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Rozhovor s šéfkuchařem
Radkem Pálkou str. 20–21
Foto: Martin Semelka

Sportovní dění v Jaroměři
str. 12–15

Den architektury 2021
v Jaroměři – Umělecká díla
str. 15–16

Hřbitov u kostela sv. Jakuba
str. 22
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ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
V JAROMĚŘI
na nám. Československé armády

28. 11. 2021
od 12 hod.

Těšit se můžete na pěvecká vystoupení
žáků jaroměřských základních škol,
na jaroměřské kapely, kouzelnou UV show
a DANIELU ŠINKOROVOU.
Moderuje Šimon Pilek.
Podrobný program naleznete na FB
události: Rozsvícení Vánočního stromu
v Jaroměři 2021 nebo na webu města Jaroměře.

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

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, ve svém minulém příspěvku jsem slíbil podat informace o záměrech města s největšími nemovitostmi v bývalé pevnosti Josefov.
Největším objektem v Josefově je č. p. 3, tzv. čtvercová kasárna. Již v minulém čísle
jsem informoval, že Královéhradecký kraj zařadil do svého investičního záměru regeneraci tohoto objektu a svým zastupitelstvem schválil příslib 40 mil. Kč na přípravné a projekční práce. K dnešnímu dni má město Jaroměř zadaný stavebně historický průzkum objektu a zahajujeme jednání o převodu objektu do vlastnictví kraje.
Kraj založil pracovní skupinu a sestavil harmonogram prací, ze kterého vyplývá reálnost celého projektu. Stále
tedy platí, že by čerpání dotace z programu obnovy městských brownfieldů ve výši cca 650 mil. Kč měla být reálná, a to bez ohledu na výsledek voleb. Členy pracovní skupiny jsem, mimo jiné, i já a Ing. Balský. Budeme mít
tedy průběžné informace a samozřejmě je také budeme pravidelně poskytovat veřejnosti. Pouze připomenu, že
záměrem kraje je vybudovat ve čtvercových kasárnách centrální depozitář,
ale také z cca ¼ expoziční a další veřejně přístupné prostory. Tím by měl
být podpořen také cestovní ruch a celý
projekt by měl pomoci i revitalizaci života v pevnostním městě.
Druhým největším objektem je č. p. 4,
tedy areál bývalé vojenské nemocnice. Zde se rodí záměr soukromého investora na vybudování zdravotně sociálního centra, které by mimo jiné mělo obsahovat i domov pro seniory, denní stacionář apod. Tento záměr je však
prozatím zcela v plenkách, ale i přesto
již máme od kraje příslib zařazení tohoto centra do sítě sociálních služeb.
Využití objektu vojenské nemocnice
k tomuto účelu se nám jeví jako nanejvýše smysluplné, a tak i kdyby se současný potencionální investor rozhodl
od svého záměru ustoupit, budeme hledat další cesty k jeho realizaci. To je však
nepochybně ještě běh na dlouhou trať.
U bytových domů č. p. 6 a č. p. 9 je situace následující. Stále je zcela nepochybné, že není ve finančních možnostech našeho města přistoupit ke kompletní rekonstrukci těchto nemovitostí. U č. p. 6 se Zastupitelstvo města
Jaroměře rozhodlo nepokračovat v záměru prodeje, a to nejméně do doby
prověření dalších možností financování rekonstrukce tohoto objektu.

Z jednání, která jsem absolvoval na
MMR ČR a na Státním fondu podpory investic, vyplývá, že jedinou formou pomoci státu je dlouhodobý úvěr.
Tím bychom mohli krýt většinu investičních potřeb v rámci rekonstrukce. Nicméně předpokládaná hodnota úvěru ve výši cca 200 mil. Kč by
byla pro naše město téměř likvidační, neboť bychom dosáhli na tzv. dluhovou brzdu, která by pro nás znamenala neschopnost financovat další investiční akce, ale i předfinancovat případné dotace z úvěrových zdrojů. Zjednodušeně řečeno, pokud bychom přijali tento jinak velmi výhodný
úvěr, v následujících cca 10 letech bychom nemohli pomýšlet na žádné další větší investice ve městě, a to včetně
tolik potřebné rekonstrukce plaveckého areálu či revitalizace náměstí ČSA
v Jaroměři. Zřejmě poslední možností, krom původně zamýšleného prodeje, zůstává možnost sdružené investice. O této možnosti ještě probíhají jednání, a to na několika úrovních, a o výsledku vás samozřejmě budu informovat. Pokud by se tato poslední možnost
ukázala reálnou, mohla by být i řešením pro č. p. 9, u kterého zatím předpokládáme opakované zveřejnění záměru prodeje. Zdůrazňuji, že zveřejnění záměru v žádném případě neznamená prodej nemovitosti, jak někdy
bývá zcela mylně vykládáno. V podstatě tímto prostředkem teprve zjistíme, zda o koupi nemovitosti bude vůbec zájem a jaké nabídky, a to nejen finanční, jsou ochotni potenciální kupci nabídnout. Po obdržení případných
nabídek budeme moci tyto nabídky
porovnat ať již s cenou obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem, nebo
i s tím, zda jsou v souladu s koncepcí rozvoje města. Pokud se nám tedy
nepodaří najít kupce, který by naplnil

PROSINCOVÁ
UZÁVĚRKA PRO
PŘÍSPĚVKY
DO LEDNOVÉHO
ZPRAVODAJE
BUDE 10. 12. 2021
UKONČENÍ
MOŽNOSTI
ODEVZDÁNÍ SUTI
NA SBĚRNÝ DVŮR
OD 10. 11. 2021
Z důvodu naplnění roční povolené kapacity sběrného dvora se s účinností od 10. 11. 2021
ukončuje příjem odpadu suť,
vedené pod číslem 170 107,
což jsou „Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
a keramických výrobků“.
Pokud bychom k tomuto opatření
nepřistoupili, došlo by na konci roku k překročení povoleného ročního
váhového limitu na našem sběrném
dvoře a následně k vysoké pokutě.
Nadále však zůstává možnost odevzdání tohoto odpadu do Cihelny
STAMP Miskolezy na tel.: 737 219 800,
a to ve všední dny od 7:00 do 13:30 za
poplatek 350 Kč/tuna.
Roční limit pro suť byl naplněný již ke
konci září a to i díky tomu, že někteří občané Jaroměře zapůjčují své občanské průkazy lidem z okolních obcí
pro vjezd na sběrný dvůr. Tímto vás
vyzývám, abyste se nepropůjčovali k takovému jednání, které v konečném důsledku zaplatíme my všichni
tím, že zaplatíme likvidaci cizího odpadu. V letošním roce se bude jednat o sumu 4 500 000 Kč za likvidaci veškerého odpadu z našeho sběrného dvora. Děkujeme za pochopení.
Iveta Kovaříková, ředitelka
Technické služby města Jaroměře

NEPŘIŠEL VÁM ZPRAVODAJ DO SCHRÁNKY?

V tom případě nás informujte na e-mail: zpravodaj@jaromer-josefov.cz nebo zavolejte na tel.: 491 847 162. Roznos by se měl
uskutečnit ve dnech 1. 11. – 3. 11. 2021. Reklamaci je možno uplatnit jen dva dny po roznosu. Neváhejte nás kontaktovat,
pokud 5. 11. nebudete mít svůj Zpravodaj ve schránce.
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naše očekávání, zůstává nám možnost
od záměru prodeje odstoupit.
Slíbil jsem také poskytnout informace o dalších plánovaných investicích
v našem městě. Tak tedy: ještě v letošním roce by měla být dokončena oprava
mlatových povrchů na Masarykově náměstí a postupně plánujeme doplňovat
a obnovovat městský mobiliář.
V Jaroměři samotné připravujeme na příští rok rekonstrukce ulic
Ot. Španiela, ul. Na Žižkově, SNP a ul.
na Rejzce. Rekonstrukce se dočká

i veřejné osvětlení, a to v ul. Lidická,
Královédvorská a v Hruštičkách.
Důležitou stavbou bude cyklostezka
v ul. Průmyslová, kterou také plánujeme
realizovat příští rok. Neméně důležitou
stavbou bude i vybudování parkoviště v ulici Husova, které by mělo výrazně pomoci sídlišti na nábřeží. O těchto,
ale i o dalších připravovaných investičních akcích, budeme veřejnost průběžně informovat.
S přáním klidného podzimu
Josef Horáček

NOVINKY Z TIC

Nabízíme k prodeji nové stolní kalendáře s oblíbenou tématikou starých
pohlednic z našeho kraje.

Kalendáře KRÁLOVÉHRADECKO, JAROMĚŘSKO a SMIŘICKO
v historických pohlednicích
na rok 2022 u nás můžete zakoupit
za cenu 110 Kč.
Turistické informační
centrum v Jaroměři

SLOVO ZASTUPITELE OTTO SALAČE – AD INFORMANDUM

VÁŽENÍ OBČANÉ, je potřebné z mojí strany alespoň stručně vyvrátit některá tvrzení Josefa Horáčka z jeho sáhodlouhého článku ve Zpravodaji č. 10/2021.
1.) K otázce zadlužení města jaksi pan
starosta zapomenul, že ve svém článku ve Zpravodaji č. 7-8/2021 sám uvedl, že pouze na opravách Ravelinu XIII
v Josefově „…spoluúčast města dosahuje
částky vyšší než 50 mil. Kč...“. Tedy nárůst zadlužení. Vyzývám pana starostu,
ať seznámí občany města, jak se budou
zatím až do roku 2032 (!) splácet celkové
dluhy města. Kdyby nevěděl, kde hledat
tyto údaje, tak mu napovím, že je najde
v oficiálním materiálu města OPF-00142021-ZM. Jiná města jsou bez dluhů.
2.) Doporučuji panu starostovi ve věci
mnohamilionového
potrestání
Dobrovolného sdružení obcí Jaroměřsko
(DSO) za nedodržení rozpočtové kázně
uvědomit si, že každoročně město velmi
vysokými částkami dotuje tuto organizaci. Tedy podle zákona č. 128/2000 Sb.,

§ 38, odstavce 6. mají zastupitelé povinnost uplatňovat právo na náhradu škody
vzniklé městu. Pokud tak neučiní, vystavují se možnosti postihu za zanedbání péče řádného hospodáře při správě cizího majetku. Každý občan města
pak může podat na ně trestní oznámení.
Vyzývám proto pana starostu, aby veřejně seznámil občany s celou kauzou,
s rozsudkem Okr. soudu v Rychnově nad
Kněžnou a s předchozími nálezy správních orgánů ČR. Škodu způsobenou nedodržením rozpočtové kázně nezpůsobil žádný duch, nebo Fantomas. Ptám
se, kdo tedy škodu konkrétně – jmenovitě způsobil?
3.) Nevím, proč se pan Horáček podivuje moji pochvale Městských lesů. To je za
perfektní zvládnutí kůrovcové kalamity. Mohlo být i lépe, kdyby před 25 lety

KRÁTKÁ REAKCE STAROSTY MĚSTA
Ad 1.)
Hodnota investice není rovna
hodnotě úvěru, jinými slovy zadlužení města neroste rovnoměrně
s výší investic. Úvěr na investiční
akci v Josefově nepřesáhne částku
40 mil. Kč.
Ad 2.)
Nařízený odvod za porušení rozpočtové kázně nemá vůbec žádnou
souvislost s dotacemi pro DSO, kterými jsou kryty splátky úvěru tak,
jak se je město zavázalo poskytovat.
Skutečně není třeba mne vyzývat ke
zveřejnění něčeho, co jsem na veřejném jednání ZM dne 22. 9. 2021 slíbil
zveřejnit na příštím jednání ZM, tedy dne 24. 11. 2021. Nakonec všechna rozhodnutí soudů ČR jsou již nyní veřejně dostupná a na jednáních
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Zastupitelstva města Jaroměře jsou
všechna vydaná rozhodnutí předkládána prostřednictvím materiálů,
a to od samého počátku této kauzy.
Ad 3.)
Jsem rád, že máme stejný názor na
to, že naše obchodní společnosti fungují dobře, a že se i práce TSM
výrazně zlepšila. Jen pro úplnost dodávám, že zejména u TSM se změnila na základě požadavků současného
vedení města, tedy tímto děkuji panu
Salačovi za jeho pochvalu.
Ad 4.)
Nepodivuji se nad tím, že materiály pan Salač bere na vědomí, tedy
alespoň svým hlasováním, podivuji
se nad tím, jak později jejich obsah
zkresleně interpretuje.
Josef Horáček, starosta

město vyslyšelo můj tehdejší návrh na
zřízení městské pily. Zpracované dřevo se prodává za zcela jiné, vyšší ceny.
Pochvala TSM je především za období
po nástupu nové paní ředitelky. Každý
soudný občan vidí např. obrovské zlepšení v úklidu města, ale především na
stavu Sběrného dvora.
4.) Pokud se pan starosta podivuje, že
informační materiály při jednáních ZM
beru na vědomí, to je proto, že nespím
při jednáních ZM a informaci vnímám,
neznamená to ovšem, že s podanými informacemi souhlasím. Ale po tomto podivu pana Horáčka asi bude z mojí strany lepší obrazně řečeno „házet tyto materiály předkladateli na hlavu“.
Ing. Otto Salač, CSc.
opoziční zastupitel

ADVENT
V RE–USE CENTRU
VEDLE SBĚRNÉHO DVORA
PŘIPRAVUJEME
VELKOU VÝPRODEJNÍ AKCI
V OBDOBÍ ADVENTU.
O sobotách 4. 12., 11. 12. a 18. 12.,
se na vás budeme těšit
v době od 8 do 12 hod., kdy pro vás
chystáme většinu zboží „za hubičku“.
Přijďte si k nám užít
vánoční atmosféru!
Technické služby města Jaroměře
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR 2021

HLEDÁME NOVÉ
ZAMĚSTNANCE

VE DNECH 8. A 9. ŘÍJNA 2021 SE USKUTEČNILY VOLBY DO
POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR.

V Jaroměři bylo registrováno 9717 voličů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. K volbám se dostavilo 5737 voličů, což činilo volební účast
59,04 %.
Podrobné výsledky voleb naleznete na
internetových stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz.

•

Ing. Jiří Kotland, vedoucí
odbor vnitřních věcí

•

PŘEHLED ODEVZDANÝCH PLATNÝCH HLASŮ VE VOLBÁCH
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR:
Název strany

počet hlasů

v procentech

Strana zelených
Švýcarská demokracie
VOLNÝ bok
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
ČSSD
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Trikolora Svobodní Soukromníci
Aliance pro budoucnost
Hnutí Prameny
PŘÍSAHA Roberta Šlachty
SPOLU – ODS, KDU–ČSL,TOP 09
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
Koruna Česká (monarch. strana)
PIRÁTI A STAROSTOVÉ
KSČM
ANO 2011
Otevřeme ČR normálnímu životu

77
16
60
555
238
4
144
11
39
265
1418
6
8
881
222
1713
34

1,35 %
0,28 %
1,05 %
9,75 %
4,18 %
0,07 %
2,53 %
0,19 %
0,68 %
4,65 %
24,91 %
0,10 %
0,14 %
15,48 %
3,9 %
30,10 %
0,59 %

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 2021

Již tradičně se na náměstí Československé armády setkáme první adventní neděli. Ta
letos připadá na 28. 11. 2021. Zde společně rozsvítíme vánoční strom.
Těšit se můžete na bohatý kulturní program a stánkový prodej. Poslechnout si můžete například Danielu Šinkorovou a vidět kouzelnou UV show s názvem „Cesta kolem světa“ a „Kouzlo Vánoc“. Děti mohou opět napsat dopis Ježíškovi, na který bude čekat Ježíškova dopisní schránka. Další akce s vánoční tématikou pro děti chystá
i TIC Jaroměř. Podrobný program naleznete na facebooku a webu města Jaroměře.
Sledujte prosím aktuální epidemická opatření proti šíření nemoci COVID–19.
Za pořadatele vás srdečně zve odbor školství, kultury a tělovýchovy

SYSTÉM
„DOOR TO DOOR“
PAPÍR
3. 11. 2021; 1. 12. 2021

PLAST
1. 11.–5. 11. 2021, 15.–19. 11. 2021,
29. 11.–3. 12.; 13. 12.–17. 12. 2021,
27. 12.–31. 12. 2021

KOMUNÁL
8. 11.–12. 11., 22. 11.–26. 11. 2021

Město Jaroměř vyhlašuje
výběrová řízení na obsazení
pracovních pozic:

Závěrem mi dovolte poděkovat všem,
kteří se podíleli na hladkém průběhu
voleb, členům okrskových volebních komisí a voličům, kteří se zúčastnili voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR 2021.

MOBILNÍ SBĚRNA

Mobilní sběrna s kontejnerem pro
jednotlivá stanoviště bude přistaven na 30 minut. Rozpis pro jednotlivá stanoviště naleznete ve Svozovém
kalendáři 2021. Svozový kalendář je
ke stažení zde:
https://www.jaromer-josefov.cz/
mesto/aktuality-1/svozovy-kalendar-odpadu-pro-rok-2021-2058cs.
html

BIOODPAD
23. 11.–26. 11. 2021

•
•

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

REFERENT/KA ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU ODBORU VÝSTAVBY
MĚSTSKÉHO ÚŘADU JAROMĚŘ
•
Nástup možný ihned po
ukončení výběrového řízení.
•
Plný pracovní úvazek, na dobu
určitou, tříměsíční
zkušební doba.
•
Platová třída č. 10.
•
Požadujeme vysokoškolské
vzdělání v magisterském
nebo bakalářském studijním
programu ve studijním oboru
stavebního, architektonického
nebo právního směru, nebo
vyšší odborné vzdělání v oboru
stavebnictví a 2 roky praxe
v oboru stavebnictví, nebo
střední vzdělání s maturitní
zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru
stavebnictví.
REFERENT/KA ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU ODBORU VÝSTAVBY
MĚSTSKÉHO ÚŘADU JAROMĚŘ
•
Nástup možný ihned po ukončení výběrového řízení.
•
Plný pracovní úvazek, na dobu
neurčitou, tříměsíční
zkušební doba.
•
Platová třída č. 10.
•
Požadujeme vysokoškolské
vzdělání v magisterském
nebo bakalářském studijním
programu ve studijním oboru
stavebního, architektonického nebo právního směru,
nebo vyšší odborné vzdělání...
Pokračování na další straně.
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v oboru stavebnictví a 2 roky
praxe v oboru stavebnictví,
nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru
stavebnictví.
INVESTIČNÍ REFERENT/KA ODDĚLENÍ INVESTIC A ROZVOJE ZAŘAZENÉHO POD ODBOREM MAJETKU
MĚSTA MĚSTSKÉHO ÚŘADU
JAROMĚŘ
•
Nástup možný ihned po
ukončení výběrového řízení.
•
Plný pracovní úvazek, na dobu
určitou, tříměsíční
zkušební doba.
•
Platová třída č. 10.
•
Požadujeme minimálně vyšší
odborné vzdělání nebo střední
vzdělání s maturitní zkouškou,
a to v oboru stavebnictví.
Nabízíme:
•
Náročnou, ale zajímavou práci.
•
Možnost dalšího vzdělávání.
•
Výměru dovolené 5 týdnů
v kalendářním roce.
•
Měsíční příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění.
•
Příspěvek na stravování.
•
Možnost využívat rekreační
zařízení města.
•
Další zaměstnanecké bonusy
dle Kolektivní smlouvy.

