálních sítích padala ostrá slova, vyzývalo se k násilí, jedna lež stíhala druhou, nadávky nebraly
konce a o mezilidské důvěře a dobrých
vztazích nemohla být řeč.
Proč? Co bylo příčinou takové změny?
Jsme už všichni unaveni z neustále špatných zpráv, a tak si to vylíváme na ostatních? Proč jsou pro nás vhodným terčem zrovna zdravotní sestry, bratři, lékaři a lékařky?
Nevím, jak to máte vy, ale mě, když něco hodně bolí, tak k lékaři jdu. Nerada,
to přiznávám, ale jdu.
Projevy nenávisti mě překvapily do té
míry, že jsem přemýšlela nad tím, kdo
z lidí, které míjím na ulici, by uštědřilo lékaři či zdravotní sestře „flákanec“

nebo jim alespoň poškrábalo auto korunou. Ale pak jsem se vzpamatovala, nelze soudit jen podle těch nejhorších výlevů na facebooku. Jsou to bohužel extrémy a ty jsou vidět vždycky nejvíc.
Facebook funguje jako zvětšovací sklo.
Téma, na které se v něm zaměříme, nabyde obřích rozměrů a ostatní se ztrácí.
Znejistí nás nejednoznačná informace,
vyhledáváme víc, až jsme po uši v kaši
konspiračních teorií.
Pojďme se postavit nohama na zem.
Konspirace nám předkládají jednoduchá (a často i výjimečně hloupá) vysvětlení složitých jevů. A náš svět je jedna
velká složitost. Bude potřeba čas, trpělivost a vytrvalost, abychom se z následků, které celosvětová pandemie nového
koronaviru přinesla, postupně dostali.
Ohleduplnost, pomoc, respekt musí být
slova, která nám budou ukazovat směr.
Betlémské světlo, které jsme cítili zářit
v srdcích o Vánocích, nemusí zhasnout.
Živme jej. Ať nám svítí na cestu ve složité době. Všichni můžeme udělat mnoho
pro to, aby rok 2022 se dvěma úhlednými dvojkami na konci byl dobrý pro nás
i pro ty druhé.
Přeji vám a vašim blízkým do nového roku mnoho zdraví, laskavosti a sounáležitosti. Pamatujete na heslo z jara 2021?
Spolu to dokážeme!
Kristýna Ruferová

UZÁVĚRKA
v roce 2022
pro příspěvky do Zpravodaje
bude vždy k 10. v měsíci.

CENA VODNÉHO
A STOČNÉHO
V ROCE 2022
Valná
hromada
společnosti Městské vodovody a kanalizace, s. r. o. Jaroměř dne 7. 12. 2021
schválila cenu vodného a stočného
pro rok 2022.
Od 1. 1. 2022 činí cena vodného
30,51 Kč/m3 a stočného 30,39 Kč/
m3. Celková cena vody v Jaroměři
od 1. ledna 2022 činí 60,90 Kč/m3.
Cenu vody podstatně ovlivnilo především enormní zdražení elektřiny, která je významnou nákladovou položkou ceny vody, dále zvýšení cen vstupních materiálů, především náhradních dílů, chemikálií, litinových materiálů, pohonných
hmot, v neposlední řadě pak také
zvýšení cen prací, oprav a služeb.
Při průměrné spotřebě vody 90 litrů na osobu a den představuje zvýšení ceny vody v Jaroměři dopad
11,90 Kč na osobu měsíčně.
Pro srovnání – průměrná cena vody v ČR v roce 2021 byla cca 95 Kč/
m3, v roce 2022 bude již atakovat
100 Kč/m3.
Jaroměř si tedy v celorepublikovém
srovnání cen vody nevede špatně. Přestože zde celková cena vody překročila hranici šedesáti korun za kubík, zůstává jednou z nejnižších cen v rámci celé ČR.
Městské vodovody
a kanalizace, s. r. o. Jaroměř

Čtyři sněhové kumpány v Masarykových
sadech zachytila na svů fotoaparát
paní Alena Jarkovská.
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HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE
Město Jaroměř vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pracovních pozic:

•
•

•
•

PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA
MĚSTA JAROMĚŘE
Nástup možný ihned po
ukončení výběrového řízení.
Plný pracovní úvazek, na dobu
neurčitou, tříměsíční
zkušební doba.
Platová třída č. 11.
Požadujeme vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním
programu u v oboru práva.

REFERENT/KA ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU ODBORU VÝSTAVBY
MĚSTSKÉHO ÚŘADU JAROMĚŘ
•
Nástup možný ihned po
ukončení výběrového řízení.
•
Plný pracovní úvazek, na dobu
určitou, tříměsíční
zkušební doba.

•
•

Platová třída č. 10.
Požadujeme vysokoškolské
vzdělání v magisterském nebo
bakalářském studijním programu
ve studijním oboru stavebního,
architektonického nebo právního směru, nebo vyšší odborné
vzdělání v oboru stavebnictví
a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání
s maturitní zkouškou v oboru
stavebnictví a 3 roky praxe
v oboru stavebnictví.
Nabízíme:
•
Náročnou, ale zajímavou práci.
•
Možnost dalšího vzdělávání.
•
Výměru dovolené 5 týdnů
v kalendářním roce.
•
Měsíční příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění.

•
•
•

Příspěvek na stravování.
Možnost využívat rekreační
zařízení města.
Další zaměstnanecké bonusy dle
Kolektivní smlouvy.

Další informace spolu s přihláškami do
výběrových řízení naleznete na úřední
desce MÚ v sekci výběrová řízení
(personalistika):
Úřední deska - Oficiální stránky města
Jaroměř (www.jaromer-josefov.cz)
Doplňující informace podá v pracovní
době tajemnice úřadu:
Ing. MICHAELA SKOVAJSOVÁ,
tel.: 491 847 122, mobil: 603 485 672,
e-mail: skovajsova@jaromer-josefov.cz

NEPŘIŠEL VÁM ZPRAVODAJ DO SCHRÁNKY?

V tom případě nás informujte na e-mail: zpravodaj@jaromer-josefov.cz nebo zavolejte na tel.: 491 847 162. Roznos by se
měl uskutečnit ve dnech 1. 1.–2. 1. 2022. Reklamaci je možno uplatnit jen dva dny po roznosu. Neváhejte nás kontaktovat,
pokud 4. 1. 2022 nebudete mít svůj Zpravodaj ve schránce.
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POZOR NA ZMĚNU PŘEDNOSTI
V JÍZDĚ NA SJEZDU Z DÁLNICE
Po otevření dálnice D11 (Hradec Králové – Jaroměř)
pozor na změnu přednosti v jízdě na silnici I/33 u Semonic
(sjezd z dálnice Jaroměř JIH).
odbor dopravy a silničního hospodářství

TIP Z TIC!

Už jste slyšeli o stopovací
a poznávací hře TRIPPER? Jde
o jakéhosi průvodce, který
vás zavede k pokladu, k odhalení fantoma nebo rozluštění šifry.
Tato hra je určena pro všechny, kteří si chtějí aktivně užít volný čas, a to klidně i ve městě či regionu, který dobře znají. Ke hře
TRIPPER nepotřebujete GPS ani
chytrý telefon, vše, co vám bude stačit je tužka a zakoupená
brožura.
Na začátku samotného putování
znáte pouze místo startu. K dalším zastávkám a samotné cestě se
musíte probojovat řešením různých úkolů a luštěním hádanek,
které vás na cestě čekají. Trasa výletu je předem dána a je vytvořena tak, abyste prošli a seznámili se
se zajímavými místy dané lokality.
Kromě toho, že si cestou užijete spoustu zábavy a třeba i poznáte něco nového z Jaroměře, získáte u nás v TIC za správně vyplněný
tajný kód speciální turistickou vizitku z TRIPPER edice.
Momentálně máme k dispozici necelé 4 km dlouhou trasu s názvem
JAROMĚŘ, městem českých královen. Na jaro 2022 připravujeme
další trasu, tentokrát z Josefova.
Cena brožury je 199 Kč.
KONTAKTY

Telefon: 420 491 847 220
E-mail: tic@jaromer-josefov.cz
www: volny-cas/
turisticke-informacni-centrum/
●
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM V JAROMĚŘI
bylo provozováno v roce 2021
i za dotační podpory Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, a to z projektu: Podpora činnosti turistických
informačních center.

SYSTÉM
„DOOR TO DOOR“
PAPÍR

5. 1. 2022; 2. 2. 2022

PLAST

10. 1.–14. 1. , 24. 1.–28. 1. 2022;
7. 2.–11. 2. 2022

KOMUNÁL

3. 1.–7. 1. , 17. 1.–21. 1. 2022;
31. 1.–4. 2. 2022

www.pecujdoma.cz
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UPOZORŇUJEME NA ZMĚNY U MÍSTNÍHO POPLATKU
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD OD 1. 1. 2022
MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ
SYSTÉM ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ

Dnem 1. ledna 2022 vstupuje v platnost
nová Obecně závazná vyhláška města Jaroměře č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
Obecně závaznou vyhlášku města
Jaroměře najdete na webových stránkách města (https://www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/uredni-deska/ - v sekci obecně závazné vyhlášky
a nařízení).
Na základě novely zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, která se týká
místního poplatku za komunální odpad,
dochází, mimo jiné, k významným změnám uvedeným níže.
Poplatek platí:
fyzická osoba přihlášená v obci, platí
i pro všechny druhy pobytů podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky,
vlastník nemovité věci zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinou

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA JAROMĚŘE
PROVOZNÍ DOBA
RE–USE CENTRA
PO, ST, PÁ 12:00–17:00
SO 8:00–12:00

PROVOZNÍ DOBA
SBĚRNÉHO DVORA
duben – říjen
PO, ST 8:00–18:00
PÁ 8:00–17:00
SO 8:00–13:00

listopad – březen
PO, ST 8:00–17:00
PÁ 8:00–16:00
SO 8:00–13:00
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rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na
území obce.
Nově od 1. 1. 2022 se poplatníkem stává nejen fyzická osoba, tak jak tomu bylo již v minulosti, ale i právnická osoba,
která je vlastníkem nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba.
Nově od 1. 1. 2022 zaniklo osvobození od
poplatku z titulu vlastnictví nemovitosti, ve které nebyla přihlášená žádná fyzická osoba, pro osoby přihlášené v obci.
Žádáme všechny vlastníky nemovité
věci, kteří již takto neučinili, aby podali ohlášení k místnímu poplatku nejdéle do 31. 1. 2022.
Povinnost ohlášení vzniká všem, kdo
• vlastní rodinný dům, ve kterém
není přihlášená žádná fyzická
osoba,
• vlastní rekreační objekt, ve
kterém není přihlášená žádná
fyzická osoba,
• vlastní byt, ve kterém není
přihlášená žádná fyzická osoba.
Vzhledem k tomu, že přihlášený pobyt
se váže u bytového domu k číslu popisnému a není možné určit vazbu na byt,
žádáme všechny vlastníky bytů, ve kterém sami nemají přihlášený pobyt, aby
podali ohlášení k místnímu poplatku
a zároveň písemně oznámili, zda v námi požadovaném období byl někdo v nemovitosti přihlášen k pobytu.
Pokud je v Katastru nemovitostí zapsáno více vlastníků, podává se jedno ohlášení k místnímu poplatku. Spoluvlastníci

si mezi sebou vyberou zástupce, který
ohlášení k nemovitosti podá.
Potřebné tiskopisy si můžete od
1. 1. 2022 vyzvednout osobně na odboru plánovacím a finančním Městského
úřadu v Jaroměři, 1. patro, číslo dveří 111. Tiskopisy najdete i na webových
stránkách města Jaroměře (www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/odbory-mu-1/odbor-planovaci-a-financni/
zadosti-a-formulare/).
Vyplněné tiskopisy doručte osobně na odbor plánovací a finanční Městského úřadu v Jaroměři, 1. patro, číslo dveří 111. Tiskopisy můžete zaslat na adresu Městský úřad Jaroměř,
nám. Československé armády 16, 551 01
Jaroměř, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo podat datovou zprávou podepsanou způsobem, se
kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
Upozorňujeme občany i na další změny, které se týkají správy poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství, jako je ohlášení údajů rozhodných
pro vznik osvobození od poplatku a nově stanovená lhůta pro jejich ohlášení. Bližší informace rádi poskytneme
na telefonních číslech 491 847 238 nebo
491 847 231.
Městský úřad v Jaroměři, jako správce
poplatku, se bude i nadále v maximální možné míře snažit informovat o plánovaných či schválených změnách, týkajících se místních poplatků. Tyto informace naleznete ve Zpravodaji města, na webových stránkách města, na
facebooku a v blízké budoucnosti i na
Portálu občana.
Iveta Neumannová, vedoucí
odbor plánovací a finanční

ZÁCHRANNÁ STANICE SE STARÁ
O NETOPÝRA ČERNÉHO
Novým pacientem záchranné stanice je vzácnější netopýr černý. Mezi našimi netopýry je takovou menší kuriozitou nejen kvůli vzhledu, pro který je lidově nazýván
„mopslík“ nebo „srostlouch“, ale též kvůli své vylepšené lovecké technice.
Všichni netopýři jsou vynikajícími nočními lovci, svou kořist - noční hmyz hledají pomocí vysílaných ultrazvukových
signálů.
Ale jak už to tak bývá, i kořist se brání a noční hmyz se naučil rozpoznávat
ultrazvukové vlny a lovcům se vyhnout.
Netopýr černý je o krok napřed, namísto

ultrazvukového „volání“ jen „šeptá“.
Touto strategií tak trochu vyzrál na
svou potravu zejména můry, které pak
nemají šanci netopýra včas zaslechnout.
Mezi další oblíbené netopýří laskominy zejména v letním období patří komáři. Denně jich někteří dokáží spořádat
až 2000. Jeden netopýr tak může za svůj
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dlouhý život ulovit až půl milionů komárů! To stojí za to
mít netopýra jako spolubydlícího.
I přes své perfektní letové schopnosti se netopýři občas nevyhnou kočičím predátorům, náš srostlouch se
po takovém útoku léčí na stanici se zlomeným křídlem.
Zdroj: facebook ochranářské skupiny JARO

YOUNG HELPERS

DOBRÝ DEN, zdravíme Vás ze ZŠ Na Ostrově
a přinášíme dobré zprávy! Ve třetím prosincovém
týdnu proběhla na naší škole další sbírka v režii žáků osmého ročníku. Příjemcem naší pomoci v rámci Fundraising Days se tentokrát stala jaroměřská
Stanice pro ohrožené druhy.
Po úspěchu zářijové akce, kdy jsme pomáhali
Potravinové bance, jsme byli zvědaví, zda se nám podaří oslovit žáky, jejich rodiče i zaměstnance naší školy s dalším projektem. Celkem 187 kg krmení pro zvířata, které se během tří dnů sešlo, nám dalo jasnou odpověď. Připravené krabice se od prvního dne rychle
plnily konzervami, granulemi, ptačím zobem, lojovými koulemi či čerstvou zeleninou. Výsledek je tak výmluvným důkazem o tom, že lidé nejsou lhostejní ke
svému okolí a že rádi dobrou věc podpoří. Věříme, že
i toto může být jeden z prostředků, jak v mladých lidech vypěstovat vnímavost k potřebám druhých stejně

tak jako zodpovědnost za společnost, ve které žijí. Jsme rádi, že jim
v tomto „učení“ můžeme pomáhat. Samozřejmě děkujeme i jejich rodičům, kteří tuto akci podpořili. Vážíme si toho.
Od stanice jsme jako poděkování dostali děkovný list a krásný domeček pro hmyz, který bude umístěn v naší družině. Moc děkujeme.
Za ZŠ Na Ostrově, Mgr. Lucie Kubálková

