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DEN TIC V JAROMĚŘI
proběhne 28. 10. 2021
od 8:30 do 17:00
Pro děti bude připravena procházka
s tajenkou, na jejímž konci na ně bude
čekat odměna. Pro všechny pak budou
připraveny dvě komentované prohlídky
po kostele sv. Mikuláše (časy budou
upřesněny).
BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT!

Tým TIC Jaroměř

Loutkové divadlo Maminy Jaroměř vás zve
na představení z cyklu loutkových pohádek pro děti
KAŠPÁRKOVY VEČERNÍČKY PRO KLUKY A PRO HOLČIČKY

Pátek 8. října 2021 v 16.30 hod.
Městské divadlo Jaroměř - Divadlo NaČerno

PRINCEZNA
ROZMAŘILKA
28. 10. 2021 od 10 hod. do 18 hod.
MASARYKOVY SADY JAROMĚŘ

Pohádková komedie pro malé i velké

Klasická pohádka
na motivy starých loutkových her
o rozmazlené princezně,
stromu splněných přání a Kašpárkovi,
který si ví vždycky rady.

Vstupné: 30 Kč
Upozornění:
Pro aktuální informace o představení vám doporučujeme sledovat
internetové stránky divadla www.ld-maminy.svet-stranek.cz, nebo náš Facebook.
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VÁŽENÉ ČTENÁŘKY A VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

nejdůležitější událostí tohoto měsíce budou v naší zemi volby do Poslanecké sněmovny. Přemýšlím-li nad apelem, který by měl zaznít, pak je to určitě výzva: „Nelámejme hůl nad
demokracií“. Je to jediný politický systém na světě, ve kterém svobodně hlasuje nejširší škála obyvatel země, včetně
těch, kteří jsou na okraji zájmu. V antice byla demokratická
volba dovolena jen privilegovaným. Uběhla staletí a demokratický systém se zdokonalil. Dopřává hlas těm, se kterými
v počátcích svého vzniku ani nepočítal. Je to dobrá známka

toho, že je to systém zdravý a přizpůsobuje se tomu nejsoučasnějšímu pojetí lidských práv a svobody, z čehož nakonec
těží celá společnost. Zda se politická strana řídí demokratickými principy, se dá lehce poznat podle toho, jak dodržuje svá vlastní pravidla, jak je schopná řešit různé názorové
postoje uvnitř sebe, a také podle toho, jak se chová ke svým
názorovým a stranickým oponentům. Jak se staví k pravdě
a lži. Volme demokratické strany – dejme hlas demokracii.
Šťastnou ruku u volební urny vám přeje Kristýna Ruferová

SLOVO STAROSTY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, nerad bych si prostřednictvím Zpravodaje dopisoval s „ jediným“ opozičním zastupitelem a zaváděl
zde seriál článků na pokračování, na některé zjevné lži, uvedené panem Salačem v minulém čísle, však reagovat musím. Pokusím se
zcela vyvarovat svých osobních komentářů. Na následujících řádcích budu pouze konstatovat lehce ověřitelná fakta.

JAK TO JE S „KATASTROFÁLNÍM“
HOSPODAŘENÍM
A ROZPOČTOVÁNÍM MĚSTA
V POSLEDNÍCH LETECH?

V odpovědi si dovolím použít citace ze
zpráv nezávislého auditora, které zveřejňujeme na stránkách města a dále ze
závěru analýzy financí a ratingem města
zpracovaným jedním z předních ekonomů a odborníků na veřejné finance v ČR
Ing. Luďkem Tesařem.
Ing. Tesař: „Střednědobý výhled
rozpočtu Jaroměře s analýzou financí a ratingem 3. 11. 2019, číslovaná stránka 27/47, Závěr finanční analýzy.
Finanční zdraví Jaroměře se od
poslední analýzy z roku 2017 poměrně výrazně zlepšilo a hodnotíme ho díky výsledkům a trendu nejlepší možnou známkou
A+A+ (v roce 2017 to bylo B+A, první číslo finanční kondice, druhé
momentální stav financí). Tuto
známku opíráme zejména o:
• A+ (výbornou s plusem za trend)
finanční kondici města, zakládáme na výborném trendu
a výborných výsledcích provozního hospodaření. Sice se začala
projevovat rizika vyšších provozních výdajů, ale za rok 2018 je
vykryly vyšší příjmy z poplatků.
Město bylo schopné fenomenálně
zajistit finance do reprodukce
majetku a investice. Jaroměř také
nakročila dle dat rozpočtu 2019

k vyššímu využívání svého finančního potenciálu k rozvoji. Město je
finančně stabilnější a nejsilnější
než kdy dříve. Rostl také počet
zaměstnanců a zpomalil se úbytek
obyvatel. Příjmy města byly ještě
více posíleny, stabilní a bez závislosti na dotacích. Financování
školských zařízení bylo změnou
zákona od roku 2018 ještě zvýhodněno. Kladně hodnotíme ve
finančním plánování důraz na
tvorbu rezerv.
• A+ (výborný s plusem) stav financí
zakládáme na tom, že město mělo
nízký dluh a plánuje využívat
velmi levné úvěry, čímž může
šetřit mnoho milionů korun tím,
jak výrazně porostou ceny stavebních zakázek a práce. Město také
mělo výbornou finanční likviditu, zejména zůstatky na účtech
a velmi nízké dlouhodobé pohledávky. Finanční situace města je
výborná s dobrými vyhlídkami.“
Auditní zpráva za rok 2020:
„Vyjádření k poměru dluhu územního celku k poměru jeho příjmů
za poslední čtyři rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli
výrok (vyjádření) o tom, že dluh
územního celku nepřekročil 60 %
průměru jeho příjmů za poslední
čtyři rozpočtové roky. V opačném

případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil
průměr jeho příjmů.
Dluh města Jaroměře nepřekročil
60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.“
Jednomyslné stanovisko Finančního
výboru:
„Finanční výbor se ohrazuje proti
obsahu článku Ing. O. Salače, CSc.,
zveřejněném pod názvem „Slovo
opozičního zastupitele“, a doporučuje při tvorbě rozpočtu na
rok 2022 postupovat stávajícím,
osvědčeným způsobem.“

JAK JE NA TOM MĚSTO
JAROMĚŘ SE ZADLUŽENÍM?

