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Život se soby a ropou
Tradiční šamanské náboženství a pastevectví
Lesních Něnců na ropných polích Sibiře

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

Martiny Vítkové

Příběh jaroměřského rodáka Jana Hejny (1915–1941)

Rudolf Havelka, ředitel Městského muzea
Přednáška se uskuteční
úterý 10. května od 17:30
v Městském divadle
v Jaroměři (sál Jaromír)

z cyklu Mezi řádky

ve čtvrtek 19. května 2022 v 17.30
do sálu Jaromír v divadle v Jaroměři
vstup volný
příští přednáška

Vstup volný.

Ondřej Tikovský
16. června 2022 v Městském divadle v Jaroměři

JAROMĚŘSKÝ

DĚTSKÝ DEN
Neděle 29.5.2022
Park v Jaroměři u knihovny

od 14 do 17 hod
Zveme všechny malé i velké na parádní
zábavnou oslavu ke Dni dětí.
Připravena budou stanoviště s odměnou,
skákací hrady, malování na obličej...
Občerstvení na místě zajištěno
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ROZHOVOR SE STAROSTOU JOSEFEM HORÁČKEM
NA TÉMA UKRAJINŠTÍ VÁLEČNÍ UPRCHLÍCI V JAROMĚŘI
Téměř dva měsíce fungují krajská asistenční centra pomoci (KACPU). Také
vláda a ministerstva reagují na potřeby
obcí, které řeší praktické dopady současné uprchlické krize. Jak hodnotíte
spolupráci s těmito institucemi?
Spolupráce je dobrá. Dostáváme jak
metodickou, tak organizační pomoc
přes Krajské asistenční centrum
pomoci Ukrajině. V rámci tohoto
systému jsme umístili 14 uprchlíků.
Jsou zaregistrovaní, získávají dočasná uprchlická víza. Spolupracujeme
také s úřadem práce. Pokud mají tito lidé o práci zájem, úřad práce se jim práci snaží zprostředkovat
a v mnohých případech se to i daří.
Do České republiky dosud zamířilo podle oficiálních odhadů téměř 300
tisíc lidí, prchajících před válkou na
Ukrajině. Jak je na tom Jaroměř a okolí?
Přímo v Jaroměři v tuto chvíli registrujeme něco málo přes 350 lidí. Z toho je v městských prostorách
ubytováno zhruba 35 lidí. Zbytek je
ubytován v domácnostech či u soukromých poskytovatelů ubytování. Více než 100 lidí je ubytováno
v okolních obcích.
Kolik ubytovacích míst město ukrajinským uprchlíkům nabídlo?
Město nabídlo tři byty. Dva z nich
jsou o velikosti 2 + 1 a jeden velikosti
3 + 1. V každém pokoji je ubytována
jedna rodina. Od vlády dostáváme

kompenzaci ve výši 200 Kč na ubytovaného za den.
Dále jsme pro účely ubytování připravili penzion U Mlýna s kapacitou
35 míst.
Dokážou jaroměřské školy a školky
přijmout ke vzdělávání všechny příchozí ukrajinské děti?
Naše školy mají v tuto chvíli dostatečnou kapacitu. Například základní školu v Josefově navštěvuje 24 dětí. Škola je bez jakýchkoliv problémů
absorbovala. Mluvil jsem jak s vedením školy, tak s učiteli. Všichni
si nové žáky chválí. Dobře zapadají do kolektivu a výuku to nijak neomezuje ani nelimituje. Co se týče
základních škol, tak příchod ukrajinských žáků neomezí české děti
v přístupu ke vzdělání.
Jiná situace je ve školkách.
Dlouhodobě se potýkáme s tím, že
jsou na hranici možných kapacit.
Pokud ze strany ukrajinských rodičů bude zájem o místo ve školce
a my nebudeme disponovat žádnou
volnou kapacitou, jsme připravení otevřít dle pokynů Ministerstva
školství odloučené pracoviště – ale
to ukáže až potřeba. Prioritou jsou
české děti, takže se nemůže stát,
že by ukrajinské dítě bylo přijato na
úkor českého. Už jen z toho důvodu,
že standardní zápisy do mateřských
škol budou probíhat v květnu a až

o měsíc později se uskuteční dodatečné zápisy pro děti ukrajinské.
Jaké jsou Vaše informace stran začleňování nově příchozích do našeho
města?
Za celý měsíc jsem nezaznamenal
jediný problém. Že by byla jakákoliv
kriminalita či cokoliv jiného. Mnozí
z příchozích se adaptují velmi dobře. Snaží se začlenit, snaží se zapojovat, hledají si intenzivně práci. A dokonce vím o jednom případu, kdy se rodina vrátila zpátky na
Ukrajinu. Většina z těchto lidí hovoří o tom, že jakmile se situace uklidní, chtějí se vrátit zpět.
Začínají se objevovat skeptické hlasy.
Ty zpochybňují smysl pomoci válečným uprchlíkům a solidaritu s jejich
údělem. „Proč nepomáháme našim potřebným tak, jako těm cizím“, ptají se.
Jaká je Vaše reakce?
To je velmi smutná otázka, dovolím
si říci až hloupá. Domnívám se, že
Česká republika má dostatečně silný sociální systém. Každému, kdo
pomoc potřebuje a kdo si ji zaslouží, je poskytnuta. Závidět uprchlíkovi, který se ocitnul v cizí zemi s igelitovou taškou s pár svršky, měsíční
pomoc ve výši maximálně 5 tisíc korun je ubohé.
Děkuji za rozhovor.
Kristýna Ruferová

SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ SE BLÍŽÍ
POPLATEK JE SPLATNÝ NEJPOZDĚJI DO 30. ČERVNA 2022
MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Dnem 1. ledna 2022 vstoupila v platnost
nová Obecně závazná vyhláška města
Jaroměře č. 3/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství (komunální odpad).
Poplatek platí:
• fyzická osoba přihlášená v obci,
platí i pro všechny druhy pobytů
podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky,
• fyzická i právnická osoba, která
má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené

k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.
Sazba poplatku pro kalendářní rok 2022
je stanovena ve výši 500 Kč.
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 6. 2022.
MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Povinnost hradit tento poplatek je dána Obecně závaznou vyhláškou města Jaroměře č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.
Poplatek platí:
• fyzická osoba přihlášená v obci,
platí i pro všechny druhy pobytů
podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky.
Sazby poplatku pro kalendářní rok 2022

jsou stanoveny ve výši:
a) 100 Kč za psa držitele s pobytem
v části města Semonice, Starý
Ples, Jezbiny, Dolní Dolce, v ulicích
Brdce, Na Brdcích, Polcovský
dvůr, v části ul. Velichovská (dle
přílohy č. 1 vyhlášky), v části ulice
Náchodská (dle přílohy č. 2 a 3
vyhlášky),
b) 400 Kč za psa držitele s pobytem
v rodinném domě a za psa držitele s trvalým pobytem v sídle
ohlašovny,
c) 1000 Kč za psa držitele s pobytem
v bytovém domě,
d) 1500 Kč za psa držitele, kterým
je právnická osoba nebo fyzická
podnikající osoba,
e) 100 Kč za psa, jehož držitelem je
osoba starší 65 let.
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Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 6. 2022.
Poukázky k platbě místních poplatků
nerozesíláme.
Variabilní symboly pro úhradu poplatku
zůstávají stejné, jako v předchozích letech, každý občan má svůj vlastní variabilní symbol, platby nelze hradit za více
osob pod jedním symbolem. Rovněž nelze sloučit do jedné částky platbu místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – komunální odpad
s platbou poplatku ze psů.
V případě, že Vaše nezletilé dítě dovrší v roce 2022 plnoletosti, bude mu
pro platbu místního poplatku za komunální odpad přidělen nový variabilní symbol, který na vyžádání sdělíme

písemně, případně telefonicky na tel. čísle 491 847 238 nebo 491 847 231.
Uvedené poplatky je možné uhradit:
• v hotovosti nebo platební kartou
v pokladně Městského úřadu
v Jaroměři, 1. patro, číslo dveří 114,
• prostřednictvím České pošty,
pomocí poštovní poukázky,
• převodem na účet města Jaroměře,
č. ú. 9005-820551/0100, a to
s uvedením variabilního symbolu,
který je každoročně stejný.
Pokud si variabilní symbol nepamatujete, je možné jej zjistit osobně na odboru plánovacím a finančním Městského
úřadu v Jaroměři, 1. patro, číslo dveří 111
nebo telefonicky na číslech 491 847 238
a 491 847 231. Obecně závazné vyhlášky
města Jaroměře, včetně příloh, najdete

na webových stránkách města https://
www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/
uredni-deska v sekci Obecně závazné vyhlášky a nařízení.
Děkujeme všem občanům, kteří již svoji
letošní povinnost splnili, a místní poplatky ve správné výši a včas uhradili.
Rovněž děkujeme všem, kteří svoji povinnost splní včas, tedy do 30. 6. 2022.
Upozorňujeme, že pokud nebude platba místních poplatků provedena v řádném termínu splatnosti, případně nebude provedena ve správné výši, může být
poplatek zvýšen až na trojnásobek.
odbor plánovací a finanční
MÚ Jaroměř

ROZHOVOR S JANOU ŽÁRSKOU,
SPOLUAUTORKOU OTEVŘENÉHO DOPISU RADĚ MĚSTA K POMNÍKU RUDOARMĚJCE
Jano, jsi velmi občansky aktivní.
Spoluorganizovala jsi protestní akce
Milionu chvilek, či demonstraci na podporu Ukrajině. Co Tě k tomu pohání?
Jé, já si nemyslím, že bych byla nějak „velmi“ občansky aktivní. Na
Karlově univerzitě jsem studovala u doc. Jiřiny Šiklové. Byla vzorem
odvahy se ozvat a hájit „pravdu“, zastávat se slabších a potřebných. Po
nás studentech chtěla, abychom byli aktivní, zajímali se o věci veřejné, budování komunity, ve které žijeme či pracujeme. Velkou životní
láskou a zkušeností se mi stalo také celosvětové hnutí YMCA. Dalo
mi možnost cestovat a setkávat se
s nejrůznějšími lidmi a společně vytvářet různé projekty a akce. A nedávno mě velice oslovila myšlenka
spolku Milion chvilek pro demokracii, v čase, kdy jsem měla prostě pocit, že demokracie dostává na frak
a je potřeba ji podpořit. Proto jsme,

autorkou Otevřeného dopisu Radě města Jaroměře k pomníku rudoarmějce. Ten má do dnešních dní 115 podpisů. Jaké by sis přála vyústění vaší
iniciativy?
Většina lidí si sochy sovětského vojáka ani nevšimne. Když ale teď na
Ukrajině vidíme tolik bolesti a zmaru,
je vhodný čas upravit jaroměřský památník padlým v důstojné pietní místo, s úctou k těm, které válka poznamenala. Triumf usmívajícího se sovětského vojáka se samopalem působí tak
silově, tak mocensky! Socha vznikla
narychlo v osmdesátých letech a nemá významnou uměleckou hodnotu. Přála bych si, aby pomník padlým
v Jaroměři prošel důstojnou modernizací a proměnou tak, aby se stal nadčasovým mementem. Nejvíce bych si
ale přála, aby se válka na Ukrajině stala co nejdříve historií.
Děkuji za odpovědi a Tvůj čas.

ve spolupráci s mnoha dalšími, uspořádali i v Jaroměři a Josefově veřejná setkání a happeningy, které poukazovaly na různé kauzy, které ohrožují demokracii v naší zemi.
Angažuješ se v pomoci ukrajinským lidem. Jaké weby a facebookové profily
by měl sledovat člověk, který se chce do
pomoci také zapojit?
Skvělou práci v Jaroměři již rozjeli
MAP Mezi Úpou a Metují, ZUŠ F. A.
Šporka, Umělecká kolonie Bastion
IV, Diakonie ČCE Milíčův dům
a mnozí další. Abychom se vzájemně mohli informovat, co kdo dělá, ví
a nabízí, vznikla ve spolupráci s portálem Jaromersko.cz facebooková
skupina s názvem Pomoc Ukrajině –
Koordinace konkrétní pomoci na
Jaroměřsku. Každý zájemce se tam
může přidat a přispívat svými zkušenostmi či nápady nebo získávat
informace, které sdílí někdo jiný.
Jsi také spolu s Michaelou Peterkovou

Kristýna Ruferová

VELIKONOCE V SEMONICÍCH

DOBRÝ DEN, zdravíme vás ze Semonic. S velkou radostí jsme po dvouleté pauze uspořádali naši tradiční jarní akci "Velikonoce
v Semonicích". V pátek 8. dubna 2022 se tak na místní evangelické faře sešli malí i velcí, aby si připomněli naše tradice a také se důkladně na nadcházející svátky nachystali.
Program byl pestrý a návštěvníkům nabízel příležitost připravit si jarní výzdobu a velikonoční dekorace pro své domovy. A tak vznikala pestrá květinová aranžmá či vajíčka tradičně zdobená voskem. Voňavé perníčky se chvílemi až ztrácely pod vrstvou cukrové
polevy, kterou naši malí „umělci“ rozhodně nešetřili. Dospělí i děti si také
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připravili velikonoční dekorace do oken.
Nechybělo občerstvení, tentokrát především v podobě mazanců a dalšího tradičního velikonočního pečení, které na
akci připravili členové Osadního výboru Semonice. Každý koledník si také odnesl pomlázku. Ty s nimi neúnavně celé
odpoledne pletl pan farář Žárský. Děkuji
všem, kteří se na přípravě i realizaci

akce podíleli. Věříme, že doba zůstane pořádání akcí pro veřejnost příznivá, a že se v Semoniscích opět sejdeme
na Dětském dnu, který se bude v areálu hasičské zbrojnice konat v sobotu
14. května 2022 od 14:00.
Všichni jste srdečně zváni!
Za Osadní výbor Semonice
Lucie Kubálková
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ČERNÉ SKLÁDKY V NAŠEM MĚSTĚ

V letošním roce jsme zaznamenali zvýšený výskyt tzv. „černých skládek“ v našem městě. A to i přesto, že město Jaroměř má vypracovaný systém pro nakládání s odpady, kdy každý občan ujde průměrně necelých sto metrů ke kontejnerům na tříděný odpad.
Odpad, který nelze vytřídit, patří do kontejneru na směsný odpad, nebo na sběrný dvůr.
Občané Jaroměře (a spádových obcí)
mají k dispozici sběrný dvůr, kde mohou
odkládat veškerý odpad ze svých domácností či zahrad, a to zdarma, kromě
odpadu stavebního, který je od 1. 3. 2022
zpoplatněn částkou 1 Kč/1 kg.
Bohužel, i přes vytvořené podmínky
k uložení odpadu v našem městě, se najdou tací, kteří nerespektují tento nastavený systém a uloží odpad tam, kde je
napadne. Pracovníci technických služeb
tak zbytečně ztrácí čas úklidem černých
skládek, který by jinak mohli věnovat
smysluplné činnosti po městě k užitku

nás všech. Snaha některých lidí ušetřit náklady za legální způsob odstranění odpadů bohužel převažuje nad ohleduplností nejen vůči životnímu prostředí, ale i nad slušností vůči svým spoluobčanům. Obecně lze říci, že výskyt
černých skládek je socioekonomickým
problémem (tzn. míra kladného vztahu k životnímu prostředí, míra životní úrovně obyvatel atd.), jelikož likvidace odpadů je vždy spojená s náklady
jak u podnikajících osob, tak i občanů.
Každý je zodpovědný za svůj odpad.
Takže sečteno a podtrženo: obyvatelé

SYSTÉM „DOOR TO DOOR“
Papír

4. 5., 1. 6. a 6. 7. 2022

Plast

2. 5.–6. 5., 16. 5.–20. 5. 2022
30. 5. –3. 6.,13. 6.–17. 6. 2022
27. 6.–1. 7. 2022

Komunální odpad

9. 5.–13. 5., 23. 5–27. 5. 2022
6. 5.–10. 6., 20. 6.–24. 6. 2022

Bioodpady, suť
a objemný odpad (mobilní sběrna)
3. 5.–6. 5. 2022

Nebezpečný odpad

14. 5. 2022
Nebezpečný odpad (eternit) do
kontejnerů před sběrným dvorem
v době od 8 do 12 hodin. Tento
odpad je nutné předávat zabalený,
např. ve streč fólii, igelitu.

Jaroměře nemají jediný důvod k odkládání svého odpadu mimo místa k tomu
určená.
Díky městské policii v Jaroměři se
mnohdy daří zajistit pachatele, tedy původce černé skládky, který je následně
pokutován v rámci přestupkového řízení za ukládání odpadu mimo vyhrazená
místa. Dále pak pachatel hradí náklady
spojené s odklízením tohoto odpadu.
Z toho vyplývá, že se rozhodně nevyplatí chovat se nezodpovědně, nikdo z nás
nechce žít mezi odpadky.
Iveta Kovaříková, TSM Jaroměře

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

Bioodpady (mobilní sběrna)
24. 5.–27. 5. 2022

MěVaK JAROMĚŘ – VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021

Přinášíme vám pravidelnou, v pořadí již osmou Výroční zprávu o hospodaření společnosti za uplynulý rok. Najdete zde opět celou řadu číselných údajů a stručný komentář, shrnující to nejpodstatnější z roku 2021.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
VÝNOSY
rok 2021: 39,765 mil. Kč,
rok 2020: 39,761 mil. Kč.

Výnosy roku 2021 zůstaly v úrovni roku
2020. Tvoří je souhrn tržeb z prodeje služeb (meziročně -0,159 mil. Kč) a ostatních výnosů (meziročně +0,163 mil. Kč).
V tržbách z prodeje služeb se částkou
-0,182 mil. Kč projevila nižší fakturace ostatních tržeb, způsobená dvěma
nouzovými stavy z důvodu koronaviru.
Pokud jde o ostatní výnosy, jejich mírný
nárůst byl způsobem především vyššími
tržbami z prodeje materiálu v rámci prací na objednávku.

NÁKLADY
rok 2021: 39,017 mil. Kč
rok 2020: 38,583 mil. Kč

Náklady roku 2021 byly o 0,433 mil. Kč
(1,1 %) vyšší než náklady roku 2020. Jsou

uvedeny včetně uhrazené daně z příjmu
právnických osob ve výši 0,220 mil. Kč.
Meziročně vzrostly především náklady
na pohonné hmoty (+0,108 mil. Kč), covid
testování zaměstnanců a respirátory
(+0,082 mil. Kč), náhradní díly (+0,071 mil.
Kč), mzdy (+0,473 mil. Kč) a čerpání vody (+0,127 mil. Kč). Některé nákladové položky naopak společnost snížila,
např. náklady na opravy (-0,255 mil. Kč)
nebo náklady na externí služby.

ZISK
rok 2021: 0,748 mil. Kč
rok 2020: 1,178 mil. Kč

Přestože hospodaření v roce 2021 bylo stejně jako v roce 2020 negativně ovlivněno koronavirovou epidemií,
společnost znovu hospodařila se ziskem. V průběhu celého roku obezřetně financovala své provozní potřeby a řádně plnila všechny své finanční

závazky. K 31. 12. 2021 společnost evidovala nerozdělený zisk minulých let ve
výši 11 378 mil. Kč – má tak z minulých let
vytvořenou rezervu na pokrytí případných výkyvů v hospodaření v nejbližších
letech.