I LETOS DĚTI Z MATEŘSKÝCH ŠKOL NA JAROMĚŘSKU
DĚLAJÍ RADOST SENIORŮM V LDN V JAROMĚŘI
Mateřské školy na Jaroměřsku se pravidelně schází v rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání hrazeného EU –
radí se, sdílí svou praxi, společně jezdí na exkurze do jiných školek i se společně vzdělávají. Naposledy v prosinci na kurzu MAXÍK,
který proškolil většinu předškolních pedagogů na Jaroměřsku ve stimulačním programu pro předškoláky, který cílenou podporou
poskytnutou dětem minimalizuje možné poruchy učení po jejich nástupu do základní školy.
Mateřské školy také spojily své síly a svůj um, aby již
po druhé potěšily seniory v léčebně pro dlouhodobě
nemocné v Jaroměři, právě v adventním čase.
Děti vyráběly drobné dárečky, dekorační předměty i krásná přáníčka. Každá mateřská škola přišla se
svým originálním výrobkem. Pedagogové se s dětmi bavili o stáří i solidaritě s potřebnými lidmi, které takto mohou svým příspěvkem potěšit a zpříjemnit jim Vánoce. Nikdo v léčebně nezůstane bez dárku. Stejně jako minulý rok se ze školek v Dolanech,
Jasenné, Rasoškách, Velkého Třebešova, Jaroměře
a Heřmanic sešla více jak stovka dárků.
Staniční sestra LDN paní Lucie Křížová společně
s kolegyněmi nadšeně dárečky převzaly a pracovníci MAP mají vyřídit veliké díky všem pedagogům, kteří na akci podíleli a vedou tak děti k úctě ke starší generaci a solidaritě s lidmi, kterým nemoc brání zůstat
v rodinném prostředí.
Projekt MAP přeje krásný nový rok 2022 všem skvělým pracovníkům s dětmi.
Mgr. Darina Bártová
Projekt CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/17_047/0008602 Místní akční
plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Jaroměř
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PRAKTICKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
J. ZEMANA NÁCHOD, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JOSEFOV
Ve škole se scházíme i po vyučování. Děti, které navštěvují naši školu, mají možnost vyžití v zájmových kroužcích v době mimo vyučování. Přes problémy, které nám způsobila koronavirová pandemie, a po nucené roční přestávce, se u nás od měsíce října 2021
naplno tato činnost rozběhla.
Kroužek florbalu navštěvují chlapci ve
věku 10–15 let. Máme výhodu, že jsme
součástí sportovního klubu Integra
Hradec Králové. Tato sportovní organizace nám pomáhá zajišťovat pro členy materiální vybavení, jako jsou dresy
nebo ochranné pomůcky pro brankáře.

Až to situace dovolí, budou se moci žáci naší školy účastnit i různých republikových soutěží.
Taneční kroužek navštěvují od počátku nejenom dívky, ale i chlapci. Zájem
o oba kroužky je veliký a také pravidelná každotýdenní účast je nad očekávání

velmi vysoká. Například už po prvním
nesmělém setkání „tanečníků“ se jejich
počet při druhé návštěvě zdvojnásobil.
Členové tanečního kroužku začali pilně
nacvičovat pohybové sestavy, které budou předvádět ve veřejných vystoupeních v rámci školy, ale i na dalších akcích většího rozsahu.
V tomto školním roce zahájil svoji činnost i Dívčí klub. Jeho náplní, jak již sám
název napovídá, jsou aktivity blízké zejména dívkám. Děvčata se naučí vařit jednoduché pokrmy, vyšívat, zdobit
různé předměty, zhotovovat drobné výrobky nebo dokonce šít kostýmy. Tento
zájmový kroužek si dal za cíl teoreticky připravit dívky na situace, se kterými
se setkají v různých fázích svého života. Klub má za sebou již několik setkání
a počet účastnic se nadále zvyšuje.
Domnívám se, že úsilí, které vynaložíme
navíc v práci s našimi dětmi, není zbytečné a že se vyplácí. Snažíme se ukázat, že volný čas lze strávit smysluplně
a užitečně a mít z toho radost.
Ing. Petr Zlatník

VÁNOČNÍ NÁLADA NA ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ

„V této době?“ řeknou si někteří. „A proč ne?“ řekli si žáci ze třídy 5. B. Co dělá vánoční náladu? Stromeček, světýlka, vánoční písničky a pečení perníčků. Proto jsme se domluvili, že se „vrhneme na pečení“.
Ráno 8. 12. jsme na první dvě hodiny „obsadili“ školní kuchyň
a „zmapovali terén“ – tři sporáky + tři plechy = tři pracovní skupiny. Válení těsta a vykrajování šlo všem celkem dobře.

Malý problém nastal při pečení - každá trouba pekla jinak
rychle. První skupina už po třech minutách místo vůně vykouzlila „smrádek“. Hlídač časomíry dostal vynadáno, byl vyměněn a první várka „šla do odpadu“. Potom šlo už vše
jako po másle. Po prvních várkách se všechny skupinky pěkně „sladily“ a kdyby byl přítomen obávaný šéfkuchař Pohlreich, určitě by nešetřil hvězdami. Nám ale stačila chvála paní zástupkyně, kolemjdoucích učitelů a naší třídní učitelky. Medová vůně se nesla po celé škole a o přestávce přilákala i starší spolužáky, kteří chtěli také ochutnat. Nedostali. Hygienická pravidla jsou nekompromisní - co si upečete, to si také sami sníte. A my
ochutnávali!
Dozvěděli jsme se, že se k nám přidali i spolužáci z Malé
Boženky, kteří tvořili různé druhy nepečeného cukroví
nebo tzv. studenou kuchyni.
Mise byla splněna! „Koronáčem“ si Vánoce zkazit nenecháme! Přidejte se k nám a nenechte se „otrávit“.
Vytvořte si také tu pravou vánoční náladu, vždyť Vánoce
jsou nejkrásnějším obdobím v roce.
Pohodové vánoční svátky a klidný rok 2022 všem přejí
kolektivy z „Malé a Velké Boženy“… a žáci ze třídy 5. B
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SEDMÁCI Z BOŽENY
POSÍLAJÍ RADOST
NA JAROMĚŘSKOU LDNku

Vánoční svátky bývají velice emotivní období roku. Ne každý ale
může předvánoční čas strávit se
svou rodinou.
Kvůli epidemiologické situaci jsou omezeny návštěvy v nemocnicích a příbuzní
nemohou navštěvovat své blízké tak, jak
by si přáli. Žáci ze 7. A se proto rozhodli během hodiny výtvarné výchovy vyrobit a poslat vánoční přáníčka pacientům jaroměřské LDNky a vykouzlit jim
tak úsměv na tváři. Věříme, že přáníčka pacienty potěší a zpříjemní jim následující dny.
V závěru bychom jménem celé Základní
školy Boženy Němcové chtěli všem od
srdce popřát klidné prožití vánočních
svátků, veselé Vánoce, hodně štěstí
a zdraví do nového roku 2022.
Mgr. Veronika Sokolářová

GALAVEČER V JAROMĚŘI 2021

Město Jaroměř uspořádalo dne 17. 11. 2021 pátý ročník slavnostního Galavečera
věnovaný jako poděkování občanům, spolkům a dobrovolníkům, kteří se aktivně zasluhují o prospěšnou činnost v Jaroměři.
Město rozdalo sedmnáct cen v sedmi
kategoriích. Letošní ročník byl výjimečný. Poděkování si zasloužila také všechna „jaroměřská srdce“, která přispěla
svým dílem k tomu, že se náročné dny
a měsíce během první vlny pandemie
zvládly.
Ocenění byli vybráni na základě nominací od občanů města,
které byly zasílány městu na
základě výzvy. Z nominací pak
odborná porota vybrala občany či organizace a ty na slavnostním večeru ocenila.
V
kategorii
JAROMĚŘSKÁ
SRDCE byla oceněna i naše Základní škola Boženy
Němcové.
V začátcích pandemie, kdy byly zavřené školy a učitelé spolupracovali s dětmi na dálku,
se rozhodly přispět i vychovatelky ze školní družiny a asistentky pedagoga. Naše škole se snažila zmírnit stav nedostatku roušek. Zapojili jsme
se tedy do šití a odevzdávali na
Městský úřad v Jaroměři (odbor sociálních věcí a zdravotnictví) minimálně 300 roušek
týdně. Další roušky se šily pro
pečovatelský dům, nemocnice
a podobná zařízení.
Velké poděkování patří také paní Panoškové z Diakonie

Jaroměř, která nám věnovala látku.
Je nám velkou ctí a byli jsme mile překvapeni, že za tuto pro nás samozřejmou pomoc obdržíme ocenění od města. Velice si toho vážíme.
Mgr. Lenka Urbancová

MATEŘSKÁ ŠKOLA KNAPPOVA JAROMĚŘ

Nastal prosinec a s ním tolik vyhlížený adventní čas. Advent by správně měl být dobou zklidnění, rozjímání a dobročinnosti. Proto
jsme si i s dětmi připomínali, že v této nelehké době je důležité mít ostatní rád, neubližovat si, navzájem si umět podat pomocnou
ruku.
A i v naší mateřské škole začala panovat vánoční nálada. S dětmi jsme si vyzdobili třídy a připravili adventní věnce.
Ty nám nejen naše prostory dekorovaly, ale díky svým čtyřem svíčkám ukazovaly čas zbývající do Štědrého dne.
Ale ještě před tím, než jsme zapálili druhou svíčku na adventní věnci, navštívila
nás vzácná návštěva v podobě Mikuláše,
Anděla a dvou rozpustilých čertů
Belzebuba a Barnabáše. Přivítali jsme
je na zahradě školy s malinkatou dušičkou. Čerti vyhledávali nezbedné dušičky a že jich tam pár bylo! Mikuláš s andílkem zase s dětmi v klidu rozmlouvali.

Po zazpívání písničky či přednesení
básničky je odměnili balíčkem.
Letos paní Zima nastoupila na svůj trůn
velice brzy. Na školku se snášely sněhové vločky a my se za okny radovali.
Na vycházce nám blyštivý sníh křupal
pod nohama. V parku nás vítali nádherně ozdobené stromy. Naučili jsme se, že
když sníh zasype krajinu, musíme se postarat i o ptáčky. Naše kroky pravidelně vedly do krmítek, kam jsme sypali semínka, obilniny a vše co mají ptáčci rádi.
Nejvíce děti lákal navršený sníh na zahradě MŠ. Byl ho dostatek, aby si s ním
mohly hrát. Jezdily na něm, klouzaly se,

otiskovaly stopy, koulely a tvarovaly ho
do podoby sněhových panáčků.
Přiblížil se čas pohody, Vánoc, svítících
světýlek, a hlavně čas rozbalování dárků, na které se děti tolik těšily. Zazpívali
jsme naučené písničky, připojili i básničky a odměnou nám byl cinkot zvonečku,
kterým nás zavolal Ježíšek. Radostné
štěbetání, úsměv na tváři a spokojenost dětí nás ujistili, že tato tradice má
význam.
Krásný nový rok a v něm vám přejeme
hodně pozitivní nálady, veselou mysl,
spokojenost a zdraví
Kolektiv MŠ Knappova
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ÚSPĚCH JAROMĚŘSKÝCH GYMNAZISTŮ
NA DĚJEPISNÉ SOUTĚŽI
Letos se konal 29. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR
a SR, do které se zapojil i tým studentů naší školy, byli to Tereza
Prokešová z oktávy, Ondřej Verner ze 4. A a Jakub Jandík ze
septimy.
Tento ročník byl kvůli epidemiologické situaci dost specifický, soutěž se konala online. Tématem letošního kola byl svět v období 1900
až 1939. Našemu týmu se poprvé v historii podařilo z krajského kola
postoupit do kola finálového. V konkurenci 185 gymnázií jsme obsadili skvělé 21. místo. Gratulujeme a těšíme se na účast v dalších ročnících soutěže.
Jiří Kulhánek

STUDIJNÍ OBORY NA GYMNÁZIU JAROSLAVA ŽÁKA V JAROMĚŘI
• Čtyřleté studium – 79-41-K/41
• Osmileté studium – 79-41-K/81
Škola má 12 tříd a přibližně 330 žáků; z toho je 8 tříd víceletého gymnázia (prima až oktáva) a 4 třídy čtyřletého gymnázia. Poskytují všeobecné
vzdělání, zaměření si může žák vytvořit systémem volitelných předmětů.

Na gymnáziu jsou dva volitelné předměty ve 3. ročníku a čtyři ve čtvrtém. Příslušný volitelný předmět závisí
pouze na zájmu žáků. Učební plán lze
takto lépe přizpůsobit individuálním
potřebám studentů.
Škola má dobře vybavené odborné učebny pro výuku fyziky, chemie,

biologie, základů administrativy, zeměpisu, výpočetní techniky a cizích
jazyků. Téměř všechny běžné třídy
jsou vybaveny prezentační technikou.
Zdroj: www.goajaro.cz/studijni-obory
–krý–

ŽÁCI STŘEDNÍ ŠKOLY ŘEMESLNÉ
V JAROMĚŘI NA STÁŽI ERASMUS +
V BUDAPEŠTI V ZÁVĚRU ROKU 2021

Po dvouleté vynucené přestávce ve výjezdech na odborné
stáže v rámci projektu Erasmus + se konečně podařilo opět
vyjet, a to do Budapešti, kde již naši žáci jednou pracovali.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SŠŘ V JAROMĚŘI

5. LEDNA 2022 a 12. ÚNORA 2022
Všeobecné informace k přijímacímu řízení podá vedení školy.
Možnost individuálních konzultací.
KONTAKT:
tel.: 734 319 797, 605 532 763
e-mail: sekretariat@ssrjaromer.cz
web: https://ssrjaromer.cz/informace/skola/
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Tentokrát vyjela skupina tří keramiček a šesti truhlářů a tesařů s doprovodem pana učitele Ing. Vladimíra Doležala. Autobus
odvezl naše žáky společně se skupinou žáků ze Střední odborné školy ze Dvora Králové nad Labem v neděli 21. listopadu 2021 a zase zpět do Jaroměře v sobotu 4. prosince 2021.
Naši žáci pracovali v keramické výrobě ve firmách VitegKöpörc Kft. a Zakar Clay Art Design Kft. a tesaři pro firmy
Bakosfa, Enger Hungary a Acsmunkák Gál Peter.
Víkendové dny jako vždy proběhly při poznávání krásné
Budapešti v doprovodu průvodkyně, která naši žákům ukázala krásy hlavního města Maďarska, a samozřejmě při odpočinku od každodenní práce.
Děkujeme Domu zahraniční spolupráce v Praze za poskytnutí finančních prostředků na tuto stáž, která je úplně hrazena z prostředků projektu Erasmus +, výzva KA2 a umožňuje
žákům středních škol získat mezinárodní zkušenosti ve svých
oborech, které studují, procvičit si znalost angličtiny a komunikaci se svým novým zaměstnavatelem a získat mnoho dalších zkušeností, které je možné získat jedině, když se mladý
člověk vydá pracovat do zahraničí.
Mgr. Jarmila Borecká
–redakčně upraveno–
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OD MARTINA PO TŘI KRÁLE NA ZŠ JOSEFOV

V době našich předků měl každý čas užít si tradice a zamyslet se nad tím, co mu rok dal i vzal. Lidové zvyky a obyčeje tvořily nedílnou součást jejich každodenního života. Tradiční svátky, jak je známe dnes, nás symbolicky spojují s minulostí a s tím, co nám naši předkové předali.
Jak je to od Martina po Tři krále, si žáci prvního stupně přijeli poslechnout i vyzkoušet začátkem prosince přímo do
Střediska ekologické výchovy Sever v Hradci Králové. V učebně s mnoha dobovými předměty, obrázky, maskami i betlémem si povídali s paní lektorkou o tradicích a všech postavách na začátku adventu až po Tři krále. Žáci už například vědí, proč se říká, že „svatý Martin přijíždí na bílém koni,“ co se
lidé pokoušeli věštit na svatého Ondřeje, kdo byly strašidelné
Barborky nebo přísné Lucky, které káraly hospodyně za nedokončený předvánoční úklid.