Jak již vypovídá každoroční zpráva auditora, a závěr Ing. Tesaře, nejde o žádné silné nárůsty a ekonomické průšvihy. Poměr zadlužení ku ročnímu příjmu města je lehce nad 20 %, což je všemi ekonomy hodnoceno jako přiměřené
a zdravé zadlužení, a to i s přihlédnutím
na skutečnost, že veškeré úvěry, které město čerpá, jsou spojeny s dotačními investičními akcemi, které bychom
jiným způsobem nebyli schopni realizovat. 100 % finančních zdrojů z úvěru město využívá na investiční akce ve
městě, nikoliv na spotřebu.
Proč jsem si v úvodu svého článku dovolil použít tak ostrá slova o lžích? Pan
Salač ve svém příspěvku píše, že dluhy města stoupnou o minimálně 50 mil.
Kč na pouhé jediné akci, ačkoliv na

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 4. 10. – 6. 10. 2021. Reklamaci je možno uplatnit jen dva dny po roznosu. Neváhejte nás kontaktovat,
pokud 8. 10. nebudete mít svůj Zpravodaj ve schránce.
–krý–
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jednání Zastupitelstva města Jaroměře
(ZM)byl dne 20. 11. 2019 pod usnesením
č. 0349-06-2019-OPF-ZM schvalován
dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě na střednědobý úvěr s KB, a. s. ve výši 40 mil. Kč
s možností nedočerpání. Mimochodem
pan zastupitel hlasoval pro přijetí navrženého usnesení a dobře tedy ví, že výše tohoto úvěru nepřesáhne 40 mil. Kč,
a tedy nemůže být vyšší než 50 mil. Kč.
Samostatnou kapitolou je pak informace o uloženém odvodu za porušení rozpočtové kázně DSO Jaroměřsko ve výši 10 mil. Kč, i zde pan zastupitel dobře ví, že tento odvod není uložen městu Jaroměř, ale Dobrovolnému svazku
a také, že DSO již více než polovinu tohoto (za mě absurdně uloženého) odvodu, uhradil, a to bez jakékoliv finanční účasti města. Na jednáních ZM pravidelně informuji o všech nových informacích a i tam je pan Salač svým hlasování bere na vědomí.

PROČ MĚSTO OPRAVUJE HRADBY?

Zde si, mimo jiné, dovolím použít citaci vyjádření Národního památkového
ústavu (NPÚ) a příslušného zákona:
„Pevnostní město Josefov je od roku 1971 chráněno jako městská
památková rezervace, stejně jako
je historické centrum Jaroměře
od roku 1990 chráněno jako městská památková zóna. V obou
městských částech se navíc nachází řada domů, hradeb a dalších staveb, které jsou chráněny
jako kulturní památka. Z ustanovení § 9 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, vyplývá
vlastníkům kulturních památek
povinnost pečovat o kulturní památky ve svém vlastnictví, udržovat je v dobrém stavu a chránit
je před ohrožením a poškozením.
Město Jaroměř je jako významný vlastník kulturních památek

vázáno touto povinností a v rámci rozumně udržitelného rozvoje
města se průběžně snaží své povinnosti vlastníka kulturních památek naplňovat. Nemá tedy rozděleny své kulturní památky na
ty, které opraví, a ty, o které se
nepostará, ale na ty, které opravu potřebují prioritně a ty, jejichž opravu lze odložit na pozdější dobu.“
Kotoulovský most je dlouhodobě v nedobrém stavu. Město Jaroměř proto zadalo stavebně technické posouzení mostu, ze kterého vyplynulo, že těleso mostu, resp. jeho historický stavební materiál, není v dobrém stavu. je však
vynášeno pomocnými ocelovými konstrukcemi. Tudíž lze jeho opravu zodpovědně a beze spěchu připravit a provést nikoliv okamžitě, ale tehdy, kdy nebudou finance města vázat jiné důležité
investice, jako je například oprava polikliniky či koupaliště.
Symbolem Josefova totiž není sál PDA,
ale samotná pevnost jako celek. Pokud
bychom neopravovali hradby, anebo je
dokonce nechali rozebrat, pak by město nepochybně ztratilo atraktivitu turistického cíle a také by došlo ke statickému narušení všech objektů jednoduchých kasáren, které fungují s přilehlými hradbami jako jeden kompaktní celek.
Pan zastupitel ve svém příspěvku dále napadl koaliční zastupitele, že krom
mandátu mají ještě řadu dalších funkcí, ovšem dobře placených. To nemohu komentovat jinak než jako velmi laciné populistické vyjádření, neboť z jednání ZM má pan Salač přesnou informaci o výši schválených odměn pro neuvolněné členy ZM, kde je rovněž jasně
stanoveno, že odměny za výkon funkcí nelze kumulovat - tzn., že bez ohledu na to, kolik funkcí zastupitel zastává,
je mu poskytnuta pouze jedna odměna,