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

SDH JAROMĚŘ
PODPORUJE PROJEKT

RECYKLUJTE S HASIČI
Nemusíte nikam jezdit, přijedeme až
k vám domů, stačí zavolat.

tel.: 733 170 509
VAŠÁTKO KAREL

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO MILÍČŮV DŮM
VÁŽENÍ ČTENÁŘI, dovolte nám, abychom vás informovali o činnosti našeho nově otevřeného nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Lucerna.

V klubu proběhlo již několik akcí, například turnaj ve stolním fotbálku, výtvarné a sportovní odpoledne nebo Halloweenská párty, na které si děti vydlabaly
dýni a pustily strašidelný film. Všechny akce se moc povedly a už teď pro děti a mládež plánujeme další. Veškeré informace nebo fotky z akcí najdete na facebookové stránce NZDM Lucerna Jaroměř, tam se také dozvíte plánované akce a aktuality.
Nově v našem klubu probíhá i doučování pro děti ve věku od 6 do 12 let. Děti
k nám můžou přijít každé úterý a čtvrtek od 14:00 do 16:00. Rádi dětem vysvětlíme a zopakujeme probranou látku, pomůžeme s vyplněním úkolů či vytvořením referátu nebo projektu. K dispozici je vybavení klubu (tiskárna, internet,
papíry). Doučování je pro všechny zdarma. Další novinkou v NZDM Lucerna
jsou nové stolní hry. Tímto zveme všechny zájemce (děti a mládež ve věku od
6 do 21 let), aby si přišly některou z nich zahrát nebo se jen podívat, jak nízkoprahové zařízení funguje.
Hezké podzimní dny vám přejí pracovníci NZDM Lucerna Jaroměř.
Karin Ferynová, Marta Silná

POTRAVINOVÁ SBÍRKA PRO POTRAVINOVOU
BANKU V HRADCI KRÁLOVÉ
Dne 27. 9. 2021 v odpoledních hodinách proběhla v přízemí Městského úřadu
v Jaroměři další potravinová sbírka pro Potravinovou banku Hradec Králové.
I když množství vybraných potravin
a hygienických pomůcek nebylo tak velké jako při předešlých sbírkách, podarovány byly velmi užitečné nutnosti, jako
bylo větší množství dětských výživ a potravin určených pro děti. Mezi dárci byly jak jednotlivé fyzické osoby a rodiny,
tak i školní kolektiv ze ZŠ Na Ostrově,
za který potraviny úhledně poskládané
v několika krabicích donesla paní učitelka Mgr. et Bc. Kubálková Kalhousová.
Potravinová banka Hradec Králové
vybranou pomoc opět nasměruje

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ZÁMĚR PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU
ZÁMĚR PRONÁJMU Č. 34/2021
PŘEDMĚT PRONÁJMU:

Zrekonstruovaný nebytový prostor o výměře 110,25 m² v 1. NP budovy č. p. 36
(ul. Okružní), která je součástí pozemku
p. č. 303. Pozemek je zapsán v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, pro obec Jaroměř a katastrální území Josefov u Jaroměře.
V nebytovém prostoru je zavedena pouze el. energie, je bez rozvodů vody a bez
vytápění.

ÚČEL PRONÁJMU:

Účel pronájmu musí být v souladu
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k potřebným, jako jsou matky samoživitelky, nízkopříjmoví senioři, apod.
Další Potravinovou sbírku plánujeme
uspořádat dne 6. 12. 2021 od 13:00 do
17:00 opět ve svatebním vchodu do hlavní budovy Městského úřadu v Jaroměř.
Tentokrát sbírku plánujeme zacílit na
výživu pro děti, hygienické potřeby pro
děti a jednorázové pleny, neboť toto
zboží je v Potravinové bance dlouhodobě nedostatkové. I malý příspěvek bude
vítán!

s územním plánem města PLOCHY
SMÍŠENÉ NEOBYTNÉ (SN.)

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

Plochy občanského využití a služeb komerčního a nekomerčního charakteru.
Více informací včetně fotografií
a zákresů získáte na úřední desce
v sekci ZÁMĚRY PRONÁJMŮ
nebo na odboru majetku města.
KONTAKT:
e-mail: balkova@jaromer-josefov.cz
telefon: 491 847 217
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REALIZACE STAVEB NA SILNICÍCH,
KTERÉ SE USKUTEČNÍ V ROCE 2022 V NÁCHODSKÉM OKRESE
AKCE BUDOU REALIZOVÁNY KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM
VELKÉ POŘÍČÍ – HRONOV

II/303 Velké Poříčí – Hronov, 1 etapa, začátek dle SOD 29. 3. 2021, realizace 2 roky, ukončení listopad 2021, začátek duben 2022, ukončení říjen 2022,
úplná uzavírka. Zhotovitel: Společnost
Strabag, a. s. a Eurovia CS, a. s.

JAROMĚŘ – NOVÉ
MĚSTO NAD METUJÍ

II/285 Jaroměř – Nové Město nad
Metují, 2. etapa (část RychnovekNahořany), začátek dle SOD duben 2022, ukončení říjen 2022, úplná
uzavírka. Zhotovitel: soutěží se.
U této akce bude realizována oprava
objízdné trasy na silnici III/28517 v úseku Nahořany – Česká Skalice (za hrází
vodní nádrže Rozkoš až po křižovatku
se silnicí I/33).

BROUMOV – VELKÁ VES

II/302 Broumov – Velká Ves
(Hejtmánkovický most – křižovatka
u MěÚ Broumov) začátek dle SOD květen 2022, ukončení listopad 2022, realizace bude po půlkách bez úplné uzavírky, řízeno bude světelnou signalizací nebo pracovníky stavby. Zhotovitel:
soutěží se.

JIZBICE – LIPÍ – NÁCHOD

III/28526 Jizbice – Lipí – Náchod, začátek duben 2022, ukončení říjen 2023,
v roce 2022 realizace od MK na vyhlídku
po MK odbočka Staré Město škola, v roce 2023 MK odbočka Staré Město škola – Jizbice, úplná uzavírka. Zhotovitel:
soutěží se.

konec září 2023, v roce 2022 bude realizována jen etapa 3 od května do srpna 2022, etapa 1, 2, 4 bude v roce 2023,
stavba bude realizována bez úplné uzavírky. Zhotovitel: soutěží se.

JETŘICHOV

III/3024 Jetřichov, začátek dle SOD
květen 2022, ukončení září 2022, úplná
uzavírka. Zhotovitel: soutěží se.

KRAMOLNA

III/3036 Kramolna silnice a chodník, začátek červen 2022, ukončení říjen 2023, v roce 2022 realizace
v Trubějově včetně chodníků, v roce
2023 Kramolna včetně chodníků, úplná
uzavírka. Zhotovitel: soutěží se.
Oddělení přípravy
a realizace staveb Náchod

ROKOLE – NOVÝ HRÁDEK

III/28526 Rokole – Nový Hrádek – neúnosná krajnice, začátek květen 2022,

ZÁMĚRY PRODEJE NEBYTOVÝCH PROSTOR
OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU
PRODEJE č. 19/2021

Níže uvedené pozemky, parcelní čísla:
4156, 963, 964, 966, 984, 967, 985, 962,
961, 960, 965, 968/1, všechny v obci
a k. ú. Jaroměř.

PODMÍNKY PRODEJE:
•

•
•

•

•

•

•
•

•

výstavba bytového/bytových
domu/domů (celkem min. 20
bytových jednotek),
výška budovy max. 4 nadzemní
podlaží + obytné podkroví,
vybudování nových parkovacích
míst v rámci pozemků, a to dle
výpočtu 1 bytová jednotka × 1,5
auta (možnost i podzemního
parkování),
vybudování min. 3 parkovacích
stání pro osoby se zdravotním
postižením,
vybudovat nové veřejné osvětlení
a typově ho sjednotit s osvětlením
v okolní zástavbě,
nově vybudovaná veřejná infrastruktura bude bezúplatně převedena na Město Jaroměř,
vybudování pěšího průchodu
s ulicí Husova,
počet bytů s užitnou plochou do
35 m2 nesmí přesáhnout 20 %
z celkového počtu bytů,
dokončená kolaudace všech

stavebních objektů do 7 let od
podpisu kupní smlouvy.
Nabídnutá cena nesmí být nižší než cena
v místě a čase obvyklá. Vítězem se stane
zájemce s nejvyšší cenovou nabídkou za
1/ m2 . Celá kupní cena musí být nabídnuta
v zákonných penězích.

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU
PRODEJE č. 27/2021

jednotky č. 7/8 stojící na pozemku parc.
č. 128/1 v obci Jaroměř k. ú. Josefov
u Jaroměře, o výměře 215 m2 s podílem
2150/13605 na společných částech domu a pozemku, dle katastru nemovitostí způsob využití jiný nebytový prostor.

PROHLÍDKA NEMOVITOSTI:

• 27. října 2021 od 9 do 10 hod.
• 3. listopadu 2021 od 16 do 17 hod.
• 9. listopadu 2021 od 9 do 10 hod.
• 15. listopadu 2021 od 16 do 17 hod.
popř. lze termín prohlídky domluvit na
tel. č. 491 847 214.
Jednotka bude prodána za cenu v místě
a čase obvyklou. Minimální prodejní cena
je stanovena na částku 1 161 000 Kč. Celá
kupní cena musí být nabídnuta v zákonných
penězích. Vítězem se stane zájemce
s nejvyšší cenovou nabídkou.

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU
PRODEJE č. 28/2021

č. 128/1 v obci Jaroměř k. ú. Josefov
u Jaroměře, o výměře 180,5 m2 s podílem 1797/13605 na společných částech domu a pozemku, dle katastru nemovitostí způsob využití jiný nebytový
prostor.

PROHLÍDKA NEMOVITOSTI:

• 27. října 2021 od 9 do 10 hod.
• 3. listopadu 2021 od 16 do 17 hod.
• 9. listopadu 2021 od 9 do 10 hod.
• 15. listopadu 2021 od 16 do 17 hod.
popř. lze termín prohlídky domluvit na
tel. č. 491 847 214.
Jednotka bude prodána za cenu v místě
a čase obvyklou. Minimální prodejní cena
je stanovena na částku 1 026 000 Kč. Celá
kupní cena musí být nabídnuta v zákonných
penězích. Vítězem se stane zájemce
s nejvyšší cenovou nabídkou.
Více informací včetně fotografií
a zákresů získáte na úřední desce na
stránkách města v sekci
ZÁMĚRY PRODEJE
nebo na odboru majetku města.
KONTAKT:
e-mail: pankova@jaromer-josefov.cz
telefon: 491 847 214

Jednotky č. 7/9 stojící na pozemku parc.
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HURÁ, ZÍTRA VOLNO… HOŘÍ?!

Dnes je zase pondělí. Nevadí, i když pondělí nemám moc rád. Je to zase začátek týdne a víkend uběhl jako voda. Zase pět dní škola, vlastně ne. V úterý je svátek, tak budeme v mít volno.
Škola rychle uběhla a já už můžu na vycházku s kamarády, a protože se nemusím připravovat do školy na další den,
tak si to užívám ještě víc. Počasí – nádhera. Do 17 hodiny se však musím vrátit.
Už jsem ve svém náhradním domově,
kde na mě čekají tety, strejdové a další
kamarádi. Blíží se večeře. Přemýšlím, na
čem si pochutnám.
Moje úvahy nad dobrotou přeruší nepříjemný zvuk. Co to je? To je snad požární
alarm. Hrůza, to je tak nepříjemný zvuk,
mám z toho husí kůži. Snad nehoří?

Teta volá, že musíme hned ven, protože
se něco děje, asi hoří.
Všichni pospícháme ven před budovu
ke kostelíčku. V hlavě se mi honí myšlenka – zase cvičení, to už jsme zvyklí,
často ho nacvičujeme. Ale něco je jinak.
Cvičení vždy probíhá za zvuku píšťalky.
Ale tady je slyšet požární alarm – siréna.
Vycházíme ven, nikdo nic neví, koukáme
kolem sebe. Tety i strejdové o nás mají starost. Je to trochu jiné, než jsme byli zvyklí. Venku vidíme paní ředitelku –
uleví se nám, je to určitě cvičení.
Najednou slyšíme další
sirény. To houkají hasiči. Vždyť oni jedou k našemu „děcáku“ – houkají, blikají, jedno auto, druhé třetí, čtvrté –
další v ulici nevidím, jenom vidím za kostelíčkem, že přijíždějí další a další. Tak to už není cvičení, něco se děje a sranda končí. Jsme
napjatí. A těch lidí, co
přibíhá, to je zvědavců!
Sláva. Ulevilo se nám,
protože nám řekli, že
se jedná o připravené

taktické cvičení hasičů. Všichni jsme si
oddechli, my děti i tety a strejdové. Teď
už klidně můžeme sledovat, jak pracují
profesionální hasiči.
Hasiči se „záchrany“ ujali úžasně.
Vyzkoušeli si záchranu osob také z vyšších pater, využívali i dýchací přístroje.
Byla to nádhera, jak byli sehraní. Zvládli
vše na jedničku. Ale my jsme to zvládli také, nikoho jsme uvnitř nezapomněli
a byli jsme za to také pochváleni. Jenom
jsem si nedovedl představit, že by mě
museli snášet z vyšších pater po žebříku. Br…
To odpoledne bylo opravdu překvapivé,
nikdo to nečekal. Byla to zkouška nás
Jsem si jistý, že se můžeme na hasiče spolehnout, jsou to opravdu „profíci“ a jejich práci obdivuji, ale dělat bych
jí asi nechtěl. Musím i poděkovat všem
našim tetám a strejdům, kteří se o nás
starají – chovali se bezvadně, dokázali
nás ochránit, ale i uklidnit.
Ještě jednou děkuji za úžasný zážitek,
o kterém jsme ještě dlouho mluvili. Jen
doufám, že tuto pomoc nikdy nebudeme potřebovat.
Vážíme si Vaší práce a přijměte od nás
poděkování za bezva zážitek.
Děti z DD, ZŠS a PŠ, Jaroměř

PODZIM UŽ NÁM ZAKLEPAL NA DVEŘE…

To je sice pravda, ale tomu pravému a deštivému podzimu předcházely překrásné teplé dny, kdy jsme si ještě mohli užívat téměř
letního sluníčka. Byl to letos opravdu příjemný vstup do nového školního roku! Po omezeních v roce předešlém jsme si spolu s dětmi chtěli prožít každý den naplno.
Velké množství aktivit jsme díky letošnímu příjemnému počasí mohli směřovat především ven do přírody. A přírodu tu máme hned za dveřmi MŠ. Naše
školní zahrada poskytuje dětem mnoho volného prostoru k hrám, sportovním činnostem a pozorováním přírody. Pozorovali jsme např. rodinu divokých holubů, která se zabydlela na
naší zahradě, anebo co se právě děje v hmyzím hotelu. Děti mohly ochutnávat i různé plody a bylinky, které posupně dozrávaly na stromech a záhoncích. Nejvyhledávanější byly měsíční jahody, kterých nebylo nikdy dost, ale také sladké moruše a švestky.
Program každé třídy se odvíjel od věku dětí. Zatímco nejmenší Berušky využívaly především školní zahradu, starší Kytičky a nejstarší Koťátka se pravidelně vydávaly na oblíbené batůžkové výlety. Při nich děti poznávaly více
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i méně známá místa a zákoutí Jaroměře
a jeho okolí. Nejstarší děti zvládly osmi kilometrový pěší výlet po cyklostezce do Semonic a zpět. Vydali jsme se také vlakem do Kuksu a pak pěšky do lomu ve Stanovicích, kde si děti prohlédly
kamenné sochy. Opravdovou zkouškou
statečnosti byla pro děti návštěva podzemních chodeb v Josefově. Díky perfektně připravenému programu a výkladu, který byl přiměřený věku dětí, to byl
pro všechny úžasný zážitek. Jen ti nejodvážnější ale zvládli nocování ve školce! Jedno odpoledne se zkrátka nešlo
domů. Vyrazili jsme na staré koupaliště,
opekli buřtíky k večeři a hurá zpátky do
školky. V tomto období jsme upřednostňovali především pohyb dětí v přírodě,
na čerstvém vzduchu a za každého počasí. Zjistili jsme, že pro děti neexistuje špatné počasí a obuví číslo jedna jsou
holínky! Právě díky všem těmto vlastním

prožitkům děti získávají mnoho informací o světě okolo nich, blíže se seznamují s přírodou, lépe se orientují v různých prostředích, učí se praktickým dovednostem a snadněji si tvoří i kamarádské vazby a vztahy s jinými lidmi.
Po opravdu dlouhé době jsme opět mohli v mateřské škole přivítat návštěvu.
Přijelo k nám loutkové divadlo! Pohádky
o ustrašeném tygříkovi a ošklivém káčátku vedly děti k rozlišování špatných a dobrých vlastností a uvědomění si významu přátelství a vzájemné pomoci. Naopak my můžeme s budoucími prvňáčky využít pozvání obou jaroměřských základních škol k pravidelným
návštěvám tzv. „Předškoličky‘‘. Děti se
spontánně seznamují s prostředím školy, s jejich pedagogy a nenásilnou formou
se připravují na vstup do 1. třídy.
V rámci každodenních činností se věnujeme i environmentálnímu vzdělávání
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dětí. Třídíme s dětmi odpad, pečujeme
o naši školní zahradu, učíme děti chránit přírodu, uvědomovat si její pestrost
a vnímat ji jako součást našeho života. Každá část roku nám nabízí mnoho
příležitostí k pozorování přírody a říjnové téma s názvem: „Šťastnou cestu,
ptáčkové‘‘ nás vedlo zcela jednoznačně.
Pedagogové MŠ připravili pro děti společnou orientační hru, „Leť, vlaštovko, leť!‘‘, na kterou navázal projektový
den s ukázkou dravců. Interaktivní program seznámil děti s životem volně žijících ptáků. Děti měly možnost vnímat
všemi smysly a zblízka se setkat s různými dravci, sovami a s našim největším
dravcem orlem skalním. Zcela určitě pro
děti nezapomenutelný zážitek uplynulého měsíce!
Krásné a barevné podzimní dny
přeje kolektiv MŠ Lužická