V další části programu si žáci ze slaného těsta vyrobili malý betlém. Po dobu pečení v troubě si oblékli masky všech dobových postav, o kterých si povídali, a předváděli krátké scénky. Užili si u toho spoustu legrace. Na závěr si hotové minibetlémy dozdobili a domů si odváželi pěkný dárek. Učení mimo školní lavice v podnětném prostředí mimo školu bylo nejen zajímavé a poučné, ale navodilo i tu správnou předvánoční atmosféru. Staré zvyky z minulosti jsou kouzelné, a proto je
předávejme dál.

SOUBOR „MOŽNÁ UŽ JO“ POTŘETÍ
VE FINÁLE PROJEKTU ČTENÁŘ NA JEVIŠTI
Soubor „Možná už jo“ se letos v novém složení (Veronika Štursová, Cecílie
Sedláčková, Amelie Nela Farbarová,
Klára Sedláčková a Leona Hübnerová)
potřetí přihlásil do projektu Čtenář na
jevišti, kampaně Rosteme s knihou a potřetí ho odborná porota vybrala mezi pět
finalistů, tentokrát z 45 přihlášených
souborů z celé republiky. Finálová přehlídka se díky epidemiologické situaci

nebude konat v prosinci ve Švandově divadle ale v červnu 2022 v rámci knižního
veletrhu Svět knihy v Praze. K scénickému zpracování si soubor vybral dva příběhy ze dvou knih Martiny Drijverové
„Příšerné zlobilky“ a „Nezbedníci“.
Souboru děkuji za pěknou
čtenářskou práci a čtení zdar!
Jarka Holasová

Mgr. Stanislava Břeská, Základní škola Josefov

NOVOROČNÍ

V prosinci minulého roku nás
okolnosti donutily zrušit všechny plánované akce pro veřejnost, na čas jsme se opět přesunuli do digitálního světa, ve
kterém je jistě mnoho zajímavého, ale bez vás diváků, je neuvěřitelně „studený“.
Zrušit jsme museli i tradiční novoroční koncert
dechového
orchestru,
který
alespoň zaznamenáme na video. Doufejme, že
situace se nadále
bude už jen lepšit. Je to naše velké přání do nového roku. Tužeb máme všichni určitě stovky a dost možná, že o spoustě věcí nám nezbude, než snít. Ale
zdraví, radost, přátelství a lásku vám
přejeme opravdovou.
Vaše ZUŠka.
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STOLNÍ TENIS - TJ JISKRA JAROMĚŘ

Ve dnech 4. 12. a 5. 12. 2021 oddíl stolního tenisu TJ Jiskra Jaroměř uspořádal 3. kolo série krajských bodovacích turnajů mládeže
v kategoriích U 13, U 17 + U19. Turnaj byl vypsán pro Královéhradecký i Pardubický kraj současně.
Do Jaroměře přijelo 59 hráčů a hráček
z obou krajů. Zavítali k nám hráči z Ústí
nad Orlicí, Pardubic, Hradce Králové,
České Skalice, Heřmanova Městce,
Lanškrouna,
Dobrého,
Chrudimi,
Kostelce nad Orlicí, turnaje se účastnili i hráči z obou klubů stolního tenisu
z Jaroměře a Josefova.
Na turnaj přijel i reprezentant ČR ve
stolním tenisu, Škalda Jan (SK Dobré),
který předvedl svoje umění a zaslouženě zvítězil ve své kategorii U 13. V neděli
poté zvítězil i v kategorii U 17 + 19. Hrálo
se na 10 stolech v prostorách Sokola
Jaroměř a přilehlé herny stolního tenisu TJ Jiskry Jaroměř.

Za hladký průběh turnaje děkujeme
rozhodčím Jiřímu Pilařovi a Ondřeji
Doubkovi.
Hráči rozehráli své zápasy nejprve ve
skupinách, kde první dva hráči ze skupiny postupovali do finálové skupiny
a třetí a čtvrtý hráč hráli skupinu útěchy. Kategorie U11 se hrála společně
chlapci + dívky. K vidění byly pěkné zápasy, na konci turnaje byli dekorováni
medailisté.

POŘADÍ U 13

1. místo: Škalda Jan, SK Dobré
2. místo: Mejtský David,
Kostelec nad Orlicí

3. místo: Dušek Jakub,
SK Dobré
4. místo: Skákal Dominik,
DTJ Hradec Králové

POŘADÍ U17 + U19

1. místo: Škalda Jan,
SK Dobré
2. místo: Wágner Richard,
Max TJ Heřmanův Městec
3. místo: Krupa Jan,
Ústí nad Orlicí
4. místo: Kovaříček Matěj,
SK Dobré

POŘADÍ U17 + U19

1. místo: Najmanová Markéta,
TJ Lanškroun
2. místo: Kovaříčková Tereza,
SK Dobré
3. místo: Tomášková Jana,
Sokol Hradec Králové 2
4. místo: Krupová Soňa,
Ústí nad Orlicí
Děkujeme městu Jaroměř za finanční
podporu turnajů, dále patří dík Sokolu
Jaroměř za propůjčení sokolovny.
Výbor stolního tenisu TJ Jiskra Jaroměř
Foto: archiv TJ Jiskra Jaroměř.

ATLETI A FLORBALISTÉ
VYSADILI NA STADIONU
DALŠÍ STROMY

NOVÝ MOST NA CYKLOKROSOVÉ TRATI

Členové oddílu cyklistiky TJ Jiskra Jaroměř si již v loňské zimě zpestřovali zimní přípravu víceméně pravidelnými cyklokrosovými tréninky a neoficiálními závody (pokud covid dovolil) na bývalém fotbalovém stadionu, nynějším volnočasovém sportovním areálu v Choustníkově Hradišti, a to za jakéhokoli počasí.
Mráz, sníh, led nebo bláto není překážkou, naopak – to vše k cyklokrosu neodmyslitelně patří. Za tím účelem zhotovili svépomocí dřevěné schody, po kterých vybíhají s kolem na rameni do svahu. Tím však snaha o vylepšení trati neskončila, před několika týdny se členové
oddílu sešli na sobotní brigádě, jejíž výsledkem je osmimetrový dřevěný most,
umožňující prodloužení a zatraktivnění trati.
Materiál (trámy a prkna) dodala obec,
která proplatila i náklady na provedené zemní práce (bagrování) i na
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kobercový trávník na povrch mostu.
Samotnou stavbu zajistili členové oddílu svépomocí.
Volnočasový víceúčelový sportovní
areál je volně přístupný (na vlastní nebezpečí), organizované tréninky oddílu probíhají každou sobotu zpravidla od
10 hodin, a to zábavnou formou. Případní
zájemci zejména z řad mládeže jsou vítáni, další informace o činnosti oddílu
lze nalézt na https://jiskra.potocky.cz
Za oddíl cyklistiky,
Zdeněk Diviš

Začátek prosince se zrovna nevyznačoval příjemnou venkovní teplotou. I přes tuto drobnou nepříjemnost zasadili mladí sportovci z atletiky a florbalu
3. prosince na jaroměřském stadionu nové stromky.
Kdo někdy sázel strom ví, že to není
zrovna lehká práce. V rámci kondičního tréninku a otužování se ho chopili
mladí sportovci. Nebyli na to sami, jak
se můžete přesvědčit na facebooku
jaroměřských atletů. Pomáhal jim,
a také je u práce na fotoaparát zvěčnil, vedoucí atletiky Roman Kopecký.
Zajímá vás více a chcete znát novinky
z atletiky a florbalu TJ Sokol Jaroměř?
Pak sledujte jejich facebook @atletika.jaromer a @florbaljaromer nebo
jejich weby: www.atletika-jaromer.cz
a www.florbaljaromer.cz
–krý–
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HOKEJISTÉ JAROMĚŘE POSTOUPILI MEZI VÝCHODOČESKOU ELITU

Jaroměřští hokejisté svůj úvodní cíl splnili. V základní části Krajské ligy hokejistů Královéhradeckého a Pardubického kraje vybojovali konečné čtvrté místo a tím i postup do elitní východočeské osmičky.
V rozhodujícím zápase o postup hráči Jaroměře doma udolali 2:1 nedávno ještě druholigový Trutnov. Spolu s naším týmem postoupili do „finálovky“ z Královéhradeckého kraje také hokejisté Náchoda, Nového Města nad Metují a Nového
Bydžova. Společnost jim dělají nejlepší čtyři týmy základní
části v Pardubickém kraji – Litomyšl, Chrudim, Česká Třebová
a Choceň.
Náš přímý souboj o postup do finálové skupiny s Trutnovem
měl slavnostní předehru. Ke stropu jaroměřské haly vystoupaly dresy místních hokejových legend – Vaška Merkla a Jirky
Hamáčka.
„Je to úžasný pocit a zadostiučinění pro mě, mé spoluhráče
i trenéry. Bez nich bych se takového ocenění určitě nedočkal,“
oceňuje přínos spousty lidí Jirka Hamáček, kterého na jaroměřském zimním stadionu potkáváme i nadále. Coby šéftrenér mládeže HCM Jaroměř dohlíží na hokejový růst svého syna a desítek dalších nadějných hráčů a hráček.
Vraťme se k jaroměřskému „áčku“. Týmu trenéra Marka
Macha se v poslední době bohužel plní marodka. Tým musejí doplňovat junioři, kteří díky tomu získávají mezi dospělými
cenné zkušenosti. Hráči i realizační tým přesto věří, že ve finálové skupině nějaké body urveme a tým se správně naladí na play off.
„Jako všichni ostatní chceme uspět. Uděláme pro to všechno
a do každého zápasu půjdeme s touhou zvítězit,“ slibuje zkušený jaroměřský obránce Martin Vágner.
Jak se to borcům v bílo – modrých dresech se lvem na hrudi
bude dařit sledujte na www.hcjaromer.cz, případně na www.
facebook.com/hcjaromer.cz.
Počtení o jaroměřském mládežnickém hokeji najdete na www.
hcmjaromer.cz.
Petr Záliš

ROZPIS DOMÁCÍCH ZÁPASŮ HC JAROMĚŘ
Zimní stadion ASVAJ Jaroměř
KDY
domácí
hosté
2. 1. v 17:00
HC Jaroměř
HC Chrudim
9. 1. v 17:00
HC Jaroměř
HC Litomyšl
12. 1. v 18:00
HC Jaroměř
Stadion Nový Bydžov
23. 1. v 17:00
HC Jaroměř
HC Spartak Choceň
26. 1. v 18:00
HC Jaroměř
HC Náchod
Podrobnější informace na www.hcmjaromer.cz

FLORBAL V JAROMĚŘI
FLORBAL JAROMĚŘ – MUŽI A – 1. LIGA – UTKÁNÍ V LEDNU A ÚNORU 2022
KDY
2. 1. v 16 hod.
8. 1. v 20 hod.
15. 1. *
22. 1. *

KDE
ASVA Jaroměř
SH TJ Znojmo
ASVA Jaroměř
SH ZŠ a MŠ Petrovice

domácí
TJ Sokol Jaroměř
TJ Znojmo LAUFEN CZ
TJ Sokol Jaroměř
Z.F.K. Petrovice

hosté
FB Hurrican Karlovy Vary
TJ Sokol Jaroměř
DDQ Florbal Chomutov
TJ Sokol Jaroměř

30. 1. *
VUT CESA Brno 1
Sokol Brno I EMKOCase Gullivers TJ Sokol Jaroměř
5. 2. *
ASVA Jaroměř
TJ Sokol Jaroměř
FBC Štíři České Budějovice
12. 2. *
SH SportPoint Brno
Bulldogs Brno
TJ Sokol Jaroměř
* čas bude upřesněn. Podrobnější informace na www.florbaljaromer.cz

KLUB KUŽELKÁŘŮ
NABÍZÍ PRONÁJEM KUŽELNY
Klub Kuželkářů nabízí pronájem kuželny a s tím spojené hraní kuželek. Hodina
pronájmu činí 300 Kč a jedná se o dvě
hrací dráhy. Na naší kuželně je možné si
zakoupit i drobné občerstvení.
Zájemci o pronájem ať kontaktují členy
oddílu a dohodnou si termín pronájmu.
Pro vstup do kuželny je nutné zajistit si
halovou obuv.
Koho by tato hra zaujala, může se stát
členem našeho kuželkářského klubu.

Kontaktní osoby:
Petr Hrycík ,tel.: 736 735 903,
Pavel Řehák, tel.: 777 801 820,
Lukáš Ludvík, tel.: 602 183 697,
Jakub Hrycík, tel.: 772 721 861,
Lukáš Rožnovský, tel.: 606 425 353,
Roman Kašpar, tel.: 736 127 872.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
V LEDNU 2022

sobota 1. 1.
neděle 2. 1.
sobota 8. 1.
sobota 15. 1.
neděle 16. 1.
sobota 22. 1.
neděle 23. 1.
sobota 29. 1.
neděle 30. 1.

od 15:00 do 17:00
od 14:00 do 15:45
od 14:00 do 16:00
od 14:00 do 16:00
od 16:15 do 18:15
od 14:00 do 16:00
od 14:00 do 15:45
od 14:00 do 16:00
od 14:00 do 16:00

Vstup na zimní stadion povolen
pouze při dodržení aktuálních
protiepidemických opatření.