SYSTÉM „DOOR TO DOOR“
PAPÍR
6. 10. 2021; 3. 11. 2021; 1.12. 2021

PLAST
4. 10.–8. 10., 18. 10.–22. 10. 2021
1. 11.–5. 11. 2021, 15.–19. 11. 2021
29. 11.–3. 12. 2021

KOMUNÁL
11. 10.–15. 10., 25. 10.–29. 10. 2021
8. 11.–12. 11., 22. 11.–26. 11. 2021
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ostatní funkce tedy vykonává bezplatně. Uvolnění členové ZM, tedy já a pan
místostarosta, nemají, krom svého platu
stanoveného zákonem, nárok na žádnou
další odměnu, bez ohledu na počet dalších vykonávaných funkcí.
Hořký úsměv pak vyvolává poslední odstavec zmiňovaného článku. Ani ne před
rokem informoval veřejnost pan zastupitel na jednání ZM o katastrofálním vedení Městských lesů, průběžně kritizuje práci TSM a ejhle obrat o 180 stupňů.
I zde samozřejmě pan Salač ví, že nejvyšším orgánem všech obchodních společností je valná hromada, která je zodpovědná za chod společností a je tvořena (zcela bez nároku na odměnu) všemi
členy jím kritizované Rady města.
S jediným názorem pana Salače souhlasím bez výhrad i já a doufám, že po příštích volbách usednou v zastupitelstvu
i noví a ne jen stále a stále dokola recyklovaní zastupitelé.
Samozřejmě ani na okamžik netvrdím,
že je v našem městě vše v ideálním stavu. Nicméně se domnívám, že toto vedení města nastolilo jasnou vizi. Máme bytovou koncepci a pokračujeme v opravách bytů. Za poslední tři roky se opravilo 5 komunikací a jen v letošním roce
více než 3 km chodníků. Od příštího roku by v ORP Jaroměř mělo být zavedeno úsekové a okamžité měření rychlosti,
veškerý příjem z tohoto systému plánuje
vedení města investovat do bezpečnosti silničního provozu, tedy do oprav komunikací a chodníků ve městě. V letošním roce probíhají opravy majetku a nové investice v souhrnné výši více než
137 mil. Kč, a to pouze z rozpočtu odboru majetku města. Další opravy chodníků a veřejných prostranství probíhají i z rozpočtu TSM Jaroměř a i ty jsou
v řádech milionů korun.
Veškeré informace o čerpání rozpočtu, plánovaných či realizovaných investicích, najdete na našich webových

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
19. 10.–22. 10., 26. 10.–29. 10. 2021

NEBEZPEČNÝ ODPAD
9. 10. 2021 – pouze zabalený!
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stránkách, které jsou průběžně aktualizovány. Pokud některé informace na
našich stránkách postrádáte, neváhejte se na mě obrátit, pokusíme se sjednat
nápravu. Ačkoliv jsem to již opakovaně
deklaroval, připomenu znovu, že dveře
mé kanceláře jsou otevřeny všem občanům. Rád příjmu i vaše případné pozvání, tak jak jsem tomu již v mnohých případech učinil.
V příštím vydání Zpravodaje bych vás
rád informoval o dosavadním vývoji záměrů města, a to nejen u objektů

č. p. 6 a 9, čtvercových kasáren a bývalé vojenské nemocnice, ale i o chystaných investicích v Jaroměři. Jen jako ochutnávku poskytuji informaci, že
dne 13. 9. 2021 na svém jednání schválilo
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje zařazení opravy čtvercových kasáren
do investičního plánu a rovněž schválilo příslib 40 mil. Kč na přípravné a projektové práce.
Přeji vám všem krásný začátek podzimu,
Josef Horáček, starosta města

MÍSTNÍ POPLATEK ZA „ODPAD“
OPAKOVANÁ VÝZVA
Kontrolou přijatých plateb místního poplatku „za odpad“ stále zjišťujeme, že mnoho z vás uhradilo poplatek v nesprávné výši. Znovu občany města žádáme o kontrolu, zda byl poplatek za odpad uhrazen ve správné výši.
Místní poplatek za svoz komunálního
odpadů pro rok 2021 je stanoven ve výši 500 Kč za poplatníka.
Prosíme všechny poplatníky, kteří uhradili místní poplatek v nesprávné výši, aby provedli doplacení poplatku a to
v co nejkratším termínu.
Doplatek je možné provést následujícím
způsobem:
• v hotovosti nebo platební kartou
v pokladně Městského úřadu
v Jaroměři, 1. patro, číslo dveří 114,
• prostřednictvím České pošty,
poštovní poukázkou, určenou
pro převod hotovosti na bankovní
účet, a to s uvedením přiděleného
variabilního symbolu.
• převodním příkazem na účet
města Jaroměře, č. ú. 9005820551/0100, a to s uvedením
přiděleného variabilního symbolu.
Variabilní symboly pro úhradu poplatku zůstávají stejné, jako v předchozím

HLEDÁME DVA
VÁNOČNÍ STROMY
PRO NAŠE NÁMĚSTÍ
V JAROMĚŘI A JOSEFOVĚ
Výška stromu 8–10 metrů,
rovnoměrně rostlý, solitérní jedinec,
jehličnatý strom smrk, jedle nebo
douglaska. V případě nabídky volejte
pana Tučka, tel.: 775 700 365.
Předem děkujeme za vaše nabídky!
TSM Jaroměř

roce, každý občan má svůj vlastní variabilní symbol. Platby nelze hradit za více
osob pod jedním variabilním symbolem,
vyjma nezletilých dětí, za které platí poplatek zákonný zástupce.
Rovněž nelze sloučit platbu místního
poplatku za svoz komunálního odpadu
a poplatku ze psů.
Pokud si nepamatujete svůj variabilní
symbol, kontaktujte nás:
• pro místní poplatek za svoz
komunálního odpadu, telefonní
číslo: 491 847 238, 491 847 237
• pro místní poplatek ze psů, telefonní číslo: 491 847 231.
odbor plánovací a finanční, oddělení
pohledávek – správa místních poplatků

NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ
Město Jaroměř nabízí
pracovní pozici
INVESTIČNÍ REFERENT/KA
ODDĚLENÍ INVESTIC A ROZVOJE
• Plný pracovní́ úvazek na dobu
neurčitou s tříměsíční zkušební́ dobou,
• platová́ třída č. 10, rozpětí́ od
21 260 Kč do 31 240 Kč̌ , dle
započitatelné́ praxe,
• zajímavá a různorodá práce,
možnost dalšího vzdělávání,
• 5 týdnů dovolené, příspěvek na
penzijní připojištění, na stravování a další zaměstnanecké
bonusy.
Výběrové řízení včetně přihlášky
naleznete na: https://www.jaromer-josefov.cz/mestsky-urad/
uredni-deska/ nebo kontaktujte
vedoucího odboru Jana Žílu,
tel.: 491 847 210.

NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ
Technické služby města Jaroměře
nabízí pracovní pozici
PRACOVNÍK/CE VEŘEJNÉ ZELENĚ
V JAROMĚŘI

Pracovní náplň:
•
•
•

SDH JAROMĚŘ
PODPORUJE PROJEKT
RECYKLUJTE S HASIČI
Odvezeme vaši nepotřebnou či
nefunkční elektrotechniku např. pračku,
lednici, mrazák, televizi, rádio aj.
Dále vybíráme i autobaterie.
Nemusíte nikam jezdit, přijedeme až
k vám domů, stačí zavolat.

tel.: 733 170 509
VAŠÁTKO KAREL

•

práce a údržba městské zeleně,
samostatná a odpovědná
práce,
jednosměnný provoz
(PO – PÁ: 6:00 – 14:30 hod.),
práce s mechanizací
a technikou.

Požadujeme:
•
•
•

trestní bezúhonnost,
chuť pracovat a učit se novým
věcem,
řidičské oprávnění B, C, T.

Nabízíme:
•
•
•
•

nástup do HPP od 1. 1. 2022,
individuální finanční ohodnocení – dle zkušeností,
práce v přátelském kolektivu,
5 týdnů dovolené, stravenky,
odměny za odpracované roky
ve společnosti a životní jubilea,
stabilní pozice v městské
organizaci.

Svoje nabídky se strukturovaným
životopisem posílejte na e-mail:
tsm.mzdy@seznam.cz,
paní Jitce Teuberové.

5

| ZPRÁVY Z MĚSTA

KOTLÍKOVÁ DOTACE

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, dovolujeme si vás informovat o tom, že Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje připravuje podklady k vyhlášení nové výzvy na kotlíkové dotace, která bude vyhlášena začátkem roku 2022.
Tato výzva bude pro zájemce o kotlíkovou dotaci, kteří splní nové podmínky
určené pro programové období 2021+.
Nově je plánována podpora žadatelům paušální částkou na jednotlivé typy zdrojů vytápění, které budou schopny pokrýt až 95 % nákladů na průměrný
zdroj. Zvolený způsob financování bude
maximálně vstřícný vůči nízkopříjmovým žadatelům.
Podpora výměny starých kotlů bude
opět zaměřena pro kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících
limity 3. nebo vyšší emisní třídy. Nové

pořizované zdroje budou tepelná čerpadla, kotle na biomasu s automatickým
nebo manuálním přikládáním a plynové
kondenzační kotle. Vlastníci určených
typů nemovitostí budou mít možnost
požádat o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění pouze do konce srpna 2022. Od září 2022 by kotle nesplňující minimálně III. Emisní třídu neměly být vůbec používány, nebudou tedy již přijímány ani žádosti o dotaci na
jejich výměnu!
Podrobnější informace mohou zájemci
o dotaci získat na webových stránkách

ÚPRAVY A VÝMĚNA EVAKUAČNÍCH VÝTAHŮ
V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Od srpna 2021 probíhá v domě s pečovatelskou službou, č. p. 780, akce
„EVAKUAČNÍ VÝTAH č. p. 780, ulice J. ŠÍMY, JAROMĚŘ – požárně bezpečnostní
řešení“, jejím cílem je dostát aktuálním normám v oblasti požární ochrany staveb,
dosud má město Jaroměř na provoz výjimku.
Akce byla zadána společnosti GREEN
FOR YOU, s. r. o. na základě výběrového
řízení. Spočívá ve stavebně dispozičních
úpravách a výměně obou výtahů dle projektové dokumentace, kterou zpracovala projekční kancelář Ing. arch. Mádlík
Jan. Její dokončení se předpokládá
v polovině ledna 2022. Průběh prací je

zajištěn tak, aby byl v provozu vždy alespoň jeden výtah. Věříme, že chod domu s pečovatelskou službou nebude po
dobu výstavby významně narušen, a že
konečné řešení přispěje k většímu bezpečí jeho obyvatel.
Jiří Pacovský, vedoucí odd. investic a rozvoje,
odbor majetku města

UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE PSŮ
S TRVALÝM POBYTEM NA ÚZEMÍ MĚSTA JAROMĚŘE
Městský úřad v Jaroměři vede evidenci psů chovaných na území města Jaroměře.
Od letošního roku je tato evidence přístupná strážníkům Městské policie, kteří
v případě nálezu zatoulaného psa dohledají jeho majitele podle údajů, které byly
uvedeny do městské evidence psů.
Městská policie může nalezeného psa
identifikovat podle čipu, známky na
obojku, podle rasy a stáří.
Žádáme majitelé pejsků, aby vždy včas
oznamovali všechny důležité informace, jako je úhyn psa nebo pořízení psa
nového, včetně uvedení rasy psa, barvy
srsti, stáří či jiného poznávacího znamení. Pouze aktualizovaná evidence
psů má svůj smysl.
Veškeré údaje, potřebné pro správnou evidenci psů je nutné ohlásit na
Městském úřadě v Jaroměři, nám.
Československé armády 16, Jaroměř, odbor plánovací a finanční, a to buď osobně v kanceláři č. 111 nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
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V případě nejasností nás kontaktujte na
telefonním čísle 495 847 238.
odbor finanční a plánovací