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ NA MALÉ
BOŽENCE
V úterý 5. října se na Malé Božence konal Den otevřených dveří. Naše škola uvítala širokou veřejnost od 8:00 do
16:30. Rodiče s budoucími prvňáčky si
v doprovodu paní vychovatelek a paní
učitelek prohlédli školu - její vybavení
a zázemí – a také jim byly zodpovězeny případné dotazy.
Další možnost k nahlédnutí do naší
školy bude zase na jaře 15. března 2022.
Všem, kteří se přišli podívat, děkujeme
a doufáme, že se především dětem naše škola líbila. Už se těšíme, až se spolu uvidíme na předškoličkách a u zápisu do 1. třídy.
Mgr. Kateřina Hamáčková

OBLÍBENÝ „CYKLISŤÁK S BOŽENKOU“

Na sklonku září proběhl cyklistický kurz devátých ročníků ZŠ B. Němcové.
Cyklistický kurz je tradiční akcí školy. Mohou se ho zúčastnit vždy žáci osmých ročníků. Vzhledem k proticovidovým opatřením ale neměli loňští osmáci možnost ho
absolvovat, a tak jsme jim ho přesunuli na začátek devátého ročníku. Za celou organizaci a absolvování složitých vyjednávání v neustále se měnícím prostředí patří velké díky paní učitelce Romančákové, bez jejíž snahy by se cyklistický kurz jen těžko
zorganizoval.
Akce začala v úterý 21. 9. , kdy žáky čekal přesun do kempu Stříbrný rybník. Projížďkou krásnou přírodou si žáci hned zrána našlapali pěkných 25 km.
Poděkování tu patří manželům Suchým,
kteří odvezli žákům veškerá zavazadla. Po obědě čekala žáky ještě projížďka, tentokrát se již rozdělili podle předchozích zkušeností s cyklistikou. A tak
někteří večer usínali s našlapanými 60
kilometry. Kdo se na kurz nepřipravoval s dostatečným předstihem, již v tuto chvíli cítil, jaká část těla je pro cyklistu nejdůležitější.
Druhý den čekal na všechny celodenní
výlet do 25 kilometrů vzdálených Holic.
S příslibem deštivého počasí nakonec
roztočili pedály i ti, kteří chvíli nemohli najít žádné otlačené místo při nasedání na své kolo. Počasí se nám umoudřilo a pršelo až ve chvíli, kdy jsme byli všichni schovaní na obědě v Holicích.
Déšť však přinesl velice zajímavou jízdu, a tak o blátivé úseky nebyla nouze.
To, že pohybová aktivita vyplavuje hormony štěstí, bylo vidět na každém, kdo
toho odpoledne až večera přijížděl zpět
do kempu. Při večerním táboráku bylo
veselo opravdu všem a ani nevadilo, že
chyběla kytara. Reprodukovaná hudba
má také své kouzlo a talentovaných pěvců se našlo hned několik.
Třetí den se nesl na vlně odpočinku.
Začalo se jízdami dovednosti, kdy se
všichni mezi nástrahami roztodivných

překážek prezentovali velmi zručnou
jízdou. Většina cyklistů pak překonala
pana učitele Smetanu, který při předvádění trasy jednou až dvakrát – ale ne
třikrát! – upadl. Po krátké občerstvovací pauze se pak jel cyklistický duatlon. Uznání si zaslouží všichni, i ti, kteří si trasu ne zcela záměrně prodloužili. Po obědě se jednotlivá družstva rozjela na lehkou vyjížďku na kolech a prozkoumávala krásy okolní civilizace
i necivilizace.
Cesta domů v posledním dni byla v pravém smyslu slova „výživná“. Po překonání nástrah cyklostezek skrz městkou urbanizaci Hradce Králové jsme se vydali
směr Jaroměř pěkně proti dosti čerstvému větru. A tak dojezd do Jaroměře byl
plný euforie. Avšak ruku na srdce, komu
se v tu chvíli nezastesklo, že tak skvělá akce končí?
Ať už si někteří během cyklistického kurzu jeli „pohoda tempo“, nebo si
sáhli na dno, nevzdal to nikdo, snažili se, makali, možná si i zakleli, ale nevzdali se a překonali nejen celou trasu,
ale v mnoha případech i sami sebe. A to
je mnohem víc než být v něčem nejlepší, nejrychlejší, nejnamyšlenější. Ochota
opustit svoji komfortní zónu a dělat něco, co je náročné, složité a má nejistý
výsledek, je skvělá dovednost a zaslouží si velké uznání a respekt.
Mgr. Milan Smetana

ZŠ JOSEFOV – NÁVŠTĚVA VE VÁNOČNÍCH OZDOBÁCH

Prožít klidné a radostné Vánoce si přeje jistě každý z nás. Na nadcházející svátky se ve Vánočních ozdobách DUV - družstvu ve
Dvoře Králové nad Labem - připravují vlastně celoročně. Tato firma se specializuje výhradně na tradiční výrobu skleněných vánočních ozdob. Veškerá výroba je ruční práce bez využití strojů.
Šikovné ruce a hlavně trpělivost a lásku k řemeslu jsme přijeli obdivovat i my.
Celým výrobním procesem nás provázela milá a zkušená pracovnice, která
byla sama přes dvacet let malířkou vánočních ozdob. Žáky druhé třídy již při
vstupu do haly zaujaly pěkně ozdobené vánoční stromečky laděné do různých barev s rozmanitými ozdobami.
V dílnách se zatajeným dechem sledovali složitý proces nahřívání skla nad
otevřeným ohněm, foukání, stříbření,

barvení, dekorování až po balení finálních výrobků. Tolik blýskavé krásy pohromadě ještě neviděli.
Velkým zážitkem byla i kreativní dílnička, kde si každý žák mohl podle svých
představ pomalovat svoji vánoční ozdobu. Sami se přesvědčili, že to není žádná legrace, ale radost z vykonané práce
byla tou nejlepší tečkou za zdařilou akcí,
která jistě přispěla k navození příjemné
předvánoční atmosféry.
Mgr. Stanislava Břeská
ZŠ Josefov
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FUNDRAISING DAYS ANEB UČÍME SE POMÁHAT

Již rok a půl jsme vystaveni výzvám, které bychom si v „předcovidovém“ období dokázali jen stěží představit. Pandemické období
nám ukázalo mnohé, v neposlední řadě i velkou vlnu solidarity mezi lidmi. Mnozí pochopili, že společnost je tak silná, jak silný je její
nejslabší článek, a začali se více zajímat o lidi kolem sebe.
K zodpovědnosti nejen za sebe samé, ale
i za společnost, ve které žijeme, je třeba
vychovávat i naše děti. Učit je být vnímavými k potřebám druhých by mělo být samozřejmostí. A to, zda se nám
tento nelehký úkol daří plnit, se ukáže

především v náročných situací. V nich
se totiž skupina těch nejohroženějších
zvětšuje…
V osmém ročníku si při hodinách angličtiny představujeme projekt britské
školy, ve kterém se žáci snaží získat prostředky pro partnerskou školu v Keni. Děti toto téma zaujalo, a tak by byla byla velká škoda
jejich zájmu nevyužít. Rozhodli
jsme se proto, že během školního roku uspořádáme tři akce: podzimní a jarní sbírku pro
Potravinovou banku a předvánoční sbírku pro stanici pomáhající ohroženým druhům.
Žáci se na projektu aktivně podílejí od samého začátku. Při hodinách anglické konverzace připravili plakátky, kterými se snažili získat pozornost a podporu
svých spolužáků pro tento záměr. Následně se zapojili přímo

do vybírání potravin a nakonec i do jejich předání. Výsledky jednotlivých akcí si v průběhu školního roku budou zaznamenávat a hovořit o nich v hodinách
anglického jazyka. Na konci školního roku své poznatky zpracují do vizuální podoby tak, aby mohli s výsledky seznámit
své spolužáky.
První sbírka potravin a hygienických prostředků na naší škole proběhla ve dnech 22. – 24. září 2021. Děti měly možnost přinášet své příspěvky vždy
v čase od 7:30 do 7:50. V přízemí školy
na ně čekali dobrovolníci z osmého ročníku, kteří si zboží převzali. A jak si děti vedly? Skvěle!!! Podařilo se jim vybrat
celkem 150 kg potravin a hygienických
potřeb.
Děkujeme všem, kteří se rozhodli dobrou věc podpořit! Svět tvoří lidé, kteří
v něm žijí. A to, zda z dnešních dětí vychováme jedince vnímavé ke svému okolí, by mělo být jednou z našich priorit.
Mgr. Lucie Kubálková

BUDIŽ STÍN!

U zrodu národní přehlídky stínového a meotarového divadla v Poniklé
stál i náš literárně dramatický obor, bylo to na podzim v roce 2017.
Letošní první říjnový víkend se uskutečnil třetí ročník tohoto festivalu, jde tedy o bienále, které organizuje místní pan starosta (ochotnický herec Tomáš Hájek) a s ním skoro celá obec.
Atmosféra je rodinná, zázemí skvělé, péče o hrající soubory láskyplná a zážitky trvalé. Nechyběla noční prohlídka s petrolejovými lampami firmy Rautis (výrobce perličkových vánočních ozdob), inspirativní představení brněnského divadla Polárka a praktická dílna, tentokrát
Platón v jeskyni, která vrcholila v ponikelských jeskyních. Soubor Je to
tajný připravil pro diváky poetickou chvilku pod názvem „Babího léta
dlouhá nit“ a soubor Convivium zahrál meotarový průzkum „Paštika“,
který byl porotou festivalu navíc oceněn. Festival má svou putovní cenu „Duše meotaru“, o kterou budeme nyní dva roky pečovat.
Jarka Holasová

RECENZE KNIHY „BOŽENA NĚMCOVÁ INSPIRACÍ PRO UMĚNÍ 1842–2020“

Tato velmi zajímavá kniha byla vydána ve středu 1. září 2021 vlastním nákladem autora. Jde o unikátní výběrovou bibliografii literárního a regionálního historika a středoškolského učitele PhDr. Jiřího Uhlíře. Jedná se o jedinečné dílo v českém a evropském písemnictví, na kterém autor příležitostně pracoval téměř 60 let (1961–2020), což je na knize z hlediska kvality jejího zpracování patrné.
Pro čtenáře je nejpřitažlivější úvodní kapitola „Uctívání Boženy Němcové v letech 1837–2020“, která přináší množství
objevných novinek a informací o podnětnosti nejslavnější české spisovatelky od jejího sňatku v září 1837 až po rok
2020, kdy si světová kulturní veřejnost
připomínala 200 let od jejího narození.
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Jádro práce pak tvoří výběrový soupis poezie, prózy, životopisných dramat a dramatizací, diskografie a filmografie, který přináší velké množství zajímavých a dosud neznámých událostí
a faktů o ohlasu Boženy Němcové v české i zahraniční kultuře.
Velká část poznatků o Boženě Němcové

je v této knize publikována poprvé, a tak
znamená pro veřejnost a zejména pro literární vědu značný přínos. K dobré orientaci v této rozsáhlé monografii slouží
nejen podrobný obsah, ale především 17
rejstříků čtyř druhů.
O spisovatelce Boženě Němcové
PhDr. Jiří Uhlíř dosud napsal přes 70

KULTURA |

září | 20 | 21
listopad
článků a studií a čtyři monografie včetně této knihy – recenzované bibliografie. Jako autor literatury faktu Jiří Uhlíř
nejen v této knize, ale i v dalších více
než 3000 pracích vždy usiloval o to, aby
jeho monografie, vlastivědy, bibliografie
a filmografie byly, pokud možno, originální a jedinečné.

Jsem plně přesvědčen, že tato monografie podnítí zájem veřejnosti o unikátní dílo i o život Boženy Němcové
v našem regionu. Svou usilovnou prací
tak Jiří Uhlíř propaguje naši vlast a region nejen v ČR, ale i v zahraničí.
Tato unikátní kniha mě velmi zaujala a doporučil bych ji všem milovníkům

a obdivovatelům díla Boženy Němcové,
a to včetně studentů zejména humanitních oborů středních a vysokých škol.
Řadu zajímavosti v knize najdou studenti a zájemci o přírodovědné obory,
a to zejména z hlediska vztahu Boženy
Němcové k přírodě, krajině a lesu.
prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc

RAŽENO V SRDCI EVROPY
PENÍZE A MEDAILÉRSKÉ UMĚNÍ V ČESKO/SLOVENSKU
Jaroměřský rodák Otakar Španiel (1881–1955) zaujímá významné místo na výstavě „Raženo v srdci Evropy. Peníze a medailérské
umění v Česko/Slovensku“ v drážďanském rezidenčním zámku. Výstavu je možné navštívit do 19. dubna 2022.
Kurátorka výstavy se při přípravě expozice obrátila na Městské muzeum
v Jaroměři a zajímala se o sbírku předmětů a dokumentů významného českého medailéra 20. století. Na výstavě je
prezentováno několik Španielových prací, například první československá mince v hodnotě 20 haléřů nebo zlatá obchodní mince – československý dukát,
zvaný též svatováclavský podle vyobrazení sv. Václava na líci. Dukáty byly raženy poprvé v roce 1923, nejprve v hodnotách jednoho a dvou dukátů, později od roku 1929 i v násobku pěti a deseti. Prvních 1000 dukátů mělo vlastní
specifické číslo a získali jej nejvýznamnější členové vlády a parlamentu i další
osobnosti. První tři dukáty obdržel prezident T. G. Masaryk, který nejcennější dukát s pořadovým číslem 1 daroval
Národnímu muzeu. Prezentován je zde
i zrealizovaný Španielův návrh medaile se svatým Václavem v čele blanického vojska na líci a svatým Prokopem vedoucím pluh se zapřaženým čertem na
rubu. Vydání výtěžkové medaile z československého zlata a stříbra inicioval
k desátému výročí založení republiky

Svaz majitelů dolů v Československu.
Výstava připomíná též Španielovu výjimečnou pedagogickou roli, kdy ovlivnil
mnoho později renomovaných medailérů. Jeho klasicky pojatý koncept nízkého reliéfu byl vzorem pro Miloslava
Beutlera (1897–1964), Milana Knoblocha
(1921–2020), Marii Uchytilovou (1924–
1989) a další.
Expozice zahrnuje několik tematických
částí, z nichž první je věnována vývoji platidel v Československu od jeho počátků až do současnosti. Jsou zde připomenuty důležité etapy této země, jako je odtržení Sudet roku 1938, pražské jaro roku 1968, sametová revoluce
v roce 1989 nebo rozdělení na Českou
a Slovenskou republiku roku 1993. Na
základě velkého množství mincí, pamětních mincí a bankovek lze sledovat více
než stoletý vývoj. Následující část navazuje v představení důležitých událostí
a osobností Československa, jež se staly
námětem pro pamětní mince a medaile. Třetí téma zahrnuje významné české
a slovenské umělce i umělkyně na poli medailérské tvorby. Výstavu uzavírá
část věnovaná mincovně v Jablonci nad

Nisou, která je zde prezentována jako
moderní firma na mezinárodní úrovni
a která je rovněž důležitým partnerem
celého kooperačního projektu.
Výstava je výsledkem společného projektu Mincovního kabinetu Státních
uměleckých sbírek Drážďany (SKD)
a Numismatického oddělení Národního
muzea České republiky. Cenné exponáty drážďanského fondu jsou obohaceny o zapůjčené numismatické předměty z pražské sbírky. Expozice vznikala
za složitých podmínek v době koronavirové pandemie. Autoři výstavy a osoby odpovědné za česko–německý projekt by rádi prostřednictvím výstavy
poukázali na dlouhou tradici kulturní
a ekonomické výměny, která obě strany
obohatila, a proto má svůj význam i pro
budoucnost.
Interaktivní on-line prohlídku výstavy je možné též zhlédnout na stránkách
České mincovny v Jablonci nad Nisou:
https://ceskamincovna.cz/zpravy-481razeno-v-srdci-evropy_1910/
Mgr. Martina Vítková, historička
Městské muzeum v Jaroměři

HLÁSÍ SE VÁM UMĚLECKÁ KOLONIE BASTION IV

Počínaje 17. listopadem zahajujeme sérii folkových koncertů ve spolupráci s hudebním uskupením Dvajaja a městem Jaroměř.
Pro příznivce výtvarného umění chystáme výstavu textilních
obrazů Daniely Kosové. Tato umělkyně původem z Bratislavy,
žijící v Praze, pracuje hlavně s porcelánem, občas však zabrousí i do jiných výtvarných oborů, např. malby, tvoří s textilem nebo se smaltem. Na naší výstavě představí svoje gobelíny vzniklé na textilním sympoziu v Galantě. Vernisáž výstavy s názvem Teplo domova se uskuteční 26. 11. v 18 hodin.
Srdečně vás zveme.
Pomalu se nám rozbíhají také kurzy večerního kreslení každé pondělí od 18 hodin (cena 100 Kč za dvouhodinovku) a tvořivé dílničky. Během listopadu a prosince se děti mohou těšit
na čarovné sobotní workshopy s vílou Eliškou, termín bude
upřesněn na facebooku.
Možná jste si také všimli nové výzdoby autobusových zastávek

Nádražní a Pod náměstím. Tyto zvětšené kresby v bílé barvě,
vzniklé překreslováním starých pohlednic, vzešly z rukou našeho člena, grafika a měditepce, Vojtěcha Jiráska.
Po delší přestávce opět otevíráme Filmově vzdělávací klub.
Nebudou to však poslední čtvrtky v měsíci, nýbrž středy. Na
středu 24. 11. jsme vybrali legendární sovětský film režiséra
Tengize Abuladzeho Pokání z roku 1984, který předznamenal
zlom epochy v Sovětském svazu. Je to podobenství o krutém
starostovi Varlamovi, jenž ani po smrti nenašel klid v hrobě.
No a nakonec připomínáme náš pečlivě připravovaný Adventní
jarmark, který se uskuteční 11. prosince. V příštím čísle přineseme podrobný program.
Za Uměleckou kolonii Bastion IV Markéta Škopková
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DALŠÍ ÚSPĚCH STŘEDNÍ ŠKOLY ŘEMESLNÉ JAROMĚŘ
Střední škola řemeslná v Jaroměři se tradičně účastnila již 39. ročníku mezinárodního setkání kovářů a uměleckých kovářů na hradě Helfštýně u Lipníku nad Bečvou.