Milan Všetečka, předseda
kuželkářského klubu
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VYHODNOCENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ, KOLEKTIVŮ A TRENÉRŮ
OKRESU NÁCHOD ZA ROK 2021
Jako každoročně pořádá Okresní sdružení ČUS v Náchodě a Servisní centrum sportu ČUS Náchod vyhodnocení nejlepších sportovců, kolektivů a trenérů, kteří se svými výkony nejvíce zasloužili o reprezentaci našeho okresu v roce 2021.
Další složité období roku 2021 bylo poznamenáno karanténami a mimořádnými opatřeními v souvislosti s virem
COVID-19. Samotné vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Náchod
za rok 2021 může být díky mimořádným
okolnostem jinak než v minulých letech.
Věnujte čas a pozornost výběru sportovců našeho okresu za rok 2021 a navrhněte ty, kteří splňují předepsaná
kritéria.
Věříme, že vyhlášení bude alespoň částečným odměněním těch, kteří reprezentují náš okres na vrcholových sportovních soutěžích a dosahují zde výborných výsledků.
Návrhy s přesnými daty zasílejte nejpozději do 28. února 2022 na adresu:
OS ČUS v Náchodě, Servisní centrum
sportu, Pražská 1759, 547 01 Náchod.
Anketa odborníků bude uzavřena
31. března 2022.

KRITÉRIA

pro vyhodnocení nejlepších sportovců,
kolektivů a trenérů okresu Náchod za
rok 2021
Do návrhů mohou být zařazeni sportovci TJ, SK, ATJ, ČOS, ORLA i ostatní (nezávislí sportovci). Návrhy posílejte na
předepsaném formuláři.
Sportovce navrhují TJ, SK, svazy a ostatní organizace dle těchto zásad:

1. kategorie JEDNOTLIVCI

Pro výběr je nutné umístění na 1. – 3.
místě v oficiálních přeborech jednotlivců ČR s účastí nejméně šesti závodníků na startovní listině, nebo účast na
ME, MS, OH, Univerziádě a Světovém
poháru.
V návrhu uveďte jméno a příjmení, datum narození, přesnou adresu bydliště,
členství v TJ, SK či jiné organizaci, dosažené výkony a umístění v roce 2021, přiložte fotokopii výsledkové listiny.
Podmínkou je příslušnost ke klubu,
TJ nebo organizaci se sídlem v okrese
Náchod.
Vyhodnocení bude provedeno v kategorii dospělých a v kategorii mládeže do
18 let ve formě ankety odborníků a ankety čtenářů Náchodského deníku.

2. kategorie KOLEKTIVY

V této kategorii jsou posuzovány výsledky kolektivu – účast na mistrovstvích a přeborech ČR (dlouhodobé soutěže) a účast na ME, MS. Dále budou do
vyhodnocení zařazena družstva, která
postoupí do vyšší soutěže ČR.
V návrhu uveďte název družstva s příslušností k TJ, SK či jiné organizaci, kategorii, přesnou adresu, dosažené výkony a umístění v roce 2021, přiložte fotokopii výsledkové listiny.
Dále uveďte jméno a příjmení trenéra
a kapitána, včetně jejich adres.

Vyhodnocení bude provedeno v kategorii dospělých a v kategorii mládeže do
18 let ve formě ankety odborníků a ankety čtenářů Náchodského deníku.

3. kategorie TRENÉŘI

Trenéři budou vyhodnoceni na základě výsledků svých svěřenců na mistrovstvích, přeborech ČR, ME, MS v roce
2021. V návrhu uveďte jméno a příjmení,
datum narození, přesnou adresu bydliště, dosažené výsledky jejich svěřenců,
délku trenérské činnosti.
Vyhodnocení bude provedeno ve formě ankety odborníků a ankety čtenářů
Náchodského deníku.

4. kategorie MIMOŘÁDNÝ VÝKON

V této kategorii jsou posuzovány mimořádné výkony jednotlivců i kolektivů.
V návrhu uveďte jméno a příjmení, datum narození, přesnou adresu bydliště,
členství v TJ, SK či jiné organizaci a dosažený výkon v roce 2021, přiložte fotografii a fotokopii výsledkové listiny; nebo název družstva s příslušnosti k TJ, SK
či jiné organizaci, kategorii, přesnou adresu, dosažený výkon v roce 2021, přiložte fotografii družstva a fotokopii výsledkové listiny.
Hana Kopecká, předsedkyně
OS ČUS Náchod z.s.

JAROMĚŘSKÁ MUSHERKA SE KVALIFIKOVALA NA MISTROVSTVÍ SVĚTA

Adéla Škvrnová z Jaroměře s fenkou Brigitte získaly 16. místo na mistrovství České republiky psích spřežení v kategorii bikejoring
a kvalifikovaly se na mistrovství světa.
Ve dnech 20.–21. 11. 2021
se v Bělči nad Orlicí konalo
Mistrovství
ČR
psích spřežení off snow
(tzv. na suchu), kde se sešla opravdu velká konkurence v každé kategorii. Přijeli závodníci například i z Polska, Slovenska,
Maďarska, Rakouska, Litvy
a Německa. V kategorii bikejoring (cyklista tažený psem) se svou fenkou
gordonsetra
startovala
Adéla Škvrnová a společně se umístily na 16. místě
v rámci České republiky,
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v rámci celého závodu i se zahraničními závodníky potom na 24. místě. Tento
závod byl zároveň nominačním závodem na jarní Mistrovství světa ICF do
Francie, kam se úspěšně kvalifikovaly.
Trať měřila cca 5,6 km a holky to zajely za 11 minut a 9 sekund, což odpovídá
průměrné rychlosti 30 km/h.
Adéla (členka Musher clubu Český ráj)
se s Brigitte věnuje závodům v individuálním mushingu 4 roky. Závodí především v kategoriích bikejoring (jezdec na kole tažený psem), scooter (jezdec na koloběžce tažený psem) a občasně canicross (běžec tažený psem) a v zimě skijoringu (běžkař tažený psem).
Gordonsetr není vůbec typické plemeno
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na tento sport, a přesto to Brigitte běhá
perfektně. V létě k nim do týmu přibyl
další psí člen, už typické plemeno pro
sport psích spřežení – fenka evropského saňového psa Malibu.
Spolu s Dianou Vávrovou působí jako ambasadoři „Rozběháme Česko“ za
Jaroměř a pořádají společné běžecké
výběhy jak se psy (canicrossové), tak bez
psů pouze běžecké. Přidejte se do facebookové skupiny „Rozběháme Jaroměř“
a přijďte si zaběhat!
Kolektiv Musher club Český ráj
Foto: archiv Musher clubu Český ráj.
(Pozn. red.: musher/musherka
– psovod/ka psího spřežení.)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V JAROMĚŘI

MILÍ ČTENÁŘI, dovolte nám hned úvodem popřát Vám v nadcházejícím roce
hlavně zdraví (ač to zní jako klišé, je nejdůležitější), milující rodinu (protože to je základ našeho žití), lásku (bez ní je život prázdný), přátelé (jsou pro nás oporou), optimistickou mysl a mnoho kouzelných chvil s oblíbenou knihou.
V prvním týdnu roku, od 3. 1. do 7. 1. 2022,
je tady „BLACK WEEK“. Pro čtenáře to
znamená veškeré prominutí poplatků za
pozdní vrácení vypůjčených knih.
Určitě jste od Ježíška našli pod stromečkem spousty knih, ale i tak, můžete
využít naši službu „Kniha z Knihovny“.
Objednáte si knihy přes portál www.
knihazknihovny.cz a následně si je vyzvednete u nás v knihovně, v oddělení
pro dospělé. Jak postupovat, naleznete
na našich webových stránkách v sekci
„Informace – Užitečné informace“.

V letošním roce pro vás opět chystáme
zajímavé besedy a přednášky. S dětmi
a žáky našich škol a školek budeme pokračovat v „čtenářské gramotnosti“, ke
které jsme se úspěšně vrátili na podzim
roku 2021.
Sledujte, prosím, naše webové stránky,
facebook, vaše emaily a vývěsní tabule.
O dění v naší – vaší knihovně se dozvíte právě tam.
Těší se na vás vaše
Městská knihovna v Jaroměři

PTAČÍ SNĚM V JAROMĚŘI

Ptačí sněm pro Václava Havla vymyslela Lucie Poláková z Komunitního osvětového společenství v Chebu k nedožitým 85.
narozeninám Václava Havla a k 10. výročí jeho úmrtí (VH zemřel 18. 12. 2011). Tento projekt podpořil také Festival svobody
a pražská Galerie DOX, kde se v loňském roce konala velká výstava světoznámého výtvarníka Petra Síse.
Petr Sís je, kromě
mnoha dalších knih
a obrazů, také autorem
nádherné knihy Ptačí
sněm a obrazu Letící
muž. Kniha Ptačí sněm
představuje
dávný
perský epos z 12. století – symbolický příběh o putování ptáků,
kteří se rozhodnou najít svého krále na bájné
hoře Kaf. Vůdcem hejna hledajících ptáků
se stane moudrý dudek. Ptáci musí při své
obtížné cestě zdolat
mnohé nástrahy, zažívají při ní nejistotu,
naději, bolest i víru, musí přeletět sedm
údolí: údolí Hledání, Lásky, Porozumění,
Odstupu, Jednoty, Úžasu a Smrti. Cestu
vydrží jen ti nevytrvalejší. Na konci putování však zjistí, že tím nejlepším králem jsou si oni sami sobě a že každý
z nich je důležitý.
Když Václav Havel v roce 2011 zemřel,
nakreslil Petr Sís pro Hospodářské noviny obraz s názvem Letící muž. Jde o siluetu muže, která je složená ze stovek
bílých letících ptáků a letí nad Pražským
hradem. Součástí siluety je také srdíčko – symbol, který Václav Havel přidával
ke svému podpisu. Podle Petra Síse byl
Václav Havel právě takovým moudrým
vůdcem, který vedl národ ke svobodě.
V roce 2012 incioval Bill Shipsey,

zakladatel organizace Art for Amnesty
International,
vytvoření
tapiserie
Letícího muže o rozměrech 5 × 4,25 m
pro Letiště Václava Havla. Na její vytvoření přispěli například hudebníci Bono
Vox a The Edge ze skupiny U2, Yoko
Ono, Peter Gabriel a Sting.
Ptačí sněm pro Václava Havla tak, jak
jej na podzim 2021 inciovalo Komunitní
osvětové společenství, z.s., spolu s Vyšší
odbornou školou v Chebu, přišel s myšlenkou venkovního happeningu, do kterého se může zapojit kdokoliv a kdekoliv.
Stačí jen vytvořit papírovou ptačí siluetu, napsat na ni myšlenku/citát Václava
Havla a umístit ji ve venkovním prostoru, třeba na strom…
Ptáci, jako symboly svobody a nadhledu

tak ve volném prostoru
připomínají s radostí,
vděčností a také s respektem, co všechno
Václav Havel pro naši
zemi udělal.
Ptačí sněmy byly umístěny v rozpětí od 5. října 2021 (kdy by se VH
dožil 85 let) do konce roku 2021 kromě Chebu, také na
mnoha dalších místech republiky, například v Broumově,
Liberci,
Jindřichově
Hradci,
v
Dolních
Břežanech, v Chocni,
Litoměřicích, Novém
Jičíně, v Černilově… ale i v České škole v Bruselu či Londýně. V Jaroměři
se Ptačí sněm, se svolením Města
Jaroměř, usídlil v krásném bílém altánu
v Masarykových sadech. Siluety ptáků
vytvořili jednotlivci i žáci Střední řemeslné školy v Jaroměři.
Václav Havel jistě nebyl muž bez chyb
a omylů. Byl však statečným člověkem,
který usiloval o svobodu, rozvoj a věhlas
naší země a obětoval pro to mnohé. Jeho
myšlenky zůstávají stále aktuální, někdy
je až neuvěřitelně překvapivé, že to, co
řekl před mnoha lety, je stále soudobě
platné. Ptačím sněmem jsme si tohoto
výjimečného muže připomněli.
Jana Žárská
Foto: Jeroným Žárský
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2021

DOBRÝ DEN, zdravíme vás ze Semonic. Nejprve bychom vám chtěli popřát vše dobré a krásné v novém roce. Věřme, že rok 2022
neproběhne opět ve schématu „nic není jako dřív, nic není jak bývávalo…“. I když jsme se přizpůsobili novým podmínkám a naučili jsme se v nich žít, návrat k tomu „starému, dobrému“, které jsme mnohdy považovali za naprostou samozřejmost, by se jistě stalo osvěžující změnou.
Navzdory pandemii pro nás byl rok 2021 v Semonicích poměrně akční. Hned na jaře se ve spolupráci s odborem majetku podařilo realizovat opravu památníku obětem válek na
semonickém hřbitově. V období letních prázdnin se po předchozí debatě s místními občany proměnila vnitřní část obce
v Zónu s dopravním omezením. Bylo instalováno příslušné dopravní značení a rychlost v tomto úseku snížena na 30 km/h.
Doufáme, že tento krok přispěje k bezpečnější a přehlednější
situaci a děkujeme odboru dopravy za jeho vstřícnost.
První zářijová sobota patřila opět tradiční podzimní slavnosti, která nesla v tomto roce název Semonické zelobraní.
Odpoledne i večer plný nejen hudebních vystoupení, zajímavých kulinářských zážitků, tvůrčích dílen pro děti i dospěle
se opět mimořádně povedly. Na jubilejním, desátém ročníku,
který ponese název Semonické cuketobraní, se již pracuje.
Budeme se proto těšit na viděnou v sobotu 3. září 2022.
V říjnu se díky velkému nasazení místních dobrovolníků podařilo učinit poslední krok k dokončení dětského hřiště
v Semonicích. Celý herní prostor byl ohraničen obrubníky.
Děkujeme za podporu odboru majetku.

A co nás čeká v tomto roce? Ještě v zimě se těšíme na novou autobusovou zastávku ve směru na Jaroměř. Demontáže
té stávající se opět ujmou semoničtí dobrovolníci. Snížení nákladů celé akce bylo totiž nezbytnou podmínkou k její realizaci. S odborem majetku jsme také domluveni na zajištění dostatečného množství štěrku pro dětské hřiště. Celá plocha by
se měla finálně vyrovnat. I zde počítáme s osobní účastí místních občanů. S technickými službami jsme pro tento rok domluveni na instalaci nádob, aby se i Semonice staly součástí
postupně rozkvétajícího našeho města.
Otázkou zůstává, do jaké míry bude realizovatelný program
pro veřejnost především v první polovině roku. Za ideální situace by nás v té době čekala Beseda s cestovatelem, Velikonoce
v Semonicích a Dětský den. Uvidíme, nakolik reálné to bude. O všech semonických akcích bude veřejnost informována
prostřednictvím Zpravodaje i sociálních sítí.
Ještě jednou děkuji všem, kteří jakkoliv přispěli k úspěchu kterékoliv z výše zmíněných akcí. Vážíme si toho.