Více informací získáte na odboru
plánovacím a finančním,
ODDĚLENÍ POHLEDÁVEK
– SPRÁVA MÍSTNÍCH POPLATKŮ
u Dagmar Maksymovové, vedoucí odd.
KONTAKT:
e-mail:
maksymovova@jaromer-josefov.cz
telefon: 491 847 238

kraje v sekci Kotlíkové dotace https://
www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/
detail.php?pgid=189.
Video s informacemi je ke shlédnutí
zde: Kotlíkové dotace 2022+ - YouTube.
Nezávazný dotazník k vyplnění, včetně návodu k jeho vyplnění zde: https://
youtu.be/is99bBS6VoQ.
Veškeré, zatím dostupné informace,
lze získat také na infolince 722 960 675,
v provozní době od 8 do 16 hodin nebo
na e-mailu: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz.
odbor životního prostředí, MÚ Jaroměř

CVIČENÍ STAVBY
PROTIPOVODŇOVÝCH
OPATŘENÍ
Dne 16. 10. 2021 (sobota) od
8:00 do 12:00 hod. proběhne
cvičení složek v rámci protipovodňové ochrany.
Zástupci dobrovolných hasičů, zaměstnanci města zařazení do protipovodňové ochrany a HZS budou
cvičit stavbu mobilních hrazení protipovodňových opatření.
Konkrétně se jedná o lokalitu nábřeží
17. listopadu/ul. Vojtěcha Probošta –
parkoviště u knihovny, podél řeky, dále příjezd před ZŠ Boženy
Němcové, v ulici Kostelní v místě malé vodní elektrárny a v areálu
školní jídelny.
Po dobu cvičení bude na parkovišti
na nábřeží 17. listopadu/ul. Vojtěcha
Probošta zákaz zastavení.
Prosíme všechny občany, kteří zde
parkují, aby své automobily na den
16. 10. 2021 parkovali v jiných lokalitách. Nepřeparkovaná vozidla bránící stavbě mobilního hrazení budou
dočasně odtažena.
V ostatních výše uvedených lokalitách bude umístěn zákaz vjezdu.
Děkujeme všem za pochopení a spolupráci při cvičení, které je nutnou
součástí profesionalizace všech složek zařazených do protipovodňové
ochrany města.
Ing. Petr Filipec, vedoucí
odbor životního prostředí
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TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ OBČANY
SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU SE BUDE KONAT PŘED SBĚRNÝM DVOREM V SOBOTU 9. 10. 2021
NEBEZPEČNÝ ODPAD
POUZE ZABALENÝ

RE–USE CENTRUM

Odpad s obsahem azbestu je odpadem
nebezpečným, pro který platí § 71 nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.
Způsob balení: v utěsněných obalech
(igelitové pytle, streč fólie)!
Přímo o odpadech s azbestem je ujednáno v § 85 zákona o odpadech, kde se
ukládá povinnost nakládat s předmětným odpadem tak, aby se do ovzduší neuvolňovala azbestová vlákna, což
bez balení nelze zajistit.
Škodlivost azbestových vláken je obecně známá a při nakládání s výrobky
a odpady, obsahujícími azbest, musí
být zohledněna ochrana zdraví v souladu s § 21 odst. 6 písm. c) nařízení vlády č. 178/2001 Sb.

APLIKACE ZMAPUJTO

Za období leden – srpen 2021 jsme vyřídili
160 podnětů od našich občanů zaslaných
prostřednictvím aplikace ZmapujTo.

Za období červen – srpen 2021 jsme
v našem Re–Use centru přijali k prodeji 2552 ks předmětů, z toho prodali 534.
Typ zboží

přijato

prodáno

knihy
CD a MC kazety
hračky
sport. potřeby
kuchyň. vybavení
dekorace
porcelán
oděvní doplňky
domácnost
sklenice, půllitry
sklo – dekorace
nábytek
pro kutily
pro dom. zvířata
CELKEM

1170
148
69
82
283
142
198
32
53
186
96
31
58
4
2552 ks

66
24
31
31
72
62
68
18
15
59
41
23
20
4
534 ks

Děkujeme všem, kteří nám předávají
pro ně již nepotřebné k dalšímu použití.

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

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

listopad – březen
PO, ST 8:00–17:00
PÁ 8:00–16:00
SO 8:00–13:00

Iveta Kovaříková, ředitelka TSM

ZÁMĚRY PRONÁJMŮ NEBYTOVÝCH PROSTOR
V MAJETKU MĚSTA JAROMĚŘE
OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU
PRONÁJMU Č. 28/2021
PŘEDMĚT PRONÁJMU:

Nebytové prostory o výměře 848 m2
(část plechové haly) v 1. NP v budově bez č. p. a č. e. (vedle supermarketu LIDL), která je součástí pozemku
p. č. 2290/4, druh pozemku zastavěná
plocha a nádvoří.
Pozemek je zapsaný u Katastrálního
úřadu
pro
Královéhradecký
kraj,
Katastrálního pracoviště Náchod, pro
obec Jaroměř, katastrální území Jaroměř.

ÚČEL PRONÁJMU:

Účel pronájmu musí být v souladu s územním plánem města PLOCHY
SMÍŠENÉ NEOBYTNÉ (SN.)