Každý rok zde vystavujeme ročníkové práce žáků třetího ročníku oboru umělecký kovář a zámečník, pasíř. Tentokrát byly vystaveny tři práce a to: Miloše Stárka „VETŘELEC“

(viz obrázek), Ludvíka Ferencziho „renesanční LUNETA“, Jiřího Kyseláka
a Filipa Hrubého „MŘÍŽ“.
Odborná porota složená z kunsthistoriků, výtvarníků a předních kovářů posuzovala dovezené práce žáků i podnikajících kovářů. Ve studentské kategorii „tradiční kovářský výrobek“ Střední
škola řemeslná Jaroměř a její žáci získali tato ocenění: Ludvík Ferenczi za
renesanční LUNETA první cenu a Jiří
Kyselák a Filip Hrubý za secesní MŘÍŽ
druhou cenu. Bez „medaile“ nezůstal ani Miloš Stárek, který v kategorii „volná kovářská tvorba“ byl oceněn
druhým místem. Je to další úspěch žáků Střední školy řemeslné Jaroměř na
tomto mezinárodním setkání kovářů.
Oceněné práce můžete, mimo mnoha jiných, vidět v galerii v budově školy.

DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
NA STŘEDNÍ ŠKOLE
ŘEMESLNÉ V JAROMĚŘI
Ve školním roce 2021/2022
sobota
pátek
sobota
sobota

27. listopadu 2021
3. prosince 2021
5. ledna 2022
12. února 2022

Všeobecné informace k přijímacímu
řízení podá vedení školy. Možnost
individuálních konzultací.
KONTAKT:
734 319 797, 605 532 763
e-mail: sekretariat@ssrjaromer.cz
https://ssrjaromer.
cz/pro-uchazece/
dny-otevrenych-dveri/

Zdeněk Vítek, učitel odborného výcviku

V JOSEFOVĚ PROBĚHL 1. KRÁLOVÉHRADECKÝ MASTER 2021
ZLATÁ PREMIÉRA V TOP PRO
FORMANOVOU A ŠILDBERGERA

Bezmála devatenáct měsíců se čekalo na to, až vládní nařízení rozvolní natolik, aby bylo možné uspořádat Master.
Naposledy se tento nejprestižnější podnik regionu uskutečnil 22. února loňského roku ve Vrchlabí, tentokrát se v sobotu 11. září hrálo v Jaroměři.
Master, který dlouhou dobu před příchodem pandemie COVID-19 patřil napříč republikou v návštěvnosti mezi
špičku, zasáhl velký až šokující propad.
Pouhých 66 startujících v hlavních turnajích jednotlivců je číslo, které je polovinou cifer běžných. Od září roku 2011 jde
suverénně o nejnižší návštěvu. Zajímavé
je, že počet startujících téměř přesně kopíroval srpnová čísla z podniku nižší kategorie Double Openu, který se odehrával na 7 terčích ve stísněných prostorách hospody Na Puškvorci ve Velkých
Svatoňovicích, proti tomu v luxusně
vzdušné jaroměřské Besedě bylo strojů
20. Všechno špatné je ale k něčemu dobré, takže jednotlivé soutěže probíhaly
přesně dle stanoveného scénáře, ve výborném tempu a především nikdo na své
zápasy dlouho nečekal, což bývá při vysokých účastech vždy velkým negativem.
Nicméně i přes popisovanou nemilou
skutečnost naštěstí neutrpěla sportovní
stránka celé akce. Kvalitních výkonů bylo
k vidění nespočetně a to nejen v podání
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ostřílených favoritů, kteří ve své sbírce
mají řadu cenných počinů. Kupříkladu
v Nominačním Masteru žen, který je jednou z cest do příští TOPky, se blýskly ještě náctileté slečny Nicol Melicharová (1.
místo v 16 letech) a těsně pod stupni vítězek i Marie Rážová (4. místo ve 14 letech).
Vysoko se vyházely také maminka s dcerou Šárka a Nela Jirouškovy a to v ženských párovkách, když obsadili čtvrtou příčku. Dabl, tedy prvenství v singlech i dvojicích zaznamenala již zmiňovaná Melicharová, která dvojice ovládla
po boku Elen Jirků. Také ta si z Jaroměře
odvezla dva cenné kovy stejně jako Eva
Košťálová, Pavlína Kocianová či Kateřina
Šildbergerová. Z mužů dvakrát na bednu vystoupali Michal Šildberger a Pavel
Drtil. Právě Šildberger se stal vůbec nejúspěšnějším hráčem dne, když nejprve
s Drtilem vyhrál mužské dvojice a později přidal i svůj premiérový triumf v nejprestižnějším turnaji programu v TOP.
Také vítězka ženské TOPky Monika
Formanová se na nejvyšší stupeň postavila prvně. Stále ještě úřadující mistryně Severovýchodních Čech má proto nyní ve sbírce kompletní sadu TOP medailí.
Vrátíme-li se ještě nakouknout zpět mezi
pánské osazenstvo, tak osobní maximum
zapsal i David Šilar, který skončil druhý
v Nominačním Masteru.
Program nabízel i turnaje pro mládež. V hlavních soutěžích Master se

v méně početné juniorské kategorii radoval Vítězslav Ráž, v té četnější žákovské Petr Hofman a v pozdějším vloženém
Openu bez rozdílu kategorií pak Kryštof
Richter. Pro úplnost zbývá doplnit ještě
vítěze večerního Poháru W-Sportu smíšených dvojic. Nově zařazený turnaj této
dlouhodobé série opanovalo duo Robert
Kuric, Dominik Štefl.

ŠTEFL SESADIL TÉRU A JE NOVÝM
LÍDREM MISTROVSTVÍ SVČ

Výsledky sobotních hlavních turnajů (TOP a Nominační Mastery) se tradičně za zvýhodněné body započítávaly
do krajských dlouhodobých soutěží. Do
čela mužského Mistrovství SVČ se vyhoupl Dominik Štefl, který aktuálně vede
o přesnou tisícovku bodů před Josefem
Térou, třetí zůstává Pavel Bubaň.
V ženách je pořadí na medailových pozicích stejné, když vedení si výrazně
upevnila Monika Formanová, následována Romanou Kordovou mladší, potažmo
Anna Goldmannovou.
V žebříčku Poháru W-Sportu dvojic pozice lídrů patří dvojici Martin Dufka,
Pavel Bubaň.
Kompletní výsledkový servis včetně
fotogalerie a aktuálních krajských i republikových žebříčků lze vyhledat na
webu www.sipky.org/khk-s
(VOn)
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JAROMĚŘ BĚŽELA PRO PLANETU

1. 10. 2021 proběhl v Jaroměři v Masarykových sadech již 2. ročník dobročinného běhu „Jaroměř běží pro Planetu“. Tento běh je
součástí studentského projektu „Run for Planet“, z kterého chceme vybudovat sérii běhů se zaměřením na ochranu přírody.
V krásném prostředí Masarykových sadů se běhalo od brzkého rána až do noci. V dopoledních hodinách dorazili žáci ze
základních škol a nižšího gymnázia v Jaroměři. Každý, kdo se
svojí školou dorazil, vypracoval v malých skupinkách pracovní
list, který obsahoval otázky týkající se kácení deštných pralesů, znečištění přírody odpadky, nebo třeba úbytek korálových
útesů. Tento pracovní list připravili studentky pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, které celou práci vedly. Pracovní listy zároveň sloužily i jako základ do hodin přírodopisu či zeměpisu. Po vypracování všech úkolů se přešlo
k samotným běhům. Vyhlášena byla každá kategorie zvlášť.
Dopolední program zakončila ZŠ Křišťál ve 13:00. Odpolední
a noční program pro veřejnost se rozběhl v 17:00, kdy jsme odstartovali prezenci běžců na odpolední běh. K naší radosti dorazilo na 90 běžců, kteří přišli podpořit ochranu přírody, živočichů a rostlin po celém světě. Na odpolední program dorazil i přední český desetibojař a pravidelný účastník mezinárodních závodů Jan Doležal. S běžci se nejprve protáhl, poté
se přesunul na pozici startéra, a nakonec vyhlásil ty nejlepší.
Máme velkou radost, že běželi staří, mladí, holky, kluci, pejskaři, celé rodiny, dokonce i jeden kočárek.
V průběhu celého dne byl v parku připraven „Ekokaravan
aneb ochranáři na cestách“ od námi podpořené organizace
JARO Jaroměř. Prezence na noční běh probíhala 20:00 a máme radost, že i přes velmi chladné počasí a pozdní dobu dorazili běžci i tentokrát. 25 běžců si zaběhlo unikátní trať vedoucí i pod jaroměřským náměstím. Tou nejkrásnější tečkou
za 2. ročníkem běhu Jaroměř běží pro Planetu je však čistý

výtěžek 14 230 Kč, ke kterému přispěl každý účastník letošního ročníku.
Celkový obnos bude rovným dílem rozdělen mezi organizace Save Elephants, jejíž aktivitou je ochrana slonů ve střední Africe, Be Sea zaměřující se na ochranu oceánů u indonéského ostrova Lombok a v neposlední řadě organizace JARO
Jaroměř, provozující v Jaroměři stanici pro handicapované živočichy a pečující o vzácné lokality po celé střední Evropě!
Moc děkujeme vám všem, kteří jste přišli pomoci přírodě
a i díky vám stále rosteme! Těšíme se na další společné akce!
Adam Havrda
Foto: Jiří Miler

HOKEJISTÉ JAROMĚŘE VYZVOU I TÝMY Z PARDUBICKÉHO KRAJE

Hokejoví fanoušci nejen z Jaroměře se mají na co těšit. Funkcionáři z Královéhradeckého a Pardubického kraje totiž rozhodli o propojení soutěží dospělých. Po sedmnácti letech tak došlo k obnovení společné Východočeské krajské ligy mužů. Nová soutěž má být
atraktivnější pro hráče, fanoušky i sponzory.
Týmy zatím hrají dvoukolově pouze se
soupeři ze svého kraje, ke sloučení soutěží dojde až v polovině sezony. Celky
umístěné v tabulkách na prvních čtyřech místech postupují do nadstavbové
skupiny A, ostatní družstva budou hrát
skupinu B. Nadstavby se odehrají opět
dvoukolově každý s každým. Následně
se utká 16 týmů z obou krajů v osmifinále na dva vítězné zápasy. Poražení
osmifinalisté budou bojovat o Pohár
Vladimíra Martince. Na vítěze osmifinálových zápasů čeká play off, kdy se
čtvrtfinále hraje na dva vítězné zápasy a semifinále a finále na tři. Tyto duely již budou pískat dva hlavní rozhodčí.
Vítěz vybojuje právo účasti v kvalifikaci
o 2. ligu. „Jsem zvědav, jak budeme zvládat zápasy s celky ze sousedního kraje, za které mnohdy nastupují bývalí extraligoví hokejisté. Mohlo by to být lákadlem pro naše fanoušky a věřím, že nás
doma budou vydatně podporovat,“ přeje
si předseda HC Jaroměř Pavel Schröfel.

Jaroměř zahájila boje v krajské lize doproti pandemii COVID-19. Jaroměřští
mácí výhrou nad Opočnem. Následně
funkcionáři i samotní hokejisté věří,
prohrála na ledě posíleného Nového
že se letošní sezona dohraje normálMěsta, aby si pak spravila náladu víně. „V politice se nám mění osazenstvo.
tězstvím nad ambiciózním Novým
Věřím, že ti, co byli v opozici a kritizoBydžovem. Cílem týmu je vybojovat elitvali vládu za protiepidemická opatření čtyřku a ve zbytku sezony měřit síly
ní, nedopustí zastavení sportu. Doufám,
s elitou Pardubického kraje.
že se nám konečně podaří dohrát soutěž
Ještě před začátkem krajské ligy
i s diváky, kteří si díky novému hernímu
Jaroměř uspořádala tradiční přípravný
modelu přijdou na své,“ uzavírá předseturnaj Metuje Cup, na kterém svěřenda HC Jaroměř Pavel Schröfel.
ci trenéra Marka Macha obsadili druPetr Záliš
hé místo. Z vítězství se radovalo Nové
Město. „Turnaj je vždy
dobrou přípravou, druPOZVÁNKA NA HOKEJOVÉ ZÁPASY
hé místo je úspěchem.
V LISTOPADU 2021
Metuje Cup nabízí možSOUTĚŽ: KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ
nost otestovat naše mlaZimní stadion ASVAJ Jaroměř
dé odchovance, které se
KDY
domácí
hosté
nám do týmu daří za7.11. v 17:00
HC Jaroměř
TJ Spartak Nové Město n. M.
pracovávat,“ pochvaluje
17.11.
v
18:00
HC
Jaroměř
HC Náchod
si Pavel Schröfel.
28.
11.
v
17:00
HC
Jaroměř
HC Trutnov
Minulou sezonu předPodrobnější
informace
na
www.hcmjaromer.cz
časně ukončila opatření
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VELKÁ CENA ČESKOMORAVSKÉHO KLUBU VETERÁNŮ
OHLÉDNUTÍ ZA ŘÍJNOVÝM TURNAJEM VETERÁNŮ VE STOLNÍM TENISU
V sobotu 9. 10. 2021 pořádala TJ Jiskra Jaroměř oddíl stolního tenisu turnaj ČMKV v hale ASVAJ. Již od ranních hodin se do Jaroměře
sjížděli hráči a hráčky starší 40 let ze všech koutů České republiky a Slovenska. Mnozí z nich strávili v Jaroměři celý víkend.
Prezentace nejstarších kategorií, byla stanovena do 8:30 hod.
Jednalo se o kategorie 70 let a starší. V 8:45 turnaj zahájil celý
turnaj, předseda stolního tenisu pan Václav Divecký, poté naše nejstarší veterány přivítal předseda ČMKV Ing. Jiří Juřena
a místopředseda ČMKV pan Dušan Molitoris. Nejstarší aktivní hráčka na turnaji byla paní Eliška Krejčová (1927) z Kralup
nad Vltavou. Jedná se o několikanásobnou mistryni ČSSR ve
stolním tenise.
Poté už mohly vypuknout boje s bílým míčkem. Ve 12:00 začínali hrát další hráči věkové kategorie 60-70 let. A od 15:00 hodin hráči 40-60 let. Turnaj probíhal v přátelské atmosféře
i díky jaroměřským pořadatelům. Účastníci, i vedení ČMKV,
hodnotili turnaj v Jaroměři jako nejlépe připravený turnaj
ČMKV v této sezóně. Díky sponzorům byly připraveny pěkné ceny, a to nejen pro medailisty svých kategorií, ale i pro
nejsympatičtější hráče a hráčky, kterých bylo na turnaji mnoho. Poslední finálový zápas končil v kategorii mužů do 60 let
v 19:30 hodin. Konečné číslo účastníků se zastavilo na počtu
153 hráčů a hráček!
Velké poděkování patří městu Jaroměř a Královéhradeckému
kraji za finanční podporu turnaje. Dále firmám IDCFOOD, s. r. o. Jaroměř-Josefov, Trio, s. r. o. Jaroměř- Josefov,
zahradnictví Šnábl Jaroměř, Ampér- elektra Jaroměř- Josefov,

pivovarům Primátor Náchod a Krakonoš Trutnov za pěkné
sponzorské dary. Děkujeme také pracovníkům haly ASVAJ za
jejich vstřícnost a členům stolního tenisu TJ Jiskra Jaroměř za
přípravu a úklid haly.

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ
kategorie
+W40
+W50
+W60
+W70
+W80
+M40
+M50
+M60
+M65
+M70
+M75
+M80
+M85

vítěz/ka
Pospíšilová Carmen
Klempířová Jiřina
Klišová Alena
Maršíková Jitka
Švecová Eva
Dvořák Vít
Sagáčík Štefan
Vrtal Oldřich
Schwan Jaroslav
Just František
Hrnčiřík Karel
Jaško Josef
Mikula Oldřich

KLUB KUŽELKÁŘŮ NABÍZÍ PRONÁJEM KUŽELNY

Klub Kuželkářů nabízí pronájem kuželny a s tím spojené hraní kuželek. Hodina
pronájmu činí 250 Kč a jedná se o dvě hrací dráhy. Na naší kuželně je možné si zakoupit i drobné občerstvení. Zájemci o pronájem ať kontaktují členy oddílu a dohodnou si termín pronájmu. Pro vstup do kuželny je nutné zajistit si halovou obuv.
Koho by tato hra zaujala, může se stát členem našeho kuželkářského klubu.
Milan Všetečka, předseda
kuželkářského klubu

Kontaktní osoby:
Petr Hrycík tel.: 736 735 903, Pavel Řehák tel.: 777 801 820,
Lukáš Ludvík tel.: 602 183 697, Jakub Hrycík tel.: 772 721 861,
Lukáš Rožnovský tel.: 606 425 353, Roman Kašpar tel.: 736 127 872
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město
Přerov
Praha
Frýdek Místek
Praha
Plzeň
Kroměříž
Valašské Meziříčí
Frýdek Místek
Opava
Česká Lípa
Mariánské Lázně
Martin (Slovensko)
Liberec
Václav Divecký,
předseda stolního tenisu
TJ Jiskra Jaroměř

FOTBAL
MIACOM KRAJSKÝ
PŘEBOR MUŽŮ
7. 11. od 13 do 15 hod.
FK JAROMĚŘ × SK JIČÍN
Utkání proběhne na fotbalovém
stadionu, Růžová 440, Jaroměř.

Více na: www.fotbaljaromer.cz
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VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
V LISTOPADU 2021
ZIMNÍ STADION JAROMĚŘ
sobota 13.11.2021 15:15 – 17:15
neděle 14.11.2021 14:00 – 16:00
středa 17.11.2021 10:00 – 12:00
neděle 21.11.2021 14:15 – 16:15
něděle 28.11.2021 14:15 – 15:45
Vstup na zimní stadion povolen
pouze při dodržení aktuálních
protipandemických opatření.