VYŠEL ŠKOPKŮV KALENDÁŘ
KLADSKÉ POMEZÍ 2022

KALENDÁŘ FILMOVÁ JAROMĚŘ 2022

Počátkem prosince 2021 vydala jaroměřská výtvarnice Markéta Škopková kalendář 40 barevných pohlednic
svého otce akademického malíře Jiřího tentokráte s názvem „KLADSKÉ POMEZÍ 2022“ s reprodukcemi malebných pohlednic z oblasti Kladského pomezí, Orlických
hor, Podkrkonoší, Dobrušska, Jaroměřska, Náchodska
a Rychnovska.
Pohledy zachycují krajinu a pozoruhodné památky regionů v proměnách roku. Malíř Škopek svým uměním jde proti nevkusu a kýči. Markéta Škopková připravila k vydání též
další dva Škopkovy soubory pohlednic, reedice kalendářů
Krkonoše a Malebná česká městečka. Stolní kalendář Kladské
pomezí 2022 a další dva Škopkovy kalendáře jsou k zakoupení v Turistickém informačním centru v Jaroměři na náměstí
Československé armády. Cena kalendáře je 170 Kč.
PhDr. Jiří Uhlíř,
pedagog a publicista
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S přáním hezkého vstupu do nového roku,
Lucie Kubálková

Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu
v Jaroměři vydal kalendář Filmová Jaroměř 2022.

Kalendář obsahuje celkem 13 žánrových záběrů velkých barevných fotografií z filmů natočených v Jaroměři, zejména pak
v bývalém pevnostním Josefově. Naše historická dvojměstí lákají filmaře svou starobylostí a filmovou fotogeničností především do areálů a historických zákoutí k zajímavým exteriérům pro hrané filmy české i zahraniční, jichž bylo v posledních desetiletích natočeno více jak třicet pět včetně televizních seriálů. Nyní si zájemci mohou zakoupit nástěnný kalendář se záběrem herce Bolka Polívky ze slavného Hřebejkova
filmu Musíme si pomáhat na titulní straně.
Město Jaroměř děkuje za poskytnutí fotografií fotografům:
Michalu Fantovi, Janě Fialové, Tomáši Menecovi, Vladimíru
Olivovi a Tomáši Vojtíškovi. Tento kalendář vydalo město
Jaroměř v nákladu 500 ks a je ke koupi v Turistickém informačním centru v Jaroměři za 100 Kč.
PhDr. Jiří Uhlíř, pedagog a publicista
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VYŠLO VYPRÁVĚNÍ O HISTORII MĚSTA JAROMĚŘE
OD HISTORIKŮ MERTLÍKOVÝCH
Považuji za velký přínos polistopadového vývoje rozmach tvořivosti v celé naší společnosti, zejména pak v kultuře. Také na Jaroměřsku
se to projevilo ve zvýšené produkci knih, regionálních historických monografií a sympatickém rozmachu publicistiky.
rtlí
Pavel a Olga Me

a
ávění o historii měst
JAROMĚŘ • Vypr

přílohy. Celkem tedy 232 stránek a 110
vyobrazení, což je přinos knihy, obsahující v chronologické posloupnosti 24
kapitol včetně použitých pramenů a literatury, rejstřík míst a jmenný rejstřík,
seznam vyobrazení včetně poděkování.
Tématem knihy je tedy přehled dějinného vývoje Jaroměřska a Jaroměře od
pravěku do roku 2021.
Autoři se podle vlastních záměrů snaží
„o trochu netradiční pohled do jaroměřské dávné i nedávné minulosti“, usilují „o přehled zasazený do širších souvislostí a zapamatovatelný“. Čtenář si záhy povšimne, že se v tomto textu knihy
změnila forma, podání, pojetí i styl předkládání fakt a událostí při popularizací
regionální historie. Při čtení vstupují do
textu dva diskutující: jeden klade otázky a druhý na něj odpovídá. Je samozřejmé, že otázky kladou a na ně odpovídají
autoři. Objasní a vyloží nadhozené problémy, čímž text nabývá na zajímavosti.

kovi

JA R O M Ě Ř
orii města
Vyprávění o hist

líkovi
Pavel a Olga Mert

Přínosem pro jaroměřskou historiografii mimo jiné byla kreativita muzejníků a kronikářů manželů Mertlíkových
i aktivity kronikářky města Věrky
Sílové a fotokronikáře Jindřicha Poláka
a dalších.
Ve středu 10. listopadu 2021 vyšla pozoruhodná kniha Jaroměř, vyprávění o historii města, manželů Pavla
a Olgy Mertlíkových v edici Domov
Nakladatelství Bor Liberec. Před dvěma roky v listopadu 2019 představili Mertlíkovi v jaroměřském muzeu tehdejší novinku Josefov, kapitoly z dějin pevnosti a města, vydanou u téhož
nakladatelství.
Protože jejich knihu již vlastním, dovoluji si ji stručně představit. Knihu vydala Dr. Eva Koudelková s grafikem synem
Mgr. Pavlem Koudelkou v renomovaném
nakladatelství Bor Liberec v prvním vydání v nákladu 500 výtisků. Obsahuje
216 stránek textu a 16 stran barevné

607-94-7

ISBN 978-80-87

VÍ BOR

NAKLADATELST

Mertlíkovi odevzdali solidní práci, která
jistě nalezne své čtenáře.
PhDr. Jiří Uhlíř,
pedagog a publicista

TAK JSME MUSELI ZRUŠIT ADVENTNÍ JARMARK

Pečlivě jsme ho připravovali a těšili se na něj, okolnosti však mu nepřály. Omlouváme se všem, kdo toužili zažít kouzelnou předvánoční atmosféru, něco prodat, něco koupit atd. Tak snad příště.
V lednu bude u nás hlavně
co poslouchat.
Na sobotu 8. ledna jsme
pozvali komorní pěvecký
sbor X-tet z Rychnova nad
Kněžnou, který pro nás
pod vedením Mgr. Dagmar
Zemánkové
chystá
Novoroční koncert. X-tet je skupina
odrostlejších, stále však mladých lidí,
parta více či méně bláznivých nadšenců, které sbližuje nápaditá odlehčená
muzika, souznění tónů, správné duševní rozpoložení, zpěv, a nakonec i tanec.
Jmenuje se poněkud variabilně, to podle počtu, kolik se jich kdy sejde. Koncert
začne v 18 hodin.
Manželé Šimkovi alias Dvajaja připravují další dva folkové koncerty s pozvanými hosty, a to na pátky 14. a 28. ledna, od
19 hodin. Koncerty budou vždy s občerstvením Jakuba Mertlíka a spol.
Jaroměřský pianista a znalec těchto krásných hudebních nástrojů nám
laskavě zapůjčil jedno koncertní piano na neurčenou dobu, takže budeme
obohaceni o další zážitky z živé hudby.
Děkujeme!

Další promítání Filmově
vzdělávacího klubu bude ve středu 26. ledna, kdy
uvedeme filmové zpracování opery George Bizeta
Carmen v režii Francesca
Rosiho z roku 1984. Tato
opera dnes patří mezi nejpopulárnější, při svém prvním uvedení v roce 1875 však zcela propadla. Její
autor Bizet zemřel čtvrt roku po premiéře zklamán, ale pevně přesvědčen,
že se jedná o jeho nejlepší operu. Děj se
odehrává ve španělské Seville a ústřední postavou je temperamentní cikánská
dívka Carmen. Opera je zpívaná ve francouzštině a vynikají v ní Julia Migenes,
Plácido Domingo a další význační pěvci. Večírek začíná opět v 18 hodin tematickou večeří, vlastní promítání od
19 hodin.
Všechny tyto naše lednové akce se konají v hodovní síni, kde bude zatopeno
a útulno, tak se přijďte zahřát! Můžete
přitom také nahlédnout do Výstavní síně, kde je Teplo domova Daniely Kosové.
Za Uměleckou kolonii Bastion IV,
Markéta Škopková
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POČÁTKY POŠTOVNICTVÍ V JOSEFOVĚ

Poštovní historie Josefova je prvních 13 let spojena s obcí Ples, kde bylo v roce 1780 započato s výstavbou nové vojenské pevnosti.
V knihovně Poštovního muzea v Praze
se nachází Topografický poštovní lexikon Christiana Crusia (Wien 1789), kde
je pod heslem Ples uvedeno:
Pless, oder Plesse (Alt -), ehem. ein
Dorf, jetzt eine Festung Josephstadt, eine Freie und Grenzfestung u. Stadt, ist
mit einer Briefpostsammlung versehen,
½ St. von Jaromierz. (Volně přeloženo:
Pless nebo Plesse (Starý -) původně ves,
nyní pevnost Josefov, svobodná hlavní
a pohraniční pevnost a město, opatřené
poštovní sběrnou dopisů, ½ hodiny od
Jaroměře).

18

Z obsahu tohoto hesla plyne, že pro potřeby stavebníků a stavebních firem nově stavěné pevnosti byla založena sběrna dopisů pro poštovní úřad Jaroměř,
který ležel na hlavní poštovní trati, zvané Slezský kurs. Datum založení sběrny není přesně známo. Téměř jisté ale je,
že k němu došlo přímo v roce 1780 nebo těsně poté. Není též jasné, kde byla sběrna umístěna. Protože se jednalo
o výstavbu pevnosti s vysokým stupněm
utajení, mohla ležet mimo stavbu vlastní
pevnosti v některém zrekonstruovaném
domě po původních obyvatelích obce
Ples. O tom, jak se chránilo vojenské tajemství pevnosti Ples svědčí i doklad uložený v aktech Nejvyšší poštovní správy Praha (1763 –
1785) pod sign. 92 výnos
Ex Consilio Gubernium
Praha, 21. září 1782 (publikovaný poštmistrům):
Jelikož se teprve nedávno
ukázalo,
že
pruský komoří hrabě
z Lehendorfu a několik
jiných cestujících cestovali nepovšimnuti různými kraji poštou, jmenovaný dokonce projel
z Jaroměře přes Ples do
Hradce Králové. Proto
budiž Královský vrchní
poštovní úřad, poštovní úředníci vůbec, zvláště pak ti v Jaroměři,
Hradci
Králové
a Litoměřicích, dále pak
ty v nových pevnostech

Ples a Terezín sídlící poštovní stanice tajně zpraveny, a sice že jaroměřský
poštmistr nesmí žádné pasažéry – nejsou-li domácími nebo jinak dobře známými - dopravovat přes Ples nýbrž pouze po obyčejné poštovní nebo komerční
trati do Hradce Králové, nebo vice versa královehradecký do Jaroměře, s doložením: Každý z těchto poštmistrů musí podřízeným postiliónům co nejostřeji
vštípit, že cizí pasažéři nesmí být voženi kolem Plesu…
Z tohoto tajného nařízení je zřejmé, že
na Plese pracovala sběrna dopisů již
v roce 1782. Z textu nařízení též plyne, že poštovními úředníky byli civilní poštmistři. Jméno prvního poštovního úředníka sběrny dopisů se mi dosud nepodařilo zjistit. Jisté je, že poštmistr sběrny dopisů používal jediné razítko s textem V. PLES typu A. 1 v černé
barvě relativně krátkou dobu na konci
18. století, maximálně 13 let. Od kdy bylo razítko používáno není známo. Dosud
je znám jeho jediný otisk a to na obálce
dopisu odeslaného z Plesu do Karlových
Varů. Patří k nejvzácnějším razítkům
z území Čech. Obálku v kabinetní kvalitě objevil v roce 1973 karlovarský filatelista pan Kočandrle a poté byli jejími
majiteli významní filatelisté z Německa,
Holandska a Rakouska. Po více jak 225
létech se vrátila zpět do Čech i místa
svého odeslání.
V roce 1793 byla pevnost Ples přejmenována na počest svého zakladatele na
Iosephstadt a s tím skončila nejstarší
etapa poštovní historie Josefova.
Jaroslav Borůvka
Foto: archiv autora.
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DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO MILÍČŮV DŮM

INFORMACE KE
ZRUŠENÉMU VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ

DĚKUJEME…
Rok 2021 skončil, máme tu leden a čas na hodnocení roku předchozího. Stejně jako nás i Vás všechny provázel každodenně nezvaný pan C. Proto moc chceme poděkovat za podporu všem, kteří přes náročnost situace předchozího roku, koukali
kolem sebe, našli sílu a pomáhali i ostatním.
Velmi si vážíme
podpory všech našich
donátorů.
Děkujeme
všem,
městu Jaroměř, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Královéhradeckému kraji,
nadacím, soukromým firmám a dalším
lidem, díky jejichž podpoře jsme mohli pomáhat rodinám, dětem i jednotlivcům na Jaroměřsku v nelehkých životních situacích. Nejčastěji jsme v rámci
sociálních služeb pro rodiny pomáhali rodinám s distanční výukou, poskytovali oporu a poradenství při řešení „zlobení“ dětí a podporovali zapojení dětí do bezpečného trávení volného času.
Dospělým členům rodiny jsme poskytovali podporu při hledání zaměstnání,
bydlení a všeho potřebného pro zajištění stabilního a klidného domova.
Díky podpoře Tebe, Tebe a taky Tebe
a 1000× Tebe…všem, kteří jste přispěli do veřejné sbírky Diakonie ČCE jsme
letos spustili pilotní projekt pro děti a mládež v Jaroměři. V září 2021 jsme
díky vám otevřeli dveře nízkoprahového klubu pro děti a mládež. V průběhu čtyř měsíců provozu jsme realizovali 4× týdně odpolední klub, akce pro
děti v Jaroměři i Josefově a v příznivém
počasí se s dětmi pracovnice nízkoprahu scházeli venku v parcích. Dále jsme

díky vaší podpoře
v rámci sbírky vybavili dětský koutek, který slouží od
června pro předškolní klub. No, a protože jste úžasní, povedlo se z výtěžku
sbírky podpořit v Jaroměři 12 konkrétních rodin (příspěvek na školní pomůcky, potraviny, oblečení pro děti, tablety
pro online výuky apod.).
Od září se nám podařilo otevřít ve spolupráci s Potravinovou bankou HK pobočku potravinové pomoci. Tato potravinová pomoc, stejně jako náš „mini“ sociální šatník je tu pro ty z vás, kteří jste
se dostali do krizové situace a potraviny nebo ošacení vám alespoň trochu
pomohou překlenout těžší časy. O tuto
pomoc mohou požádat nejen rodiny, ale
i senioři, osoby bez přístřeší a další osoby v tíživých situacích. A tady bychom
zase chtěli poděkovat všem z vás, kteří jste přispěli do programu ČSOB pomáhá regionům, organizátorům sbírky
a firmě ELKOV Jaroměř, s. r. o.
Dále bychom chtěli poděkovat všem,
kteří nám vhodili žeton v rámci sbírky „Vy rozhodujete, my pomáháme“
v obchodním domě Tesco, Jaroměř.
Finanční podpora byla využita na renovaci prostor pro děti a mládež klubu Lucerna. Nadaci ČEZ děkujeme za