HLAVNÍ VYUŽITÍ:

Plochy občanského využití a služeb komerčního a nekomerčního charakteru.

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU
PRONÁJMU Č. 31/2021
PŘEDMĚT PRONÁJMU:
•

•

část přízemí budovy č. p. 172
o výměře 222,24 m² (bufet na
koupališti), která je součástí
pozemku p. č. 1385/2,
část pozemku p. č. 1384/1
o výměře 50 m².

Výše uvedené pozemky včetně staveb
jsou přístupné z ulice Karla Lánského,
Jaroměř. Pozemky jsou zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod, pro obec Jaroměř
a katastrální území Jaroměř.

PODMÍNKY PRONÁJMU:
•

•

předmětné nebytové prostory
budou pronajaty pouze k účelu
podnikání v oblasti provozování
hostinské činnosti,
povinnost zabezpečení provozu
bufetu po celou dobu provozu
plaveckého areálu.

TERMÍN PRONÁJMU:

Uzavření nájemní smlouvy v 2. pololetí
roku 2021, na dobu neurčitou.

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU
PRONÁJMU Č. 33/2021
PŘEDMĚT PRONÁJMU:

Nebytový prostor (plechová hala), která je součástí pozemku p. č. 305/3 o výměře 450 m2 a nebytový prostor (plechová hala), která je součástí pozemku p. č. 305/4 o výměře 447 m2. Haly lze
pronajmout jednotlivě.
Pozemky včetně budov jsou zapsané u Katastrálního úřadu pro

Královéhradecký kraj, Katastrálního
pracoviště Náchod, pro obec Jaroměř,
katastrální území Josefov u Jaroměře.

ÚČEL PRONÁJMU:

Prostory jsou vhodné ke skladování.
Způsob skladování musí být v souladu
s požární ochranou. V nebytovém prostoru je zavedena pouze el. energie.
V případě potřeby si nájemce zajistí zpracování požárně bezpečnostního řešení ke smluvenému účelu užívání, uvede předmět nájmu do stavu způsobilého užívání a bude jej v tomto stavu
udržovat, to vše na své náklady.

TERMÍN PRONÁJMU:

Předpokládaný termín uzavření nájemní smlouvy je ve 4. čtvrtletí roku 2021,
na dobu neurčitou.

Více informací včetně fotografií
a zákresů získáte na úřední desce
v sekci ZÁMĚRY PRONÁJMŮ
nebo na odboru majetku města
u Miroslavy Balkové.
KONTAKT:
e-mail: balkova@jaromer-josefov.cz
telefon: 491 847 217
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CHVÁLA VEDOUCÍM DĚTSKÝCH ODDÍLŮ

Každý rok k údivu vrstevníků a mladších sbalíme se svou ženou stan a vyrážíme po kempech naší domoviny. Je to, kromě jiného, zajímavé poznávání charakterů a chování našich milých spoluobčanů.
„Náctiletá“ mládež sice nebývá nejpočetnější složkou obyvatel kempů, ale zaručeně nejhlučnější. Pokud má někdo
s sebou nějaký přehrávač, není ani chvíli vypnutý. Dospělých bývá mnohem více, často s dětmi, kterým ponechávají prostor pro jejich také většinou hlučné hrátky. Sami jim pak konkurují zejména ve večerních hodinách usilovným mlácením dveří svých automobilů. Zažili jsme i borce, kteří nahodí svou
hlučnou elektrocentrálu, aby mohli sledovat televizi. Jeden se pak těší na návrat part z nejbližšího hostince, které se

pustí do zpěvu a hraní na hudební nástroje. Pokud příliš neřvou, dá se při jejich produkci příjemně usnout.
Z jedné části kempu ale není slyšet téměř žádný hluk. Táboří tu děti z různých dětských oddílů, které se scházejí pravidelně po celý rok a tábor je pro
ně jeden z vrcholů jejich činnosti. Ať už
je jejich program jakýkoliv, je evidentní,
že jsou svými vedoucími vedeni ke kázni, kterou všude dodržují. Bez předbíhání vystojí frontu před umývárnou, v klidu se nají a umyjí nádobí. Sbalí si své potřeby na pěší výlet nebo na plavbu kánoí