PROVĚRKA ÚČETNICTVÍ

Společnost jako tzv. malá účetní jednotka dle zákona o účetnictví nepodléhá povinnému auditu účetnictví, dobrovolně se však k němu hlásí. Otevřenost
a transparentnost směrem k veřejnosti, k zakladateli (město Jaroměř), valné hromadě a dozorčí radě považujeme za velmi důležitou, proto je zpráva
o prověrce účetní závěrky pravidelnou
přílohou roční účetní závěrky. Ze zprávy auditora o prověrce účetní závěrky
za rok 2021 vyplývá, že účetnictví společnosti je v souladu s českými účetními předpisy a účetní závěrka poskytuje
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věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku
hospodaření.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
cena vody

bez DPH

vč. 10% DPH

VODNÉ
STOČNÉ

24,60
26,80

27,06 Kč/m
29,48 Kč/m3

CELKEM

51,40

56,54 Kč/m3

(od 1. 5. 2020)

3

Cena vody v roce 2021 byla o 1,06 Kč/m3
vyšší než v roce 2020. Jeden litr pitné vody v Jaroměři stál cca 6 haléřů.
Počet obyvatel zásobovaných vodou

Délka vodovod. sítě (bez přípojek)
Počet vodovod. přípojek
Počet vodoměrů
Počet obyvatel bydlících v domech
napojených na kanalizaci
Délka kanalizační sítě (bez přípojek)
počet kanalizačních přípojek
Hodnota pronajatého majetku
Nájemné zaplacené za pronajatý majetek

15122
(Jaroměř 12324,
okolní obce 2798)
100 km
3363
3789
12324
50 km
1884
450, 985 mil. Kč
6,280 mil. Kč

FAKTURACE VODY, KVALITA VODY
FAKTURACE VODY ODBĚRATELŮM
VODNÉ
STOČNÉ
SRÁŽK. VODA
CELKEM

FAKTUROVÁNO
16 655 tis. Kč (bez DPH)
684,7 tis. m3
626,4 tis. m3
15 737,8 tis. Kč
5 641 tis. Kč
210,3 tis. m3
1 521,4 tis. m3

38 033,8 tis. Kč

SPOTŘEBA VODY

Spotřeba vody v roce 2021 byla o 1,4 tis.
m3 vyšší než v roce 2020. Z celkového
fakturovaného množství vody připadlo 505,9 tis. m3 na spotřebu domácností
(73,9 %), která byla meziročně mírně vyšší (+3,1 tis. m3), zbylých 178,8 tis. m3 připadlo na ostatní spotřebu (26,1 %), která naopak zaznamenala mírný pokles
(-1,7 tis. m3). Průměrná spotřeba vody
domácností v Jaroměři v roce 2021 proti předchozímu roku vzrostla a byla nejvyšší za posledních několik let. Odpovídá
průměrné spotřebě v ČR (2021: cca 91,5
litrů/osobu/den).

ROZBORY A KVALITA PITNÉ VODY

Jaroměřské podzemní zdroje vody dávají
vodu kvalitní, velmi tvrdou a velmi železitou. Během roku proto probíhalo na celé
vodovodní síti průběžné odkalování s cílem minimalizovat případný výskyt zakalené vody u odběratelů. Po dohodě s SBD
Náchod probíhalo od ledna do června intenzívní odkalování vodovodu (v majetku města) v lokalitě Zavadilka, a návazně na to, po dohodě se samosprávami
domů, čištění jejich vodovodních přípojek (v majetku vlastníků domů). Po větších
haváriích probíhalo také mimořádné odkalování vodovodu.
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V souladu s celostátní legislativou prováděla během celého roku odborně způsobilá akreditovaná laboratoř pravidelné rozbory vody. Při kontrole jakosti pitné vody byly rozbory prováděny střídavě
na různých místech vodovodní sítě. V roce 2021 bylo provedeno více než 130 rozborů vody, které dokládají, že pitná voda splňovala veškeré zákonem stanovené hygienické a mikrobiologické limity.
Protokoly z rozborů vody byly po celý rok
průběžně zveřejňovány na internetových
stránkách společnosti.

PH PITNÉ VODY A JEJÍ TVRDOST:

PH pitné vody se pohybuje v rozmezí 7,1–7,5 (normované rozmezí je 6,5–9,5).
Tvrdost vody na pětistupňové škále (<0,5
až >3,76 mmol/l) se pohybuje v rozmezí 3,3–4,7 mmol/l (tvrdá až velmi tvrdá
voda).

PŘÍPOJKY, VODOMĚRY, PORUCHY,
OPRAVY A ÚDRŽBA
PŘÍPOJKY, VODOMĚRY

Na konci roku 2021 čítala námi provozovaná vodovodní síť 3363 přípojek (2396
Jaroměř, 967 okolní obce), kanalizační
síť 1884 přípojek (pouze Jaroměř). Na vodovodní síti bylo celkem 3789 vodoměrů
(2805 Jaroměř, 984 okolní obce). Náklady
na údržbu a opravy vodoměrů v roce 2021
činily téměř 50 tis. Kč.

PORUCHY NA SÍTI, OPRAVY, ÚDRŽBA

V roce 2021 bylo na provozované infrastruktuře provedeno celkem 31 zásahů, všechny na vodovodní síti, z toho 25 v Jaroměři a 6 v okolních obcích.
Zaměříme-li se pouze na Jaroměř, odečteme-li opravu vylomeného hydrantu na Nábřeží 17. listopadu, opravu vodovodu v ulici Na Vrších (v obou případech
šlo o poškození cizím zaviněním), a opravy přípojek, které si objednali jejich vlastníci, bylo na vodovodním řadu města řešeno celkem 17 poruch, což je běžný roční počet poruch. Většinou šlo o zlomy litinového potrubí nebo praskliny na PVC
či PE rozvodu vody, tedy nejběžnější typy poruch. Pouze koncem roku byla řešena havárie na velkém průměru potrubí, konkrétně v ulici Husova u OC Tesco
(zlom potrubí LT 250). Během roku byla
dále prováděna běžná provozní činnost.
V průběhu roku 2021 pokračovalo čištění
kanalizace města čistícím vozem KaiserMan, kvůli vyhlášeným nouzovým stavům v částečně omezené míře; bylo vyčištěno 6,3 km kanalizace, z níž bylo vytěženo 70 tun materiálu, který byl řádně
likvidován oprávněnou firmou (Marius
Pedersen); od uvedení čistícího vozu do

provozu v září 2016 bylo vyčištěno celkem 30,2 km jaroměřské kanalizace
(60,4 % z celkových 50 km), ze které bylo vytěženo již celkem 567 tun materiálu.

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
MNOŽSTVÍ ČIŠTĚNÝCH
A VYPOUŠTĚNÝCH VOD 2021
Kapacita ČOV
Množství čištěných vod

2190 tis. m3/rok
(= 6000 m3/den)
1162,1 tis. m3
(= 3184 m3/den)

Vyčištěná voda byla v souladu s příslušnými zákonnými povoleními vypuštěna
zpět do řeky Labe.
Hodnota EO
Projektovaná kapacita ČOV
Využití ČOV v roce 2021

35 000 EO
6 816 EO

Počet EO (ekvivalentních obyvatel) je
souhrnný ukazatel, charakterizující velikost čistírny. Jak je uvedeno výše, projektovaná kapacita byla 35000 EO, takže
ČOV byla silně předimenzovaná a její využití trvale velmi nízké.

DODRŽOVÁNÍ LIMITŮ
VYPOUŠTĚNÝCH VOD

V průběhu celého roku 2021 vykazovala ČOV velmi dobrý čistící efekt ve všech
sledovaných parametrech. Z pohledu zákona o poplatcích za vypouštění odpadních vod byly vypouštěné vyčištěné vody
ve všech hodnotách pod stanovenými zákonnými limity.

PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE
A MODERNIZACE ČOV

Původní čistírna byla navržena jako mechanicko-biologická a byla uvedena do
provozu v roce 1996. Po celou dobu provozu měla vysokou a stabilní účinnost
čištění. Její plánovaná životnost byla
25 let, proto již od roku 2018 vedení společnosti ve spolupráci s vedením města
připravovalo její kompletní rekonstrukci
a modernizaci.
V roce 2021 proběhlo v rámci rekonstrukce a modernizace ČOV následující:
Po několikaleté nezbytné administraci a získávání potřebných povolení a rozhodnutí bylo v lednu 2021 vypsáno otevřené nadlimitní zadávací řízení na výběr
zhotovitele akce „Rekonstrukce a modernizace ČOV Jaroměř“.
Zadávací
řízení
bylo
uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek ČR,
v Evropském věstníku veřejných zakázek (TED), na profilu zadavatele a v systému NEN (Národní elektronický nástroj).
Celé zadávací řízení organizoval projektový manažer, tj. společnost Dabona, a. s.,
běželo elektronicky a bylo přísně
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transparentní. Tři uchazeči předložili nabídky v rozmezí od 97,5 do 109 mil. Kč bez
DPH. V dubnu rada města schválila výsledek zadávacího řízení, ve kterém ekonomicky nejvýhodnější nabídku ve výši 97,5 mil. Kč bez DPH předložila společnost „ČOV Jaroměř, OHL-BAK“ jako sdružení dvou společníků (OHL ŽS, a. s. + BAK
stavební společnost, a. s.). Rada města také schválila smluvní dokumentaci s vybraným zhotovitelem na provedení díla a smluvní dokumentaci na zajištění financování této akce dlouhodobým investičním úvěrem se společností Komerční
banka, a. s.
Dne 26. 4. 2021 vypršela lhůta pro podání
námitek, následně 27. 4. 2021 společnost
uzavřela se zhotovitelem Smlouvu o dílo
a 28. 4. 2021 s financující bankou Smlouvu
o úvěru. Návazně na to proběhlo 5. 5. 2021
protokolární předání staveniště zhotoviteli a rekonstrukce a modernizace ČOV
Jaroměř začala. Do konce roku 2021 probíhaly práce v jižní biologické lince, denitrifikaci, dešťové zdrži, v objektech hrubého předčištění, dílen, garáží a lisovny kalů. V prosinci byla dokompletována
a spuštěna nová technologie v hrubém
předčištění.

POHLEDÁVKY, DLUŽNÍCI

a) Pohledávky ve splatnosti a do 15 dnů
po splatnosti:
• 4 714 tis. Kč – běžné pohledávky
hrazené ve splatnosti a do 15 dnů
po splatnosti.
b) Pohledávky 16-90 dnů po lhůtě
splatnosti:
• 178 tis. Kč – pohledávky, u nichž

jsou odběratelé v prodlení s placením v rozmezí 16-90 dnů; jsou
řešeny upomínkami, telefonáty,
osobním jednáním, přerušením
dodávky vody apod.
c) Pohledávky 3-12 měsíců po lhůtě
splatnosti:
• 112 tis. Kč – pohledávky, u nichž
jsou odběratelé v prodlení s placením v rozmezí 3-12 měsíců; tyto
pohledávky jsou v řešení právníka,
tzn. jsou buď v soudním projednávání, nebo je na ně vydán platební
rozkaz, exekuce, či existuje jiná
forma právního zajištění.
d) Pohledávky nad 12 měsíců po lhůtě
splatnosti:
• 325 tis. Kč – pohledávky, u nichž
jsou odběratelé v prodlení s placením déle než 12 měsíců; také tyto
pohledávky jsou v řešení právníka,
viz předchozí bod.
Pohledávky
k
31. 12. 2021
činily
5 329 tis. Kč. Oproti předchozímu roku mírně stouply (+2,6 %) a změnila
se jejich vnitřní struktura. Běžné pohledávky, hrazené ve splatnosti a do
15 dnů po splatnosti, vzrostly o 451 tis.
Kč (+10,6 %), což byl důsledek vyšší ceny
vody v kombinaci s odložením prosincových plateb částí odběratelů na začátek roku 2022; tyto pohledávky nicméně zůstaly pod hranicí 5 mil. Kč, pod
níž se dlouhodobě pohybují a nevybočily tak z očekávaného rámce. Z něj naopak velmi pozitivně vybočily veškeré pohledávky v kategorii 16 a více dnů
po splatnosti, které byly sníženy celkem

o 316 tis. Kč (-33,9 %) a klesly hluboko
pod hranici jednoho milionu, konkrétně
na 615 tis. Kč, což je dosud jejich nejnižší stav vůbec.

ZÁVĚR – SHRNUTÍ
Společnost Městské vodovody
a kanalizace, s. r. o. Jaroměř v roce 2021:
•

•

•
•

•

vysoutěžila a zahájila několik let
připravovanou investiční akci
„Rekonstrukce a modernizace
ČOV Jaroměř“, nejvýznamnější
investiční akci za celou dobu
trvání společnosti,
řádně a včas plnila všechny
povinnosti provozovatele v oblasti
dodávky pitné vody, odvádění
a čištění odpadních vod, stejně
jako v oblasti oprav a údržby
pronajatého infrastrukturního
majetku,
osmým rokem v řadě docílila
kladného výsledku hospodaření,
obezřetně financovala své
provozní potřeby a řádně plnila
veškeré finanční závazky, včetně
úhrady nájemného městu
Jaroměři a okolním obcím, jejichž
vodárenskou infrastrukturu
provozuje,
vedla účetnictví způsobem, který
věrně zobrazuje veškeré skutečnosti, je v souladu s českými
účetními předpisy a jeho prověrka
proběhla výhrad.
Ing. Jan Karpíšek, jednatel společnosti
– redakčně kráceno –

NABÍDKA PRONÁJMU POZEMKŮ

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PRODEJE

PRO UMÍSTĚNÍ STÁNKŮ BĚHEM FESTIVALU
BRUTAL ASSAULT 2022

ZÁMĚR PRODEJE č. 7/2022

Historický areál pevnosti v Josefově bude hostit ve dnech
od 9. 8.–13. 8. 2022 festival Brutal Assault. Město Jaroměř
nabízí pronájem pozemků pro stánkový prodej.
Nabídky je možno podávat do
9. 5. 2022 do 12 hod. na předepsaném formuláři, v zalepené obálce s označením
„Umístění stánku během
Brutal Assault – neotvírat“,
na adresu Město Jaroměř,
nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř.
Veřejné
otevírání
obálek proběhne 9. 5. 2022 ve
13 hod. v budově městského
úřadu v badatelně (3. NP).

Zájemci budou telefonicky
vyzváni k podpisu nájemní
smlouvy, která bude uzavřena nejpozději do 30. 6. 2022,
nájemné bude uhrazeno nejpozději do 31. 7. 2022.
Více informací naleznete na Úřední desce v sekci Záměry pronájmů, nebo
u paní Kateřiny Jarkovské
na tel. čísle: 491 847 217
odbor majetku města

Město Jaroměř informuje o záměru prodeje pozemku parcelní č. 116 o výměře 339 m2, jehož součástí je stavba č. p. 76.
Stavba je kulturní památkou
zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod
číslem ÚSKP 30816/6-1748 jako městský dům, proto se na
ni vztahují limity památkové péče, dle platné legislativy
ČR, zejména pak dle zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
Pozemek se stavbou bude
prodán za nejvyšší nabídkovou cenu při splnění podmínek prodeje.

Podmínky prodeje:
Přesná specifikace podmínek prodeje je uvedena na
Úřední desce v sekci Záměry
prodeje, nebo je podá referentka odboru majetku, paní Barbora Pánková, na telefonním čísle: 491 847 214.
Prohlídka nemovitosti je povinná pro podání nabídky do
záměru a je třeba ji domluvit
na tel. čísle 491 847 214, nebo
na e-mailu:
pankova@jaromer-josefov.cz.
odbor majetku města
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POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZD DOLANY,
KTERÝ PROBĚHNE 7. KVĚTNA 2022 V ČASE od 9:00 do 15:00 hod.

Pro přiblížení současného zemědělství široké veřejnosti pořádá Zemědělské družstvo Dolany Den otevřených dveří do vybraných
provozů družstva, na který vás srdečně zve.

PRO NÁVŠTĚVNÍKY BUDOU
OTEVŘENY TYTO PROVOZY:

1. Rekonstruované středisko pro
chov krav ve Svinišťanech
Ve středisku proběhla v letech 2019
a 2020 výstavba zcela nových produkčních stájí pro krávy. Dojení krav je prováděno na dojírně o velikosti 2 × 16 kusů dojených krav. Pro děti bude možné
vyzkoušet i ruční dojení krávy na modelu ve skutečné velikosti.
2. Sklady ovoce Zájezd –
nová moštovací linka

Sklady ovoce prochází průběžně modernizací, zejména obměnou technologií chlazení a vytváření a udržování ULO atmosféry ve skladovacích boxech. V roce 2021 bylo středisko skladů
a třídírny doplněno o novou moštovací linku. Specializujeme se zejména na
výrobu odrůdových moštů z vybraných
odrůd jablek. Návštěva bude spojena
s ochutnávkou jablek a moštů, na místě bude možné naše výrobky i zakoupit.
3. Kvetoucí sady
Návštěvníci zažijí krásný pohled na
krajinu s rozkvetlými sady
a budou seznámeni s našimi
novými technologiemi v pěstování ovoce – štíhlá vřetena s opěrnými konstrukcemi,
protikroupové sítě, kapkové
závlahy, technologie mechanizovaného řezu, samojízdné
sklízecí plošiny.
4.
Bioplynová stanice
Vestec (Heřmanský Dvůr)
I když je bioplynová stanice
v provozu již od roku 2012,
stále se jedná o zajímavý
provoz, kde je možné se seznámit s výrobou elektrické energie z rostlinných produktů a vedlejších produktů
ze zemědělské výroby i využití odpadního tepla na sušení řeziva.