Vzhledem k epidemiologickým
opatřením a nařízením vlády
jsme byli nuceni zrušit plánované vítání občánků, které se mělo
uskutečnit 27. 11. 2021. Náhradní
termín zajistíme podle dalšího
vývoje situace a všechny již přihlášené zájemce budeme informovat. Nový termín bude také zveřejněn na facebookových
stránkách města Jaroměře.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktuje matriku Městského úřadu Jaroměř
na telefonních číslech 491 847 242
(Jana
Gajdošová)
a
491 847 241
(Bc. Petra Wagenknechtová).
Matrika MÚ Jaroměř

příležitost financovat rozvoj naší neziskové organizace – metodiky organizace, podpora při zpracování strategického plánu organizace, grafické zpracování informačních materiálů a supervize pracovníků.
Velké díky patří týmu pracovníků,
a proto… DĚKUJI Pájo, Naty, Gábi, Andy,
Deni, Marti, Karin a Ráďo… Za celý tým
přeji, ať je váš rok 2022 klidný a naplněný štěstím.
Lucie Pavlistová

JAROMĚŘ DNES A PŘED STO LETY

1. Jakubské předměstí, pohled na cestu směrem do Náchoda. 2. Pohled z Jaromírovy ulice směrem na Hradec Králové. Nyní je zde
kruhový objezd. 3. Havlíčkova ulice, dům č. p. 1, pohled směrem k bráně do náměstí. 4. Pohled na Kotoulovský most.
Fotografi e: archiv Městského muzea v Jaroměři.
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KALENDÁRIUM | LEDEN 2022
od 26. 11. 2021 do března 2022
Výstava textilních obrazů
TEPLO DOMOVA
Daniely Kosové
Okružní 242, Josefov
Pořádá: Umělecká kolonie
Bastion IV
2. 1. 2022 v 9:30
Vánoční mše
„HVĚZDY NADE MNOU“
v rockovém
provedení skupiny
MICHAEL & Girl’s Vioces
Kostel Nanebevstoupení
Páně v Josefově.
Pořádá: Římskokatolická
farnost Josefov
8. 1. od 18:00
Pěvecký koncert
X-TET
Okružní 242, Josefov
Pořádá: Umělecká kolonie
Bastion IV
14. 1. v 19:00
Folkové večery v Bastionu IV
2JAJA A STANDA HALÁČEK
Okružní 242, Josefov.
Pořádá: Pavel Šimek
18. 1. v 19:00
Divadelní představení
JEDINĚ TEREZA
Městské divadlo – Velký sál
www.divadlojaromer.cz
23. 1. ve 13:30 a v 15:00
Loutkové divadlo
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O LÍNÉM HONZOVI
Boučkovo loutkové divadlo
www.bodi.cz
25. 1. v 19:00
Koncert
MICHAL SVOBODA
LA BÚSQUEDA
Městské divadlo – Velký sál
www.divadlojaromer.cz
26. 1. od 18:00
Filmově vzdělávací klub
CARMEN
Okružní 242, Josefov
Pořádá: Umělecká kolonie
Bastion IV
28. 1. v 16.30
Loutkové divadlo
NOE, JONÁŠ A TI DRUZÍ
Městské divadlo v Jaroměři
- Divadlo NaČerno
Pořadá: LD Maminy Jaroměř
28. 1. v 19:00
Folkové večery v Bastionu IV
SLÁVEK MADĚRA
A SKUPINA VILMA,
NAPOHODU
Okružní 242, Josefov.
Pořádá: Pavel Šimek
30. 1. v 15:00
Kinoklub
CROODSOVI: NOVÝ VĚK
Městské divadlo – Velký sál
www.divadlojaromer.cz

UPOZORNĚNÍ:
Změna programu vyhrazena
(COVID-19).
Seznam pořadů nemusí
být kompletní.
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DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ NA JARO 2022

VÁŽENÍ DIVÁCI, jak jsme již avizovali v prosincovém zpravodaji, předplatné pro
jarní sezónu bude pouze jedno – skupina C. Abonentní vstupenky (cena 1450 Kč,
1400 Kč, 1350 Kč) bude možné zakoupit v období 17. 1.–31. 1. 2022 pouze na pokladně divadla. Možné také zamluvit telefonicky či emailem a zakoupit na prvním
představení.
Kontakt
do
divadelní
pokladny:
Miluška Černá, tel. 608 273, 018, e-mail:
vstupenky.mksjaromer@seznam.cz

POKLADNA V DIVADLE BUDE
OTEVŘENA OD 17. 1.–31. 1. 2022
pondělí, středa: 13:00 – 19:00
úterý, čtvrtek: 9:00 – 12:00

Volný prodej vstupenek na představení v předplatném bude od 1. února 2022

(TIC Jaroměř, Městská knihovna – pobočka Josefov). Na koncert 4TENOŘI
a představení v náhradním termínu
(Vzpoura nevěst, Titanic) je možné koupit vstupenky již nyní.
Abonentům by měla brožura Přehled
pořadů jaro 2022 dorazit do schránky
nejpozději druhý týden v lednu. Pro zájemce budou brožury k dispozici v TIC
Jaroměř.
MKS Jaroměř

PROGRAM MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO STŘEDISKA | LEDEN 2022
ÚTERÝ 18. LEDNA 2022 V 19.00 HOD.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub

ÚTERÝ 25. LEDNA 2022 V 19.00 HOD.
Městské divadlo - Malý sál
407. abonentní koncert KPH

JEDINĚ TEREZA

MICHAL SVOBODA –
LA BÚSQUEDA

Příběh lásky, která se ocitla v nejkritičtějším bodě. Co udělá zamilovaný
člověk, aby ji zachránil? Úplně všechno. Romantická komedie plná trapasů a omylů, která názorně dokládá, že
boj o lásku může být někdy neuvěřitelná šichta.
Hrají: I. Orozovič, V. Khek Kubařová,
D. Matásek, L. Vlasáková, M. Ruml, E.
Smetana a další.

NEDĚLE 30. LEDNA 2022 V 15.00 HOD.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub

CROODSOVI: NOVÝ VĚK

Kytarový recitál mladého kytaristy s názvem la búsqueda - „hledání”. Na programu budou skladby Miguela Llobeta,
Agustína Barriose a Isaaca Albénize,
kteří se intenzivně zabývali hudebními
kořeny svých národů, ale zároveň uctívali západoevropskou hudební tradici.
Účinkuje: Michal Svobod – klasická
kytara.

Nejslavnější pravěká rodina se vrací!
V pokračování úspěšné animované komedie Croodsovi zjistí, že hrdinové doby kamenné to fakt nemají jednoduché.
Nestačí, že jim na každém kroku hrozí
sežrání od hladových potvor. Oni navíc
museli potkat rodinu, která je lepší než
ta jejich. Tedy aspoň to tak vypadá.

ŠKOPKOVY BETLÉMY
A POHLEDNICE
v Jablonci nad Nisou
Od 9. prosince do 28. února 2022 bude v Městské galerii
MY v Jablonci nad Nisou probíhat výstava betlémů a pohlednic malíře Jiřího Škopka.
Průřez tvorbou absolventa železnobrodské sklářské školy a pražské
UMPRUM je k vidění v úterý od 13 do
17 hodin a od středy do soboty v časech 10:00–12:30 a od 13:00 do 17:00.
Výstava se koná s podporou stautárního města Jablonec nad Nisou.
–krý–

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Kontakt:
nám. Dukelských hrdinů 240, Jaroměř
tel.: 731 037 507
e-mail: mks.jaromer@seznam.cz,
www.divadlojaromer.cz
facebook: @Městské divadlo Jaroměř
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
TIC, nám. ČSA 16, Jaroměř
tel.: 491 847 220; Městská knihovna,
Traxlerova 110, Josefov, tel.: 491 813 141.
UPOZORNĚNÍ:
Jednotlivé akce mohou
být zrušeny (COVID-19).
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JAK BYLA KDYSI PROVÁDĚNA SPRÁVA NAŠEHO MĚSTA

V nejstarších dobách, kdy nebylo ještě radnice, byla ve městě královská rychta. Rychtář, který byl královským úředníkem, prováděl
soudní moc ve městě. Vybíral clo ze zboží a daně, i různé platy od měšťanů k ruce české královny, paní věnných měst. Ostatní záležitosti obce vyřizovali konšelé, které ustanovoval či „sázel“ podkomoří, nebo hofrychtýř královny na jeden rok. Ku konci úředního
roku vybrali konšelé 12 jiných občanů z města a z těchto 24 osob (dvanácti starých a dvanácti nových) vybral podkomoří 12 konšelů pro příští rok.
Až do začátku 17. století střídali se po
řadě čtrnácti dní v úřadě purkmistra.
Později, a to sice od r. 1626, stala se změna v tom, že úřadoval každý z nich po
dobu čtyř týdnů. První zvolený purkmistr byl po celý rok primátorem a býval
zároveň hospodářem města a správcem
obecních statků. Mimo této městské rady byl tu sbor šesti obecních starších,
který dozíral na to, aby rada neučinila
nic na škodu města. Dále byl jmenován
městský rychtář, který měl na starosti policejní věci, dohled nad vykonáváním soudních rozsudků a další jiné záležitosti. Před ním uzavírány byly i kupní smlouvy a skládány purkrechtní peníze. V době husitských válek zmocnila
se Jaroměř, tak jako jiná královská města
rychty i jejích důchodů a statků, a rychtář stal se obecním úředníkem.
Po husitských válkách byli konšelé donuceni vrátit rychtu královně Barboře,
vdově po Zikmundovi. Tomu však vzepřelo se obyvatelstvo města a někteří konšelé i královští úředníci a někteří
konšelé i královští úředníci byli při tom
zbiti a vypovězeni z města. Královna
pak, nemajíc prostředků ku zdolání
vzpoury, zastavila Jaroměř za 1 000 kop
grošů Jiřímu z Poděbrad, kterému se
podařilo donutit jaroměřské k poslušnosti. Po jeho volbě za českého krále,

stala se zase Jaroměř věnným městem.
Roku 1465 připadl takzvaný proboštský dům, či jak říkali hrad, do rukou obce a s ním zároveň též rychta a podkostelní mlýn. V této době, nebo brzo po tom, vystavěn byl „radní dům“.
Mezi královskými městy, která odmítla
poskytnouti Ferdinandovi I. vojsko pro
válku v Němcích, byla i Jaroměř. Proto
král, když navrátil se z vítězného tažení, předvolal města před svůj soud, ku
kterému dostavilo se dne 26. července 1547 z Jaroměře třicet předních měšťanů, kteří byli nuceni poddati se králi na milost a nemilost. Dne 1. srpna téhož roku přišli do Prahy s primátorem
Václavem Beneškem tři členové rady,
tři obecní starší a tři přední jaroměřští měšťané. Odevzdali všechna privilegia a svobody i se zápisy všech městských statků, jak jim bylo poručeno.
Městu byly pak zabaveny ve prospěch
královské komory poddané vsi, a to:
Heřmanice s pustou tvrzí a kusem Labe,
dále Brod, Slotov, Krábčice, Vyhnánov,
Svinišťany a Proruby. Také všechna cla
a mýta byla na jistý čas městu zadržena. Mimo to byla uložena městu pokuta
2000 kop míšenských grošů do čtrnácti dnů splatných, nařízeny nové berně
a poplatky, mezi jiným ungelt (středověký tržní poplatek) z váhy, poplatek z piva

a sladu, omezeno městské soudní právo
a cechovní výsady. Bylo také ustanoveno, že jmění osob zemřelých bez kšaftu – poslední vůle a těch, kteří nezanechali příbuzných, propadá komoře královské. Městu bylo ponecháno jen jmění
zádušní a špitálské. Později bylo vráceno
devět privilegií, po některých opravách
v nich uvedených. Věru osudná byla pro
naše město vláda prvního Habsburka
na českém trůnu! Dalším trestem bylo zřízení úřadu císařského rychtáře.
K tomuto úřadu byly obyčejně vybírány osoby z předních zdejších měšťanů,
nebo z lidí delší čas v místě usedlých.
Někdy byli to též úředníci odjinud povolaní. Rychtář byl nejvyšším úředníkem
ve městě, dohlížel na to, aby královská
komora nebyla ničím a nikým zkrácena, bez jeho svolení a přítomnosti nesmělo se konati žádné obecní shromáždění. Měl dohled na všechny záležitosti
církevní, politické a hospodářské až do
nejmenších podrobností. Vždyť na jeho
rozkaz byly trestány šatlavním vězením
i dosti vážené osoby jen proto, že nebyly
v určené době u zpovědi. Jeho přísnost
dala se ovšem obměkčiti různými dary
a službami. Proto Jeho Milosti Císařské
rychtář vžil se a dobře zapadl do tehdejší městské společnosti. Rychtářský
úřad byl zrušen zároveň s novou úpravou městské správy v roce 1788. V tomto roce byl ve městě zřízen zeměpanský magistrát, který ve všech obecních záležitostech podléhal státním
úřadům. Dle tohoto nového řádu volili si měšťané representanty a tito zase purkmistra a městskou radu.
Bouřlivý rok 1848 zasáhl i obecní zřízení, dle něhož v tomto roce byla konána volba městské rady a obecního
výboru. Tito vedli pak správu města
až do roku 1861. Voliči byli rozděleni do tří tříd dle výše placených daní
a svého postavení, z nichž každá třída
volila dvanáct členů výboru a těchto
třicet šest členů volilo potom ze svého středu starostu a dvanáct radních.
Tento stav trval až do konce I. světové války, tedy do roku 1918.
Text: Vacek, Jan, Jaroměřský, Kniha č. 2,
odvysíláno v RD 11. května 1959.
Foto: L. Lorenz asi r. 1900, originál
k reprodukci zapůjčil p. Karel Sladký,
archiv Jindřicha Poláka.
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ROZLOUČENÍ
V LISTOPADU
A V PROSINCI
Pavel Mertlík
Vlastimil Havlíček
Stanislav Kašajík
Stanislava Hořínková
Božena Zachařová
Růžena Tomková
František Volf
Oldřich Kunc

Jaroslav Vyhlíd
Josef Marko
69
73
69
46
92
77
82
66

ŽIVOTNÍ JUBILEA
64
88

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

V LISTOPADU
Marie Flégrová		
Dagmar Vyskočilová
Ladislav Hrycík		
Antonín Gumulák
Irena Marešová		
Eva Doubková		

85
86
89
86
85
86

Srdečně gratulujeme!
matrika Jaroměř

JAROMĚŘŠTÍ SENIOŘI V ROCE 2021

PODĚKOVÁNÍ

Manželé Alena a František Vosáhlovi
děkují tímto komisi pro obřady a slavnosti města Jaroměře za blahopřání k 50.
výročí svatby. Jmenovitě členkám komise paní Sokolářové a paní Pavlistové za
přání a krásnou kytici s dárečkem.
Moc nás to potěšilo.
Vosáhlovi

POZVÁNKA NA
VÝROČNÍ SCHŮZI
Výbor spolku Senioři ČR, MěO Jaroměř
zve své členy na výroční schůzi, která se
bude konat dne 25. 1. 2022 od 13:00 hod.
v prostoru Městského divadla v Jaroměři.