MŠ JOSEFOV
PRANOSTIKY – TY NÁS BAVÍ, O PŘÍRODĚ HODNĚ ZNAJÍ…
Září – na léto jde stáří.
V říjnu blýskanice – v zimě plískanice.
Listopad studený – leden zelený.
Léto je již nenávratně pryč, zbyly po
něm jen střípky vzpomínek a zážitků. Po
prázdninách a dovolených jsme se vrátili do svých domovů, někteří z nás zažili zcela nové věci. Prvňáčci se těšili na premiéru ve školních lavicích a naše školka přivítala nové kamarády. Do
školky se těšili, byli zvědaví, co zajímavého je čeká. První dny se neobešly
bez slziček, ale nyní už se všichni těší
na vlídnou náruč paní učitelky, zajímavé povídání, hraníčko, pohádky i tvoření. Podzimní dny jsme přivítali zpěvem
veselých písniček. Naši šikovní předškoláci již stihli své první velké vystoupení
na „Vítání občánků“ na Městském úřadě v Jaroměři.
Na chodbách i ve třídách naší školky
se rozvoněla jablíčka, zdobí je větvičky
trnky, jeřabiny a šípků. Na záhonku naší
zahrady jsme si vypěstovali dýně všech
možných tvarů a velikostí, výzdobu nám
zpestřují ve vázách naaranžované květy
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slunečnic a chryzantém. Ovšem to největší dobrodružství, které nás láká, je
vůně podzimní přírody a čerstvě spadaného listí, hrajícího všemi barvami.
Naše školka skýtá velké možnosti, především se zaměřujeme na spojení člověka s přírodou. Upřednostňujeme prožitkové učení a pokud počasí dovolí, jsme
venku tak dlouho, jak to jde. V teplých
dnech vyrážíme již po ranní svačince a učíme se ekologii a enviromentální výchově. Pozorujeme, experimentujeme, používáme atlasy a encyklopedie,
vytváříme herbáře, ochutnáváme divoké byliny. Teď na podzim sbíráme plody
šípků, v zimě si z nich uvaříme léčivý čaj.
V rámci environmentální výchovy letos
chceme dětem přiměřeně k jejich věku,
jak již nadpis napovídá, přiblížit a objasnit význam pranostik a lidových rčení,
moudrostí našich předků, kteří se jimi
řídili. Měli velice blízko k přírodě a žili s ní v harmonii mnohem více než my
nyní a šetrněji využívali přírodní zdroje. Budeme se učit vnímat přírodu všemi smysly, zkoumat ji a chránit. Je třeba, abychom si uvědomovali v dnešní přetechnizované době její
význam a to, že jsme její nedílnou součástí. Budeme se
snažit uplatňovat poznatky
z přímého pozorování v praxi dle právě probíhajících
ročních období.
Na podzim nás čeká pečení dobrot ze sezónního ovoce, Martinských rohlíčků,
pouštění draků – pozorování toho, „co umí vítr“, pečení brambor v ohýnku, sběr

po řece. Člověk se nebojí takto slušné
děti potkat i ve vlaku a jinde. Jejich oddíloví vedoucí zaslouží obdiv a poděkování. Jsou takoví i v Jaroměři.
Pavel Mertlík

DŮM DĚTÍ
A MLÁDEŽE
NOVĚ MOŽNOST
ELEKTRONICKÉ
PŘIHLÁŠKY
Postupujete tak, že u jednotlivých
kroužků vyplníte přihlášku. Do uvedeného mailu vám poté přijdou informace k platbě. Přihlášku u dětí a mládeže do 18 let je potřeba vytisknou nebo
vyplnit papírově – podepsat zákonným
zástupcem a doručit do DDM nebo na
úvodní schůzku kroužku.

3. 10.
VOMÁČKŮV ŠACHOVÝ
MEMORIÁL
23. 10.
DRACULOVA CESTA
Více informací na

http://www.ddmklic.cz/

starého papíru, kaštánků pro zvířátka. Budeme obohacovat naše koutky živé a neživé přírody o nové zajímavé exponáty, vyrobíme si skřítky z přírodních materiálů – z kaštanů, žaludů, dýní i brambor… Máme také velkou příležitost pozorovat zemědělské stroje
a techniku na poli, v zahrádkách.
Nezapomeneme ani na tradici „batůžkových výletů“ s poznáváním okolí Josefova.
Všichni moc doufáme, že si letošní školní rok užijeme, loni jsme o veškeré školní
akce přišli díky pandemii. Tak ať se vše
vrátí do starých kolejí!
Krásný barevný podzim všem!
Kolektiv MŠ Josefov
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POHÁDKOVÉ PASOVÁNÍ NA
ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ
Loňské první září provázela přísná epidemiologická opatření. Ani letošní první zářijový den se bez nich neobešel, ale nutno říci, že klidnou pohodu nám
rozhodně nenarušila.
Proto se jako každým rokem ve středu 1. září v tělocvičně na „Malé
Božence“ opět otevřela velká kniha
pohádek. Z ní vystoupili princ s princeznou, aby přivítali nedočkavé budoucí žáčky a zároveň jim ukázali, jak
je budou pasovat na opravdové prvňáky. V tělocvičně školy postupně
přivítali nejen děti všech prvních tříd
s jejich třídními učitelkami, ale také
v hojném počtu rodiče a prarodiče.
Jelikož děti poznaly „své“ učitelky již
v předprázdninové „Školičce“, panovala při této slavnostní akci uvolněná, přátelská atmosféra. Princ před
očima „svědků“ pasoval děti stříbrným mečem na opravdové prvňáky

a od třídních učitelek a vedení školy
v zastoupení Mgr. Slezákové uslyšely nejen povzbuzující slova, ale hlavně si pyšně odnášely svou „prvňáckou“ šerpu a pamětní list. Přihlížející
dospěláci nešetřili potleskem, a tak
v této uvolněné atmosféře neukápla
ani slzička. A tak to má být. Domů odcházeli spokojení, usměvaví, opravdoví prvňáci. Gratulujeme.
Přejeme všem žákům, učitelům a dospělákům nejen úspěšný start, ale
hlavně celý školní rok.
Helena Holečková
ZŠ Boženy Němcové

ZŠ Boženy Němcové
Vás zve na

Den otevřených dveří
na Malé Božence
5.10.2021 (8.00 – 16.30)
Od pohádky klíček mám,
pojďte se mnou, cestu znám.
Podrobnější informace Vám rádi poskytneme
na telefonech 739 447 043, 739 593 834 nebo
na webu školy www.zsbn.cz

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
NA „OSTROVĚ“
Prvního září byl velký den,
všichni se těšili a nervózní byli zároveň.
V základní škole Na Ostrově,
došlo v ten den ke krásné oslavě…
Jana Burešová, třídní učitelka I. B
ZŠ Na Ostrově