5. Středisko pro chov krav ve
Slatině nad Úpou
Rozhodující dvě stáje tohoto střediska byly postaveny před 13 lety. V minulém roce proběhla dílčí rekonstrukce
produkční stáje s robotickým dojením,
která spočívala zejména v pořízení nových dojících robotů od firmy De Laval
včetně nového řešení jejich umístění
ve stáji a navazujícího uspořádání stáje. Roboty bude možné vidět v provozu.
Na uvedených provozech budou vystaveny i vybrané stroje používané v naší
zemědělské výrobě.
Navštívit můžete postupně všechny
nebo jen vámi vybrané provozy v jakémkoli pořadí. Na každém provozu
bude poskytnuta organizovaná prohlídka s výkladem. Na většině středisek
bude možné zakoupit občerstvení.
Na provozu Sklady ovoce Zájezd bude
pro zájemce podána i celková informace o podniku, jakož i informace k současné zemědělské politice v ČR a EU.
Připraveny jsou i poznávací soutěže
o ceny pro děti.
Účastníky žádáme o důsledné respektování pokynů pořadatelů na jednotlivých provozech, zejména ve věcech
parkování na vyhrazených místech, organizovaného pohybu po provozech ve
vytvořených skupinách apod.
Zemědělské družstvo Dolany

ZASLOUŽENÁ RADOST Z VÍTĚZSTVÍ

Na počátku školního roku 2019/2020 byl pro žáky při Praktické škole, Základní škole a Mateřské škole Josefa Zemana v Náchodě
(Jaroměř – Josefov) založen florbalový kroužek. Uvedený krok se setkal s nebývalým nadšením.
Cílem byla také účast na sportovních akcích v této sportovní disciplíně. Bohužel
se vším zamíchal covid-19 a veškeré aktivity, kromě plánovaných tréninků, byly
pozastaveny.
Až v letošním roce se naskytla možnost
zúčastnit se krajského přeboru. Ten se
konal 18. března 2022 ve sportovní hale
Speciální školy v Hradci Králové pod záštitou sportovního klubu Integra. Celkem
se zúčastnilo 7 týmů ze 7 měst (Hradec
Králové, Pardubice, Choceň, Vysoké
Mýto, Skuteč, Ústí nad Orlicí a Náchod),
ve kterých jsou dislokovány praktické školy. Družstva byla rozdělena do
dvou skupin a nejlepší dvě postupovaly
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do semifinále a vítězové dále do finále
turnaje.
Naše družstvo přijelo s velikou pokorou, ale zároveň i nadšením podat co nejlepší výkon a celou akci si pořádně užít.
Nervozita, která z počátku panovala,
padla s prvním vhozením míčku do hry.
Chlapci bojovali jako jeden muž, dbali
pokynů trenéra. První zápas s Hradcem
Králové sice skončil remízou, ale o to
víc nás motivoval. Dalším soupeřem bylo
družstvo z Pardubic. Naši kluci se pustili do boje s vervou, plnili pokyny a výsledkem byla radost z vítězství v poměru 3:1.
Sebevědomí chlapců rostlo geometrickou řadou, ze skupiny jsme postupovali

jako vítězové a těšili se na soupeře v semifinále. Kluci byli motivováni, chtěli postoupit do finále. Po vítězství 3:1 se jejich
sen splnil. Finálovým soupeřem se stalo
družstvo ze Skutče, které v průběhu celého turnaje podávalo velmi dobré výkony a jevilo se jako nejsilnější. Chlapci bojovali na tisíc procent a nemožné se stávalo skutkem. Zhruba po 5 minutách jsme
vedli 2:0 a vznášeli se v oblacích. Zpátky
na zem jsme však dopadli po uznání
branky soupeře rozhodčím, ačkoliv bylo zcela jasně vidět, že náš gólman chytil míček ještě před brankovou čarou.
Okamžitý protest trenéra nebyl nic platný. Jako čestný muž se zachoval trenér
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družstva Skutče. Sám sdělil, že viděl míček jen před brankovou čarou, a prý ani
z jeho pohledu se o vstřelenou branku
nejednalo. Rozhodčí tedy nakonec gól
neuznal, a tak nám spadl kámen ze srdce.
Do konce utkání se soupeři ještě podařilo
snížit na konečných 2:1, ale ani to už nám
nemohlo pokazit neskutečný pocit z celkového vítězství a radost, že Náchod byl

nejlepší. Sladkou třešničkou na florbalovém dortu byla skutečnost, že vítěz krajského přeboru se bude účastnit republikového turnaje, což je velké vyznamenání
pro celou naši školu.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem
organizátorům akce, protože to byl neskutečný zážitek, ze kterého budou
všichni čerpat hodně dlouho. Naše hráče

dosažený výsledek utvrdil ve víře v jejich
schopnosti, že hrát se dá s každým soupeřem, a když se pracuje naplno, tak se
zaručeně výsledek musí dostavit.
Ing. Petr Zlatník, učitel PrŠ, ZŠ
a MŠ Josefa Zemana Náchod,
odloučené pracoviště Josefov
– redakčně kráceno –

MATEŘSKÁ ŠKOLA KNAPPOVA

Nastal měsíc květen a s ním přichází zápis do mateřské školy. Díte se přijímá na základě přihlášky, kterou si rodiče mohli stáhnout
na webových stránkách nebo osobně vyzvednout na jednotlivých pracovištích MŠ.
Nástup k předškolnímu vzdělávání je
pro dítě jedna z největších změn v jeho dosavadním životě. Je to často krok
do neznáma – pro dítě rozhodně a pro
vás také, pokud jej prožíváte jako rodiče poprvé.
Kdy je vhodné, aby dítě nastoupilo do
MŠ? Za nejideálnější věk z vývojového
hlediska je považován třetí rok života
dítěte, ale je to individuální. O nástupu
do předškolního vzdělávání by se mělo uvažovat v době, kdy dítě vyhledává
nové podměty, činnosti, nové kamarády (ne pouze rodiče) a touží objevovat.
Důležité je povídat si jaké to v mateřské
škole bude, co příjemného bude prožívat s dětmi a paní učitelkou. Kolik nových kamarádů si najde, co vše se naučí, pohraje si s hračkami jinými než má
doma apod. Je potřeba dítěti poskytnout dostatek informací, aby se zbytečně neobávalo neznámého. O MŠ doma

mluvte hezky. Nestrašte své dítě, zbytečně by vnímalo MŠ negativně a vytvářelo si bariéru.
Aby se z dětí stali zodpovědní a nezávislí lidé, musíme jim již v dětském věku dát
důvěru a vést je k samostatnosti a odpovědnosti. Při nástupu do MŠ by měly zvládat manuální zručnost a správně používat lžíci, hrníček či skleničku.
Důležitá je také znalost správných hygienických návyků – mytí rukou před a po
jídle, po návštěvě toalety nebo po příchodu z venku. Dbát na správné sociální návyky – pozdravit při příchodu, odchodu, umět poprosit a poděkovat. Paní
učitelky jistě ocení, pokud se dítě pozná
své oblečení a zvládne se obléknout. Je
důležité jim vysvětlit, která část oblečení kam patří a podporovat je v samostatnosti, dát jim dostatek času obléci
se sám. Důležitým faktorem při adaptaci dítěte je navázání dobré spolupráce

„DĚTI DĚTEM“ CHARITATIVNÍ PROJEKT ŽÁKŮ
ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ
Nechali jsme se inspirovat výzvou žáků jaroměřského gymnázia a uspořádali jsme
podobný projekt na podporu uprchlíků z Ukrajiny.
Třídy 6. A. 5. A, 5. B a 5. C připravily charitativní projekt „Děti dětem“,
v rámci kterého upekly doma i ve
škole pohoštění pro žáky naší školy. Třída 6. A pak napekla ještě v rámci hodin angličtiny pravý anglický „Apple Crumble“ (jablečný koláč),
který také přidala k napečeným dobrůtkám. Toto pohoštění žáci nabízeli za dobrovolný finanční příspěvek
o přestávkách v průběhu března.
Vybralo se celkem krásných 20 859 Kč.
Tyto finanční prostředky budou ve
spolupráci s městem Jaroměř použity
na pomoc dětem, které musely prchnout před válkou na Ukrajině.
Všem dárcům moc děkujeme.

a důvěry mateřské školy resp. paní učitelky s rodiči. Usnadněte vašemu dítěti adaptační období a společně radostně
očekávejte nástup do MŠ.
A jak prožíváme jarní měsíce my v „modré školce“? Na školní zahradě jsme společně s plněním jarních úkolů odemykali studánku a hledali poklad. Čekalo
nás sázení kytiček a setí semínek.
Podnikáme výpravy s batůžky, zkoumáme přírodu a okolí našeho města. Navštěvujeme také knihovnu, kde si
pro nás paní knihovnice vždy připraví
poutavý příběh k domluvenému tématu. Přivítali jsme velikonoce zdobením
vajíček a pečením perníčků a kynutých
mazanců. A v neposlední řadě oprášili
košťata z loňského roku, naučili jsme se
vařit lektvary a prožili tak společně čarodějnický rej.
Krásné dny přeje
MŠ Knappova

ANDERSENOVA NOC
Po dvou letech jsme se opět dočkali a mohli se zúčastnit projektu
Noc s Andersenem. Letošní ročník připadl na pátek 1. 4. 2022.

Pro děti tento den začal spoustou zábavných pohádkových úkolů a her už
v rámci dopolední výuky. Pokračovalo
se odpoledne návštěvou knihovny, kde
si pro děti paní knihovnice připravily
několik stanovišť - tam děti plnily různé úkoly. Pozdní odpoledne nám zpříjemnily LD Maminy a DLS Blechy, které zahrály dvě zábavné, ale poučné pohádky. A to nejlepší nakonec bylo samozřejmě přespání ve škole a stezka
odvahy, ta prostě nesměla chybět.
Doufejme, že se všem tento den líbil.
Budeme se těšit na další ročník projektu Noc s Andersenem!
Mgr. Kateřina Hamáčková
ZŠ Boženy Němcové

Mgr. Roman Kopecký
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ENGLISH WEEK
V ZÁKLADNÍ
ŠKOLE JOSEFOV
V termínu od 21. 3. – 25. 3. 2022 se
v josefovské základní škole uskutečnil English Week. O co šlo?

JAK JSME POMOHLI UKLÍZET SVĚT

V sobotu 26. března se náš dětský domov zapojil do celorepublikové akce „Ukliďme
svět“. Ráno děti vstávaly celé natěšené, protože je čekal zajímavý den. Rychle se nasnídaly a už se začaly připravovat.
Nejdříve pracovní oblečení, pracovní boty a pak už jen rukavice, aby si chránily

Graham Last – rodilý mluvčí z Anglie –
si vzal do parády 19 přihlášených žáků
od 5. do 8. třídy, kteří od pondělí do pátku intenzivně mluvili anglicky, hráli anglické hry a účastnili se rozličných aktivit v angličtině.
Žáci na konci tohoto týdne získali certifikát o úspěšném absolvování a odnesli
si příjemný pocit, že pro svoji angličtinu
učinili to nejlepší, co mohli.
Těšíme se zase za rok!
ZŠ Josefov

ruce. Tety připomněly dětem bezpečnost
při práci, na co si mají dávat pozor a rozdělily lokality k úklidu. Teď už chyběly jenom pytle na odpadky. Dočkaly se – ty
byly krásné. Jednotlivé skupinky uklízely
ulice Jakubského Předměstí, okolí cyklostezky a Masarykovy sady v centru města. Nadšení bylo veliké, práce děti bavila, nic neponechaly bez povšimnutí. A tak
se pytle rychle plnily. Podařilo se nasbírat odhadem 150 kg odpadků.
Děkujeme všem celorepublikovým organizátorům za podporu a zajištění pytlů
a rukavic.
Bc. Lubomíra Hartigová, vychovatelka

OSTROVÁCKÝ ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Konečně nastal den, který dlouho vyhlíželi nejen malí předškoláci. I my, učitelé, jsme se netrpělivě těšili, až po dvou letech uvidíme skutečné budoucí prvňáčky při zápisu, který nebude „na dálku“.
A tak se 5. a 6. dubna zaplnily naše školní chodby a třídy usměvavými dětskými tvářičkami a veselými hlasy. Pro budoucí prvňáčky byl nachystán bohatý doprovodný (a samozřejmě námořnický) program, během kterého se osmělili, zasoutěžili si s kamarády ze školky, poznali své budoucí starší spolužáky v rolích
námořníků a hlavně – předvedli,

že jsou na 1. třídu již připraveni.
Zájem byl značně velký, a tak škola zapsala celkem 88 dětí, z nichž většina
zasedne již příští školní rok do „ostrováckých“ školních lavic.
Děkujeme rodičům za důvěru, která
je tím nejlepším oceněním naší dosavadní práce. Můžeme upřímně slíbit,
že i nadále uděláme vše pro spokojená školní léta našich žáků.
učitelé z „Ostrova“

ŽÁCI STŘEDNÍ ŠKOLY ŘEMESLNÉ V JAROMĚŘI SPOLUPRACUJÍ
NA PROJEKTU DOKUMENTACE HISTORICKÝCH KROVŮ V PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ CHEB

V rámci společného projektu s německým partnerem týkajícího se oprav historických krovů se žáci oboru tesař zúčastnili společného setkání se žáky z odborné školy v bavorském Bayeruthu. Společná setkání českých a německých žáků proběhla 24. 3. 2022
a 7. 4. 2022 v Chebu.
Nabitý celodenní program zahájili naši žáci již ráno, kdy si ještě před příjezdem německých partnerů prohlédli v doprovodu tesařského mistra Petra
Růžičky historické krovy v objektech na
náměstí v Chebu. Během prohlídky přiblížil pan Růžička žákům historický vývoj krovových soustav a na konkrétních
případech názorně demonstroval střešní vazby z jednotlivých historických
období.
Po příjezdu německých partnerů proběhlo vzájemné přivítání všech účastníků akce. Následně žáci začali společně
plnit připravený program. Nejprve byly vytvořeny dvě smíšené skupiny českých a německých žáků. Jedna skupina
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poznávala v rámci tzv. jazykové animace základní slova z jazyka partnera a poté žáci plnili v meších smíšených
skupinkách různé úkoly. Druhá skupina se odebrala do prostoru půdy jednoho z historických objektů na náměstí v Chebu, kde po rozdělení do menších
smíšených týmů společně plnili jednoduché pracovní úlohy na krovu. Při tom
si žáci vyzkoušeli spolupráci s cizojazyčnými kolegy. I při omezených znalostech jazyka partnera všechny zadané
úkoly vyřešili zdárně.
Před výše popsanými prezenčními setkáními v Chebu proběhla nejprve dvě
online setkání žáků školy z Bayeruthu
s našimi cestou platformy Microsoft

Teams. V rámci nich měli žáci možnost ptát se prostřednictvím tlumočníka svých zahraničních kolegů na věci související s oborem tesař, například systém vzdělávání, systém odměňování žáků, sdružování v profesních
organizacích apod.
Všechna setkání českých a německých
žáků proběhla v uvolněné přátelské atmosféře a nepochybně byla přínosná.
Vlastním prožitkem si vytvořili představu o historickém vývoji krovových soustav, o možnostech oprav historických
krovů, mohli si porovnat systém vzdělávání oboru tesař v Německu a Česku.
Ing. Bronislav Váňa, učitel
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA JAROMĚŘSKU

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují působí v našem regionu již od roku 2005 a svojí činností aktivně přispívá ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Rozvoj vzdělávání na Jaroměřsku je jednou z jejích priorit a od února 2022 se MAS MUM pustila do třetí vlny projektu místního akčního plánování, do tzv. MAPIII.
Cílem projektu je podat pomocnou ruku pedagogům, podpořit jejich odbornou práci i spolupráci mezi školami, ale také
spolupráci škol s dalšími institucemi tak, aby každý pedagog
i asistent pedagoga měl možnost spolupráce s dalším odborníkem – speciálním pedagogem, zkušenějším kolegou, psychologem či sociální službou. Projekt zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového
a neformálního vzdělávání a spolupracuje se všemi školami na
Jaroměřsku. Pod záštitou navazujícího projektu MAPIII pokračuje několik pracovních skupin sdružujících pedagogy a odborníky z praxe. V dubnu se uskutečnil webinář se skvělou
Ninou Rutovou, lektorkou, která přes 20 let učí pedagogy metody kritického myšlení a učitelům na Jaroměřsku představila

možnosti dílen psaní v rozvoji tvořivosti v každodenní výuce.
A také se již 12. května můžete přidat na exkurzi do Městské
knihovny v HK, kde nám zkušené knihovnice představí svou
práci s dětmi a dostaneme další tipy, jak podpořit čtenářství.
Pokud byste se rádi účastnili či se zapojili do projektu MAPIII
na Jaroměřsku a máte jakékoli náměty na další vzdělávání rodičů i pedagogů, neváhejte nás kontaktovat na: mapjaromersko@gmail.com. Všichni jste ke spolupráci zváni! Odborníci,
učitelé i rodiče!
Mgr. Darina Bártová

WINNWELL CUP 2022 – MEMORIÁL JOSEFA VESELÉHO

Přelom března a dubna patřil tradičně na jaroměřském zimním stadiónu mladým hokejistům. Po dvousleté pauze způsobené pandemií,
se letos konečně turnaj mohl uskutečnit, a to již poDEVATENÁCTÉ!
Do ročníku 2022 mohli zasáhnout hokejisté narození v roce 2008 a mladší. Do
Jaroměře se jich nakonec sjelo více než
sto v osmi týmech.
Domácí HCM Jaroměř doplnila regionální trojice z Nového Města, Dvora
Králové a Hradce Králové. Delší cestu do Jaroměře vážily týmy z Mostu,
Klášterce nad Ohří, Brna, nebo slovenských Topolčan. Od čtvrtka 31. 3. do neděle 3. 4. jsme v Jaroměři mohli shlédnout
28 zápasů mladých talentů.
Ve čtvrtek proběhlo zahájení turnaje za
účasti všech týmů, kterého se zúčastnili i zástupci Dětského domova, základní školy speciální a praktické v Jaroměř.
Rozhodně ne náhodou.
„Turnaj má jíž několik let charitativní
podtext. Snažíme se, aby z něho měly radost nejen děti, které si ho přijedou užít
napřímo, ale i děti, které bohužel nemají takovou možnost. Děti z dětského domova se každoročně chodí na turnaj dívat a vždycky je radost vidět, jak si hokej
užívají. Sbírku pro děti vymyslel můj taťka a my v tom jen pokračujeme a snažíme
se dát dohromady co největší sumu. Týmy
přispívají ze startovného, vybíráme dobrovolné vstupné, udělali jsme soutěž pro
diváky a podařilo se vydražit nějaké hokejové artefakty“, doplnil hlavní organizátor turnaje Tomáš Veselý.
Především díky dražbě, kdy si rozhodcovský dres ředitele turnaje Tomáše
Veselého a dres jeho bratra prvoligového hokejisty Jana Veselého vydražil za
10 tisíc korun dlouholetý funkcionář jaroměřského hokeje Radim Syrovátko,

nebo díky soutěži hod pukem, do které hlavní cenu v podobě reprezentačního hokejového dresu věnovala společnost
HEJDUK SPORT, která je rovněž hlavním
sponzorem turnaje a distributorem kanadské hokejové značky WINNWELL, se
podařilo dát dohromady rekordní částku 24 621 Kč. K této částce ještě společnost HEJDUK SPORT přibalila set hokejek a míčků na street hokej právě od společnosti WINNWELL.
Páteční večer patřil tradičně dovednostním soutěžím SABE Skills competitions. Své dovednosti mohli hráči předvést
v rychlosti bruslení, a to buď jednotlivě,
nebo týmově. Rychlostní soutěž jednotlivců ovládl Václav Joska (MOUNTFIELD
HK), a to až po napínavém fotofiniši při finálové jízdě. Cenu za týmovou rychlost si
z Jaroměře odvezl tým TECHNIKY BRNO.
Dále se konala soutěž v samostatných
nájezdech. Mezi brankáři čaroval domácí Dominik Pavlíček (HCM JAROMĚŘ),
střelcům kraloval Jaroslav Panasenko
(HC TECHNIKA BRNO). Za zmínku stojí
i fakt, že Jaroslav byl po tom, co společně

se svou matkou utekl před válkou na
Ukrajině, součástí týmu Techniky Brno
pouhých několik málo dnů. Nejpřesnější
střelu měl Filip Klíma (MOUNTFIELD
HK) a PLAY OFF turnaje v minihokeji si
podmanili hráči MOUNTFIELD HK, kteří
ve finále přetlačili domácí HCM Jaroměř
až po nájezdech.
Turnaj nabídl spoustu zápasů, které byly bohaté na góly. Nejvíce, a to celkem
12, jich během turnaje nastřílel jaroměřský Ondřej Vaško. Nejlepším hráčem turnaje zvolili pořadatelé Adama Nekvindu
(MOSTEČTÍ LVI). Nejlepším brankářem
potom Víta Stolína (TJ Spartak N. Město
n. Metují), který byl sice součástí týmu, který se umístil na posledním místě, ale svými výkony držel tým ještě výše,
a to i přes to, že se turnaje zúčastnil jako hráč o 2 roky mladší (ročník narození
2010). Talentem turnaje byl vybrán Lukáš
Gerstner (HC TYGŘI KLÁŠTEREC n. O.).
A jak dopadl turnaj samotný? Po několika letech jej opět ovládl domácí tým HCM
Jaroměř, který zapsal 7 výher ze 7 zápasů a zapsal skóre 49:4. Konečné pořadí
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turnaje WINNWELL CUP 2022:
1. HCM Jaroměř
2. Mountfield Hradec Králové
3. HC Technika Brno
4. HC Mostečtí Lvi
5. HC Tygři Klášterec n. O.
6. HC Topolčany (SVK)
7. HC Dvůr Králové n. L.
8. TJ Spartak Nové Město n. M.
Závěrem se sluší poděkovat všem partnerům a lidem, kteří se na turnaji jakkoli podíleli. Především pak městu Jaroměř
za podporu nejen turnaje, ale hokeje
v Jaroměři jako takového, ať už na úrovni
mládeže, nebo týmu dospělých.
„Jsem rád, že se turnaj povedlo po nucené
pauze obnovit. Chtěl bych poděkovat celému svému týmu organizátorů, kteří se na
turnaji podíleli a podílejí.
Poděkování patří hokejovému klubu
HCM Jaroměř a městu Jaroměř za podporu a spolupráci při pořádání turnaje.
Rozhodně i společnosti HEJDUK SPORT,
která nám zachovala přízeň i přes nelehkou situaci, která aktuálně na trhu panuje. Hotelu Grand, Penzionu WUNSCH,
Domovu mládeže při Střední škole řemeslné v Jaroměři, kteří se postarali o ubytování, nebo jídelně na Karlově, která se starala o stravování účastníků.
Příští rok nás čeká 20. ročník, a já pevně
věřím, že se nám povede minimálně udržet nastavenou laťku, a že si po turnaji
budeme zase moci říci – táta by měl radost,“ shrnuje Tomáš Veselý.
Tak zase za rok na viděnou v Jaroměři!
Bc. Tomáš Veselý