FLORBAL
FLORBAL JAROMĚŘ – MUŽI A – UTKÁNÍ V LISTOPADU A PROSINCI 2021
KDY
6. 11. v 19 hod.
14. 11. v 16 hod.
17. 11. v16 hod.
20. 11.*

KDE
ASVA Jaroměř
SH České Budějovice
ASVA Jaroměř
SH ZŠ Kunratice

domácí
TJ Sokol Jaroměř
FBC Štíři Čes. Budějovice
TJ Sokol Jaroměř
FAT PIPE Start 98 Kunratice

27. 11.*
ASVA Jaroměř
TJ Sokol Jaroměř
4. 12.*
Torpédo Havířov
TJ Sokol Jaroměř
11. 12.*
TJ Sokol Jaroměř
TJ Slovan Havířov
18.12.*
FBC Letka Toman Fin. Group TJ Sokol Jaroměř
* čas bude upřesněn. Podrobnější informace na www.florbaljaromer.cz

hosté
Sokol Brno, EMKO Case Gullivers
TJ Sokol Jaroměř
Kanonýři Kladno
Tj Sokol Jaroměř
Florbal Ústí
MSH Havířov
ASVA Jaroměř
SH Sareza Ostrava

STOLNÍ TENIS
AGILITY

Závody ve sportovním výcviku

O POHÁR MĚSTA JAROMĚŘE
13. 11. od 14:00 do 16:00

STOLNÍ TENIS – KRAJSKÝ PŘEBOR 1. TŘÍDY
KDY
domácí
27. 11 v 9 hod.
TJ Sokol Jaroměř 2 B
14. 11. ve 14 hod. TJ Sokol Jaroměř 2 B
Podrobnější informace na www.cuscz.cz

hosté
Sokol Stěžery B
Sokol Stěžery C-KPST

Utkání proběhnou
v Herně stolního tenisu
v ulici Vodárenská 370,
v tělocvičně ZŠ Josefov.

Zimní stadion Jaroměř

Pořádá: Agility ZKO Jaroměř

KULTURA |

DEN ARCHITEKTURY 2021 V JAROMĚŘI – UMĚLECKÁ DÍLA

V sobotu 2. 10. 2021 proběhla v Jaroměři akce Den architektury 2021, tentokrát zaměřená na Umění ve veřejném prostoru. Akcí
provázel již popáté Matěj Kubina, zaměstnanec NPÚ, ÚOP v Josefově, tentokrát spolu se zvláštním hostem, akademickým sochařem Petrem Novákem. Krátká procházka se zabývala přibližně třiceti díly, jejich obsahem, kvalitou, umístěním, ale i historií a autory. Počasí bylo úžasné, stejně jako všichni pozorní zúčastnění, kterých bylo do třiceti.
Účastníci se sešli v 9:30 před kostelem
sv. Jakuba v Jaroměři, kde po krátkém
úvodu o významu umění ve veřejném
prostoru a určité kategorizaci uměleckých děl, se přešlo na prostor samotný.
Probíral se hřbitov u kostela sv. Jakuba
a kříže z poloviny 19. století, pomník
Michala Siloráda Patrčky a tato osobnost, ale i značení Svatojakubské cesty. Poté se skupina přesunula k bustě
Jaromíra na domě č. p. 231 v Jaromírově
ulici a odtud k Jaromírovi v Havlíčkově
ulici. Zde se řešily nedostatečné proporce busty pro daný prostor a celkově
zanedbaná úprava prostoru ve vztahu
k významu znázorněné postavy. Řešila
se rovněž obsahová významovost, neboť v roce 1961 byla bysta nahrazena rudou hvězdou, která zde setrvala na stejném soklu do 90. let. Obsahový význam
rudé hvězdy, ale ani význam v rámci pozice ve městě nebyl z dlouhodobého
hlediska obhajitelný. O kvalitě zpracování nemluvě. Je logické, že takové dílo
muselo být dříve či později odstraněno
a je dobře, že byla na svůj sokl navrácena busta našeho zakladatele.
Dále šla skupina kolem sochy sv. Jana
Nepomuckého s reliéfem pouti sv. Jana
do Boleslavi, jejíž autorství je připisováno Jiřímu Františku Pacákovi. Socha

původně stála o něco blíže kostelu na
druhé straně ulice. Její stávající místo
však bylo vybráno vhodně a socha zde
přirozeně dotváří prostor. Reliéf na soše
je bohužel porostlý břečťanem.
Další zastávkou byl městský znak na
zvonici, ve své době nepřesně provedený, a z druhé strany zvonice pak socha sv. Václava na koni, oba z roku 1707.
U kostela sv. Mikuláše se rovněž nachází kříž z roku 1840 a nad vstupem do
kostela soška sv. Mikuláše od Řehoře
Thényho, který je pochován v kryptě. Na náměstí jsme si povídali o kašně,
Mariánském sloupu, Matyáši Bernardu
Braunovi, ale i Vladimíru Preclíkovi
a umístění jeho busty. Hovořili jsme
o meteorologickém sloupu a Miloslavu
Vávrovi, který provedl sochařskou výzdobu. Na bývalé občanské záložně jsme
si všimli alegorie soch civilního sochařství, konkrétně Spořivosti, Peněžnictví,
Zemědělství a Průmyslu, jejichž autory jsou Josef a Václav Wágnerovi. Zde
se připomněl tento slavný rod a zejména Josefova tvorba. Na rohu budovy
č. p. 21 jsme se zastavili u busty Otakara
Španiela, pohovořili jsme o jeho tvorbě
a tvorbě autora busty, kterým je Milan
Knobloch. Zhodnotili jsme, že umístěná busta je velmi povedená a dobře

reaguje na přirozené světlo a architektonické ztvárnění budovy. Naproti
č. p. 21 jsou na zdi pamětní desky, kde se
upozornilo na reliéf dělnického spolku
Ruka, který vytvořil Rudolf Šrajbr (autor
busty Jaromíra u Kotoulovského mostu).
Pokračovali jsme dále přes řeku k soše
T. G. Masaryka.
Masaryk je v oblečení, které by jemu samotnému mělo být pohodlné. Náš první prezident je zároveň na nižším soklu
a je umístěný do frekventovaného veřejného prostoru. Záměrem bylo, aby
byl blíže lidem. Sokl má dále znázorňovat křemen v duchu masarykovských
myšlenek, ale vlastně i obrozeneckých,
vždyť vychází z Nerudy: „Bude-li každý
z nás z křemene, je celý národ z kvádrů.“
Autorem je akademický sochař Petr
Novák. Její výrobu zadal bývalý politický
vězeň Jan Šrámek z odškodnění za desetiletý pobyt v komunistických lágrech
v Jáchymově.
Málokdo si uvědomil, že na budově
Ostrova jsou rovněž sochy. Jan Amos
Komenský a Josef Jungmann stojí
u vstupu a na křídlech budovy jsou dva
páry antických postav. Autorem všech
soch je s největší pravděpodobností
Josef Strachovský (s jistotou signovaný
u Komenského a Jungmanna), který byl
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v podstatě tvůrcem českých vlasteneckých pomníků konce 19. století.
Od budovy školy se šlo do parku k soše Pastýře od Václava Wágnera. Tato socha byla původně vytvořena pro hospodářskou výstavu roku 1926, která se konala u nás na stadionu. Odsud byla socha přesunuta ke knihovně a zde po
útrapách, kterých se jí prý dostávalo od
ruských dětí, byla přesunuta na stávající místo, jež soše sluší a podporuje rozmanitost parku.
Od Pastýře vyrazili účastníci akce
k poliklinice, cestou však potkali pomník odstraněné sochy T. G. Masaryka
v roce 1953. V tomto místě totiž stála socha T. G. Masaryka z roku 1928 od
Otakara Španiela (obdobná dnes stojí
na Hradčanech a druhá v Pardubicích).
Náš Masaryk byl v roce 1940 odstraněn
a v roce 1942 dán do sběru. Socha byla znovu odlita roku 1947 a v roce 1953
za nejasných okolností zničena. Je dobré si uvědomit, že tehdy ještě autor díla žil, a po tomto incidentu již nikdy do
Jaroměře nepřijel. Památný kámen byl
odhalen v roce 2003 a pochází z jaroměřských lesů.
Na poliklinice se nachází alegorie soch
od Josefa a Václava Wágnera z let 1926
až 1927. Plastiky Práce, Láska mateřská, Koupel, Péče o dítě, Úraz, Charita
a Podzim, z nichž je nutné vypíchnout
právě Podzim. Ten se ostatním plastikám vymyká a poukazuje na další tvorbu Josefa Wágnera. Jedná se o druhou
sochu odspodu.
Od polikliniky se šlo zpátky do parku, a to kolem sochy Poezie. Ta se nachází v uměle vytvořeném prostoru se zjevným uměleckým záměrem.
Přilehlé betonové plochy byly členěné

dvoubarevnými obrazci a stupňováním.
Kruhové pozadí z betonových tvárnic
dále pokračovalo snad dřevěným loubím. Uprostřed toho se nachází schoulená ležící postava ženy z roku 1976, jejíž autorem je Jaroslav Kolomazník. Celý
prostor působí zanedbaným dojmem
a velký podíl na tom má rozpadlá betonová plocha. Z diskuze vyplynulo, že by
stálo za to hodnotnou sochu zachovat
a prostředí upravit, ovšem se souhlasem doposud žijícího autora.
V parku se potom nachází busta Josefa
Šímy, jejíž autorkou je Vlasta Prachatická.
Když se zadíváte na Šímovu bustu, vidíte, že s proměnou světla portrét neustále vypráví. Jedná se o velmi kvalitní a pocitové dílo. Hodnotil se rovněž sokl, který není podle původního návrhu a bustě
svým robustním dojmem trochu škodí.
V parku jsou dále osazeny některé dřevěné výtvory řezbáře Jana Paďoura.
Tato díla významně oživují prostor parku a vzhledem k jejich řekněme střednědobé povaze se mohou s časem proměňovat. Městskému prostředí tak dodávat dynamiku a oživení. Trojlavička
s ve středu vyrůstajícím jaroměřským
náměstím je chytře vymyšlená, dobře zpracovaná a vychází z povahy rostlého dřeva. Vyžaduje chválu, že lavička je zjevně udržována v dobrém stavu,
byť uprostřed umístěný odpadkový koš
může nést další významy. Dřevěných
děl je po parku více. Původní myšlenka
byla tvorba děl ve spolupráci s místními dětmi, čímž dostávají dřevěné sochy
další rozměr.
U divadla se nachází socha Rudoarmějce,
jejíž autorem je Ladislav Zemánek. Zde
se logicky probíral obsahový význam
sochy, neboť byla vytvořena v roce 1981.

Byť by měla připomínat osvobození roku 1945, připomíná spíše ponížení roku 1968. U pietních pomníků je to zvláště závažné, a poté se příliš neřeší kvalita
zpracování, která je v danou chvíli spíše druhořadá. K soše Rudoarmějce se
váže historka, že před plánovaným odhalením sochy vyhořel ateliér sochaře
Wágnera ve Dvoře Králové, který ji tesal, a socha tak musela být dokončena
v rekordně krátkém čase. Dle slov Petra
Nováka se však stávající dílo neliší od
modelu, který viděl.
Před budovou divadla stával legionář
Antonín Halbich, resp. jeho socha, který zemřel 6. září 1918 v bojích o železniční uzel Kuzino. Jeho kamarádi ze školy
mu na počest nechali zhotovit pomník
v roce 1919, jehož autorem byl Miloslav
Vávra. Pomník stál nějakou dobu před
divadlem, poté se přesunul k budově
Ostrova a nakonec byl v roce 1940 odstraněn. V našem muzeu po něm zbylo
torzo, ale i model.
Posledním dílem vycházky byl prostorový objekt Slunce, voda, vzduch z roku 1987, který se nachází v prostoru
před zázemím plovárny. Autorem díla je
František Pavlů. Slunce, voda, vzduch se
v rámci ostatních soch v Jaroměři odlišuje a zasluhuje tak pozornost. Jedná se
o abstraktní dílo, navíc vytvořené z keramiky. Okolní prostředí však dílu významně škodí, namísto aby docházelo ke vzájemné symbióze. Vyřešit daný prostor, jako v případě Poezie, zde
není možné, což je dáno i nekultivovaným projevem budovy zázemí plovárny. Vznáší se tedy otázka přesunu díla
do hodnotnější pozice. Kupříkladu před
vstup na plovárnu.
Ing. Matěj Kubina

VELKORYSÝ DAR MUZEU – ROZŠÍŘENÍ SBÍRKY FY A. WENKE A SYN

Zásluhou Mgr. Martiny Vítkové, která pracuje na pozici historičky v Městském muzeu v Jaroměři od počátku roku 2021, došlo ke zintenzivnění kontaktů s paní Markétou Koudelkovou, dcerou paní Ivany Nyčové, jejíž maminka Věra Kopalová byla rozená Wenkeová,
dcera Karla Wenkeho, nejstaršího syna Josefa Wenkeho, stavebníka tzv. Wenkeova domu.
Karel Wenke (1894–1967) po smrti otce
Josefa Wenkeho převzal obchodní dům
a vedl ho až do dražby v roce 1938. Do
firmy přistoupil jako veřejný společník
ve 28 letech, v roce 1923. Karel Wenke
také nese zásluhu za dochování bohatého archivního materiálu jak ke stavbě
Wenkeova domu, tak k historii obchodu. Přestože byla rodina perzekuována
komunistickým režimem, předal Karel
Wenke v roce 1950 dochovaný písemný materiál Národnímu technickému
muzeu v Praze. V roce 1960 archiválie
z NTM převzal Okresní archiv Náchod,
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který je deponoval do Jaroměře, do své
pobočky, která se nacházela ve starší
budově obchodního domu (č. p. 91). Zde
dokumenty zůstaly 18 let. V roce 1978 se
dokumenty přesunuly do náchodského
zámku, kde byly uspořádány a inventarizovány, ale bylo ponecháno původní třídění Karla Wenkeho. V roce 1987 byl fond
přestěhován do nové budovy okresního
archivu v Dobenínské ul. č. 96. Zde je
tento rozsáhlý fond zkoumán paní kolegyní Vítkovou, aktuálně zejména z důvodu práce na textech nové stálé expozice, která bude otevřena ve Wenkeově
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domě po jeho znovuotevření po dokončení rekonstrukčních prací.
Nově vybádané poznatky z archivního fondu „Wenke“ byly sdíleny a konzultovány právě s paní Markétkou
Koudelkovu a paní Ivanou Nyčovou,
které se velmi aktivně zabývají historii a genealogií rodiny Wenkeových.
Rodina přechovává i kroniku rodu
a další archiválie a předměty související s jejich přechozí obchodní činností. Část předmětů z tohoto rodinného dědictví se paní Nyčová rozhodla darovat do sbírek Městského muzea
v Jaroměři (resp. města Jaroměře, protože majitelem sbírky je město, muzeum sbírku spravuje). Tímto velkorysým
darem se fond „Wenke“ významně rozrostl, protože dosud muzeum disponovalo doslova jednotkami předmětů přímo souvisejících s vlastní výrobou fy A.
Wenke a syn. Jejich „muškařské“ zboží bylo velmi křehké a do dnešních dnů
se mnoho jimi vyrobených předmětů
patrně nedochovalo. Výběr z původních i nově darovaných předmětů bude vystaven na reprezentativním místě v hlavním sále přízemí Wenkeova
domu, v části expozici věnované právě
dějinám obchodu a historii rodiny stavebníka jedné z nejvýznamnějších jaroměřských nemovitých památek.
Rudolf Havelka,
ředitel Městského muzea v Jaroměři

•

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
zveme vás na uvedení knihy

JAROMĚŘ
VYPRÁVĚNÍ
O HISTORII MĚSTA
od Pavla a Olgy Mertlíkových,
kterou vydalo nakladatelství Bor,
Liberec.
Prezentace spojená
s besedou se uskuteční
ve středu 24. listopadu v 18:00
v malém sále Divadla Jaroměř.
JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

•

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V JAROMĚŘI

MILÍ ČTENÁŘI, jako je pestrobarevné listí v podzimní přírodě, tak byl pestrý říjnový měsíc v naší knihovně. Pojďme si ho připomenout.
V týdnu od 4.–10. 10. 2021 se konal již 25.
ročník „Týdne knihoven“, jehož hlavním tématem byla „udržitelnost“ neboli
podpora knih a čtenářství. Knihovna si
pro vás připravila malý dárek a co jiného než knihu. Jaký žánr se skrýval v zabaleném dárku, to se čtenář dozvěděl
až doma. V tomto týdnu byly také prominuty veškeré upomínky.
7. 10. 2021 nám paní Marta Zemanová ve
své přednášce „O babičce a Babičkách
Boženy Němcové“ přiblížila skutečný život babičky, který se diametrálně lišil
od spisovatelčiny fikce. Dozvěděli jsme
se, že v Ratibořicích nikdy nebyla myslivna, tu si spisovatelka přidala ze svého pobytu na Domažlicku. Dále pak,
jak vznikala nejznámější jména našich
čtyřnohých přátel – Alík, Sultán nebo
Amina a proč se prasatům říkalo „pašík“. Pocházelo to z dob tureckých válek a byl to slovně vyjádření odpor proti Turkům (Ali paša = Alík a Pašík). To,
že spisovatelka Božena Němcová byla
všestranná žena, to je známé, ale že neuměla vůbec zpívat a malovat, to se ví
už méně. Přednáška byla obdivuhodná.
10. 10. 2021 Regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách ve spolupráci s Městskou knihovnou Jaroměř
a Integračního centra pro cizince HK
pořádal besedu „Migrace Ukrajinců
do ČR“. Přednášejícím byl historik
PhDr. Bohdan Zilynskyj, který hovořil
o práci, začleňování a životě Ukrajinců
na území naší vlasti v rozsahu jednoho
století (1894, 1917-1945, 1994). Přednáška
byla poutavá.
20. 10. 2021 nás zavedl autor literatury
faktu, Milana Zacha Kučera, do čachtického podzemí, do podzemního labyrintu a vinařských chodeb v přednášce
„Čachtické podzemí a Alžběta Báthory“.
Právě v podzemí, které zbylo v zahradě
po jejím zámku, se v minulosti našly dvě
lidské kostry. Nové výzkumy odhalily
mnoho jiných artefaktů, ale dosud nebyla vyřešena otázka, kam byla sadistická šlechtična pohřbena a kam mizela
těla jejich obětí. Hraběnka Báthoryová
byla v roce 1611 odsouzena k doživotnímu žaláři v hradní věži, kde o čtyři roky později zemřela. Přednáška byla impozantní.
V měsíci říjnu byla zahájena „čtenářská minima“. Hlavní budova Městské
knihovny Jaroměř přivítala žáky 1.
stupně ZŠ Boženy Němcové a družinové děti v odpoledním čase. Na pobočku

Na Zavadilce zavítaly děti z MŠ Na
Zavadilce a na pobočku v Josefově žáci ZŠ speciální a praktické. Témata jsou
uzpůsobena dle věkové kategorie dětí
a jednotlivých ročníků žáků (seznámení
s knihovnou, ukládání knih, ilustrátoři, jmenný katalog, systematický katalog, putování knihy, čtení pro nejmenší).
Knihovna rozšířila své služby o výpůjčky knih z „Kouzelného čtení“ – mluvící knihy a elektronická tužka. Kouzelné
čtení je výukový systém, který přináší dětem spoustu zábavy a informací. Stačí, když se lehce dotknete tužkou obrázku nebo textu a ozve se příslušná informace, zvuk nebo hudba. Kniha funguje pouze s elektronickou ALBI tužkou, která není součástí
VÝPŮJČKY.
Pro zájemce o knihu „Šéfkuchařův deník“ od Radka Pálky, připomínáme, že
kniha je k zakoupení v hlavní budově
Městské knihovny Jaroměř v oddělení
pro dospělé.
Nadále využívejte službu „Kniha
z Knihovny“ a objednávejte si knihy
přes portál www.knihazknihovny.cz.
Zde vás prosíme, abyste knihy objednávali nejpozději do 30. listopadu 2021.
U objednávek po 30. listopadu nezaručíme včasné doručení knih do konce roku.

A CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU?

10. 11.–Lukáš Lacina, architekt, v besedě „Architektura je služba!“. V čem spočívá práce architekta, jak vzniká stavba
krok za krokem, průřez tvorbou, projekty, realizace a další zajímavosti.
24. 11.–Milan Záliš s historickým tématem „Rožmberkové a páni z Hradce
a jejich sídla“. Rožmberkové – starý
český šlechtický rod, mocenská elita,
zastávající vysoké funkce se schopností
postavit se samotnému králi.
Besedy a přednášky se uskuteční vždy
ve středu od 17:30 hodin v hlavní budově Městské knihovny Jaroměř. Při účasti na besedách a přednáškách vás prosíme o předložení certifi kátu o prodělaném očkování nebo negativního testu
na COVID-19. Děkujeme za pochopení.
O všech změnách vás budeme včas informovat na našich webových stránkách, facebooku, e-mailech a na vývěsních tabulích.
Vaše Městská knihovna v Jaroměři
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KALENDÁRIUM
2. 11. v 19:00
Kino
BÁBOVKY
Městské divadlo – Velký sál.
www.divadlojaromer.cz
5. 11. v 16:30
Loutkové představení
RUMPLCÁK
A PRINCEZNIČKA
Městské divadlo Jaroměř,
Divadlo NaČerno.
Pořádá: LD Maminy
5. 11.
Koncert
SCARE CREW SOUNDSYSTEM & TYDLIPIDLI TEKK &
SOUNDNET SYSTEM
Bastion No. 35, 5. května 287,
Korunní hradby Josefov.
www.bastion35.cz
6. 11. od 18:00
Natáčení pořadu
Kluboofka TV s fanoušky
KLUBOOFKA FEST
Národní 54, Jaroměř.
www.narodakjaromer.cz
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6. a 7. 11.
v sobotu 10:00–17:00
v neděli 9:00–16:00
Výstava
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA
KOČEK 2021
Důstojnická beseda
Lidická 6, Josefov.
Pořádá: Kočky Hradec,
Specializovaná organizace
ČSCH

NOTEQUAL & BEESU
Bastion No. 35, 5. května 287,
Korunní hradby Josefov.
www.bastion35.cz

9. 11. v 19:00
Klub přátel hudby
PĚVECKÝ RECITÁL
TADEÁŠE HOZY
Městské divadlo – Malý sál.
www.divadlojaromer.cz

17. 11. od 19:00
Folkové večery
KAMILA ŠKVRNOVÁ
A JARDA HNÍZDIL
Bastion IV, Okružní 242,
Josefov.
Pořádá: Pavel Šimek

12. 11. v 19:00
Divadelní představení
VZPOURA NEVĚST
– náhradní termín
Městské divadlo – Velký sál.
www.divadlojaromer.cz
13. 11 ve 21:00
Koncert
ENRAGE D&B W/ SYMPLEX,

14. 11. v 19:00
Divadelní představení
NALEVO OD VÝTAHU
– náhradní termín
Městské divadlo – Velký sál.
www.divadlojaromer.cz

21. 11. ve 13:30 a v 15:00
Loutkové představení
ČERVENÁ KRARKULKA
Boučkovo loutkové divadlo
v Jaroměři.
Pořádá: BOĎI Jaroměř
21. 11. v 19:00
Divadelní představení
SLUHA DVOU PÁNŮ
– náhradní termín
Městské divadlo – Velký sál.
www.divadlojaromer.cz
23. 11. v 19:00
Divadelní představení
TITANIC
Městské divadlo – Velký sál.
www.divadlojaromer.cz

19. 11. v 19:00
Divadelní představení
SLUHA DVOU PÁNŮ
– náhradní termín
Městské divadlo – Velký sál.
www.divadlojaromer.cz

26. 11. v 19:00
Divadelní představení
TIK TIK
– náhradní termín
Městské divadlo – Velký sál,
www.divadlojaromer.cz

20. 11. v 19:00
Divadelní představení
SLUHA DVOU PÁNŮ
– náhradní termín
Městské divadlo – Velký sál.
www.divadlojaromer.cz

28. 11. od 12:00 do 18:00
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Nám. Československé
armády, Jaroměř.
Pořádá: Město Jaroměř
a MKS

20. 11.
Koncert
PERFECITIZEN
Bastion No. 35, 5. května 287,
Korunní hradby Josefov.
www.bastion35.cz
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UPOZORNĚNÍ:
Změna programu vyhrazena
(COVID-19).
Seznam pořadů nemusí
být kompletní.

30. 11. v 19:00
Kino
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA
A KAREL
Městské divadlo – Velký sál.
www.divadlojaromer.cz

KULTURA |
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO – PROGRAM NA LISTOPAD 2021
ÚTERÝ 2. LISTOPADU 2021 V 19:00
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub
Natočeno podle knižního bestselleru
spisovatelky Třeštíkové vypráví o tom,
že všichni jsme propojení a díky tomu i malé věci dokážou někdy otřást
světem.
ÚTERÝ 9. LISTOPADU 2021 V 19:00
Městské divadlo - Malý sál
406. abonentní koncert KPH

PĚVECKÝ RECITÁL TADEÁŠE HOZY

Narozen v roce 1994, vystudoval JAMU
v Brně a je laureátem mnoha pěveckých soutěží. V současnosti hostuje v Národním divadle Brno, Moravském
divadle Olomouc a v Národním divadle
moravskoslezském v Ostravě.
PÁTEK 12. LISTOPADU 2021 V 19:00
Městské divadlo - Velký sál
IV. hra v předplatném, sk. B, PODZIM
2020 - Divadlo Palace, Praha

VZPOURA NEVĚST

– náhradní termín
Bláznivá komedie na téma žena x muž,
manželství x svoboda. Příběh o předsvatebním hledání sebeúcty, jímž se
prolínají retro i současné hity. Pět žen
ve věku od 19 do 70 let a jeden muž se
sejdou ve svatební agentuře, aby se připravili na svůj velký Den.
NEDĚLE 14. LISTOPADU 2021 V 19:00
Městské divadlo - Velký sál
IV. hra v předplatném, sk. A, PODZIM
2020 - Pantheon production, Praha

NALEVO OD VÝTAHU

– náhradní termín
Všechno začne, jako v mnoha dobrých
komediích, zabouchnutými dveřmi.
Francouzská situační komedie.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU 2021
28. 11. 2021 od 12:00
•
•
•
•

ZAZPÍVAJÍ ŽÁCI
JAROMĚŘSKÝCH ŠKOL
ZAHRAJÍ JAROMĚŘSKÉ
KAPELY
UV SHOW
DANIELA ŠINKOROVÁ

PÁTEK 19. LISTOPADU 2021 V 19:00
Městské divadlo - Velký sál
V. hra v předplatném, sk. A, JARO 2020,
DS Vrchlický Jaroměř
SOBOTA 20. LISTOPADU 2021 V 19:00
V. hra v předplatném, sk. B, JARO 2020 DS Vrchlický Jaroměř
NEDĚLE 21. LISTOPADU 2021 V 19:00
ostatní veřejnost

SLUHA DVOU PÁNŮ

– náhradní termín
Slavná komedie vycházející z principů
komedie dell’arte.
Režie: Eva Urbancová
Hrají: členové DS Vrchlický Jaroměř
ÚTERÝ 23. LISTOPADU 2021 V 19:00
Městské divadlo - Velký sál
I. hra v předplatném, sk. C - Divadlo
Kalich, Praha

TITANIC

Komedie pro dva herce o nejbezpečnější
plavbě všech dob. Z dialogů se postupně stává divadelní rekonstrukce a herci
na sebe berou podoby jednotlivých aktérů událostí.
PÁTEK 26. LISTOPADU 2021 V 19:00
Městské divadlo - Velký sál
II. hra v předplatném sk. A, PODZIM
2020 - Komorní divadlo Kalich, Praha

TIK TIK

– náhradní termín
V čekárně psychiatra se setkávají tři
muži a tři ženy, různého věku, zaměstnání, osudu. Spojuje je stejný problém:
trpí „tikem“, chcete-li obsedantní neurózou, s kterou se těžko žije. Pacienti
překonávají zábrany, seznamují se vzájemně se svými „tiky“ a během dlouhého čekání se nakonec sami pokusí
o skupinovou terapii…

KONTAKT:
nám. Dukelských hrdinů 240, Jaroměř
tel.: 731 037 507
e-mail: mks.jaromer@seznam.cz,
www.divadlojaromer.cz

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
TIC, nám. ČSA 16, Jaroměř
tel.: 491 847 220; Městská knihovna,
Traxlerova 110, Josefov, tel.: 491 813 141.

UPOZORNĚNÍ:
Jednotlivé akce mohou
být zrušeny (COVID-19).

SLUHA DVOU PÁNŮ
Konečně to vypadá, že téměř po
dvou letech se dočkáme představení Sluha dvou pánů v podání DS
Vrchlický, pod taktovkou režisérky Evy Urbancové a s Milanem
Hrycíkem v hlavní roli.

Doba covidu nám nepřála, původní
datum premiéry z jara 2020 se neustále přesouvalo, a nyní doufáme, pokud situace dovolí, že už se dočkáme.
Premiéra bude v pátek 19. listopadu 2021 od 19 hod. Takže najděte zakoupené vstupenky a budeme se
na vás těšit o listopadovém víkendu
19.– 21., vždy v 19 hod.
Pár volných míst je stále v našem
předprodeji, tak neváhejte. Držme si
palce! Těšíme se na vás.
Za DS Vrchlický Jaroměř
Monika Brychová

ÚTERÝ 30. LISTOPADU 2021 V 19:00
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

Čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je
opravdovej chlap?

PŘIJĎTE, JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
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ROZHOVOR S ŠÉFKUCHAŘEM
RADKEM PÁLKOU
Radek Pálka o sobě mluví jako o klukovi z malého města, kterému se podařilo dosáhnout ve svém oboru na gastronomický Olymp.
Začátkem září vydal svoji první knihu Šéfkuchařův deník.
Kniha, ve které líčí svůj životní příběh, je plná historek nejen z Čech a Moravy, ale také z mnoha míst světa, kde pracovně působil a sbíral kuchařské zkušenosti. Historky, ve kterých nejde pro ostřejší slůvko daleko, dobře dokreslují cestu,
jak se jeho sen, být dobrým šéfkuchařem, splnil. Tah na branku, odvaha a kuráž, ambice, pracovitost i smysl pro zodpovědnost jsou vlastnostmi, které o svém autorovi Šéfkuchařův deník prozrazuje. Knihu doplňuje 13 receptů, jež se vždy vážou
k popisované životní a profesní etapě.
Jak těžké bylo odložit šéfkuchařův rondon, sednout si ke
stolu a pustit se do psaní?
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To paradoxně těžké nebylo. S myšlenkou, že bych začal psát, jsem koketoval dlouho. Dokonce první články
jsem do odborných časopisů sem tam začal psát někdy
po roce 2000, ale bylo to jen velmi zřídka. Teprve po
roce 2017, kdy byla celorepubliková krize v tom, že chyběli kuchaři, mě jeden šéfredaktor vyzval, abych o tom
napsal článek. A tak se i stalo. Bohužel známý šéfredaktor ve své funkci skončil a článek mi zbyl. Nenapadlo
mě nic jiného, než že jsem ho dal na sociální sítě a on
se líbil. Čtenáři to četli, sdíleli mezi sebou a to mě přivedlo k tomu, že jsem založil svůj blog www.sefkucharuvdenik.cz, kam jsem začal pravidelně psát. Hlavně tedy zážitky ze svých pracovních cest, až jsem se po čase
a hlavně díky Českému rozhlasu Hradec Králové pustil
do knihy a díky bohu kniha letos v létě vyšla.
Kuchařské ostruhy jste získával u nás i v cizině, v knize je
barvitě popisujete. Které místo bylo zpětně to, které z Vás
udělalo mistra kuchaře?
Každá zastávka měla své plusy a mínusy. Když jsem
v roce 1996 přišel do Německa, totálně mi to změnilo pohled na suroviny, sezónnost, pracovní morálku
a řekněme profesionalitu. Cesta do USA byla především
za jazykem, takže tam se o nějakém posunu v oboru bavit nemůžeme. Následující Itálie mě naučila italskou
kuchyni. Naučil jsem se tam pracovat s poctivými domácími surovinami. Tam mě naučili, jaký je rozdíl mezi
dobrým a prvotřídním masem. Tam jsem pochopil, jak
chutná vyzrálé hovězí a třeba, že i jablek je mnoho druhů, a není pravda, že na štrúdl musí být jablka potlučená, která nikdo nechce. Že jablka Granny Smith, byť nejsou nejlevnější, tak na závin jsou dokonalá. Afrika mě
naučila pokoře. Tam jsem se musel naučit dělat pečivo, listové těsto pěkně od základu, dělali jsme si vlastní
jogurt na snídaně, z rajčat si vařili kečup atd… Možná,
že právě Afrika ze mě udělala nejen mistra kuchaře, ale
především dobrého manažera.
A poslední štací byla Francie. Pracoval jsem v restauraci ověšené hvězdami Michelin. Tam jsem se naučil, co
to jsou lanýže, jak chutnají tučná husí játra, jaký je rozdíl mezi čerstvou a den starou rybou.
Podtrženo, sečteno, co štace, to další životní zkušenost
a profesní posun.
Jakým nešvarem stále, 30 let po sametové revoluci, trpí
česká gastronomie a za co byste rád chválil?
Jen těžko se to nechá globalizovat. Jsou restaurace, kde
se ještě 32 let od revoluce na jídelních lístcích nachází kaťák a zapečená kuřecí prsa s broskví. Většinou je
to bohužel na malých městech. Ale zase na obhajobu
restauratérů, oni nemají jiné východisko. Lidi tato jídla chtějí a v momentě, kdy se jídelní lístek změnil, hosté odešli. Já bych asi nehledal nešvar ve skladbě jídelního lístku, ale v samotné kuchyni. Nešvar vidím v tom,
že v kuchyních je stále nepořádek. Maso a zelenina se
válí sice v bednách, ale na zemi. Kuchaři jsou špinaví,
neupravení, vlasatí. To mně, jako konečnému zákazníkovi, vadí. Když vidím před restaurací stát upatlaného
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kuchaře ve vydojeném špinavém tričku, tak do té restaurace nejdu. Takže stále přetrvávajícím nešvarem je
špatná hygiena.
Naopak chválím, že mnozí kuchaři sledují trendy, vaří
jinak, nově, ekonomicky. Majitelé nelitují vydat nemalé
částky za vzdělávání svých zaměstnanců, platí jim kurzy, školení, tréninky. To je fajn a za to chválím.
Máte bohatou praxi s natáčením televizních pořadů, ve kterých se vaří. Nejpopulárnější formát současnosti představují kuchařské soutěže. Může být výhra v takové soutěži kvalifikací pro práci ve Vašem oboru? Dal byste výherci práci
u sebe v kuchyni?
Tak to je dobrá otázka. Z hlediska marketingového asi
ano. Tyto rychlokvašky ze soutěží, ať se nám to líbí,
nebo nelíbí, přitahují pozornost. Takže mít přechodně v týmu hvězdu nějaké soutěže by asi nebylo špatné. Rozhodně to přiláká zákazníky. Ale z hlediska odborného asi ne. Pár jich znám a nemyslím si, že soutěž z běžného člověka udělá mistra kuchaře. Ty roky
ve škole a v kuchyni se nedají dohnat za pár měsíců.
Ty základy, principy, postupy, souvislosti atd. si člověk
musí odstát a odvařit. Stokrát vám někdo může vyprávět, jak dělat základ na guláš, ale pokud ten guláš několikrát nepokazíte a tu cibuli nespálíte, nikdy nepochopíte, kdy je ten okamžik, že si můžete říct, tak teď
je to správně.
Často zmiňujete kreativitu, která je tím, co Vás ve Vaší profesi naplňuje. Kde nacházíte inspiraci a dobíjíte baterky?
Kreativita u mě vychází z podstaty. Já bych klidně
i kreativní nebyl. Jenže stereotyp mě přivádí do letargie a následnému nechutenství do práce a potom k totálnímu vyhoření. Jinými slovy já sám si hledám nové
a nové výzvy, já sám potřebuji být kreativní právě proto, aby má práce měla smysl. Jak pro mě, tak pro samotného strávníka. Alespoň těch pár minut, kdy je jídlo
na talíři, je pro mě určitým zadostiučiněním. Architekt,
když nakreslí a postaví dům, zbude po něm dům, který

ho přežije a který dělá radost i několika generacím. Co
ale zbude z našich jídel? Odpověď asi známe všichni. To
samotné je frustrující, proto já osobně k životu kreativitu potřebuji jako sůl. A možná i proto toho dělám tolik. Píšu články, píšu knihu, vařím v televizích, dělám
lektora, vyučuji, přednáším na vysoké škole, atd…
A jak dobíjím baterky? Právě tím, co dělám. Že dělám
to, co mě baví. Že už dnes jsem ve věku, kdy můžu své
zkušenosti předávat novým generacím. Že mám firmu Gastro poradenství a lidé si mě najímají, abych jim
pomohl, poradil, vytvořil menu, nebo nastavil systém
HACCP.
A samozřejmě rodina. Rodina je pro mě zdroj odpočinku a regenerace. Jistota, že se mám kam vracet a že mě
doma čekají naši dva synové a již bezmála 18 let má milovaná žena.