PROGRAM:

1. Zahájení.
2. Beseda se starostou města panem
Josefem Horáčkem.
3. Zpráva o činnosti za rok 2021.
4. 4. Zpráva o finančním hospodaření
5. Návrh na zrušení spolku Senioři ČR z.s.
MěO Jaroměř a převodu členů do spolku
Senioři Jaroměř, z.s.
6. Návrh plánu činnosti na rok 2022.
7. Návrh na usnesení.
8. Různé administrativní záležitosti –
placení čl. příspěvků na rok 2022, vydání
průkazů novým členům, přihlášky za
člena. Vracení peněz ze zrušeného
zájezdu do Nechanic.

Poznámka – je nutno sledovat informace ve
vitrínách, protože může náhle dojít ke zrušení
schůze, vzhledem k protivirovým opatřením.
Za výbor SČR Jaroměř,
Ivan Kolář

Rok 2021 pomalu končí a my můžeme vzpomínat na to, co nám epidemiologická situace v naší zemi dovolila uskutečnit. Výbor seniorů připravil řadu
akcí, které však ve většině případů nebylo možné realizovat. Byli jsme rádi, že
jsme se mohli o prázdninách konečně sejít a zvolit podle stanov nový výbor.
Poděkování patří Českému svazu kynologů, který nám umožnil prožít hezké
odpoledne v jejich areálu, včetně opékání buřtů.
Přes různé restrikce podařilo se
nám uskutečnit 3 poznávací zájezdy.
V červnu jsme navštívili jižní Moravu
na 2 dny. Uskutečnili jsme zájezd,
který byl již plánován pro minulý rok. Ve Znojmě nás uvítal příjemný průvodce, který nás seznámil se
zajímavostmi města včetně rotundy Sv. Kateřiny, chrámu sv. Mikuláše,
hradu… Do rotundy jsme se nemohli podívat, protože zde povolují návštěvu jen malým skupinkám lidí najednou. Odpoledne jsme si prohlédli Loucký klášter včetně musea truhlářství a vinařství, pochutnali si na
vybraných vínech firmy Znovín a odjeli na ubytování do hotelu Bítov.
Druhý den nás čekala zajímavá prohlídka hradu Bítov, projížďka lodí po Vranovské přehradě. Na závěr
dne jsme si prohlédli zámek Vranov.
Dobrá večeře u přehrady umocnila příjemný a hezký dojem z výletu.
Domníváme se, že se všem líbil.
V září jsme se vydali do Protivína
k návštěvě ZOO – krokodýlí farmy.
Byl to pro všechny velký zážitek.
V Domažlicích nás čekal průvodce,
který nás seznámil s městem a potom nás zavezl na Hrádek s pomníkem Jana Sladkého Koziny a Sochou
chodského psa s překrásným výhledem do okolí. Vždyť jsme navštívili
Chodsko! Ubytováni jsme byli v rodném místě J. Š. Baara v Klenčí pod
Čerchovem. Druhý den nás čekal
Horšovský Týn. Místnosti hradu byly

netradičně zajímavé a místní kuchyň
nás přímo nadchla. Při cestě k zámku Nebílovy jsme si v Přešticích prohlédli pomník J. J. Ryby a z venku Chrám Panny Marie – venkovské baroko K. I. Dientzenhofera.
Připomněli jsme si také rodiště architekta J. Hlávky, který se realizoval
v 19. stol. hlavně v Praze. Ve Starém
Plzenci jsme dobře povečeřeli. Byli
jsme rádi, že jsme se sešli všichni na
zájezdu a vrátili se spokojeni a zdraví domů.
Naším třetím tentokrát jednodenním
zájezdem byl výlet na Novopacko.
Naše první zastávka byla ve výrobně hořických trubiček v Miletíně.
Zde jsme se seznámili s jejich výrobou, sami si ukroutili trubičku
a mohli si zakoupit celé sady s různými příchutěmi. Nadšení bylo veliké. Rychle jsme se přesunuli na hrad
Pecka, který je nyní v majetku místní obce. Všichni se o něj dobře starají a v současné době zde byla velmi zajímavá výstava k neblahému
400. výročí popravy 27 českých pánů na Staroměstském náměstí. Mezi
nimi byl i Kryštof Harant z Polžic
a Bezdružic – hradní pán na Pecce.
Posléze jsme se odebrali do Nové
Paky do Klenotnice drahých kamenů. Zde nás čekal velmi fundovaný
výklad od místního zaměstnance.
Dobrá večeře zpříjemnila výbornou
náladu. Všichni jsme doufali, že se
opět sejdeme na adventu na zámku
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| PRO DĚTI A RECEPT
v Nechanicích. Zájezd byl vyprodán, ale
opětná opatření kvůli covidu nám neumožnila ho uskutečnit.
Věříme, že příští rok bude lepší, že se
naučíme s touto chorobou žít natolik,
abychom mohli naplánované akce uskutečňovat, a ne je rušit.
Jana Kolářová

LEDOVÉ OZDOBY

K zimě patří sníh, mráz a led. Mrzne-li. mohou si děti vyrobit ledové
ozdoby z toho, co nám venku příroda sama nabízí.

POTŘEBY
•
•
•
•

plastové kelímky např. od mléčných výrobků
či bábovičky z pískoviště
provázek
voda
přírodniny – jako jsou klacíky, smrkové větvičky,
listy, jedlé bobule (šípek, dřín), drobné borové šišky,
malé kamínky

POSTUP

Do kelímku vložíme přírodniny a zalijeme vodou.
Provázek ustřihneme v délce asi 20 cm a na obou koncích uděláme uzlíky. Provázek oběma konci ponoříme do vody v kelímku a necháme
venku zmrznout. Potom, co se voda promění v led, ozdobu vyjmeme
z kelímku a pověsíme ji na větve stromu či plot našeho domu.
Ledová ozdoba vám bude dělat radost do té doby, než jí sluníčko
rozpustí.
–krý–
Ilustrace: Lota Slezáková

KRKONOŠSKÝ HOUBOVÝ KUBA,
HOUBANEC, ČI HUBNÍK
NEJEN NA ŠTĚDROVEČERNÍ STŮL

Vánoce jsou sice již za námi, ale proč nevyzkoušet recept na
hubník šéfkuchaře Radka Pálky. Jaroměřský rodák Radek Pálka
vydal před nedávnem knihu Šéfkuchařův deník, kterou si můžete zapůjčit v Městské knihovně v Jaroměři. A pokud chcete mít knihu doma, zakoupit si ji můžete v Turistickém informačním centru na nám. Československé armády v Jaroměři.

SUROVINY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 housky
½ l mléka
8 vajec
150 g cibule
majoránka
trochu mletého nového
koření
kmín
5 stroužků česneku
250 g prorostlého
uzeného masa
Sůl
Pepř
500 g sušených hub

POSTUP

Nakrájené housky z předešlého dne namočíme do mléka, ve kterém jsme rozmíchali vejce. Uzené maso umeleme, anebo ještě lépe nakrájíme na malé kostičky, přidáme nakrájenou cibuli a krátce osmahneme. Přidáme do
namočených housek, osolíme, ochutíme kořením a česnekem. Namočené a uvařené
houby vymačkáme a nasekáme nadrobno, přidáme k základní hmotě. Ve vymazaném
pekáči v troubě dozlatova
upečeme, přibližně 45 minut.
Radek Pálka
Ilustrace: Lota Slezáková
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ČESKOSLOVENSKÁ CÍRKEV HUSITSKÁ
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, po posledním dni v roce, naplněném bláznivinami a radovánkami, přichází první den v novém roce.
Je stejný jako každý jiný den, až na tu novou číslovku v letopočtu. Vlastně opravdu nic zvláštního. Jenže konec něčeho nás vždycky
vede k zamyšlení nad tím uplynulým, nad tím, co bylo. .
Nad jesličkami se také už dávno zavřelo nebe.
Mlčení svatého Josefa v pozadí, Ježíškova
poslušnost i Mariino vedení, to všechno
v idylce zůstalo jen na obrazech a vůbec
to do našich dnešních rodin nezapadá.
Tam, uprostřed těch tří, zůstal Bůh. Při
každém přání si přejeme vedle zdraví,
také pokoj.
A Písmo nám napovídá – ať ve vašem
srdci vládne Kristův pokoj, k němu jste
byli povolání v jednom těle.
Buďte za to vděčni. Ten Pokoj, vyrůstá ze smíření. Ne ze smíření s osudem,
s bolestí, se životem. Je to pokoj, který
vyrůstá ze smíření s Bohem. A k tomu
patří i smíření s lidmi a se sebou samým.
Kristův pokoj znamená, že člověk sám
osobně prožije Boží dobrotu, odpuštění
a sjednocení, s Bohem, i lidmi.
Jde tedy o to, aby byl Bůh mezi námi,
aby nezůstával kdesi. Na minulosti samozřejmě už nic nezměníme, ale můžeme se s tím, co bylo, smířit.
Dost možná, že i některé špatné věci budou v budoucnosti počátkem něčeho dobrého. Nevíme. A tak ten nový

rok 2022 vítejme s láskou, trpělivostí
a vírou, že ať přijdou jakékoliv události a nezvratnosti, nezůstáváme tu sami.
Mnoho můžeme napravit i změnit, budeme-li k sobě laskaví, ohleduplní a milí, dokážeme-li druhým odpouštět.

Vstupme tedy do nového roku s pokojem v srdci a odhodláním prožít tento
rok co nejlépe a co nejdůstojněji.
Boží požehnání a pokoj Kristův ať nás
provází všemi dny nového roku 2022.
farářka Mgr. Alena Fabiánová

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

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV – FARNOST JOSEFOV
neděle 08:00 hod. (Jasenná, kostel)
09:30 hod. (Josefov, kostel, během mše dětská školka)
středa 17:00 hod. (fara Duškova 77)
pátek
17:00 hod. (fara Duškova 77)
Každou 2. neděli v měsíci se koná dětská rytmická mše.
První pátek v měsíci je adorace a požehnání. První neděli v měsíci
se koná na Starém Plese v kapli sv. Huberta mše (v letních
měsících od 14:00 hod.)
Kontakt na farnost, tel.: 731 402 211,
mail: farnost.josefov@gmail.cz,
www.farnostjosefov.cz, facebook: @FarnostJosefov.
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
pondělí 14:00 hod. (posezení nad biblí v Černožicích)
středa 18:15 hod. (biblická hodina – sudý týden)
pátek
17:00 hod. (Biblický kroužek)
neděle 09:00 hod. (Semonice)
11:00 hod. (2. a 4. neděle Jaroměř)
škola pro děti v Semonicích
Jednou za měsíc ve čtvrtek od 19:00 hod. se konají Modlitby se
zpěvy z Taizé.
Kontakt na faráře R. Žárského, tel.: 491 110 175, 604 149 841.
Více informací na www.semonice.evangnet.cz
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AKTUÁLNĚ
O KORONAVIRU
Nejspolehlivějším zdrojem informací pro lepší orientaci v platných protiepidemických opratřeních, k očkování či testování jsou stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZČR)
https://koronavirus.mzcr.cz/
MZČR provozuje také informační linku ke koronaviru na tel. čísle:
1221, která je k dispozici každý den
od 8 do 19 hodin.
Zdroj: web MZČR. -krý–

STOMATOLOGICKÁ AMBULANCE – 1/2022 a 2/2022 od 8:00 do 10:00
1. 1. 2022
2. 1.
8. 1. a 9. 1.
15. 1. a 16. 1.
22.1. a 23. 1.
26. 12.
29. 1. a 30. 1.
5. 2. a 6. 2.
12. 2. a 13. 2.
19. 2. a 20. 2.
26. 2. a 27. 2.

MUDr. Záplatová
MDDr. Šejvlová
MUDr. Nezvalová
MDDr. Podškubková
MDDr. Jánský
MUDr. Kalfus
MUDr. Beran
MUDr. Jánská
MUDr. Chrásková
MDDr. Hýbl
MUDr. Jiřištová

Husovo nám. 36
Husova 931
č. p. 118
Větrník 720
Nemastova 1919
Česká 50
č. p. 118
Nemastova 1919
Dr. E. Beneše 191
Hálkova 367
Z. Němečka 130

ČESKÁ SKALICE
JAROMĚŘ
VELKÝ TŘEBEŠOV
ČERVENÝ KOSTELEC
NÁCHOD – BRANKA
JAROMĚŘ
VELKÝ TŘEBEŠOV
NÁCHOD – BRANKA
JAROMĚŘ
NÁCHOD
JOSEFOV

491 452 447
491 812 944
491 453 272
491 462 331
702 125 554
704 544 075
491 452 447
702 125 554
491 812 160
491 428 636
491 813 485

LÉČBA MIGRÉN A VÝMĚNA PRIMÁŘE NA NÁCHODSKÉ NEUROLOGII

Neurologické oddělení náchodské nemocnice, které je certifikovaným iktovým centrem a také centrem pro diagnostiku a léčbu
bolestí hlavy, dosáhlo v uplynulém roce 2021 několika úspěchů. V prestižní celoevropské soutěži ESO Angels Awards, která
porovnává úroveň péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, získala náchodská neurologie v červenci druhé ze tří stupňů
ocenění – platinovou úroveň.
Na základě porovnání
jednotlivých kritérií
se náchodská nemocnice zařadila mezi
třicítku nejlépe hodnocených nemocnic v ČR. Neurologické
oddělení se ročně postará o přibližně 500 pacientů s tímto onemocněním. Jejich počet bohužel každým rokem narůstá.
Úspěchu dosahuje oddělení také v biologické léčbě migrén, která v Náchodě
odstartovala přibližně před dvěma lety. Je určena pacientům, kteří projdou
přísnými kritérii zdravotních pojišťoven. Podmínkou jsou časté záchvaty migrény, které nereagují na běžnou léčbu.
Při preventivní biologické léčbě jsou pacientům jednou měsíčně injekční formou aplikovány monoklonální protilátky. Revoluční je tato léčba v tom, že lék
působí přímo na konkrétní receptory
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na mozkové tkáni,
které spouští migrénu, a to tak, že se
záchvat vůbec nerozvine, případně je
výrazně slabší. U pacientek, které byly
tímto způsobem v uplynulých dvou letech v Náchodě léčeny, zaznamenalo
oddělení více než 90% úspěšnost léčby. U některých migréna prakticky vymizela, u jiných jsou bolesti hlavy slabší a méně časté. Za účinnou léčbu se dle
kritérií zdravotních pojišťoven považuje taková, která sníží frekvenci záchvatů
migrény alespoň na polovinu. V opačném případě se musí léčba, která je finančně náročná, ukončit.
S koncem roku 2021 skončil ve vedení oddělení také dlouholetý primář MUDr. Miroslav Škoda, který vedl náchodskou neurologii téměř 26 let.
Pod jeho taktovkou dosáhlo oddělení

mnoha úspěchů, které ho posunuly na
jedno z nejlépe vybavených a hodnocených pracovišť svého typu. Ačkoliv
MUDr. Miroslav Škoda zůstává i nadále členem týmu náchodské neurologie, rozhodl se předat vedení oddělení svému nástupci. Novým primářem se
od 1. ledna stal MUDr. Petr Štěpán, který dosud pracoval na pozici vedoucího lékaře neurologické JIP. Panu primáři MUDr. Škodovi patří obrovské poděkování za rozvoj, který oddělení za posledního čtvrt století udělalo, za všechny spokojené pacienty, kteří jeho oddělením prošli a také za jednu velmi důležitou věc – vychoval svého nástupce,
kterému může oddělení předat.
Vážený pane primáři, děkujeme!
Vaše Oblastní nemocnice Náchod