STOLNÍ TENISTÉ TJ JISKRA JAROMĚŘ ZVÍTĚZILI
V DIVIZNÍ SOUTĚŽI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
OHLÉDNUTÍ ZA ROČNÍKEM 2021/22

V tomto ročníku nás reprezentovalo sedm družstev mužů a jedno družstvo mládeže. V letošní sezóně dosáhlo velkého úspěchu „A“ družstvo. S přehledem zvítězilo v divizní soutěži mužů před celky – Sokol Hradec Králové, Slovan Broumov, DTJ
Hradec Králové, TJ Nová Paka, TJ Dvůr Králové nad Labem, Sokol Stará Paka, TJ
Jičín, Jiskra Nový Bydžov, Tatran Hostinné, TTC Kostelec nad Orlicí, TJ Baník Rtyně
v Podkrkonoší, Baník Vamberk a Sokol Valdice.
Bilance našeho týmu je 22 vítězných zápasů, 1 remíza, 1 prohra.
Tahouny našeho družstva byli David
Čenovský (r. 2002) a Filip Divecký
(r. 2000). David Čenovský s bilancí 62
vítězství, 5 proher ve dvouhrách a ve
čtyřhrách neokusil hořkost porážky,
když zvítězil ve všech 21 zápasech. Filip
Divecký měl bilanci ve dvouhrách 50 vítězství, 17 porážek. Ve čtyřhrách zvítězil ve všech 21 zápasech, ke kterým nastoupil. Těmto dvěma hráčům, zdárně
sekundovali – Radim Hrycík (dvouhry
36:21, čtyřhra 9:11) a Eduard Hardubej
ml. (dvouhry 22:18, čtyřhra 6:6). Tým
doplňoval Radomír Vojtíšek ml. (dvouhra 10:13, čtyřhra 3:5).
Za jaroměřské družstvo nastupovali pouze hráči Jaroměře! V týmu nebyl
žádný krajánek, což se na této úrovni
vidí velmi zřídka.
B družstvo

krajská soutěž 2. třídy

3. místo

C družstvo
D družstvo

okresní soutěž 1. třídy
okresní soutěž 1. třídy

5. místo
6. místo

E družstvo

okresní soutěž 2. třídy

6. místo

F družstvo

okresní soutěž 3. třídy

4. místo

G družstvo

okresní soutěž 4. třídy

1. místo

A družstvo

okresní soutěž

3. místo

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA RAMENI „TROJICE“

ČRS MO JAROMĚŘ, z. s. pořádá rybářské závody na revíru Labe 34 na slepém
rameni „TROJICE“ v Jaroměři. První cena je DIGI TV.
DATUM AKCE: 7. května 2022, sobota
ČASOVÝ HARMONOGRAM:
06:00–07:00 hod. losování míst a registrace u stanu pořadatelů
07:00–09:00 hod. 1. kolo závodu
09:00–10:00 hod. přestávka
10:00–12:00 hod. 2. kolo závodů
12:30 hod.    vyhodnocení závodů
13:30 hod.    ukončení závodů
STARTOVNÉ A ÚČAST: Závody jsou věkově
neomezené, startovné činí 300 Kč.
HODNOCENÍ: 1 cm – 1 bod, hodnotí se všechny
ulovené ryby.
POVINNÁ VÝBAVA: Všichni účastníci závodu jsou
povinni mít u sebe vyprošťovač háčků, podběrák.
Vhodné je mít u sebe prázdný kbelík, vezírek, do
kterého se bude ukládat případný úlovek v případě
nepřítomnosti rozhodčího.
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Závodník si po zakoupení startovního lístku
a vylosování místa u pokladny obdrží startovní
lístek s označením vylosovaného lovného místa
jak pro první, tak i pro druhé kolo závodu, které je
označeno pořadatelem. Po ulovení ryby, si závodník
nechá tuto změřit a předloží rozhodčímu lístek,
kam mu bude úlovek zapsán. Krmení omezeno –
5 litrů na jeden závod. Hodnotí se sečtení ulovených
ryb z obou závodů. Závodník vlastnící povolenku
k rybolovu si může ponechat 1 ks kapra, který má
zákonnou míru.
CENY: Jsou připraveny hodnotné ceny, které jistě
potěší každého závodníka.
Na místě je připraveno občerstvení pro závodníky.

BLIŽŠÍ INFORMACE:
na tel. číslech 777 317 274 a 603 327 330.
Za MO ČRS, z. s Jaroměř Jaroslav Červený,
hlavní pořadatel

Naši hráči startovali na BTM v rámci
Královéhradeckého a Pardubického kraje. Účastnili se krajských přeborů jednotlivců, ze kterých si přivezli i cenné kovy.
Kristýna Palusková (U 11) - 3. místo jednotlivci, 2. místo čtyřhra, 2. místo mix.
Jana Holečková (U 11) – 2. místo čtyřhra,
3. místo mix. Kristýna Vejrochová
3. místo čtyřhra, 3. místo mix.
Stolní tenisté TJ Jiskry Jaroměř se neprezentují pouze hrou. Pořádáním turnajů ve stolním tenisu propagují nejen
sebe, ale i město Jaroměř. Uspořádali dva
BTM v rámci Královéhradeckého kraje
pro kat. U 13 + U 17 + 19, dva krajské přebory jednotlivců v kat. U 11 + U 15. Dále
turnaj veteránů ČMKV, kterého se zúčastnilo 160 hráčů z celé ČR a Slovenska
a okresní přebory jednotlivců dospělých
a mládeže. V květnu uspořádáme krajské
přebory družstev v kat. U 15 a U 17.
TJ
Jiskra
Jaroměř
děkuje za finanční pomoc městu Jaroměř
a Královéhradeckému kraji. Dále děkujeme našim trenérům, kteří svůj čas věnují jaroměřské mládeži.
Za TJ Jiskra Jaroměř
předseda Václav Divecký

POJĎTE SI ZAHRÁT

FLOORBAL

PRO RADOST
A POHYB

Holky, kluci, baby a chlapi od cca 16 do 200 let – rádi se
občas protáhnete a udýcháte? Tak o sobě dejte vědět!
Nemusíte kdovíjak umět floorbal, nejdůležitější je chuť
hrát si a dobrá nálada.
Pište na jeden.clovek@seznam.cz
nebo volejte 608 054 986
Michaela Peterková
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TURNAJ NEJMLADŠÍCH NADĚJÍ STOLNÍCH TENISTŮ V JAROMĚŘI U 11
TJ SOKOL JAROMĚŘ – JOSEFOV 2

TJ Sokol Jaroměř – Josefov 2 byl pověřen komisí mládeže České asociace stolních tenistů k uspořádaní Bodovacího turnaje České
republiky pro nejmladší věkovou kategorii do jedenácti let – U 11. Tento turnaj se uskutečnil za podpory Královéhradeckého kraje
a Města Jaroměř dne 9. 4. 2022 v hale ASVAJ v Jaroměři.
Turnaj byl zahájen nejenom pořadateli,
ale i starostou města Josefem Horáčkem
a místostarostou Jiřím Kubinou. Celkem
se zúčastnilo přes 70 dětí. Mezi startujícími byli i tři chlapci a dvě děvčata pořádajícího oddílu. Startující sportovci byli
z celé České republiky. Byla zastoupena
všechna střediska mládeže a kluby hrající v extraligových soutěžích. Vítězkou
turnaje v kategorii děvčat se stala Laura
Maršíková z SKST Vlašim, která ve finále porazila Adélu Bártovou z TJ Sokol

Hradec Králové 2. V kategorii chlapců zvítězil Vojtěch Laštovka z KST Zlín,
po finálovém boji s Rostislavem Kleslou
z SK Frýdlant n. O. Hráči pořádajícího oddílu se mezi startujícími neztratili a dobře reprezentovali nejen oddíl, ale
i město.
Adam Gorol skončil celkově na 9. až 16.
místě v jednotlivcích a na 3. místě ve
čtyřhře společně s Filipem Hejkalem
z HB Ostrov Havlíčkův Brod. Eliška
Loudová skončila na 3. místě v útěše.

Uspořádání takovéhoto turnaje je výborná prezentace nejen našeho oddílu,
ale i Královéhradeckého kraje a města
Jaroměře, jenž se na akci finančně podíleli, za což jim patří velké poděkování. Byla to i důležitá možnost k získání
nových zkušeností pro všechny mladé
stolní tenisty.
Za TJ Sokol Jaroměř – Josefov 2
Josef Vítek, starosta TJ

KLUB NETRADIČNÍCH SPORTOVCŮ
Pražská Roundnet liga – 3. kolo
Na závěrečné kolo pražské Roundnet ligy se z našeho klubu vydala Markéta
Nývltová. Základní skupinou prošla se
svým spoluhráčem s jediným zaváháním stejně jako další dva týmy a skóre +24 je zařadilo na 2. místo. V semifinále si ve dvou setech poradili s ústeckým družstvem, ale v zápase o zlato nedokázali vzdorovat proti vítězi celé ligy.
I přesto Markét potvrdila svoji rostoucí
formu a jsme moc rádi, že se již stabilně pohybuje v kategorii začátečníků na
předních příčkách.

Discgolfový turnaj na Seči
Letos poprvé jsme se zúčastnili také discgolfového turnaje, na kterém
Vojtěcha Plecháče doplnil nový člen
KNS Jaroslav Marko. V rámci této série
dobročinných turnajů šla polovina výtěžku na podporu kamaráda pořádajícího klubu z Choltic, který kvůli zdravotním problémům potřebuje ke svým návštěvám do přírody vozík. Druhá polovina putuje na podporu českého talenta Jakuba Semeráda a jeho účasti na euroamerické discgolfové tour. Turnaj se
odehrával na náročnějším hřišti na Seči

o 9 jamkách. Hrála se tři kola za krásného slunečného počasí, ale s občasným
nepříjemným větrem. Už od začátku
jsme věděli, že nebudeme bojovat o vítězství, ale naopak sbírat cenné zkušenosti. To se určitě splnilo a oba naši svěřenci si odnesli i rady, jak nad různými
hody přemýšlet. Jardovi se nakonec zadařilo lépe a se skórem +50 obsadil 22.
místo, Vojta byl o 2 hody horší a skončil
tedy na 23. místě. Nám nezbývá nic jiného, než začít pravidelně trénovat a posouvat se výše.
Vojtěch Plecháč

JAROMĚŘ VYHRÁLA POHÁR VLADIMÍRA MARTINCE

Krajská liga hokejistů přinesla v uplynulé sezoně zajímavou novinku. Po mnoha letech zase změřily síly ve společné soutěži týmy
z Královéhradeckého i Pardubického kraje. Jaroměř vybojovala postup do finálové skupiny. V play oﬀ neuspěla, nakonec ale slavila
zisk cenné trofeje. V Krajské lize obsadila konečné deváté místo.
V základní části soutěže narazili jaroměřští hokejisté jen na týmy
z Královéhradeckého kraje. Podařilo se
jim vybojovat účast ve finálové skupině, kam z obou krajů postoupily nejlepší čtyři celky. „Měli jsme před sebou novou výzvu a musím říci, že to bylo velmi
náročné. Spojená soutěž nám otevřela
oči. Na rozdíl od nás v Pardubickém kraji nebyl žádný klub, který hrál druhou
ligu. Šikovní hokejisté v týmech z tohoto regionu zůstávají, u nás naopak často odcházejí do vyšší soutěže,“ vysvětluje předseda HC Jaroměř Pavel Schröfel,
a trenér jaroměřského týmu Marek
Mach ho doplňuje. „Když jsme začali
hrát i s týmy z Pardubického kraje, měli jsme hodně hráčů zraněných, jezdili
jsme na zápasy v deseti lidech. Porážky
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MĚSTSKÉ MUZEUM
V JAROMĚŘI VÁS
ZVE NA KVĚTNOVÉ
PŘEDNÁŠKY
Jsme v Městském muzeu velmi
rádi, že pominula doba protiepidemických opatření a můžeme se vrátit ke konání přednášek v obou cyklech, na kterých
se podílíme.
V prvním cyklu přednášek „Mezi
řádky“, které pořádáme s Národním
památkovým ústavem v Josefově,
Vás zveme na přednášku s názvem Příběh jaroměřského rodáka Jana Hejny (1915–1941). Jan Hejna
byl členem české posádky letounu Wellington 1c T2990/KX-T 311.
čs. bombardovací perutě RAF, který měl v noci 22. června 1941 provést
nálet na Brémy. Při zpáteční cestě byl bombardér nad ránem sestřelen německou stíhačkou a zřítil se
nedaleko nizozemské obce Nieuwe
Niedorp.
V květnu minulého roku, v rámci nizozemského vládního programu, započaly práce na vyzvednutí trosek letadla i ostatků členů posádky. V letošním roce by měla proběhnout plánovaná pietní vzpomínková akce spojená s uložením ostatků na britském vojenském hřbitově v Nizozemsku. Přednášku prosloví paní Martina Vítková, historička Městského muzea, ve čtvrtek 19. května v 17:30 v sále Jaromír
Městského divadla v Jaroměři.
Druhou přednášku s názvem Život
se soby a ropou: tradiční šamanské
náboženství a pastevectví Lesních
Něnců na ropných polích Sibiře,
která se koná v rámci přednáškového cyklu České křesťanské akademie v Jaroměři a Josefově, prosloví
Rudolf Havelka, ředitel Městského
muzea v Jaroměři. Přednáška vychází z vlastních studijních cest na Sibiř
v letech 2011-2013. Přednáška se
uskuteční v úterý 10. května od 17:30
rovněž v sále Jaromír.
Vstup na obě přednášky je volný.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Rudolf Havelka, ředitel
Městského muzea v Jaroměři
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nás pak psychicky nahlodaly, což se projevilo v play off. V Pardubickém kraji ty
nejlepší týmy své hráče platí, přijedou
k nám se čtyřmi kvalitními pětkami,
s bývalými extraligisty. Tomu se moc čelit nedá,“ doplňuje trenér.
V úvodním kole vyřazovací části Jaroměř
nestačila na Třebechovice. Následovala
účast týmu v soutěži útěchy – Poháru
Vladimíra Martince. Jaroměřští v semifinále hladce ve dvou zápasech vyřadili Hlinsko a ve finále si to rozdali
s Poličkou. „Soupeř měl velkou motivaci,
je tam spousta mladých hráčů. V prvním
domácím zápase jsme byli jasně lepší, druhé finále v Poličce se nám nepovedlo. Rozhodující třetí zápas byl o vůli, před svými fanoušky jsme ho zvládli. Jsem rád, že to tak dopadlo. Bylo by
smutné po posledním zápase sezony tady v Jaroměři předávat pohár soupeři,“
zhodnotil finálovou sérii Marek Mach.
Vítězný tým obdržel dvě trofeje, stálou a putovní. Kapitán týmu Pavel Kotrč

je v Jaroměři převzal z rukou Vladimíra
Martince, velké legendy našeho hokeje,
po níž je soutěž pojmenována.
„Pohárový úspěch mě potěšil. S panem Martincem jsem hovořil o současném hokeji a velmi se mu líbila naše strategie, kdy nepřeplácíme hráče odjinud a spíše dáváme šanci našim mladým odchovancům. Všem hráčům, trenérům i funkcionářům děkuji za sezónu
a hlavně chci poděkovat věrným fanouškům. Já osobně jsem velmi pyšný na to,
že v Jaroměři stále vyrůstají šikovní hokejisté a že se kluci z juniorky úspěšně
zapracovávají do mužského hokeje,“ cení si Pavel Schröfel fungující spolupráce
s mládežnickým oddílem HCM Jaroměř.
Jaroměřský hokej také děkuje za přízeň
sponzorů, speciální poděkování za podporu zaslouží Město Jaroměř.
Informace o HC Jaroměř:
www.hcjaromer.cz
nebo facebook.com/hcjaromer.cz.
Petr Záliš