RYCHLÉ OTÁZKY

První chuťová asociace spojená s Jaroměří?
Jejda. Mamčiny placky s masem, plněné taštičky
z bramborového těsta s jablky a kaťák z hotelu Černý
kůň na náměstí v Jaroměři.
Nejpřekvapivější chuťová kombinace?
Krevety, kokos, zázvor, koriandr a čili. Nevěřil jsem,
že to bude fungovat a funuje to.
Nejoblíbenější jídlo?
Jakékoliv, které pro mě někdo uvaří.
Kuchařský idol?
Nemám. Vážím si každého dobrého kuchaře a z každého kuchaře si snažím brát to nejlepší a to špatné
mu hned odpustit.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho dalších úspěchů jak v roli
šéfkuchaře, tak v roli spisovatele a blogera.
–krý–

FOLKOVÉ VEČERY NA BASTIONU NO. IV

Kamarádky a kamarádi taky, milí Jaroměřáci a Josefováci. Po zrušení penzionu Expanze jsme se s ostatními folkaři tak trochu nejistě rozhlíželi, co dále. Venkovní sezóna, v rámci koncertů „Jaroměřské náměstí žije“, skončí s prvními mrazíky a i když je folkový lid
houževnatý, nevydrží vše.
Už v létě tedy nezbylo nic jiného, než
trochu zapřemýšlet a napsat žádost
na město Jaroměř o dotaci, která by
umožnila uskutečnit koncerty i v zimě. I když jsou k nám MKS v Jaroměři
a paní Brychová více než nakloněni, nedovedu si představit, že by bylo možné koncerty pořádat s takovou frekvencí, jak to bylo možné v Expanzi, manžely Plecháčovými. Tak jsme to tedy zkusili a ono to dopadlo! Umělecká kolonie v Bastionu no. IV (ano je to ta, kterou najdete za kostelem v Josefově a pořádají se tam Adventní trhy) nám zapůjčila prostory. Zdarma. A poskytla termíny. A teplo. Což je dnes také významná
komodita. Děkuji Tereze Karlové, Petru
Novákovi, Markétě Škopkové i Honzovi
Paďourovi. Kuba Mertlík s partnerkou,

z občerstvení Na Špalkách, nasytí hladové a napojí žíznivé publikum. My jsme
oslovili skvělé muzikanty a požádali je
o vystoupení za symbolický honorář.
A světe div se, ono to vyšlo! Takto budeme mít na každý plánovaný večer pozvanou dvojici interpretů. Jeden domácí
a jeden hostující. Všechno bude autorská tvorba. Posluchači uslyší neoposlouchané a diváci uvidí neokoukané. Snad
si tedy tedy lidé cestu do josefovské
„Čtyřky“ najdou. My můžeme slíbit posluchačsky klidné prostředí, kde muzikanti hrají za zvuku cinkání číší s vínem,
hoří svíčky a občerstvující se návštěvníci ve vedlejší místnosti mohou pohovořit, aniž by rušili. A teď už jen bude záležet na tom, jaká budou nařízení a omezení v této těžké době. Do sálu se vejde

cca šedesát lidí a vstupné bude dobrovolné. Začínáme letos dvěma koncerty.
17. 11. 2021, ve středu v 19 hod., nám zahrají Kamila Škvrnová, učitelka hry na
kytaru na jaroměřské ZUŠ a členka kapely Jinotaj, a jihočeský hudebník a písničkář Jarda Hnízdil, vedoucí skupiny
Spolektiv.
A 17. 12. 2021, v pátek v 19 hod., klavírník
a písničkář Petr Bischof a Jirka Pilař.
Zahrají i domácí Napohodu, Jarsen,
Úlet, 2JAJA a další. Další termíny budou
vždy pátky od 19 hod. v roce 2022 – 14. 1.,
28. 1., 11. 2., 18. 2., 4. 3., 18. 3., 1. 4., 22. 4.
Interprety včas zveřejníme, máte se na
co těšit! Přijďte ochutnat Folkové večery, potravu pro vaše uši a oči.
S poděkováním městu Jaroměř se, za
organizátory i účinkující, těší Pavel Šimek
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HŘBITOV U KOSTELA SV. JAKUBA

Původní jaroměřský hřbitov stával na Jakubském Předměstí u kostela sv. Jakuba. Byl obehnán zdí, ve které byla na straně směrem
k městu a zároveň i proti hlavnímu kostelnímu vchodu brána s vedlejší malou brankou. Na boční straně směrem k hlavní silnici byl
domek s bytem pro hrobníka. V pozadí hřbitova stála márnice. Další informace pocházejí z pera bývalého dlouholetého jaroměřského kronikáře Jana Vacka Jaroměřského.
Není zajisté mnoho měst, které by se
mohly vykázati tak starým hřbitovem,
nyní ovšem již zrušeným. Přes osm set
let bylo tu ukládáno do země pokolení za pokolením, která bez ohledu na
stav zemřelého přijímala všechny stejně. Jen náhrobními kameny více nebo
méně zdobenými lišily se hroby bohatců od hrobů jen travou porostlými. Ale
časem náhrobky zmizely a i hroby byly zapomenuty. Jen poměrně nepatrný
je počet těch, kteří spí svůj věčný sen
v kostelních kryptách, nebo pod dlažbou kostela. Ale že si všichni nepotrpěli

na slavný pohřeb ani na posmrtnou slávu, o tom svědčí dodatek poslední vůle Doroty Komínkové z roku 1696, kde
je doslovně psáno: „Tělo pak mé, které aby u sv. Jakuba na předměstí na krchově beze vší velké skvostnosti a nákladu pochováno bylo, jakožto škůdce
a pokušitele duše hadům a zeměplazům
k strávení zanechávám, kterýžto pohřeb
z pozůstalosti dle skrovnosti vybyt býti má.“ Jen těm nejnešťastnějším, těm,
kteří si vzali život, nebylo ani po smrti dopřáno stejného údělu jako všem
ostatním. Jejich tělo bylo buď katem,

nebo pohodným vezeno na káře zvláštním a jen pro sebevrahy určeným vchodem, který se nalézal v pozadí hřbitova
a tam na odděleném místě u hřbitovní
zdi beze všech obřadů zakopáno. To bývalo ovšem v těch dobách, kdy byly ještě upalovány čarodějnice. I když později za časů Marie Terezie nebylo o mnoho lépe. Mezi zachovanými náhrobními
kameny jest jeden s reliéfem znázorňujícím ženu v dobovém kroji, držící v náručí dvojčata, a u ní stojí chlapec s dvěma děvčaty.
Kolem je vtesaný nápis: „Léta 1708 zemřela paní ctná a šlechetná Kateřina
Veronika rozená Andrejsová, bývalá
manželka urozeného Adama Bernarda
Payera, toho času primátora.“
Na jiných kamenech jsou čitelny jen
části nápisů. Dobře zachovaný náhrobní kámen z tvrdého růžového pískovce, zazděný v soklu věže, byl z nepochopitelné příčiny hladce otesán. Byla na
něm zobrazena postava rytíře Štěpána
Oujezdského z Červeného Oujezdce
s jeho znakem, ptákem na větvi, zemřelého v druhé polovině 16. století. Po zrušení hřbitova v roce 1888 byly některé
náhrobní desky vsazeny do soklu kostela a věže. Protože však podléhaly rychlé
zkáze, byly některé z nich, méně poškozené, při poslední opravě kostela v roce 1940 přemístěny do vnitřku kostela. Pomník, známý pod názvem „Plačící
žena“, byl náhrobkem tchyně sochaře
Matyáše Bernarda Brauna, zemřelé roku 1724. Před zrušením hřbitova byl již
tak zapadlý v zemi, že na povrchu byla
jen socha ženy a spodní část, představující rakev, byla celá v zemi. Když pak
byl pomník vyzdvižen a podle nápisu na
něm seznáno, že je prací Braunovou, byl
opraven a umístěn ve vstupní části nového hřbitova. Na starém hřbitově proměněném v sad, jest také pochován národní buditel Michal Silorad Patrčka ze
Solnice. V Jaroměři žil a zde i roku 1838
zemřel. Na místě, kde byl jeho hrob, byl
mu postaven památník – sloup, na jehož podstavci jest mramorová deska s příslušnými daty. Parčík kolem tohoto historického kostelíka byl nazván
„Patrčkův sad“.
Text – Vacek, Jan, Jaroměřský, Kniha č. 2,
odvysíláno v RD 6. července 1959.
Text upravil: Jindřich Polák.
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ROZLOUČENÍ
V ZÁŘÍ A V ŘÍJNU
Karel Petrnoušek
Antonie Krystová
Josef Juris
Stanislav Dušek
Vilma Hvězdová
Mgr. Milada Málková
Josef Štěp

ŽIVOTNÍ JUBILEA

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

V SRPNU
Miroslava Pleskotová

87

V ZÁŘÍ
Lydie Bursová		
Zdeněk Hvězda		
Ludmila Limberská
Milena Skořepová
Václav Skořepa		
Luboš Novotný		

92
87
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87

Mária Goroľová		
Zdeněk Stanislav		
Jiří Erban		
Stanislava Radová
Božena Zachařová
Vaňková Miluška		

Srdečně gratulujeme!
matrika Jaroměř

CÍRKVE |

PODĚKOVÁNÍ

Manželé
Hana
a
František
RYCHTEROVI děkují komisi pro
obřady a slavnosti města Jaroměře
za blahopřání k našemu výročí.
Členky komise, paní Pavlistová
a paní Sokolářová, přišly s přáním
v den výročí naší diamantové svatby. Velmi nás to potěšilo.
Děkujeme za návštěvu, balíček
a květinu.
Rychterovi

POZVÁNKA NA
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
VÁŽENÍ
RODIČE,
dne
27. 11. 2021 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 na matrice, nebo na
telefonních číslech:
• 491 847 242, Jana Gajdošová
• 491 847 241, Bc. Petra
Wagenknechtová
nejdéle do 24. 11. 2021.
Z tohoto setkání je pořizován videozáznam a fotografie.
Těšíme se na setkání s vámi.
matrika Jaroměř
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ČESKOSLOVENSKÁ CÍRKEV HUSITSKÁ
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, tak volby máme za sebou, někteří jásají, jiní smutní.
Totiž s výměnou „těch na hoře“ vždycky přichází i změna do našich vlastních životů. Ti „dnešní“ budou samozřejmě hanět ty „včerejší“ a vždycky na ně hodí své neúspěchy. Ale tak to v politice chodí. A my žijeme dál.
Počasí i kalendář nám dávají na vědomí,
že přichází čas Dušiček. Je to čas vzpomínání na naše zesnulé. Tady se ztrácí tituly a hodnosti. Tady není důležité, kdo kým byl, ale co vykonal. A po sobě nám zanechávají svou lásku. Protože
ta zůstává tady na zemi a my živí to pociťujeme a vnímáme. Tak mají ti zemřelí, kteří leží na hřbitově, dál vliv na
náš život. Učí nás, v čem je trvalá hodnota, co přežije i smrt. Stále jsou našimi přáteli, naší rodinou. Je čas Dušiček,
čas smutků, čas vzpomínání. A my klademe kytičky a věnce na hroby, zdobíme je a zapalujeme svíčky. Z pomníčků
nám vystupují jména i těch, které jsme
nikdy nepoznali. Co bude za smrtí, co
bude po ní? Příroda je moudřejší, ví to.
Umírá na podzim jen proto, aby na jaře
znovu povstala. Není to proces zániku
a smrti, je to změna života. Když člověk
uvadne jako ten list, jeho strom života
také nezanikne, jen se mění, obnovuje.

Život za smrtí, život na věky zaslibuje Pán Ježíš těm, kdo v něj uvěří. Dnešní
doba bez Boha a bez víry není příliš lidská. Pro ni je konec všemu. Je opravdu
konec všemu? Ti, co to ví, mlčí. A přece na tento svátek přicházejí všichni živí, aby zapálili svíčku a ozdobili hroby.
A tak nám každá svíčka na hřbitově nebo v domácnosti může zpřítomnit zároveň také světlo velikonoční svíce, té
svíce, která je symbolem vzkříšeného
Krista, symbolem naší naděje. Ve světle
Kristova vzkříšení potom není památka na zesnulé jen prostorem zármutku
a vzpomínání, ale je ozářena světlem,
které ukazuje k budoucnosti. Uctěme
tedy naše zesnulé vzpomínkou, zapalme svíčku a radujme se ze života už aspoň z lásky k nim.

SRDEČNĚ ZVEME NA

POZVÁNKA NA

POVÍDÁNÍ O FINSKU

DUŠIČKY

s p. Janem Křivkou

dne 18. listopadu 2021 od 16 hodin
do modlitebny Husova sboru
v Jaroměři.
Povídání doplní svým zpěvem a hrou
na kytaru p. Mirka Ferynová.

Pokojné dušičkové dny
a světélko radosti a naděje přeje farářka
Mgr. Alena Fabánová

do Husova sboru v Jaroměři
dne 31. listopadu 2021
od 15 hodin.
Zavzpomínat při pobožnosti
lze i na Vaše zesnulé.
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Podíval jsem se na Talíře, jestli to co, mi teď říká, myslí opravdu
vážně.
„No, asi tak úplně ne.“
„Ale prosimtě, ta vyhlídka je, když jedeš od Jaroměře do Josefova,
tak za tou kapličkou!“
„Ne! Vyhlídka Boženy Němcoví tu možná je, ale… A to sis jako
myslel, že tam Němcová straší?“ skočil jsem Talířovi do řeči.
„Kluci, já vám vůbec nerozumím,“ začal Mertlík.
„Proč by se to jinak jmenovalo vyhlídka Božky Němky? Určitě
tam musela umřít, jinak by se to podle ní nemohlo jmenovat!“
„Co říká Talíř? Že tam straší?“
„Kulový Mertlíku. Dávej bacha!“
„Já vám nerozumím. Vo čem se vlastně bavíte?“
„Talíř tvrdí, že se vyhlídka na Mlýnský promenádě jmenuje podle
Němcový proto, že tam umřela!“
„Hustý, to jí tam jako omylem trefili dělem, nebo co?“
Mertlík si dělá srandu. To je na něm vidět, jak se u toho gebí. Ke
všemu je Talíř natvrdlý, jak mu to mám vysvětlit.
„Holky říkaly, že když byly na škole v přírodě, loni, tak jí vyvolávaly
a zjevila se jim,“ pokračoval talíř.
„Ale to s vyhlídkou vůbec nesouvisí! Pojmenovali jí jen na její
počest,“ bránil jsem se dál.
„No, ale ona prý v Josefově žila,“ probudil se zase Mertlík.
„Vidíš,“ chytnul se toho zas Talíř.
Já už opravdu nevím, jak to těm dvoum tupounům mám vysvětlit.
„Ale to, že tu žila, stejně nepotvrzuje, že tu i umřela.“
„A neumřela ona u porodu?
Mertlík mě štve! On ví, že to není pravda, Zase se tlemí a jenom
Talíře máchá v jeho vlastní naivitě.
„Víte co? Jáá už na vás kašlu. A ty se tak blbě nesměj, vole! Jasně,
že Němcová tu umřela, protože tu potratila a straší tam,“ vybouchl jsem.
„No tak vidíš, že to uznáváš,“ uzavřel Talíř.
Jsem jak na Talíře, tak Mertlíka naštvanej. Víc na Mertlíka.
Provokátér jeden uprovokovanej. Dyť to s tou vyhlídkou není
pravda!