Z OKOLÍ |
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BĚŽKAŘSKÁ SEZÓNA V KLADSKÉM POMEZÍ BYLA ZAHÁJENA

Zimní Kladské pomezí je díky rozmanitému reliéfu zdejší krajiny rájem běžkařů. Milovníci bílé stopy v regionu najdou 300 km běžeckých tratí, které jsou za příznivých podmínek pravidelně upravovány. První sníh letošní zimy se objevil již na konci listopadu a hned
několik dní poté bylo možné vjet do upravené stopy poblíž Machova.
O údržbu tratí se starají spolky, města a obce za finanční podpory z dotace Královéhradeckého kraje. Ještě před
samotným zahájením běžkařské sezóny proběhla schůzka koordinátorů z
celkem devíti oblastí Kladského pomezí a Broumovska, kteří mají úpravu tratí a jejich dobrou sjízdnost na starosti. Roli hlavního koordinátora již 22. sezónu zastává organizace destinačního
managementu, Kladské pomezí, o.p.s.,
která zároveň vytvořila a spravuje praktický web ski.kladskepomezi.cz. Najdete
na něm přehled všech běžeckých tratí,
aktuality a informace o jejich sjízdnosti, ale také interaktivní mapu, na které
je online zaznamenávána strojová úprava díky zabudovaným GPS přístrojům
na sněžných skútrech. Kromě toho na
stránkách nechybí ani tipy na další zimní aktivity v regionu.
V loňské sezoně se ujetá vzdálenost
všech strojů, které upravují lyžařské běžecké tratě, vyšplhala k rekordním 3000
km. Díky příznivým sněhovým podmínkách byla po několika letech opět sjízdná i nejníže položená trať v Kladském

pomezí, která prochází
Babiččiným údolím. Mezi
nejznámější a nejoblíbenější patří trasy v Jestřebích
horách, ale pokud rádi objevujete nová místa, doporučujeme vyzkoušet stopy
v okolí Jiráskovy chaty na
Dobrošově nebo Machova.
Zajímavostí je, že všechny
trasy v jednotlivých oblastech na sebe navazují, takže se na lyžích můžete projet doslova křížem krážem
naším regionem. Vhodné
jsou pro úplné začátečníky
i pro ostřílené sportovce.
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 je taktéž oficiální název
turistické oblasti v severovýchodních
Čechách při hranici s Polskem, která zaujímá rozlohu bývalého okresu Náchod

KULTURNÍ AKCE MUZEA NÁCHODSKA
LEDEN 2022
STÁLÁ EXPOZICE MUZEA DĚJINY
NÁCHODA A NÁCHODSKA

Stálá expozice Muzea Náchodska
v Broučkově domě na Masarykově náměstí č. p. 18 v Náchodě mapuje dějiny náchodského regionu od nejstarších
doložitelných projevů života pravěkých
lidí až po současnost. Součástí je rovněž ojedinělá expozice figurek vojáčků
čsl. armády první republiky v miniatuře Měli jsme se bránit – 1938 modeláře
a sběratele Lubora Šušlíka či model náchodského židovského města modeláře
Josefa Hejduka.
Organizované výpravy lze objednat na
tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu
meisnerova@muzeumnachodska.cz.
Otevřeno do 9. ledna 2022 denně kromě
pondělí, od 10. ledna do 31. března 2022
od pátku do neděle od 9:00–12:00,
13:00-17:00 hod. 1. ledna 2022 zavřeno.

NÁCHOD DOSTAL DAR – MECENÁŠSKÉ DARY IVONY A DAGMAR
TLÁSKALOVÝCH

domu na Masarykově náměstí č. p. 18 na
výstavu, která poodkrývá tajemství toho, co vše se ukrývá v muzejních depozitářích. Jen málokdy se stane, že se podaří shromáždit více předmětů od jednoho donátora, o to zajímavější však je,
když se jich shromáždí tolik, aby vydaly
na celou výstavu.
Otevřeno od úterý do neděle 9:00–
12:00, 13:00-17:00 hod. 1. ledna 2022
zavřeno.

TĚŠÍME SE NA VÁNOCE

Muzeum Náchodska srdečně zve návštěvníky do výstavní síně na rohu
Tyršovy a Zámecké ulice na výstavu
Těšíme se na Vánoce. Vraťte se s námi
v čase a přijďte si zavzpomínat na vánoční svátky za dob socialismu s tím, co
k nim patřilo.
Výstava je otevřena do 16. 1. 2022, otevřeno denně kromě pondělí 9:00–12:00,
13:00-17:00 hod. 1. ledna 2022 zavřeno.
Bc. Andrea Kӧsslerová
Muzeum Náchodska

a částečně zasahuje do okresu Trutnov
v oblasti Jestřebích hor. Název vychází
z historie, kdy tudy procházela důležitá
obchodní stezka spojující Prahu s polským Kladskem.
Bc. Markéta Tomanová
Kladské pomezí, o. p. s.
Foto: Jan Holý

BENEFIČNÍ
KONCERT
ANNY K.
– PŘESUNUT –
na 28. 4. 2022

od 19 hodin v kulturním
domě Beránek Náchod.
Výtěžek bude použit na dofinancování výtahu pro nemocné roztroušenou sklerózou
v Domově sv. Josefa v Žirči.
Již zakoupené lístky jsou
stále platné.
Vstupenky je možno
zakoupit na

www.beraneknachod.cz

Do 9. 1. 2022 vás zveme do Broučkova
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OÁZA PRO ČÁPY BUDE!

“Projektu velmi pomohla vlna podpory ze strany milovníků čápů nejen z České republiky, ale doslova z celého světa od Polska až
po Japonsko. Zejména příznivci mediálně i veřejností velmi sledovaného případu záchrany čapích mláďat v Mladých Bucích pomohli rozhodující měrou projektu vyhrát,” říká David Číp ze Záchranné stanice pro zraněné živočichy v Jaroměři. Projekt na podporu
čápů získá od společnosti Raben Group finanční grant, který bude moci čerpat 3 roky.
Aby čápi měli čím krmit mláďata, potřebují dostatek mokřadů, podmáčených luk a pastvin, kde mohou lovit potravu. Pokud bude dost vodního hmyzu,
žab, slepýšů a užovek, nebudou mláďata
čápů trpět hlady. Díky tomu by se opět
mohli čápi vracet do nížin, ze kterých je
vyhání chybně nastavená zemědělská
politika s velkými lány řepky a kukuřice. Pokud se začne v krajině dařit čápům, začne se dařit i přírodě samé a tím
i člověku, který potřebuje mokřady jako klimatizaci, prevenci před suchem
a povodněmi, i jako úložiště skleníkových plynů.
Projekt oázy pro čápy podporují i zástupci města Dvůr Králové nad Labem

včetně pana starosty, ale také „africký“
Safari park Dvůr Králové.
„Naši čápi v Africe zimují a tím symbolicky propojují oba kontinenty. Kéž by
tak čápi pomohli i lépe propojovat člověka s přírodou, neboť bez zdravé přírody se neobejdou jak čápi a další zvířata,
tak ani samotní lidé”, konstatuje zoolog
Safari parku Michal Podhrázský.
“Bez logistiky si náš život nelze představit, zároveň ale nemůžeme opomenout
vliv, který bezesporu má na životní prostředí. Naše skupina Raben Group si je
toho vědoma, a proto se dlouhodobě snažíme tento dopad odpovědně minimalizovat. Jednou z forem je i podpora projektů zaměřených na ochranu životního

prostředí,” uvedl Jakub Trnka, generální
ředitel Raben Logistics Czech.
“Velice mě těší, že právě český projekt
zvítězil v celoevropském hlasování. Jsem
proto hrdý, že se staneme generálním
partnerem projektu, a tím opět přispějeme k dobré věci,” dodává.
Teď, když projekt zvítězil, nastala pravá chvíle na dořešení nutných povolení a posvěcení úřady. Klíčový je v tomto směru souhlas Města Dvora Králové
nad Labem, které svěřilo svůj pozemek
do péče Českému svazu ochránců přírody, aby zde mohla vzniknout oáza pro
čápy, a aby se zde zachovaly orchidejové
louky, udržované pravidelnou sečí. I samotní úředníci města projekt podporují a fandí mu. Jakmile se tedy podaří dotáhnout nutnou povolovací administrativu, bude moci celý projekt započít –
a to snad už v únoru nebo březnu příštího roku. Oáza pro čápy se všemi plánovanými tůněmi by potom měla být hotová do několik let.
„Máme se na co těšit. Čeká nás krásná
a důležitá práce. Budeme rádi za aktivní
podporu veřejnosti včetně firem a škol,
aby přidaly ruku k dílu a přitom se dozvěděly mnoho zajímavého o naší přírodě v rámci brigád i teambuildingů.
Jste srdečně zváni. Děkujeme zástupcům města Dvůr Králové nad Labem,
generálnímu partnerovi projektu skupině Raben Group a všem dalším příznivcům čápů za vstřícnou podporu„, uzavírá David Číp.
Zdroj: Zpravodaj skupiny JARO
www.jarojaromer.cz
Foto: www.pxhere.com

ŘÁDKOVÁ INZERCE
MONTÁŽ TĚSNĚNÍ do OKEN a DVEŘÍ,
plastové/dřevěné. Rádi přijedeme a poradíme. www.MontazTesnení.cz, tel:
734 240 608.
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Hledám ke koupi chatu nebo domek do
30 km od Jaroměře. Tel. 774 777 073.

Společnost KC trans, s. r. o. se sídlem:
Škvorecká 33, 250 32 Úvaly, přijme zaměstnance na pracovní pozici řidič kamionové dopravy skupiny C, E na terminál společnosti Metrans, a. s. v České
Třebové – práce pouze v ČR. Kontakt p. Sajdl tel.: 602 294 350.

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE S NÁPISY,
SBÍRKU I JEDNOTLIVÉ KUSY, TEL.:
732 170 454, SBĚRATEL.

Koupím dům v Jaroměři nebo blízkém okolí, financování máme zajištěno.
Volejte na tel. č. 775 777 073.

Sháním byt v Jaroměři a okolí, mám hotovost, velice spěchá. Volejte prosím na
tel. 774 777 072.

Sleva zimní obuvi v prodejně OBUV
NOBL Jaroměř (naproti České poště)!
www.obuvnobl.cz

Důchodce shání byt 1+1 nebo 2+1
v Jaroměři a okolí. Mám hotovost.
Volejte prosím na 776 566 630.
Čištění koberců a čalounění pro
domácnosti i firmy. Kompletní
úklidový servis. Kvalitně za rozumnou
cenu a s dopravou zdarma. Telefon:
603 701 992. www.penjak.cz

INZERCE |
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Sháníme lektorku
na kurz

CVIČENÍ PRO DĚTI (2-5 let)
v dopoledních hodinách, od ledna 2022,
v divadle v Jaroměři.
Více informací na tel.:

777 088 619 nebo 773 614 09.
Městské divadlo v Jaroměři

INZERCE VE ZPRAVODAJI

firma

„HODINOVÉ MAMINKY“
• uklidíme Vám dům od půdy až po sklep
• pohlídáme, vyzvedneme vaše dětičky
• pomůžeme s logopedií vašich dětiček
• nakoupíme, pomůžeme seniorům

Potřebujete pomoci s čímkoli v domácnosti?
Volejte „HODINOVÉ MAMINKY“: 604 145 519
VD_Reklamni_Letak_92x61_V1.pdf

Řádková inzerce má být zadána v textovém
souboru (např.: txt., doc., docx.) Plošná inzerce má
být ve formátu pdf., možné jsou i obrazové formáty
jpg. a png. ve vysokém rozlišení. Inzerce je VŽDY
ČERNOBÍLÁ.
Za grafické zpracování se účtuje 20 % navíc
z celkové ceny inzerátu.

1

19.10.2021

19:20

Husova 143
Pražské Předměstí
551 01 Jaroměř

•

Inzerci zadávejte pomocí OBJEDNÁVKOVÉHO
FORMULÁŘE, který je ke stažení na webu města
Jaroměře, nebo si o něj požádejte na e-mailu:
zpravodaj@jaromer-josefov.cz

Dětská herna
s kavárnou
v Jaroměři

T. +420 725 707 081
E. kancelar@vlcidoupe-sro.cz
W. www.vlcidoupe-sro.cz

vlci.doupe.sro
@vlci.doupe.sro

PRODEJ JABLEK, HRUŠEK
A MOŠTŮ v Jaroměři
Z vlastní produkce.
Vypěstováno šetrnými
postupy ke zdraví
a životnímu prostředí.

Tel.: 607

Petr Teuber
Palackého 311
551 01 Jaroměř

223 245

S ochrannou známkou SISPO.

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

Správa bytových domů
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Koření SPECIO
v novém kabátku
+ UZAVÍRATELNÝ OBAL
+ KVALITNÍ MATERIÁL
+ ŠIROKÝ VÝBĚR KOŘENÍ
Z CELÉHO SVĚTA
Prodej v obchodě Zdravá výživa
YourBody & Specio
náměstí ČSA 21, Jaroměř
Objednat lze také na e-shopu

www.specio.cz

REVOLUCE VE SLEDOVÁNÍ TELEVIZE

4K již nyní

IPTV

Přehrávání pořadů až 14 dní zpětně
na televizi, mobilu i počítači

14

Vaše nahrané pořady dostupné
kdekoliv a kdykoliv
Pozastavení a přetáčení
sledovaného televizního pořadu

SLEDUJTE

AŽ 145 TV
PROGRAMŮ

Neomezujte se s DVB-T2 a užívejte výhod a funkcí
moderní IPT

www.stylsoft.cz
info@stylsoft.cz

•

493 314 031

facebook.com/alphastylsoft

ALPHA StylSoft, s.r.o.
Husova 112, Jaroměř

INTERNET • TELEVIZE • MOBIL • TELEFON • ZABEZPEČENÍ • KAMERY
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FOTOREPORTÁŽ Z INSTALACE REKONSTRUOVANÝCH
VSTUPNÍCH VRAT DO KOSTELA SV. MIKULÁŠE V JAROMĚŘI
25. 10. 2021 FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAL JINDŘICH POLÁK

FOTO Z OTEVÍRÁNÍ DÁLNICE D11
17. 12. 2021 FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAL JINDŘICH POLÁK

31

OTEVÍRÁNÍ DÁLNICE D11

Foto: Jindřich Polák
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