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V JAROMĚŘI

MILÍ ČTENÁŘI, dnešní příspěvek z knihovny začneme bonmotem Adolfa Branalda:
„Vláda knih může být nazvána mořem. Je nedozírné a lze v něm objevit skutečné divy“, řekl Goethe a nám, věrným poddaným, nezbývá než s potěšením upozornit, že vláda knihy je tou nejstálejší vládou na světě.
13. 4. jsme přivítali v knihovně Danku
Šárkovou, vlastním jménem Šárku
Denkovou, s její besedou na téma:
„Krkonoše a jejich kuchyně až k vám
na talíř“. Vyprávěla nám o životě horalů, krkonošském vaření a své knize „Krkonošská kuchařka“. Teď už víme, jak připravit Krkonošské kyselo,
Hladkou Ančku nebo Rozcuchanou nevěstu. Dobrou chuť.
Móda, z francouzského mode, které vzniklo z latinského modus – míra, vzhled, způsob, pravidlo, předpis. Tak o tom jsme si povídali 28. 4.
s Ludmilou Konvalinkovou v našem třetím „přátelském setkání“. Tématem byly „Prvorepublikové pražské módní salony“. Přiblížila nám práce Oldřicha
Rosenbauma, pražského, vídeňského
a newyorského krejčího a Hany Podolské,
jedné z nejvýznamnějších tvůrkyň předválečné československé módy. Oba byli
zakladateli a majiteli vyhlášených módních salónů, které navštěvovaly společensky významné ženy, jako např. první dáma Hana Benešová nebo herečka
Adina Mandlová. Beseda byla úžasná.
Žáci základních škol z Jaroměře
a Josefova pokračovali v „čtenářské gramotnosti“. Pro děti z mateřských škol

bylo připraveno tematické povídání:
„Velikonoce – zvyky a tradice“.
A co pro vás chystáme na květen?
4. 5. 2022 – „Dotek hypnózy“ - populárně-naučná a interaktivní přednáška Šimona Pečenky, C.Ht (místopředsedy Českého spolku hypnoterapeutů)
pro všechny, které tento obor zajímá.
Přednáška se koná ve středu, v 17:30 hodin v hlavní budově Městské knihovny
Jaroměř.
26. 5. 2022 – již čtvrté „přátelské setkání“ s Ludmilou Konvalinkovou na téma:
„Historie a inspirace šperky Madeleine
Albrightové“. Jak sama Madeleine říkala, šperky se staly její osobní diplomatickou zbraní, aniž by to vědomě plánovala.
Jakými šperky s příběhem se její sbírka
pyšnila, to se dozvíte ve čtvrtek od 17:00
do 19:00 hodin v hlavní budově Městské
knihovny Jaroměř.
A samozřejmě se můžete těšit na mnoho nových titulů, jak z beletrie, tak naučné a dětské literatury, které pro vás
knihovna zakoupila. V této souvislosti můžete také využít naši službu
„Kniha z Knihovny“, (viz webové stránky Městské knihovny Jaroměř, sekce
Informace – Užitečné informace).
Těší se na vás Městská knihovna Jaroměř
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JAŘINEC POTŘETÍ ROZPROUDÍ JARNÍ MĚSTO

Multižánrový festival Jařinec již potřetí přizve do Jaroměře a zejména Josefova pozoruhodné umělecké počiny a osobnosti.
Podle tradičního schématu se páteční program odehraje v blízkosti jaroměřského parku, vrcholem prvního
festivalového dne bude koncert Báry Zmekové, multiinstrumentalistky a písničkářky, jejíž „poezie v hudbě“ bude s prostředím altánu v Masarykových sadech bezpochyby skvěle
korespondovat.
Sobotní a nedělní festivalový program je situován ve vřelém prostředí
Bastionu IV, kde budete moci zhlédnout
inscenace pro celé rodiny, namátkou
Nedopečený koláček souboru Loutky
bez hranic, soubor Vi.TVOR zase přijede s loutkovým příběhem o hamižném medvědovi – Kde budeme bydlet,
ve večerních hodinách si na své přijdou

také starší diváci a milovníci divadelních experimentů. Připraveny jsou samozřejmě i hudební zážitky, k tanci a poslechu zazní
plzeňský klezmer band Mi
martef a pražská jazzová
fusion merenda. Počítáme
s návštěvníky hladovými
a žíznivými nejen po kultuře, takže během soboty i neděle bude k dispozici stánek s občerstvením.
Více informací o jednotlivých bodech
programu naleznete na stránkách ZUŠ
F. A Šporka (zus-jaromer.cz) a na sociálních sítích Kolegia hraběte Šporka (facebook a Instagram). Těšíme se na každého z vás!
Kolegium hraběte Šporka

KNIHA O HISTORII JAROMĚŘE OPĚT V PRODEJI
PUBLIKACE JAROMĚŘSKÝCH HISTORIKŮ, manželů Mertlíkových, pojednávající o historii města Jaroměře je opět v prodeji. Jedná se o dotisk v brožovaném provedení. Kniha je k dostání v Turistickém informačním centru
na nám. Československé armády 16 v Jaroměři za cenu 250 Kč.

POZVÁNKA NA DEN
OTEVŘENÝCH ÚLŮ
Včelařství JAMA –
Ing. Jaromír Mareček
si vás dovoluje pozvat u příležitosti
Světového dne včel
na III. ročník „Dne
otevřených úlů“ na
svou včelnici v Jaroměři – Josefově,
ve Vodárenské ulici (za ZŠ Josefov),
dne 27. 5. 2022 od 10:00-15:00 hod.
a 28. 5. 2022 od 10:00–14:00 hod.
Začátek plnění programu vždy
v celou hodinu.

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Život včely v úlu
Pracovní pomůcky včelaře
Vědomostní soutěž pro děti
Ochutnávka medu

Pokud by byl zájem ze strany některé ZŠ či MŠ je možné po dohodě
provést exkurzi dne 26. 5. 2022 od
09:00–14:00 hod.
Kontaktní e-mail: jamare@cbox.cz,
tel. č. : 605 806 096.
Ing. Jaromír Mareček

–krý–

REKONSTRUKCE WENKEOVA DOMU A DOMU č. p. 91 POKRAČUJE

Obyvatelé Jaroměře mohli v nedávné době zaznamenat, že se na Husově ulici zpoza demontovaného lešení „vyloupl“ dům č. p. 91
(součást Městského muzea v Jaroměři) v nové fasádě. Dokončena byla i oprava fasády Wenkeova domu, zde ale proměna není na
první pohled tak patrná.
Fasádní práce byly dokončeny i na zadním traktu domu. V současné době firma RITUS, s. r. o. dokončuje práce v interiérech obou domů, například sádrokartony a podlahy. Elektromontáže
a rozvody jsou prakticky dokončené.
V následujícím měsíci budou také zahájeny práce na revitalizaci dvora, nově určeného i pro veřejnost. Nyní dvůr
slouží jako staveniště, a proto byla jeho
revitalizace určena za poslední etapu
prací. Firma by měla veškeré práce dokončit a dům předat ke kolaudaci do poloviny června.
V další etapě projektu, v jehož rámci je
rekonstrukce financovaná (Centra tradičních řemesel na cestě Via Fabrilis),
budou instalovány nové stálé expozice.
Znovuotevření muzea je plánováno na
měsíc říjen tohoto roku, pokud se nevyskytnout nějaké neočekávané závažné
komplikace. Od té doby bude muzeum

opět, ve zvýšené míře, sloužit jaroměřské a turistické veřejnosti.
Součástí projektu je poměrně rozsáhlá česko-polská spolupráce, tzv. „měkká část“ projektu. V rámci této spolupráce probíhá vzájemná výměna putovních výstav a řemeslných workshopů. V nedávné době byla otevřena výstava „Řemeslné tradice na Jaroměřsku“
v Muzeum regionu Kladska. Tato výstava potrvá do konce prázdnin. Dne
9. července (v rámci velké tradiční akce
„Oživlý Josefov“) bude otevřena menší výstava kladského muzea, s tematikou historické i současné sklářské výroby v Kladsku. Tato výstava bude k vidění do konce září ve Stálé historické expozici v Josefově (Riegrovo nám.
č. p. 8). Součástí otevření výstavy bude celodenní workshop malování na
sklo, vedený polskými umělci. Tento
bude probíhat rovněž ve venkovních

prostorách areálu č. p. 8 (Josefovská kavárna). Protagonisty českých workshopů uskutečněných v městech polských
partnerů jsou pedagogové a studenti Střední školy řemeslné v Jaroměři.
Workshopy pro polskou veřejnost se
budou konat např. při příležitosti muzejní noci Muzea regionu Kladsko dne
13. května nebo v rámci akce Trhy starostky Kladska dne 28. května. Vedení,
pedagogům i studentům Střední školy
řemeslné velmi děkujeme za jejich velkou vstřícnost a pomoc při realizaci této části přeshraniční spolupráce.
Opětovné poděkování za podporu (a trpělivost při komplikacích během realizace) je také nutné vyjádřit celému vedení města Jaroměře a odboru majetku
města, který řídí nejen investiční (stavební) část projektu, ale z administrativní nutnosti i jeho měkkou část.
Rudolf Havelka, ředitel
Městského muzea v Jaroměři
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ROZHOVOR S 85LETÝM
SPISOVATELEM LITERATURY FAKTU JIŘÍM UHLÍŘEM
21. dubna 2022 oslavil 85. narozeniny PhDr. Jiří Uhlíř – regionální a literární historik, publicista, bibliograf, filmograf a emeritní profesor Střední lesnické školy v Trutnově, jemuž se Jaroměř od června 1961 stala domovem.
Vážený pane doktore, dovolte mi u příležitosti Vašeho jubilea položit Vám
několik otázek, které svým obsahem
budou směřovat k rodné Jasenné, městu Jaroměř a Vaší záslužné regionální
badatelské činnosti.
Jak již jsem uvedla výše, narodil jste
se v obci Jasenná. Zde jste přes třicet let působil jako kronikář (v letech
1976–2007). Jasenné jste rovněž věnoval několik svých prací. Mimo jiné jste
autorem ceněné vlastivědy obce, vydané v roce 1994 k 700 letům její existence. Jak se Jasenná proměnila od dob
Vašeho dětství? A je nějaká osobnost,
na kterou rád vzpomínáte?
Jestli se nemýlím, tak jste mi při jednom osobním rozhovoru vyprávěl
o místním římskokatolickém knězi
Janu Herzánovi, který Vás naučil jízdě na kole…
Jasenná se velmi proměnila za více
jak 30letého kontinuálního starostování (od prosince 1990 dosud) pracovité a moudré starostky, vysokoškolsky vzdělané a úspěšné inženýrky ekonomie, Jitky Slezákové (*1963)
Svá nejlepší a nejproduktivnější léta
doslova věnovala své rodné obci, která za jejího působení stále vzkvétá,
zlepšuje se její životní prostředí i blahobyt spoluobčanů. Mnohonásobně
zvětšila bohatství a nemovitosti obce. Pro její pracovitost, morální a lidské vlastnosti ji Jasenští mají rádi, váží si ji a stále ji po desetiletí volí za
příkladnou manažerku a představitelku obce.
Pater Jan Herzán byl skvělý katolický
kněz, který sídlil na faře č. p. 1 hned
vedle domku našich rodičů. Pečoval
o všechny farníky, ale i o nás, ministranty, kteří mu přisluhovali u oltáře v kostele sv. Jiří v Jasenné, kde se
kněz – plebán – připomíná již v době vlády „největšího Čecha“, císaře
Karla IV. k roku 1352. Takže moje rodná Jasenná si letos připomíná 670 let
od první písemné historické zmínky o existenci vůbec nejstarší dochované památky obce - kostela, stejně
jako je nejstarší uměleckohistorická
památka, zvon poledník sv. Jiří z roku
1508 ve věži tohoto kostela.
Velmi jsem si vážil také našeho dlouholetého pana faráře Mons. Antonína
Sýkory
(1912–1993),
skvělého
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rozloučit mimořádné množství lidí s tímto prostým, pracovitým, obětavým, laskavým a vzorným knězem, jehož charisma arcibiskup Karel
Otčenášek označil za „kněze svatého
života“.

renovátora
uměleckohistorických
památek i srdcí svých farníků i nevěřících. Byl to příkladný katolický
kněz pronásledovaný po únoru 1948
i jasenskými fanatickými komunisty
ve čtyřicátých i v padesátých letech
20. století.
Během 45 let kněžské služby
v Josefově a na Jaroměřsku (1948–
1993) byl vždy vzorem svým spoluobčanům. Svůj kněžský život naplnil příkladnou službou věřícím, trpícím, opuštěným i nemocným.
Trpělivě snášel všechny obtíže spojené s kněžskou službou v době komunistické totality. Antonín Sýkora však
zůstal věrný Vatikánu i svému biskupovi. V době normalizace nevstoupil do loajální organizace duchovních
Pacem in terris.
Za tuto věrnou i příkladnou službu veřejnosti, za obnovu 32 kulturních památek, zejména sakrálních
v 10 obcích okresu Jaroměř, Náchod
i Hradec Králové, za pořízení devíti nových zvonů v šesti obcích, mimo jiné i pro kapli sv. Anny v rodné Lubné u Litomyšle, za zbudování
smuteční obřadní síně s kolumbáriem v Jasenné (1972), za to, že vychoval
tři novokněze, za to, že byl duchovním vůdcem řádových sester atd., byl
mu u příležitosti jeho 80. narozenin
v pondělí 20. 7. 1992 udělen titul monsignore (papežský kaplan) Svatým
Otcem Janem Pavlem II.
Mons. Sýkora mně byl všestranným
vzorem. Měli jsme ho rádi. Při jeho
pohřbu v pátek 19. 11. 1993 se přišlo

Ještě v době studií na Vysoké škole
pedagogické v Praze (1955–1959) jste
v krajském vlastivědném sborníku
Hradecký kraj publikoval původní nářeční soupisy lidových jmen rostlin, živočichů a jídel na Jaroměřsku.
Tomuto tématu se věnovala i Vaše diplomová práce: „Lidová jména a názvy rostlin ze severovýchodní části Hradeckého kraje“. V této činnosti jste dále pokračoval i se svými studenty na Střední lesnické škole (SLŠ)
v Trutnově, kde jste 37 let vyučoval
český jazyk a literaturu. Dalo by se říci, že biologie patří mezi Vaše záliby?
Ano. Jako venkovský kluk jsem žil
v blízkosti přírody. Od dětství jsem se
zajímal o rostliny, vyšší houby i živočichy. Jedno naše pole se nacházelo
až u lesa Čápovka, takže les mne vždy
přitahoval.
Proto v mé knihovně mají přírodovědecké knihy početné zastoupení
a měl jsem to štěstí, že jsem se oženil s velmi hodnou a vzdělanou zemědělskou inženýrkou agronomie,
se kterou jsem se při toulkách v přírodě již za našich pražských studií
učil latinské názvy a botanickou nomenklaturu, což se mně pak hodilo, když jsem nastoupil na osmiletou základní školu na umístěnku do
pohraničního Pilníkova u Trutnova
(únor 1960–srpen 1961).
Zde mně přidělili, abych neaprobovaně vyučoval přírodovědu, konkrétně
botaniku a zoologii. Posléze jsem pak
37 let vyučoval tak trochu „motivující
lesnickou češtinu“ na Střední lesnické
škole v Trutnově (1961–1998).
Studenty jsem zdokonaloval nejen
v lesnické terminologii a v myslivecké mluvě (slangu), ale motivoval je
i výklady o lesnických a mysliveckých
motivech v dílech spisovatelů. Plně
jsem se sžil s přírodovědecky zaměřenou lesnickou školou.
Podařilo se mně některé studenty
získat též pro spolupráci s dialektologickým a onomastickým oddělením
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Ústavu pro jazyk český ČSAV (ÚJČ
ČSAV) v Praze. Jeho archiv obohatili 311 soupisy lidových jmen a názvů
rostlin a živočichů (36 prací) a soupisy pomístních jmen na katastrech obcí a polesí v ČR (275).
Byl jsem jediným středoškolským
češtinářem ČSR, který dlouhodobě
úspěšně spolupracoval s ÚJČ ČSAV
v Praze v letech 1971–1988.
K Vašim 80. narozeninám vydalo město Jaroměř Vaši obsáhlou bibliografii
„Bibliografie Jiřího Uhlíře 1954–2017“,
kde téměř 3000 záznamů odkazuje na
Vaši práci.
Na začátku září 2021 vyšla Vaše poslední kniha „Božena Němcová inspirací pro umění (1842–2020)“, na které jste s různými přestávkami pracoval přes 50 let. Je tato kniha opravdu
tou poslední? Nemáte ještě nějaké téma, které byste rád zpracoval?
Podle současné mé zdravotní situace jde skutečně o poslední, řekl bych
životní soupis, ohlasovou komentovanou výběrovou bibliografii o spisovatelce Boženě Němcové (1820–
1862), asi moje vůbec nejdůležitější

dílo coby autora literatury faktu, bibliografa a filmografa.
Což o to, chuť a plány by byly, ale síly ubývají, nejsem již schopen větší
publikaci ztvárnit. Snad vyjde – dáli Pán Bůh – ještě doplněk, dodatek
„Bibliografie Jiřího Uhlíře 1. 7. 2017
až 1. 7. 2022“ registrující mou produkci i ohlasy za posledních pět let.
K 5. 3. 2022 tento soupis eviduje takřka 350 anotovaných záznamů na více jak 50 stranách se 3 rejstříky. Vše je
připraveno k tisku. Dříve než odejdu
na věčnost, rád bych zanechal i evidenci mé odborné literárně publicistické a troufám si říci i snad tak trochu vědecké práce od května 1955 do
současnosti, do poloviny roku 2022.
Vždyť mým životním motem je křesťanská idea: „Služba lidem a vědě.
Milovat znamená chtít dobro pro toho
druhého.“ Zkrátka mám rád lidi a snažil jsem se přinášet lidem radost, doceňovat jejich práci a úspěchy a představovat veřejnosti jejich zásluhy
a přínos pro naši společnost, především formou medailonků.
A coby bibliograf a filmograf jsem usiloval ulehčovat vědcům a badatelům

heuristiku. To znamená nalézání, získávání, vyhledávání a hodnocení pramenů a informací. Proto jsem vyhledával a sepisoval literaturu o někom
či o něčem a usnadňoval tak badatelům vyhledávání zdrojů informací
a důležité literatury. Jde o velmi časově náročnou, ale velmi užitečnou
práci, kterou jsem podstupoval rád
a která i mne obohacovala a činila radost z objevování informací.
Snažil jsem se svými soupisovými díly, bibliografiemi a rešeršemi, vědcům a badatelům usnadňovat jejich
vědeckou práci, sloužit lidem i vědě.
Snad mně to bude připočteno Pánem
Bohem při posledním soudu k dobru.
Vždy jsem byl, jsem a budu bezpartijním, nestraníkem.
Milý pane doktore, děkuji Vám za odpovědi i za to, že jste mi věnoval čas.
Přeji Vám požehnané dny Vašeho života, pevné zdraví a milé lidi ve Vašem
okolí.
Mgr. Martina Vítková, historička a kurátorka
sbírek Městského muzea v Jaroměři

TO BUDE JÍZDA! POZVÁNKA UMĚLECKÉ KOLONIE BASTION IV

Ještě v dubnu byla v našem bastionu hrozná zima, kromě koncertního sálu, kde to sálalo teplem a písničkami v režii manželů
Šimkových. Nyní doufáme, že v květnu již konečně historické šancovkové zdi začnou trochu nasávat teplo, takže nám bude příjemněji při dalším uměleckém dění.
Poslední týden v dubnu u nás pobývali studenti Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně z ateliérů Módního designu
a Reklamní fotografie a vernisáž výsledků jejich Módního fotografického
workshopu byla k vidění pouze jeden
den, a to 29. 4. od 18:00.
Další vernisáž bude 6. 5. v 18 hodin.
Výstava pod názvem Historické impulzy nám přiblíží ušlechtilé fotografické techniky, jako např. kyanotypie,
Van Dyke, slaný papír, olejotisk, gumotisk, kallitypie, mokrý kolodiový proces. Přijďte se podívat, jak s těmito historickými technikami pracují současní
účastníci kurzů Ivana Nehery v Centru
uměleckých aktivit IMPULS v Hradci
Králové. Na vernisáži nás čeká také zajímavý doprovodný program.
Ve dnech 20.–22. 5. u nás přivítáme divadelní festival Jařinec, který pořádá jaroměřská ZUŠ spolu s Collegiem hraběte Šporka, a jak jsme si všimli už minule, bude to jistě velice zábavné i poučné,
a už se moc těšíme.
Naopak film, který jsme pro vás vybrali na poslední květnovou středu 25. 5. ,

příliš veselý není, ale zážitek to bude také zajímavý. Jmenuje se Pan Jones
a natočila ho Agnieszka
Holland na Ukrajině v roce 2019. Vypráví o odpovědnosti novináře, o novinářské odvaze a cti,
o tom, jak je snadné zaprodat svou profesní i lidskou duši. Je to odvaha vidět
a pojmenovat věci takové, jaké jsou, navzdory mocným tohoto světa, navzdory všemu pokušení. Dodnes umírají novináři za svou pravdu. Roku 1933 přijel mladý britský novinář Gareth Jones
do Moskvy, se záměrem udělat rozhovor se Stalinem. Navzdory úředním orgánům a agentům, kteří ho hlídají, se mu podaří dostat na Ukrajinu.
A o tom, co na vlastní oči viděl a přežil, se potom snažil přesvědčit Británii
a svět. Stalinova politika paradoxně na
území nepřehledné úrodné černozemě Ukrajiny vyvolala jeden z největších
hladomorů v dějinách lidstva. Filmový
večer začíná v 18 hodin a vlastní promítání v 19 hodin.