Druhý den, na místě činu!
Když vidím ten krpál, tak se divím,
že jsme se při útěku nezabili!
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Hrmmm. Domu sem šel pořádně naštvanej.
Stejně mi to nedalo, táta si koupil knihu osobností Jaroměře,
tak jsem si ji otevřel. Němcová tu byla! Vida. Narodila se v roce
1820 ve Vídni a umřela ve 42 letech v Praze?! Hele a ona tu fakt
porodila! Ale moc dlouho tu nezůstali a pomník tu má. Tak to
je ona, ta kebule, před vojenskou nemocnicí. S Talířem ani s tím
druhým jsem nepromluvil ani následující den. Slyšel jsem však, jak
se o přestávce domlouvají, že na dušičky půjdou na vyhlídku a že
budou vyvolávat jejího ducha.
„Vyvoláte leda prd z kalhot!
Den po dušičkách za mnou přišel Mertlík zase s tím svým úsměvem, při kterým vypadá jako podšívka.
„Čus!“
„Co chceš? Přišel ses mi tlemit do obličeje, nebo co?“
„Škoda, žes včera nebyl na tom vyvolávání, to byl pomaz!“
Nechtělo se mi to poslouchat, ale nemůžu ho donekonečna
ignorovat.
„Tak začni,“ vyzval sem ho.
„Hele, Prágrová zaříkávala, prý byla médiem pro tuto noc. Tvářila
se hrozně důležitě a do toho šilhala. No já z toho nemoh! A ty
řeči co u toho vedla: ‚Boženo! Němcová! Ty co jsi tu umřela
porodní smrtí. Za svojí věc.‘ Talíř jí normálně přesvědčil o tom,
že na vyhlídce opravdu umřela. Pak říkala, že vyvolává duši její
a jejího dítěte za porodu zdušeného. Já z toho nemoh!“
„Jak přišla na to, že se to dítě udusilo?“
„Si to vymyslela! Talíř na ní visel a ostatní taky. Bylo nás tam sedm.
Jenom Sehnoutku to moc nevzrušovalo.“
A ty se divíš, říkal jsem si v duchu, Zdeněk má z vás taky jediný
rozum.
Mertlík pokračoval: „Jenže pak se Lucida lekla, víš jakej to je error,
a začala vřískat, že za Prágrovou je duch a že nás sežere! Všichni
zazmatkovali a rozutekli jsme se.“
„Tys byl taky podělanej? Neřikej, že ses nebál“
„Trochu, ale určitě míň, než Lucida s Talířem.“
„A kde vlastně Karel je? Jak to, že nepřišel do školy?
„Zlomil si nohu. Lucida se pří útěku natáhla na mokrým
listí a jak tam ležela a všichni kolem ní zdrhali, chytala
po nich rukama a vřískala, že tam nechce umřít ať ji
pomůžou. V tom chytla Karla za nohu, jenže ten se jí
vysmek a hodil parakoutoul k Metuji a pak…“
„Co se tlemíš,“ skočil jsem mu do řeči, „tys věděl, že je
to všechno kravina a nechal jsi je v tom vymáchat. Proč
jsi je v tom nechal?“
„Dyť je to sranda, ne? To je storka, kterou nevymyslíš.“
Mertlík je blb. Tohle se nedělá. Musím se u Talíře stavit
a při tý příležitosti mu půjčím tu knížku osobností
Jaroměře. Řekl bych, že nyní rád uvěří tomu, co jsem
o vyhlídce Boženy Němcové zjistil. Moc rád!

user is in: vyhlidka bozeny_nemcove
GPS: 50.3415953N, 15.9292947E

Text a foto: Vojtěch Dolana, Pevnost Josefov.
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OSLAVY 30. VÝROČÍ NÁVRATU ČERNOBYLSKÝCH
KRAJANŮ DO VLASTI PŘEDKŮ
Dne 2. října 2021 v historickém sále Důstojnické besedy pevnosti Josefov (Jaroměř) při dodržení přísných anticovidových opatření
se konalo celostátní setkání krajanů – reemigrantů věnované 30. výročí černobylských krajanů do staronové vlasti.
Setkání se zúčastnilo 110 osob – představitelů všech reemigračních vln, jedná
se o poválečný návrat Čechů z Volyně,
post-černobylské a novodobé reemigranty z bývalé SSSR. Účastníci setkání srdečně uvítali čestné hosty: senátora a hejtmana Královéhradeckého
kraje Martina Červíčka, starostu města Jaroměře Josefa Horáčka, prvního porevolučního starostu Jaroměře
PhDr. Pavla Mertlíka a rodačku
z Žitomiru, předsedkyni České národní
rady Ukrajiny prof. Ludmilou Čiževskou,
předsedkyní Sdružení Čechů z Volyně
Mgr. Dagmar Martinkovou, doc. Zdeňka
Uherka z Karlovy Univerzity v Praze
a Ing. Jaroslava Vodičku, předsedu
Svazu bojovníku za svobodu.
Organizátor celostátního setkání, předseda Rady černobylských a novodobých reemigrantů doc. Boris Iljuk vyjádřil poděkování orgánům samosprávy,
které finančně podpořily tuto akci a zejména vydání knihy Můj návrat do staré vlasti, kterou účastnici setkání měli
možnost obdržet. Hlavním bodem programy celostátního setkání byl diskusní fórum „Plusy a minusy naší reemigrace“. Diskutéři ohodnotili přínos přestěhování do staronové vlasti a rovněž

poukázali na existující problémy, zejména v otázkách důchodů novodobých reemigrantů a jejich uplatnění v získaném oboru. Diskuze se aktivně zúčastnili senátor Martin Červíček a starosta Jaroměře Josef Horáček, kteří označili možnosti zlepšení spolupráce, jak se
Sdružením Čechů z Volyně, tak s krajany na Ukrajině.
Nechyběla i kulturní část programu. Účastnicí setkání vřele uvítali vystoupení zpěváka Jana Stejskala - žáka

NÁCHODSKÁ NEMOCNICE NABÍZÍ PODÁNÍ
MONOKLONÁLNÍCH PROTILÁTEK NA ZMÍRNĚNÍ
PRŮBĚHU ONEMOCNĚNÍ COVID-19
Náchodská nemocnice sleduje vývoj podzimní covidové situace, která si v našem
regionu zatím vyžádala hospitalizaci pouze několika lidí a covidová oddělení proto
dosud nebylo potřeba aktivovat.
Nemocnice má však také nástroj, jak
hospitalizaci u rizikových pacientů účinně předejít. Tím je ambulantní covidový stacionář, kde mohou lékaři pacientům podat léky na zmírnění průběhu nemoci. Vysoká účinnost této léčby, která funguje na principu podání tzv. monoklonálních protilátek, byla prokázaná již během jarní vlny Covidu-19. Podmínkou je včasné podání těchto léků, v prvních dnech zjištěné nákazy.
Léčba v covidovém stacionáři je určena lidem, kteří spadají do kategorie vysoce rizikových pacientů. Jsou to zpravidla lidé starší 65 let s chronickým

onemocněním, ale i lidé mladší, kteří se léčí se závažnými chorobami.
Kritéria jsou uvedena v článku na webových stránkách Oblastní nemocnice
Náchod – www.nemocnicenachod.cz.
Pokud se považujete za rizikového pacienta a je vám prokázána nákaza
Covid-19, nebo jste byli v rizikovém kontaktu, informujte okamžitě svého praktického lékaře, který vyhodnotí oprávněnost indikace a domluví podání protilátek v covidovém stacionáři náchodské nemocnice.
Oblastní nemocnice Náchod
– redakčně kráceno –

ZUŠ v Jaroměři a ukrajinského folklorního souboru Radisť z Hradce Králové.
Sváteční atmosféru celostátního setkání doplnila volná zábava, o ní se postarala regionální kapela Pohoda. Velký zájem vyvolala vernisáž výstav: Tvorba
našich krajanů a Návraty volyňských
Čechů.
doc. Boris Iljuk, předseda Rady
černobylských a novodobých reemigrantů
Foto: Marta Zelenská

DOMOV SV. JOSEFA HLEDÁ

VŠEOBECNOU SESTRU
Požadavky:
•
odpovídající vzdělání
•
empatický vztah k lidem
•
spolehlivost
•
ochota vzdělávat se
•
schopnost týmové práce
•
čistý trestní rejstřík
Nabízíme:
•
plat: 29 – 36 000 Kč
•
možnost práce na plný či zkrácený
úvazek, nebo brigádně
•
příjemné a klidné pracovní prostředí
podpora profesního růstu
a dalšího vzdělávání
•
25 dní dovolené

VÍCE INFORMACÍ:
Ing. Dagmar Flosová,
personalistka
tel.: 491 610 605
e-mail: flosova@dsj-zirec.cz
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APLIKACE POSILUJÍCÍ OČKOVACÍ DÁVKY PROTI
COVIDU-19 V NÁCHODSKÉ NEMOCNICI
Očkovací centrum Oblastní nemocnice Náchod zahájilo aplikaci posilujících dávek vakcíny proti Covidu-19. Podmínkou pro aplikaci
třetí, ev. druhé dávky (po očkování jednorázovou vakcínou) je minimálně šestiměsíční odstup od posledního očkování.
Výsledky studií ukazují, že přibližně po
šesti měsících od ukončeného očkování postupně klesá účinnost ochrany (z 96,2 % na 83,7 %), a tedy roste
pravděpodobnost nákazy i u očkovaných. Tento pokles lze eliminovat právě posilující dávkou. Ochrana po očkování rychleji klesá u starších lidí nebo
u lidí s oslabenou imunitou či chronickým onemocněním, podobně jako je tomu i u očkování proti jiným nemocem.
Základní výhodou očkování je ochrana před onemocněním COVID-19, zejména před jeho závažným průběhem,
případně před hospitalizací nebo před

úmrtím. Přestože mohou onemocnět
i řádně očkovaní, je pravděpodobnost
jejich nákazy a rizika závažného průběhu onemocnění významně nižší než
u neočkovaných. Podání posilovací dávky pravděpodobnost případné nákazy
a jejího závažného průběhu mnohonásobně sníží a zabezpečí vyšší ochranu
zdraví u rizikových lidí. Některé studie
uvádějí, že po aplikaci posilovací dávky
se hladina ochranných protilátek zvýší
dokonce pět až jedenáctkrát více než po
podání druhé dávky. Tento nárůst protilátek současně posílí i ochranu proti
dosud známým novým variantám viru,

například proti variantě delta. K objednání na posilující očkovací dávku jsou
všichni očkovaní, u kterých uplynula
šestiměsíční lhůta od posledního očkování, vyzváni automaticky SMS zprávou.
Poté je možné se objednat buď v centrálním rezervačním systému, nebo
u praktického lékaře anebo přijít do našeho očkovacího centra bez registrace.
Aktuální nižší zatížení našeho regionu
je výsledkem vyšší promořenosti a proočkovanosti vakcinační látkou o vysoké
účinnosti.
Oblastní nemocnice Náchod

STOMATOLOGICKÁ AMBULANCE – LISTOPAD od 8:00 do 10:00
6. a 7. 11.
13. a 14. 11.
17. 11.
20. a 21. 11.
27. a 28. 11.
4. a 5. 12.

MDDr. Kalousková
MUDr. Jiřištová
MUDr. Bucharová
MUDr. Beran
MUDr. Strnadová
MUDr. Ožďan

Husova 931
Z. Němečka 130
Husovo nám. 36
č. p. 118
Z. Němečka 130
B. Němcová 13

BENEFIČNÍ KONCERT ANNY K.
7. 12. 2021 od 19 hodin v kulturním domě
Beránek Náchod.
Výtěžek bude použit na dofinancování výtahu
pro nemocné roztroušenou sklerózou
v Domově sv. Josefa v Žirči.
Vstupenky je možno zakoupit na

www.beraneknachod.cz
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JAROMĚŘ
JOSEFOV
ČESKÁ SKALICE
VELKÝ TŘEBEŠOV
JOSEFOV
ČESKÁ SKALICE

491 812 935
491 813 485
491 452 447
491 453 272
491 812 495
491 452 789

OBEC RASOŠKY

vyhlašuje veřejnou výzvu na pozici

ÚČETNÍ OBCE RASOŠKY

nástupem v prosinci 2021 nebo v lednu 2022.
Podrobnosti naleznete na www.rasosky.cz
a na úřední vývěsce, příp. na tel.: 491 810 628.

INZERCE |

září | 20 | 21
listopad

ŘÁDKOVÁ INZERCE
MONTÁŽ TĚSNĚNÍ do OKEN
a DVEŘÍ, plastové/dřevěné. Rádi přijedeme a poradíme. www.MontazTesnení.cz,
tel: 734 240 608.

Bowling Centrum Jaroměř.
Přijmeme řidiče/ku pro rozvoz jídel. Možno i brigádně. Tel.: 608 781 180 nebo
777 127 852.

Bowling Centrum Jaroměř.
Přijmeme hlavního a pomocného kuchaře/ku. Možno
i brigádně. Tel.: 608 781 180
nebo 777 127 852.

KOUPÍM byt v Jaroměři, stav
nerozhoduje, rychlé jednání, platba v hotovosti. Volejte
prosím na tel. 774 777 072.

SHÁNÍM byt 1+1 nebo 2+1
v Jaroměři a okolí. Mám hotovost. Volejte prosím na
776 566 630.

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

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

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

Koupím garáž v Jaroměři.
Tel.: 603 990 531.

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

Slyším dobře,
sleva pro každého?
800 404 010

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

Jaroměř 188x61 mm 4B 2021 „Tchán 1“
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| INZERCE

Nová moderní terénní sociální služba

Náš Slunovrat
Náš Slunovrat poskytuje služby
komplexní podpory asistovaného
života pro seniory, dlouhodobě
nemocné, osamělé i osoby se
zdravotním postižením. Pomáháme jim žít plnohodnotný
a důstojný život v bezpečí jejich domova.
Klienty podporujeme
v běžném životě,
pomáháme jim řešit
každodenní starosti,
nemusí se obávat
pocitu samoty ani
bezmoci. V případě
náhlých situací se nemusí bát o svůj život. Pokud
se dostanou do potíží, stisknutím jediného tlačítka si
mohou přivolat pomoc. Kdykoli a odkudkoli.
Další informace o službě a také přihlášku
k vyplnění naleznete na našich webových
stránkách www.nas-slunovrat.cz. Pokud do
poznámky zadáte slevový kód NSHK získáte
balíček Standard zdarma. Neváhejte nás
tedy kontaktovat na info@nas-slunovrat.cz
nebo na telefonním čísle 228 224 923.

firma

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

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

1

604 145 519
19.10.2021

19:20

Husova 143
Pražské Předměstí
551 01 Jaroměř

Dětská herna
s kavárnou
v Jaroměři

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

vlci.doupe.sro
@vlci.doupe.sro

HLEDÁME KOLEGY
• Stavbyvedoucí
(plný úvazek)

• Hlavní účetní
(plný úvazek)

• Rozpočtář
– přípravář
(plný úvazek)
Životopisy posílejte na:

volejte 606 155 752
28

Michaela Fiedlerová

michaela.fiedlerova@buildingholding.cz

listopad
září | 20 | 21

INZERCE |

NOVINKY

IMUNO DRINK

• Pro zvýšení imunity
• Obsahuje vitamíny C, D, E, selen a zinek
• Pro všechny věkové kategorie
• Rychlý zdroj energie
• 6 skvělých příchutí

AKČNÍ CENA

25 Kč

Prodej v obchodě YourBody

na náměstí

& Specio

ČSA 21, Jaroměř

Objednat lze také na e-shopu:

www.yourbody.cz
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Akce platí od 1. 10. 2021 do odvolání. Kompletní podmínky této i našich dalších akcí naleznete na www. orangeoptik.cz/akce

| INZERCE

Slevy
LZE sčítat!

na brýlov
é

brýlová skla
na všechna

obruby

na slun
eční br
ýle

načky
na světové z

náměstí Československé armády 27, Jaroměř, tel.: 777 912 819

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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V!

ZPRÁVY Z MĚSTA |

listopad | 21

DOKONČENÍ DALŠÍ FÁZE SEMONICKÉHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Dobrý den, zdravíme Vás ze Semonic. Možná si ještě vybavíte krásný slunný druhý říjnový víkend. Věřte, že si ho budeme pamatovat i my. Navzdory skutečnosti, že je v dnešní době většina z nás zavalena velkým množstvím práce a soboty a neděle tak vyhlížíme jako velbloud oázu, nelitovali jsme svého volného času a opět přiložili ruku k dílu, abychom zvelebili alespoň kousek našeho nejbližšího okolí.
V loňském roce se nám podařilo vyjednat si s OMM prostředky na nákup materiálu k ohraničení celé herní plochy.
Bohužel nám do záměru uspořádat brigádu vstoupila pandemická opatření. Z toho důvodu se semoničtí dobrovolníci sešli až nyní a během víkendu položili více než sto metrů obrubníků. Nezpochybnitelnou výhodou byla skutečnost, že počasí nám přálo a řada přítomných má se stavebními pracemi

nemalé zkušenosti. A tak šla práce od ruky jedna radost. Velké
poděkování patří každému, kdo nelitoval obětovat svůj volný
čas tímto způsobem. Nemluvím jen o pracích na hřišti samotném, ale i o výborně fungujícím zásobování všech brigádníků.
Myslím, že šanci vyhládnout nedostal opravdu nikdo. Za spolupráci děkujeme i městu Jaroměř.
Za Osadní výbor Semonice Lucie Kubálková

OZVĚNY ZÁVODU HORSKÝCH KOL V JOSEFOVĚ
23. ROČNÍKU MEMORIÁLU OLDŘICHA MÁCHY
Za téměř letního počasí se v neděli 26. 9. 2021 konal 23. ročník memoriálu Oldřicha Máchy, veřejného závodu horských kol v disciplíně cross – country. V loňském roce se závod neuskutečnil a pořadatel dřívějších ročníků (JKF Jaroměř) dal najevo, že již nemá v úmyslu závod pořádat. Proto se organizace závodu ujal oddíl cyklistiky TJ Jiskra Jaroměř, přestože členové tohoto oddílu jsou
v podstatě všichni ryzí silničáři.
Organizačně byl závod po všech stránkách vydařený, trať závodu je i divácky atraktivní, kulisy pevnostního města dávají závodu specifickou atmosféru,
umocněnou startovními výstřely z historického děla nebo symbolickým průjezdem pevnostní chodbou.
Za zmínku stojí keramické medaile z dílny jaroměřské výtvarnice a keramičky
Markéty Škopkové, stejně jako množství
hodnotných věcných cen. Na finančních
odměnách bylo vyplaceno 13 500 Kč.
Ozdobou startovního pole byl profesionální silniční cyklista Tomáš Kalojíros
ze Cycling Academy Trenčín, který dle
svých slov 8 let neseděl na horském kole, ale jako žák do Josefova na tyto závody jezdil každoročně, a také závodníci

ze Cycling Teamu Jaroslava Kulhavého.
Přestože byla dána možnost registrace předem a zvýhodněného startovného, většina účastníků se přihlašovala až
v den závodu.
Zklamáním však pro organizátory letošního ročníku byl nízký počet účastníků.
V 18 kategoriích od nejmenších předškoláků na odrážedlech až po veterány
(nejstaršímu účastníkovi je letos 67 let)
bylo vydáno 108 startovních čísel, z toho 64 závodníkům do 18 let a 44 dospělým. Je s podivem, že odstartovali bikeři z Prahy, Žamberka, Teplic nad Metují,
Holic apod., ale místní si na start cestu ve větším počtu nenašli. Přitom trať
je pro kategorie do 14 let snadná, zvládnout ji může každý na jakémkoli kole,

a nejmenší závodníci na odrážedlech
měli startovné zdarma.
Závod byl uskutečněn s finanční podporou města Jaroměře a dále s finanční podporou společností BEAS, HT
ENERGO, Dwayne Rodgers, REMO
ELEKTRA, PROGRESS CYCLE a dalších.
Poděkování patří také členům výše zmíněného dosavadního organizátora.
Za oddíl cyklistiky TJ Jiskra Jaroměř
Zdeněk Diviš
Fotografie na zadní straně Zpravodaje:
1. Nejstarší účastník Luboš Doležal
z Cyklo Tony Náchod.
2. Skupinka závodníků z oddílu
Carla.kupkolo.cz ze Dvora Králové
nad Labem.
3. Skupinka závodníků v prudkém
výjezdu.
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