Umělecká kolonie by také ráda přispěla ke zpříjemnění života uprchlíků v Jaroměři, a tak jsme
vymysleli tzv. Ukrajinské
čtvrtky. Jedná se o pravidelný program hlavně pro
děti. Od 16 hodin si mohou děti něco vyrábět v textilním ateliéru pod vedením Lady Škaldové, zatímco maminky si mohou popovídat
u čaje či kávy. Na večer bude připraveno promítání pohádky nebo fi lmu pro
dospělé v ukrajinštině. Program je určen jak pro ukrajinské, tak pro české rodiče s dětmi, starší děti se můžou
účastnit bez rodičů.
Na závěr ještě připomínám, že se
nám opět naplno rozjíždí Alešova
Divokolárna, která vybavuje koly Ukrajince, děti i „brutalisty“ a bude přítomna víceméně u všech chystaných akcí. Tak neváhejte a přijďte se
svézt i vy!
Za Uměleckou kolonii Bastion IV
Markéta Škopková
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3. 5. v 19:00
Koncert
4TENOŘI
Městské divadlo Jaroměř
www.divadlojaromer.cz
4. 5. v 17:00
Středeční koncert před vinotékou
DEMOBAND
Náměstí ČSA 60
Pořádá: Stanislav Rudolfský
6. 5. v 18:00
Benefiční koncert
VYROSTEŠ, SYNU/ ВИРОСТЕШ ТИ, СИН
Vystoupí: Kytarový betlém
Matyáše Brauna a Miloš Dvořáček
Pořádá: ZUŠ F. A. Šporka ve spolupráci
s Diecézní katolickou charitou v Hradci
Králové
6. 5. v 18:00
Vernisáž výstavy fotografií s doprovodným programem
HISTORICKÉ IMPULZY
Okružní 242, Josefov
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
ve spolupráci s CUA Impuls v Hradci
Králové
7. 5. od 15:00
ZAHÁJENÍ SEZÓNY V MUZEU MAGIE
Náchodská 432, Jaroměř
Pořádá: Muzeum magie v Jaroměři
7. 5. v 19:00
Koncert
GUTALAX – THE SHITPENDABLES TOUR
Bastion No.35
www.bastion35.cz
10. 5. v 17:30
Přednáška
ŽIVOT SE SOBY A ROPOU
Městské divadlo Jaroměř – sál Jaromír
Pořádá: Česká křesťanská akademie v Jaroměři a Josefově a Městské
muzeum v Jaroměři
11. 5. v 17:00
Středeční koncert před vinotékou
PAVIJÁN
Náměstí ČSA 60
Pořádá: Stanislav Rudolfský
12. 5. v 17:00
Školní akademie 2022
POJĎME SE (NE)BÁT
Městské divadlo Jaroměř
Pořádá: ZŠ Na Ostrově
13. 5. v 16:30
Loutkové divadlo
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VYVRAŽDĚNÍ VRŠOVCŮ
Městské divadlo v Jaroměři
– učebna Suterén
Pořádá: Loutkové divadlo Maminy
14. 5. od 10:00
Akce pro celou rodinu
PIVNÍ POHODA
Masarykovy sady, Jaroměř
www.jaromer-josefov.cz
14. 5. od 14:00
DĚTSKÝ DEN V SEMONICÍCH
Areál hasičské zbrojnice v Semonicích
Pořádá: Osadní výbor Semonice
15. 5. v 13:30 a 15:00
Loutkové divadlo
FAUST
Boučkovo loutkové divadlo
BOĎI Jaroměř
www.bodi.cz
15. 5. v 15:00
Koncert
VESELÁ TROJKA
Areál Říčních a slunečních lázní
na Úpě, Jaroměř
Pořádá: Říční a sluneční lázně Na Úpě
v Jaroměři
17. 5. v 19:00
Koncert
KPH – TANGO LETEM SVĚTEM
Městské divadlo Jaroměř
www.divadlojaromer.cz
18. 5. v 17:00
Středeční koncert před vinotékou
HRADECKÝ ŠRAML
Náměstí ČSA 60, Jaroměř
Pořádá: Stanislav Rudolfský
19. 5. v 17:30
Přednáška
PŘÍBĚH JAROMĚŘSKÉHO RODÁKA
JANA HEJNY (1915–1941)
Městské divadlo Jaroměř – sál
Jaromír
Pořádá: Městské muzeum v Jaroměři
a NPÚ v Josefově
20. 5.–22. 5.
Multižánrový festival
JAŘINEC
Místo konání: dle plakátku
(str. 31 tohoto Zpravodaje)
Pořádá: Kolegium hraběte Šporka
21. 5. od 9:00 do 12:00
Den otevřených dveří
DĚTSKÝ DEN V POSÁDCE JOSEFOV
Vojenské zařízení 5512,

UPOZORNĚNÍ:
Změna programu vyhrazena.
Seznam pořadů nemusí
být kompletní.
Novoměstská ul. 227, Josefov
Pořádá: Vojenské zařízení 5512, Josefov
21. 5. v 14:00
Akce pro děti
PUTOVÁNÍ ZA KAŠPÁRKEM
Masarykovy sady, Jaroměř
www.divadlojaromer.cz
24. 5. v 19:00
Kinoklub
VYŠEHRAD: FYLM
Městské divadlo Jaroměř
www.divadlojaromer.cz
25. 5 od 19:00
Filmově vzdělávací klub
PAN JONES
Okružní 242, Josefov
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
25. 5. v 17:00
Středeční koncert před vinotékou
ALFÍK
Náměstí ČSA 60, Jaroměř
Pořádá: Stanislav Rudolfský
28. 5. v 10:00
Pohádkové představení pro děti
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – BYLO, NEBYLO
Městské divadlo Jaroměř
www.stistkoapoupenka.cz
29. 5. od 14:00 do 17:00
JAROMĚŘSKÝ DĚTSKÝ DEN
Park u knihovny v Jaroměři
Pořádá: DDM Klíč
1. 6. v 17:00
Středeční koncert před vinotékou
KRVESAY
Náměstí ČSA 60, Jaroměř
Pořádá: Stanislav Rudolfský
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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. Československé armády 16, Jaroměř, tel.: 491 847 220, Městská knihovna,
Traxlerova 110, Josefov, tel.: 491 813 141. UPOZORNĚNÍ: Jednotlivé akce mohou být zrušeny.
ÚTERÝ 3. KVĚTNA V 19:00 hod.
Městské divadlo - Velký sál

4 TENOŘI

Špičkový program od držitelů ceny Thálie, sólisty Národního divadla
v Praze a legendy českého hudebního
divadla. Repertoár složený ze slavných
muzikálových hitů, písní K. Svobody,
swingových evergreenů a operních árií
v interpretaci vyhledávaných a oceňovaných sólistů předních českých scén
hudebního divadla.
Účinkují: Marian Vojtko, Pavel Vítek,
Jan Kříž a Michal Bragagnolo, Unique
Quartet a doprovodní hudebníci.
ÚTERÝ 17. KVĚTNA v 19:00 hod.
Městské divadlo - Malý sál
409. abonentní koncert KPH

TANGO LETEM SVĚTEM

Celý večer bude protkán specifickými rytmy a melodiemi tanga, které se
proměňovaly tak jako okolní svět. Jinak

zná tango v roce 1920 v podání Carlose
Gardela oproti tangu současného francouzského skladatele Richarda Galliana.
Jinak se hraje tango v Japonsku, kde se
mísí s tradiční asijskou hudbou oproti
tangu v Polsku, kde argentinský rytmus
doprovází zpěvnou židovskou melodii. Program na počest Astora Piazzolly
k 100. výročí jeho narození.
Účinkují: Markéta Laštovičková - akordeon, Magdaléna Ochmanová - klavír.
SOBOTA 21. KVĚTNA od 14:00 hod.
Masarykovy sady, Jaroměř

PUTOVÁNÍ ZA KAŠPÁRKEM

Předposlední květnovou sobotu bude
park plný pohádkových postav. Po parku budou rozmístěna
stanoviště s úkoly a u každého z nich
bude čekat pohádková postava. Za splněné úkoly děti získají razítka na kartičku a za vyplněnou kartičku na konci trasy dostane každý od Kašpárka
odměnu, diplom a ještě si bude moci

zaskákat na skákacím hradu. Určeno pro
děti všech věkových kategorií.
Startovné je 50 Kč, putování začíná
u divadla.
ÚTERÝ 24. KVĚTNA v 19:00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub

VYŠEHRAD: FYLM

Po úspěšném onlinovém seriálu přichází
postava Laviho v novém kabátě celovečerního filmu, za kterým stojí jeho původní tvůrci. A to jak na poli scénáře, režie, kamery, produkce, tak i na poli hereckého obsazení. Lavi je pořád stejný,
jen mu život přináší nová dobrodružství
a mnohá překvapení, která z něj dělají
ještě dospělejšího Laviho.
Hrají: J. Štáfek, J. Prachař, O. Pavelka,
J. Ployhar a další.

ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř
ve spolupráci s Diecézní katolickou charitou Hradec Králové
Vás zve na

benefiční koncert, konaný pod záštitou starosty města
Josefa Horáčka

[благодійний концерт під егідою міського
голови Йозефа Горачека]

Pátek 6. 5. 2022 v 18:00 hodin

“ Виростеш ти, сину…”
VYROSTEŠ, SYNU …
Městské divadlo v Jaroměři.
[Муніципальний театр в Яромержі]

Vystoupí
Kytarový betlém
Matyáše Brauna
a Miloš Dvořáček

Přijměte naše pozvání jako poděkování
za Vaši pomoc.Výtěžek z dobrovolného
vstupného bude věnován ukrajinským
dětem a jejich maminkám.
www.zus-jaromer.cz
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VOJENSKÁ POŠTA Z JOSEFOVA DO ROKU 1918

Úvodem chci zdůraznit, že pro rozsáhlost a četnost dokladů zde uvádím výběr z korespondence a z období první světové války
pouze několik otisků ze zde dislokovaných zařízení.
Vojenská pošta z Josefova odcházející zprvu převažovala nad poštou civilní. Časově lze rozdělit vojenskou korespondenci na tři období. První od založení pevnosti končí válkou v roce 1866,
druhé končící rokem 1914 a třetí, nejobsáhlejší v období první světové války. V prvním období se jednalo o úřední
korespondenci odesílanou z velitelství
pevnosti a zde sídlících útvarů na vojenské orgány a úřady po celé Rakousko –
uherské říši. (1.)
Z období Prusko – rakouské války roku 1866 je korespondence velice vzácná. Armádní sbory rakouské armády se
do Jaroměře a Josefova dostavily až těsně před bitvou u Hradce Králové a zdržely se zde velmi krátce. Za nimi v zápolí postupovaly i expozitury polní pošty.
V době bitvy měly sídlo v Hradci Králové.
Dosud jsem korespondenci odeslanou
z Josefova nebo Jaroměře osobně žádnou neviděl ani v aukcích ani ve výstavních exponátech. (2.)
Po roce 1866 až do začátku první světové války se vyskytuje korespondence z manévrů, o které byl článek v březnovém čísle Zpravodaje. Vedle úřední korespondence velitelství jednotlivých útvarů se vzácně vyskytuje korespondence logistických zařízení sloužících k podpoře činnosti bojových útvarů. V Josefově pracoval v osmdesátých létech 19. století vojenský výstrojní
sklad, který na své korespondenci používal razítko s třířádkovým textem K. K.
/ MILITÄR – VERPFLEGS – MAGAZIN /
ZU JOSEFSTADT v modré barvě.
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Zajímavé je i razítko místního velitelství
Josefov, také v modré barvě. Otištěno je
na úředním dopise odeslaném 12. listopadu 1884 do Prahy adresovaným také
na pražské místní velitelství. (4.)
Záhlaví dopisního papíru důstojníka
místního velitelství s armádními motivy a motivy významných budov, který
používal pro soukromou korespondenci v roce 1894. (5.)
V období první světové války byl Josefov
využíván, mimo jiné, jako tábor především pro vojenské zajatce z Ruska,
Turecka a Itálie, dále pak zde působila
pevnostní nemocnice a stavební správa
pevnosti. Jejich existenci dokládají jejich
útvarová razítka různých barev a pečetě na různých typech poštovně prošlých
dokladů.
Pro představu, jak pracovala josefovská pošta v období první světové války,
uvádím několik podrobností. Již 7. srpna 1914 žádalo staniční velitelství o to,
aby zásilky polní pošty byly podávány na místní velitelství. 9. prosince 1914
zaslalo Okresní hejtmanství vyhlášku
o přijímání balíků pro polní pošty našich vojáků k Vánočním svátkům.
4. března 1915 se na poštovním úřadu nashromáždilo velké množství balíků pro ruské zajatce, které nemohly být
doručeny, protože ti již byli internováni na jiných místech. Do Josefova byly ruskými zajatci zavlečeny neštovice.
Poštovní ředitelství nakázalo povinné
očkování pro všechny poštovní zaměstnance, které provedl obvodní lékař Jan
Kukla dne 4. března 1915.

15. září 1915 převzal převážení zdejší
pošty na nádraží a zpět hostinský Jan
Voborník z hotelu Šrámek za roční pacht 3650 korun. Povozník Václav Fejgl,
který měl toto povoznictví po 5 roků
najaté za 3350 korun ročně, se pachtu
vzdal. Velitelství tábora poskytlo zdejšímu poštovnímu úřadu ruského válečného zajatce Jindřicha Joskoviče k vyřizování takzvané „ruské pošty“. Joskovič
přijímal a třídil zásilky z Ruska pro zdejší zajatce, práce bylo velice mnoho.
U poštovního okénka se na něj obracelo
i mnoho místních, aby jim napsal v ruštině adresu na zajaté rakouské vojáky v Rusku, čemuž velice rád vyhovoval
a energicky odmítal jakoukoliv „diskreci“. Údajně šlo o bohatého obchodníka
či továrníka, ale on sám to nikdy nepotvrdil. Je pravdou, že krásně psal a mluvil rusky, polsky, německy a francouzsky. Velice dobře rozuměl česky, pocházel z Haliče. Od 1. října 1916 byla přeložena takzvaná ruská pošta z poštovních
místností v josefovské radnici do budovy staničního velitelství. Ruské balíky
se otevíraly a třídily tam. Po skončení
války zůstalo v Josefově poměrně velké
množství ruských zajatců, kteří se odmítli vrátit domů.
Korespondence z první světové války je
velké množství a týká se především josefovské pevnostní nemocnice a pak
různých zařízení spojených s činností
zajateckého tábora. Zde uvádím několik
ukázek razítek a pečeť. (3., 6., 7., 8.)
Jaroslav Borůvka
Foto: archiv autora.
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HRABĚNČINY OKOVY

Příběhů a různých událostí se muselo v bývalé pevnosti Josefov odehrát nepočítaně. Jako vzpomínka na ně nám zbyly jen ty zapsané a naštěstí do dnešních dnů dochované. Josefovský patriot pan Antonín Hofmeister jich velké množství zapsal do svých Pamětních
knih. Kolik dalších se jich asi událo a zapsáno být nestačilo?
Roku 1919 získal jsem z pozůstalosti zámečníků bratří Václava a Vojtěcha
Hánlových v Josefově č. p. 84 okovy, které svými rozměry a vahou byly ukuty pro
pevnostního trestance „něžného pohlaví“ – pro ženu. Sestávají ze dvou železných okovů, jednoho na ruku v průměru
6 cm a jednoho na nohu v průměru sedm
a půl centimetru. Spojeny jsou řetízkem o třiatřiceti podlouhlých článcích
110 cm dlouhým. Hánlové převzali je od
Václava Exnera, fortifikačního zámečnického mistra v Josefově, který měl svůj
byt v domě č. 46 a tamtéž na dvoře dílnu.
Tam měli také dílnu bratři Hánlové, oba
svobodní, známí alkoholici. Hospodařila
jim sestra Marie, taktéž svobodná.

OKOVY MAJÍ SVOJI HISTORII

Po zdolání revolučního hnutí v Uhrách
r. 1848/1849, bylo v pevnosti josefovské
žalářováno několik desítek Maďarů, příslušníků vyšších tříd, šlechticů, jimž se
tehdy říkalo zde „magnáti“. Starožitník
Josef Duška, spisovatel Pamětí c. k. pevnosti a královského svobodného města Josefova se zřetelem k dějinám vlasti a vojenství /Jaroměř r. 1866/ píše na
stránce 302: „Hraběnka Telekyová též
sem (do Josefova) dopravena v průvodu své přítelkyně se strážemi a v okovech spoutána, pro kterouž připraveno
vězení v malých kasárnách do náměstí u Novoměstské brány proti domu číslo 78“.
Telekyová byla v Josefově vězněna rok.
Není bezpečně jisto, že okovy, které jsou v Josefově známy pod jménem
„hraběnčiny“, byla sevřena hraběnka
Telekyová. Tvrdí se také, že je nosila jistá Boerová. V městském muzeu josefovském nalézá se jeden německy vedený
seznam politických vězňů z Uher. V seznamu jméno Telekyová zapsáno není,
možná, že je v seznamu vedeném jiného roku. Je tam však zápis, jenž v překladu zní: „Kenderessy Anna de Nagy
Borivoj z Nikefalva, narozená hraběnce z Boer, 35letá, vdova po statkáři, odsouzená r. 1854 pro velezradu k smrti provazem. Kvalifikace: Velice zkroušená, bezútěšná, osudu odevzdaná, stále
nemocná. Zasluhuje nejvyšších ohledů“.
Dle poznámky byl ji trest změněn nejprve na 10letý, později 5letý. V Josefově
sdílela téměř dva roky osud se svým otcem, advokátem Antonínem z Boer, odsouzeným k 20letému žaláři v těžkých

okovech. V říjnu r. 1856
byla Boerová dopravena z Josefova na pevnost Terezín. Ostatní
není známo. Po amnestii uherských politických vězňů snímal všem
okovy fortifikační zámečnický mistr Václav
Exner. Okovy, které sejmul omilostněné hraběnce Telekyové, nebo nemocné Boerové,
ponechal si na památku. O tyto okovy byl
v Josefově velký zájem.
Nikdo nemohl Exnera
přimět, aby se od této památky odloučil. Okovy visívaly v pokoji jeho bytu na
stěně mezi okny, nač se také jako malý chlapec dobře pamatuji, bylť Exner
mým strýcem a často jsem u něho dlel
návštěvou.
Jak jsem již zmínil, převzali po Exnerovi
dílnu bratři Hánlové. Koupili také zároveň zařízení bytu a tak se k Hánlům dostaly i „hraběnčiny okovy“. Hánlové neměli pro historické památky josefovské
žádného pochopení, ač pro místní památky jiného druhu byli přímo posedlí.
Kupovali kradené erární mříže, železná
vrata z pevnostních min, klíče, krumpáče apod., což vše při svém řemesle s prospěchem zužitkovali.
Po „hraběnčiných okovech“ jako by se byla zem slehla. Starožitník Duška se marně po nich pídil, také nějací důstojníci
několikrát je u Hánlů ve starém železe
hledali. Vše nadarmo. S Hánly stále opilými nebylo o tom kloudné řeči. Okovy
zmizely. Už se mělo za to, že jich bylo
dávno při řemesle k něčemu upotřebeno, až když na pannu Márinku Hánlovou
dolehla nouze a byla nucena svůj skrovný majetek kus po kuse rozprodávati, vyšťárala odkudsi i hraběnčiny okovy a znajíc moji zálibu, nabídla mně je
ke koupi. Smluvili jsme se na 5 zlatých.
Byly to tehdy pro mne velké peníze, ale
rád jsem je obětoval s tím blahým vědomím, že jsem zase jednou jednu památku na starý Josefov před zavlečením, nebo před zničením zachránil. Okovy chovám v bezpečí a v lásce co doklad časů
dávno minulých, tak, jako je choval až do
své smrti můj strýc Václav Exner.
Která z nich je nosila? Hraběnka
Telekyová, nebo Boerová? To se už nikdo

Napoleona III.

a nikdy víc nedopátrá, dávno již obou naživu není. Strýc Exner
rozžehnal se se světem
roku 1894, Václav Hánl
v roce 1908, Vojtěch
Hánl se upil r. 1918
a Márinka Hánlová se
oběsila roku 1920. Jak
jsem si kdysi z nějaké
knihy poznamenal, byl
hrabě Ladislav Teleky
r. 1848/1849 při dvoře předsedy republiky, potom jako vyslanec
uherské revoluční vlády
u císaře francouzského

Zdroj – Hofmeister, Antonín, Upomínky
z dětství a jiné II., Hraběnčiny okovy, r. 1927
Text upravil a foto domu č. p. 46
pořídil Jindřich Polák.

VÝSTAVA – JAROMĚŘ
LET MINULÝCH
PRŮŘEZ DOBY PRVOREPUBLIKOVÉ
AŽ PROTEKTORÁTNÍ

Výstava je zaměřená na město
Jaroměř v průběhu let 1918 až
1945. K vidění jsou různé soubory dokumentů vztahujících se
k životu ve městě.
Zajímavostí je soubor originálních fotografií z květnových dnů roku 1945 vydané nakladatelstvím
A. Šmahel, dále časopis JAS vydávaný Československou obcí sokolskou
v Praze ve formě týdeníku (v roce
1930 bylo číslo 41 celé věnováno městu Jaroměř) či pozůstalost po panu
Oldřichu Škodovi, kde mimo jiné najdete soubor novin informující o úmrtí TGM.
V tomto roce si též připomínáme
80 let od Heydrichiády, která bohužel
zasáhla i do našeho města. Součástí
expozice je kniha Nechodí už? (památka A. Šmahela), tuto vlastním
nákladem vydala A. Šmahelová. Za
zmínku stojí i další kniha, která byla vydaná na památku padlým sokolům Tělovýchovné jednoty Sokol
v Jaroměři a jako perlička je vystaven
dobový oblek z 40tých let, který si zahrál ve filmu Anthropoid.
Výstava pochází ze soukromé sbírky
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Jakuba Exnera a jeho ženy, kteří se
sbírání artefaktů z Jaroměře let minulých a osobě TGM věnují už několik let.
Jakub Exner

Jakub Exner je rodák z Jaroměře, mezi jeho koníčky patří historie, a to
převážně období První republiky.
Spolu s celou rodinou se účastní různých dobových akcí, či veteránských
závodů motocyklů. K historii ho přivedla četba válečné literatury faktu
a posléze sestavování vlastního rodokmenu, který určil daný okruh jeho zájmu.

POZVÁNKA NA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
VÁŽENÍ
RODIČE,
dne
11. června 2022 se uskuteční vítání
nových občánků města Jaroměře,
na které jste srdečně zváni.
Vítání se uskuteční v obřadní síni
Městského úřadu v Jaroměři a proběhne v několika skupinkách.
Proto žádáme rodiče dětí, kteří budou mít zájem se této slavnostní
události zúčastnit, aby si domluvili
hodinu buď osobně nebo na tel. čísle: 491 847 242, paní Jana Gajdošová,
nebo na tel. čísle: 491 847 241, slečna
Petra Wagenknechtová, nejdéle do
8. 6. 2022. Z tohoto setkání je pořizován videozáznam a fotografie.
Těšíme se na setkání s vámi.
matrika Jaroměř

POZVÁNKA DO MUZEA MAGIE

Příroda ožívá, temné noci se zkracují, pomalu odkládáme čepice i roušky. I zpěv
ptáků kolem Úpy vítá jaro a oznamuje všem, že se opět blíží období sluníčka, koupání, výletů a dalších letních aktivit. Spolu s nimi se blíží i již 13. sezóna Muzea magie v Jaroměři, které v roce 2009 vybudoval jaroměřský rodák a kouzelník tělem
i duší pan Jaroslav Zach.
Dovolujeme si vás i letos pozvat na zahájení sezóny v sobotu 7. května 2022,
kdy se můžete od 15:00 hod. těšit na
kouzelnické vystoupení mistrů Magické
lóže Michala Siloráda Patrčky a jejich
hostů. Od tohoto dne bude o všech víkendech a svátcích muzeum opět otevřeno pro veřejnost až do konce září, pro větší skupiny je možné po předchozí dohodě zorganizovat mimořádné
prohlídky a kouzelnické programy i v jiné dny. Expozice i areál muzea prochází dalšími úpravami a máte se jako vždy
na co těšit.
Již tradičně letos v sezóně uspořádáme
i pravidelné „Magic party“ každou první sobotu v měsíci od 15:00 hod., tedy již

nyní si můžete do svých kalendářů zapsat také termíny 4. června, 2. července, 6. srpna a 3. září.
S ohledem na úspěšné ohlasy jsme se
rozhodli letos zopakovat i Dušičkovou
akci – „Noc kouzel u Muzea magie“, kdy
dne 29. října můžete zhlédnout další kouzla, tentokrát v tajemné atmosféře podzimního večera za svitu pochodní a svíček, ti odvážnější si pak
mohou projít „stezku odvahy“ přes naše pohádkové bludiště. Pro všechny děti pak budou opět připraveny soutěže,
po jejichž splnění mohou získat „Poklad
Jardy Zacha“.
Za Magickou lóži M. S. Patrčky a Muzeum
magie v Jaroměři se těšíme na vaši návštěvu

UKLÍZÍME JAROMĚŘ S RUN FOR PLANET

V sobotu 9. 4. se i v Jaroměři uskutečnila akce „Ukliďme Česko“. V našem městě se
pořadatelství ujal spolek Run for Planet, který možná znáte z úspěšných sportovně
ekologických akcí Jaroměř běží pro Planetu i z multikulturních večerů v letním kině
„Filmy pod pevností“.
Na facebookové události bylo přihlášeno přibližně 60 našich spoluobčanů, ale
nepříznivá předpověď některé odradila.
Pro úklidovou akci byla vybrána lokalita Na Vinicích. Dobrovolníci čistili nejen příkopy a meze, ale také se spouštěli na horolezeckých lanech ze stráně
od silnice až k Labi. Na cestu vytahovali kvanta plastů, plechovek a starého
oblečení. Mezi nejoriginálnější nálezy
patřily autobaterie, kuchyňské nádobí
a nákupní košík. Sebraný odpad se třídil do čtyř kategorií.

Devatenáct účastníků této záslužné akce naplnilo 34 polyetylenových pytlů. Nejmladším účastníkem byl tříletý
Sebastian a nejstarším dvaašedesátiletý občan z Jaroměře.
Kromě již zmíněné oblasti Na Vinicích
se podařilo vysbírat i přilehlá luka za
vodní elektrárnou a to až k lokalitě
Staré Labe.
V podvečer proběhlo v prostorách
Umělecké kolonie v Bastionu IV tematicky související promítání filmu
„A Plastic Ocean“.
Jiří Miler

FOLKOVÉ VEČERY ROZŠIŘUJÍ REGIONÁLNÍ OBZORY

Prostory Umělecké kolonie v josefovském Bastionu IV., kde se konají páteční Folkové večery, se od svých začátků těší velké oblibě a návštěvnosti. Patří k hudební pestrosti, kterou naše město nabízí. Každý posluchač jakékoli hudby si tak v nějakém místním objektu najde to svoje.
Poté, co autor těchto řádků vstoupí do Bastionu IV., zamíří hned
do místnosti, kde Jakub Mertlík z Občerstvení Na Špalkách prodává něco k snědku, ale hlavně něco k pití. Nabídka je pestrá.
Oblíbeným nápojem je dvanáctka Josefovského ležáku se svou
mnohaletou historií. V roce 1840 byl v tehdy zvané pevnosti Ples
postaven pivovar. Jde o spodně kvašené pivo inspirované tradičními pivy Vídeňským ležákem a bavorským Märzenem z dob
Rakouska-Uherska. Je tmavší než český ležák s příjemnou doznívající hořkostí. Použité slady z velké většiny rakouského a bavorského původu. Pro Občerstvení Na Špalkách Josefovský ležák exkluzivně vaří vrchní sládek pivovaru Tambor Martin Vrba.
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Posilněn josefovskou pivní tradicí, která původně zanikla s rokem 1948, se můžeme nechat unášet tvorbou Saši Niklíčkové
a Davida Šitavance. Multiinstrumentalistka nabízí žensky pojatý folk spojený se sebeironií. Přítomné publikum si získala hned
od první písně. Nymburský kytarista přináší zase humorem nasáklé pohodové písničky.
O týden později bylo narváno. S podtitulem „Začalo to
v Expanzi…“ slavili AltanTrio svých 10 let na scéně. Byla to náramná oslava. Mezi gratulanty patřili Jitka Holcová, Andrea
Kollová a Martina Juhošová s narozeninovým dortem, láhev vína Triu předal Jiří Miler, další přání vznesly muzikantky

SPOLEČENSKÁ KRONIKA |

květen | 22
z Napohodu, nechyběli ani Ivo a Zdeňka
Plecháčovi a další. AltanTrio přináší stále více známé písně zasazené především do regionu, tentokrát také doplněné autorskými skladbami dua Dvajaja včetně hostující houslistky Pavly Šimkové. Večer uzavřeli Vítězslav Marek a Rostislav Lenc jako RosViť s převzatými bluesovými písněmi. Jednou z magických chvil bylo Baroko
Richarda Müllera.
První březnový pátek patřil domácím umělcům folku a country scéně Nadě Hůlkové
a Olině Ježkové neboli Country Harmony
v autorském recitálu a jaroměřské bluegrassové legendě Úlet.
O čtrnáct dní později byl večer genderově vyvážený v autorském recitálu Jany Erbenové
z Vrchlabí a Petra Bischofa z Jaroměře. Svou
poznámku, že tak úplně neumí hrát na kytaru, sama dokázala od prvních tónů docela vyvrátit, těch několik akordů úplně stačilo. Petr Bischof tentokrát přinesl svou druhou hudební tvář plnou humoru a nadsázky.
V období psaní těchto řádků proběhl zatím
poslední koncert „na apríla, ale bez apríla“
– pražské Alfik Trio zahrálo převzaté písně SeMaForu, zatímco mělnický rodák Libor
Bradáček přinesl syrově pojaté příběhy.
Koncerty přinášejí kromě hudební a přátelské sounáležitosti také příležitost pro sebevyjádření. Folk není jen o písničkách popisujících romantiku, přírodu nebo přátelství, ale
také různorodou reakcí na současná témata,
někdy mírně diskutabilní. Bylo tak naprosto
namístě jeden večer věnovat prostor pro hudební příspěvek Anny a Inny z Ukrajiny.
Poslední koncert proběhl 22. dubna v podání Slávka Maděry a VilMy z Prahy a kapely
Napohodu. Mezitím začíná pokračování tradičních středečních koncertů na podloubí
před Vinotékou u sv. Mikuláše vždy od 17 hodin. Folková Jaroměř stále žije.

ROZLOUČENÍ
BŘEZNU A DUBNU
Jindřiška Kilevníková
Hana Homolková
Vladimír Zídek		
Zdenka Petržíková

94 let
82 let
63 let
77 let

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

TICHÁ VZPOMÍNKA

Dne 12. dubna 2022 by se dožil 62 let náš bratr Josef Potoček
z Velichovek.

Stále vzpomíná rodina

ŽIVOTNÍ
JUBILEA
V ÚNORU
Alena Vodová		
Hana Paďourová		
Josef Branda		

87
86
86

V BŘEZNU
Emilie Hubálková
Zdeňka Symerská
Alena Červená		
Jaroslav Andrle		
Blanka Vágnerová
Růžena Peterová		
Zdeňka Uhlířová		
Věra Čílová		
Jarmila Kučová		
Oldřiška Domáňová
Růžena Golasová
František Doseděl
Edeltrud Moserová
Zdeňka Juglová		
Miluška Součková
Anna Bernasová		

87
85
92
87
92
96
88
92
95
95
86
88
90
88
89
92

Srdečně gratulujeme!
matrika Jaroměř

Petr Hrudka

VESELÁ TROJKA NA
ÚPSKÉM KOUPALIŠTI
Koupaliště Na Úpě v Jaroměři zahajuje v květnu svoji novou
sezónu! Přes zimu jsme nezaháleli a zlepšovali areál, aby
se vám u nás líbilo. Pstruží sádky budou opět plné pstruhů, takže si můžete přijet zarybařit a dát si k obědu pečeného pstruha. A ještě jedno pozvání. V neděli 15. 5. 2022 v 15:00
k nám ze Šlágru přijede zahrát VESELÁ TROJKA. Lístky budou v předprodeji v Turistickém informačním centru na
náměstí Československé armády a ve zmrzlinovém stánku
U MACHŮ na ul. Hradecká.
Těšíme se na vás!
Říční a sluneční lázně Na Úpě v Jaroměři
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OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVOU SVÁTKU JOSEFA V PEVNOSTNÍM MĚSTĚ JOSEFOV
V sobotu 19. března 2022 se uskutečnila Oslava svátku Josefínek, Pepíků a také pevnostního města Josefova, jehož jméno se pyšní po jeho zakladateli Josefu II. Slunečné jarní počasí přilákalo na parkoviště u Občerstvení Na Špalkách mnoho místních i přespolních návštěvníků.

Oslavu provázel doprovodný program,
v jehož rámci vystoupily mažoretky

Carmen a k poslechu zahrálo jaroměřské hudební duo 2JAJA (Jana a Pavel
Šimkovi). Celá oslava byla doprovázena hudební produkcí DJ MEDY.
Pro malé i velké návštěvníky
byl připraven stánek a dílnička se šperky a korálky Terezy
Horké. Zájemci si mohli vyrobit vlastní korálkové náramky, které si na památku odnesli domů.
Organizátor akce Klub přátel Josefova již tradičně na
oslavu zakoupil 50litrový sud
piva, který návštěvníkům

čepoval zcela zdarma. Pro velký zájem
byl sud vyprázdněn již za necelou hodinu. I přesto měli návštěvníci akce možnost se občerstvit. V Občerstvení Na
Špalkách se na čepu nabízel místní speciál Josefovský Ležák 12°, pivo vařené od
roku 2021 v pivovaru Tambor ve Dvoře
Králové nad Labem výhradně pro uvedené občerstvení.
Klub přátel Josefova děkuje všem návštěvníkům za hojnou účast a klidný
průběh akce. Věříme, že se za rok opět
setkáme na stejném místě a znovu společně oslavíme svátek Josefa.
Klub přátel Josefova

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO MILÍČŮV DŮM JAROMĚŘ
NZDM LUCERNA – JSME TU PRO VŠECHNY DĚTI A MLÁDEŽ I V ROCE 2022!

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, nízkoprahové zařízení Lucerna mohou navštěvovat všechny děti od 6 do 21 let. Rády jim pomůžeme se školou,
poradíme nebo vyslechneme při řešení problémů, poskytneme potřebné informace nebo u nás mohou smysluplně trávit volný čas.
Dětem a mládeži poskytujeme prostor, kde se spolu mohou
setkávat, hrát deskové hry, tvořit a kreativně se rozvíjet, sportovat nebo si jen tak povídat o různých tématech. Službu poskytujeme zdarma. Aktivity klubu Lucerna jsou financovány
z prostředků veřejné sbírky Krabice online pořádané Diakonií
ČCE. Všem, kteří se do sbírky zapojujete, moc děkujeme.

A CO JE U NÁS NOVÉHO?

V únoru a březnu jsme pořádaly preventivní programy pro
Střední školu řemeslnou v Jaroměři na téma: Právní minimum. Lekcí se zúčastnilo 140 studentů střední školy.

Nově k nám můžete docházet na taneční kroužek, který se koná každé pondělí, úterý a čtvrtek. Za sebou máme také spoustu vydařených akcí – navštívili jsme knihovnu, vyrobili valentýnská přáníčka, měli holčičí odpoledne, kde jsme si povídali
o tom, proč jsme rády, že jsme ženy a v zimě jsme také mysleli
na ptáčky, kterým jsme vyrobili krmítka.
Program a pozvánky na akce, které nás čekají, naleznete
na facebookovém profilu: NZDM Lucerna Jaroměř nebo na
www.milicak.cz, tam se také dozvíte více informací či si můžete prohlédnout fotky z předešlých akcí.
Krásné jarní dny přejí pracovnice klubu Lucerna
Marta a Karin

SENIOŘI JAROMĚŘ
POZVÁNKA NA ZÁJEZD „PO STOPÁCH LICHTENŠTEJNŮ“ 6. 9.–7. 9. 2022

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: zámek ve Valticích, Kolonáda na
Raistně, Mikulov – jeskyně Na Turoldu,
Vinařské muzeum pod zámkem – včetně Obřího sudu. Ubytování a večerní
posezení ve vinném sklípku.
2. den: zámek v Lednici, zámecký skleník, projížďka lodí k Minaretu (zájemci si budou moci vyjít na jeho věž). Od
Minaretu zpět pěšky okolo některých
romantických staveb z 19. stol. Večeře.
Příjezd do Jaroměře ve večerních
hodinách.
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CENA ZÁJEZDU

členové Senioři ČR Jaroměř
1800 Kč
senioři (nečlenové S ČR Jaroměř)
2000 Kč

JÍZDNÍ ŘÁD

Odjezd:
poliklinika 5:45 hod.
Na Špici (u Lidlu)
6:00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu autokarem,
1 × ubytování v hotelu ve dvoulůžkových
pokojích se sociálním zařízením na pokoji – polopenze, pobyt ve sklípku na
Pavlově – teplá a studená večeře, láhev
vína 0,7 l, vstupy do objektů. Večeře při

návratu. Cena nezahrnuje: nápoje u večeří. Přihlásit se na zájezd a uhradit cenu zájezdu je možné v DPS (Josefa Šímy)
dne 21. 6. 2022 v době od 17:00 do 17:30
hod. Po uvedeném termínu bude možno se přihlásit na telefon 732474035.
Členové S ČR mají přednost.
Upozornění: je nutno zvážit svoji fyzickou kondici.
Na případné zrušení zájezdu, v důsledku epidemické situace, budete včas
upozorněni. Peníze v tomto případě budou vráceny.
Za výbor Senioři ČR
Kolář Ivan
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ČESKOSLOVENSKÁ CÍRKEV HUSITSKÁ
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, zatímco z covidu, nemoci, která nás na dva roky zahnala před světem za dveře našich domovů, se
v současnosti stává „běžná“ nemoc, svět okolo nás se ale přesto neuzdravil. Naopak ocitá se v jakémsi kómatu, z něhož není vidět
žádné světlo.
Lidé ztrácejí naději a většinou jim
nezbývá než pasivně přihlížet běhu událostí, aniž by jej mohli nějakým způsobem ovlivnit. S obavami sledují vývoj ve společnosti.
Stávají se zajatci neštěstí, bezmocnosti a strachu. Už si nekladou jen otázky, co čeká náš svět
během příštích let.
Teď už přicházejí na řadu otázky: co
bude zítra, zbude mi úhradu tepla a co
mouka, chleba? A co když umřu, nepohodí mne někde do společného hrobu?
Kde získat odpovědi na tyto a všechny
podobné otázky? Kde získat věrohodné
informace, dobrou radu pro svou osobní situaci?
Vždyť je přece dobře známo, že včasná a správná informace může zachránit lidské životy, někdy celá města či
dokonce národy. A naopak falešná informace přivést k záhubě dokonce celé říše.
Lidský život ještě stále má velikou cenu.
Stojí za to za něj bojovat, nic nevzdávat,
protože východisko pro každého stále existuje. To východisko připravil sám

Bůh. To Bůh nám tu totiž přistavuje svou „archu“, protože naše generace se právě nachází v podobné situaci, jako byli lidé v době potopy celého světa, kdy zloba, nenávist, války, lži atd. ovládaly všechny
a všechno. Z celého světa se tehdy zachránil jen Noe a jeho rodina. Všechno ostatní zmizelo pod
vodou.
Na rozdíl od minulosti, má šanci na záchranu dnes každý. Stačí jen,
uposlechnout Boží volání k nalodění. „UKONČETE VÝSTUP A NÁSTUP,
DVEŘE SE ZAVÍRAJÍ. PŘÍŠTÍ STANICE…“
To zároveň doznívá velikonoční výzva
Ježíše Krista. On je tou jedinou lodí, archou záchrany. Kdo byl moudrý a stihl
nastoupit, ukáže čas, a to možná už velmi brzo. Nezavrtávejme se přes všechny
špatné zprávy a vyhlídky do písku. Ještě
stále je proč se radovat, mít rád a těšit se. Jarní sluníčko nám na to všechno
posvítí a zažene naši trudnomyslnost.

SRDEČNĚ ZVEME NA
K JARNÍMU POVÍDÁNÍ
A PÍSNIČKÁM A KYTAŘE

MIRKY FERYNOVÉ
dne
ve čtvrtek 26.května 2022
od 16:00 hodin
v modlitebně Husova sboru
v Jaroměři.

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

Krásné jarní dny s rozkvetlými stromy
a mír a pokoj na srdci přeje nám všem
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 č.p. 737:
09:00 – 10:30 hod. Studium Bible
10:45 – 11:30 hod. Kázání Božího slova
13:00 – 14:00 hod. Odpolední program
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ JAROMĚŘ
úterý
09:00 – 15:00
Úřední den
15:00 hod.
Biblická hodina, setkání při čaji
neděle 10.00 hod.
Bohoslužba
Kontakt na farářku Mgr. A. Fabiánovou, tel.: 737 847 864.
Informace na www.husitijaromer.estranky.cz
e-mail: husbor777@email.cz, facebook: husiti jaroměř

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV – FARNOST JOSEFOV
neděle 08:00 hod. (Jasenná, kostel)
09:30 hod. (Josefov, kostel, během mše dětská školka)
středa 17:00 hod. (fara ul. Duškova č. p. 77)
pátek
17:00 hod. (fara ul. Duškova č. p. 77)
Každou 2. neděli v měsíci se koná dětská rytmická mše.
První pátek v měsíci je adorace a požehnání. První neděli v měsíci se
koná na Starém Plese v kapli sv. Huberta mše (v letních měsících od
14:00 hod.)
Kontakt na farnost, tel.: 731 402 211,
mail: farnost.josefov@gmail.cz,
www.farnostjosefov.cz, facebook: FarnostJosefov
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
středa 18:30 hod. (biblická hodina – sudý týden, Semonice)
neděle 09:00 hod. bohoslužby (Semonice)
10:30 hod. bohoslužby (2. a 4. neděle Jaroměř)
škola pro děti v Semonicích
Kontakt na faráře Radima Žárského, tel.: 491 110 175, 604 149 841.
Více informací na www.semonice.evangnet.cz
facebook: Evangelické společenství Semonice
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STOMATOLOGICKÁ AMBULANCE – 5/2022 a 6/2022 od 8:00 do 12:00
30. 4. a 1. 5.
MUDr. Nezvalová
č. p. 118
VELKÝ TŘEBEŠOV
491 453 272
7. 5. a 8. 5.
MUDr. Juran
Komenského 10
NOVÉ MĚSTO n. METUJÍ
491 472 721
14. 5. a 15. 5.
MDDr. Just
Komenského 72
NOVÉ MĚSTO n. METUJÍ
491 472 946
21. 5. a 22. 5.
MUDr. Sedláčková, MSc.
Kostelecká 1204
NÁCHOD
491 426 926
28. 5. a 29. 5.
MUDr. Kalfus
Česká 50
JAROMĚŘ
704 544 075
4. 6. a 5. 6.
MUDr. Ságlová, PhD.
ZŠ Malecí
NOVÉ MĚSTO n. METUJÍ
491 520 373
11. 6. a 12. 6.
MUDr. Strnadová
Z. Němečka 130
JOSEFOV
491 812 495
18. 6. a 19. 6.
MUDr. Šťovíčková
Denisovo nábřeží 665
NÁCHOD
491 424 921
25. 6. a 26. 6.
MDDr. Šejvlová
Husova 931
JAROMĚŘ
491 812 944
2. 7. a 3. 7.
MUDr. Štrasová
Denisovo nábřeží 665
NÁCHOD
491 424 921
Změna služeb vyhrazena. Aktuální rozpis služeb sledujte na: https://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=314631

VÝTVARNÝ SALON KRÁLOVSKÝCH
VĚNNÝCH MĚST V CHRUDIMI

AKCE PRO VEŘEJNOST
NÁCHODSKÉ NEMOCNICE

Zveme vás na Výtvarný salon královských věnných měst,
který proběhne 26. 4.–15. 5. 2022 v Chrudimi ve výstavní
síni Divadla Karla Pippicha.

OBLASTNÍ NEMOCNICE V NÁCHODĚ PŘIPRAVILA
V KVĚTNU PRO VEŘEJNOST NĚKOLIK OSVĚTOVÝCH AKCÍ
ZAMĚŘENÝCH NA ZDRAVÍ.

Po dvouleté přestávce znovu společně vystavují díla žáci ZUŠ
Habrmanova, Hradec Králové, ZUŠ Střezina, Hradec Králové,
ZUŠ R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem, ZUŠ Chrudim,
ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř, ZUŠ Mělník, ZUŠ Jana Maláta, Nový
Bydžov, ZUŠ Bohuslava Martinů, Polička, ZUŠ Trutnov, ZUŠ
Vysoké Mýto.
Vernisáž a ocenění laureátů proběhla 26. 4. 2022. Výstavu pořádá dobrovolný svazek obcí Královská věnná města ve spolupráci s městem Chrudim a ZUŠ Chrudim.

5. KVĚTNA 2022 OD 9:00 DO 14:00 HOD.

Zdroj: www.hradeckralove.org

SVĚTOVÝ DEN HYGIENY RUKOU

"Osvojte si správnou hygienu rukou, chrání nás všechny!"
Pojďte si s námi pod odborným dohledem vyzkoušet postupy "Jak si správně mýt a dezinfikovat ruce".
Doprovodný program: měření tlaku, pulsu a saturace kyslíku
v krvi, KPR – nácvik resuscitace na modelech.
Kde: nemocnice Náchod, před vstupem do areálu dolní nemocnice naproti Ambulantnímu pavilonu.
17. KVĚTNA 2022 OD 9:00 DO 14:00 HOD.

SVĚTOVÝ DEN HYPERTENZE

Hypertenze – vysoký krevní tlak nebolí
Přijďte si orientačně změřit tlak a informovat se, jak postupovat v případě na podezření na vysoký krevní tlak.
Doprovodný program: Edukační program „Jak si správně mýt
a dezinfikovat ruce“. KPR – nácvik resuscitace na modelech.
Kde: nemocnice Náchod, před vstupem do areálu dolní nemocnice naproti Ambulantnímu pavilonu.
1. ČERVNA 2022 OD 9: DO 14:00 HOD.

OSLAVA TĚHOTENSTVÍ, MATEŘSTVÍ A DĚTSTVÍ

U příležitosti Světového dne těhotenství, mezinárodního
dne dětí a 1. výročí přestěhování našeho gynekologicko-porodnického a dětského oddělení do nových prostor chystáme speciální program pro mladé rodiny, budoucí maminky
a všechny ostatní zájemce!
• prohlídka dětského oddělení, zábavný program,
drobné dárky
• ukázky předporodních kurzů a šátkování miminek
i bříška maminek před porodem
• rady nutriční terapeutky nejen o výživě dětí
• informace ke kurzům péče o novorozence a kojení
• prodej pomůcek ke kojení, zápůjčka monitoru dechu
Kde: nemocnice Náchod, 7. patro pavilonu K (porodní sály,
novorozenecké oddělení).
Oblastní nemocnice Náchod, a. s.
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ŽLUTÉ KYTIČKY SE VRÁTÍ DO ULIC 11. KVĚTNA!

Veřejná sbírka Český den proti rakovině, pořádaná neziskovou organizací Liga proti rakovině, se po dvou letech vrací do tradičního
květnového termínu – proběhne ve středu 11. května (na pevných prodejních místech od středy 11. 5. do neděle 15. 5.)
Při letošní sbírce dárci dostanou ke kytičce s fialovou stužkou i informační letáček o prevenci nádorových onemocnění reprodukčních orgánů, konkrétně
děložního čípku a varlat. U rakoviny děložního čípku se jedná o účinné očkování proti HPV viru, který je původcem až
99 % onemocnění. Rakovinu varlat mohou muži odhalit při samovyšetřování ještě v raném stadiu, a nastoupit tak
včasnou léčbu. Ve středu 11. května tisíce dobrovolníků ve žlutých tričkách vyrazí do ulic nabízet kytičky a letáčky.
Minimální příspěvek za jednu kytičku
činí 20 Kč. Přímo na náměstí v Náchodě
najdete v tento den od 9 do 18 hodin
stánek Ligy proti rakovině Náchod, kde

bude také možné zakoupit
symbolické kytičky. Pokud lidé „svého“ dobrovolníka nepotkají, mohou podpořit aktivity
Ligy proti rakovině i na dálku.
Stačí odeslat dárcovskou SMS
ve tvaru: DMS KVET 30 nebo
DMS KVET 60 nebo DMS KVET
90 na číslo 87 777.
Výtěžek sbírky slouží k základnímu cíli Ligy – snížení úmrtnosti na rakovinu v České republice. Finance budou rozděleny podle dlouhodobých pilířových programů, kterými jsou nádorová prevence, zlepšování kvality života onkologicky nemocných, podpora onkologického

výzkumu, kvalitní výuky a investiční modernizace či kompletizace onkologických pracovišť.
V loňském roce se v našem regionu zapojilo do sbírky 32 skupin
dobrovolníků, z toho 12 středních škol. Náchodská Liga proti rakovině dosáhla historicky
nejlepšího výsledku a v počtu
prodaných kytiček s výsledkem
12 833 kusů se s velkým náskokem nečekaně ocitla na 1. místě v celé České republice! Proto pevně
doufáme, že i tentokrát se jako každoročně budeme moci spolehnout na podporu a vstřícný přístup veřejnosti!
Liga proti rakovině Náchod, z. s.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám rodinný dům č. p.
35 v Hořenicích 2+1 (48 m2) –
jedno obytné nadzemní
podlaží se všemi základními
inženýrskými sítěmi. V podkroví sedlové střechy s půdním prostorem umožňujícím
rozšíření bytové jednotky. K objektu patří pozemky
o výměře 1262 m2 a rekreační chatka. Preferujeme fyzickou prohlídku, při které
sdělíme cenu.
Tel.: 608230015.
TĚSNĚNÍ do OKEN
/plastová-dřevěná,
www.MontazTesnení.cz,
tel: 734 240 608.
Koupím dům v Jaroměři nebo blízkém okolí, financování máme zajištěno.
Volejte na tel. č. 775 777 073.
Čištění koberců
a čalounění pro domácnosti
i firmy. Kompletní
úklidový servis. Kvalitně
za rozumnou cenu
a s dopravou zdarma.
Telefon: 603 701 992.
www.penjak.cz
Sháním byt v Jaroměři
a okolí, mám hotovost, velice spěchá. Volejte prosím na
tel. 774 777 072.
OKRASNÉ KEŘE –
www.Buxus-Prodej.cz,
tel: 732 155 666.

Zahrada v Hruštičkách
Jaroměř – jarní a podzimní prodej. Jarní prodej – od
11. dubna budeme postupně nabízet sadbu zeleniny a květin, bylinky, balkónové květiny, levandule, lilie, jahody a další. Podzimní
prodej – od 15. září trvalky, bylinky, jarní cibuloviny.
V Hruštičkách 105, Jaroměř,
tel.: 725 425 801, 725 425 790.

Hotel 28 v Jaroměři přijme
recepční a pokojskou, pro
více informací volejte na telefonní číslo: 731 508 274.

Srdečně zveme všechny příznivce Lázní Velichovky 1897
na 7. výročí otevření lázní spojené tradiční akcí

CHO
MISE VELI 2 VKY 2022
a 202
8.květn

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

Hledám ke koupi chatu nebo domek do 30 km od
Jaroměře. Tel. 774 777 073.

10 - 15 hod
in

PROGRAM
Zahájení akce
vystoupení mažoretek CARMEN Jaroměř- DDM Klíč
Komentovaný příjezd polního četnictva německé branné moci
a motorizovaný průzkum 3. pancéřové divize wehrmachtu
Kateřina Khattya Krupková a taneční skupina Malika
tanec se šavlemi, arabské flamengo
Komentovaný příjezd historických vozidel a motorek
Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem
Taneční vystoupení - Sestry Chalupovy
Komentovaný příjezd kolony historických
vozidel z 2. světové války - Jeep Bar Praha
v doprovodu mažoretek a bubeníků
ZUŠ R.A.Dvorského Dvůr Králové nad Labem
Historie osvobození Velichovek proslov Lukáš Kulhánek
Hymna ČR a USA
Celým programem Vás bude provázet moderátor Ivan Pospíšil,
k poslechu bude hrát kapela SWING SEXTET z Náchoda.

Partneři akce

Součástí akce jsou řemeslné trhy,
ukázka dobového vojenského tábora,
bohaté občerstvení, dílničky pro děti.
Těšíme se na Vás.

+420 491 889 890
www.velichovky.cz

Změna programu vyhrazena.
Koná se za každého počasí.
Veřejná kulturní akce. Vstup zdarma.
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Účetnictví
tel.: 777 878 813
dita.otmanova@seznam.cz

Správa bytových domů

Máte už dost izolace?
Chtělo by se říct, že tepelné izolace není nikdy dost.
U rekonstrukcí i novostaveb myslete ekonomicky!
Poradíme vám kolik a jaké izolace už doopravdy stačí.

800 404 010

Jaroměř zpravodaj 188x66 mm CB 2022 „Izolace“

PRODÁM GRANULE
pro koně, ovce, kozy, králíky
Granule ze sena ............................. 25 kg – 230 Kč
Granule z vojtěšky ....................... 25 kg – 250 Kč
Granule z cukrové řepy ............ 25 kg – 250 Kč
e-mail: datekpraha@seznam.cz
mobil: +420 775 550 661
Fb: datek-peletky
Odběrové místo: Rtyně v Podkrkonoší

28

INZERCE |

květen | 22

NAŠE SLUŽBY

P O N Á S Č I STOTA

GUMOTEX

Automotive Jaroměř, s.r.o.
pořádá nábor na pracovní pozice:

STAVEBNÍ PRÁCE
ZAHRADNÍ ÚDRŽBA
OBNOVA LESNÍCH POROSTŮ

OPERÁTOR/KA
SEŘIZOVAČ
FORMÍŘ
Co vás čeká?
Co vám můžeme nabídnout?
Bližší informace Vám sdělíme osobně
na informační schůzce.

ÚKLIDOVÉ PRÁCE
www.vermag.cz a 602 739 985

KONTAKT
tel.: +420 491 841 240, +420 491 841 105
e-mail: personalni5@gumotex.cz

Z hejzlarova@vermag.cz
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Přední výrobce kvalitních regálových systémů v Říkově
u České Skalice přijme nové kolegy na pozici:

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





+420 491 401 211



Go
ondella CZZ s.r.o.

jobs@gondella.cz

Říkov 266

www.gondella.com

552 03 Česká Skalice

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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JAROMĚŘ LET MINULÝCH
průřez doby prvorepublikové až protektorátní
Výstava ze sbírek Jakuba Exnera.
Výstava je zaměřená na město
Jaroměř v průběhu let 1918 až 1945.

Bastion I a podzemí
Okružní 34, 551 02 Jaroměř-Josefov
Otevřeno duben - říjen. Více na www.pevnostjosefov.cz

Základní Umělecká Škola F. A. Šporka, Jaroměř vyhlašuje

zápis a přijímací zkoušky pro školní rok 2022/2023 pro děti od 5 let.
Hudební obor, výtvarný obor a literárně-dramatický obor: pondělí 30. května a úterý 31. května,
nebo v náhradním termínu: středa 8. června, vždy v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod.
Rádi bychom předešli dlouhému čekání Vašich dětí. Z tohoto důvodu nabízíme možnost rezervace konkrétního
času přijímací zkoušky na tel. čísle 777 095 117.
Přihlášku si můžete stáhnout z našich stránek (úřední e-deska), nebo ji vyplníte na místě.
Pro vlastní zkoušku a vyřízení všeho potřebného počítejte přibližně s 30 minutami.
Těšíme se na Vás! Vaše ZUŠka.
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PIVNÍ FESTIVAL V JAROMĚŘI
Pivní pohoda poprvé i v Jaroměři v Masarykových sadech! Šest malých řemeslných pivovarů, street food, zábava
pro děti a samozřejmě živá hudba od 15:00 – Náměsíční Pierot, Grádo rock. Událost je bez vstupného.
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