ZŠ JOSEFOV – PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Jeden ze slunných zářijových dnů strávili žáci druhých tříd v Městské knihovně Josefov. Plni očekávání přišli ukázat, že i přesto, že museli zůstat po většinu loňské školní docházky doma, se naučili číst.
Pracovnice knihovny si žáky rozdělily do pěti skupin, kde pro ně byly
připraveny různé úkoly. Malí čtenáři si tak vyzkoušeli svoje znalosti pohádek a pohádkových postav, luštění
tajenky, doplňování písmen, tvoření
slov i četbu úryvku z knihy. Všechny
úkoly byly zdárně splněny a následovalo povýšení žáků na čtenáře.
Slavnostní pasování proběhlo v novorenesanční aule josefovské radnice. Dveře se otevřely a do místnosti vstoupil sám císař Josef II., který

nejprve k žákům promluvil a poté
se ujal pasování. Každý před císaře poklekl a slabým dotykem meče
na obě ramena byl povýšen na čtenáře. Na památku si všichni odnesli pasovací list a pěknou knížku. Pro
žáky to byl nezapomenutelný zážitek a všem pracovnicím knihovny
za přípravu a realizaci této akce patří velký dík.
Mgr. Stanislava Břeská
ZŠ Josefov
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ZUŠ F. A. ŠPORKA
V ŘÍJNU ZVE

20. 10. v 18:00 hod.
KONCERTNÍ SÁL ŠKOLY

NAŠE ÚRODIČKA

vystoupení mladších žáků školy
25. 10. v 18:30 hod.
KONCERTNÍ SÁL ŠKOLY

PODZIMNÍ KONCERT

THEATRUM KUKS A WOLKRŮV PROSTĚJOV
Konec prázdnin už tradičně tráví nejstarší studenti společně s absolventy literárně dramatického oboru na festivalu barokního divadla
a hudby Theatrum Kuks.

Na letošním, jubilejním 20. ročníku, zahrál své „barokní“ kousky z uplynulé sezóny soubor Convivium, soubor Kolegia hraběte Šporka uvedl
premiéru druhého dílu z cyklu Kabinet trpaslíků v Galerii loutek pod názvem „Svatý les aneb Kterak se Jeho Excelence pan hrabě František
Antonín Špork nadvakrát do hlavy uhodil“ zahranou marionetami
Jiřího Nachlingera a přímo na místě vznikala v průběhu festivalu performance „Kukusová Studnice – od nemoci k tanci“, která se udála na
závěr celého týdne podle traktátu lékaře K. V. Kyrchmajera z roku 1696.
Na začátku září se konal v odloženém termínu národní festival uměleckého přednesu a divadla poezie Wolkrův Prostějov. S radostí oznamujeme, že Karolína Novotná a Jan Kosejk v druhé kategorii zaujali
svým výkonem odbornou porotu tak, že jim oběma udělila Cenu poroty
Wolkerova Prostějova!
Lepší konec prázdnin a začátek školního roku si ani už nejde přát. Tak ať
nám to „živé divadlo“ vydrží!
Jarka Holasová
ZUŠ F. A. Šporka

S VÝUKOU ANGLIČTINY NA STŘEDNÍCH
ŠKOLÁCH POMÁHÁ 33 AMERIČANŮ
V novém školním roce pomáhá s výukou angličtiny na středních školách po celé
České republice 33 stipendistů Fulbrightova programu a my na Gymnáziu Jaroslava
Žáka v Jaroměři jsme moc rádi, že mezi tyto školy patříme.
O možnosti zažádat o asistenta do výuky angličtiny jsme se dozvěděli před
více jak dvěma lety. Jak to dnes bývá,
přišel informační email, kde byl program popsán. Podobných mailů ale chodí mnoho a v běžném shonu jsou často
zapomenuty pod těmi novými a naléhavějšími. Tato nabídka ale byla tak lákavá,
že jsme se k ní vrátili, promysleli ji a nenechali ji zapadnout.
Nabízela možnost získat na školu rodilého mluvčího, navíc plně finančně zajištěného stipendiem Fulbrightova programu. Na financování těchto programů, kterých je celá řada, se podílí vlády
České republiky a Spojených států, program asistentů do výuky angličtiny však
financuje převážně Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Od spuštění programu v roce
1991 prošlo Fulbrightovým programem
už více než 2100 českých a amerických
stipendistů.
A tak jsme na konci roku 2019, stejně jako téměř 160 dalších škol, vyplnili přihlášku a čekali. Když jsme se pak na jaře
následujícího roku dozvěděli, že patříme mezi vybrané školy, na které byl asistent přidělen, měli jsme obrovskou radost. Covid ale udělal čáru přes rozpočet úplně všem a celý program byl nejprve odsunut a pak pro minulý školní
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rok úplně zrušen. Nicméně zlepšující se
situace umožnila se k programu tento
školní rok vrátit. Díky tomu jsme v srpnu mohli konečně i osobně poznat našeho milého asistenta Madisona, který,
jak pevně doufáme, s námi v Jaroměři
prožije celý školní rok.
Madison pochází ze státu Georgia, kde
absolvoval bakalářské studium Music
and Creative Music Media a kde na něj
po návratu čeká poslední ročník studia
magisterského. V Jaroměři není poprvé,
byl tu už v roce 2019 v rámci třítýdenního studijního pobytu s muzikanty ze své
univerzity. Tentokrát by zde, kromě obvyklé výuky angličtiny, také rád pokračoval s výukou hudby a hraním na trombon. Dále plánuje vést konverzační odpolední kroužky pro studenty a učitele.
Madisonovi, našim studentům, ale i nám
učitelům přeji, ať je tento školní rok pro
nás všechny obohacující a otevře nám
nové obzory, abychom si uvědomili, že
je někdy dobré a osvěžující opustit jistotu malého pískoviště a vydat se prozkoumat i zatím netušené možnosti.
Jak napsal Paulo Coelho:
„Pokud si myslíš, že dobrodružství je nebezpečné, zkus rutinu,
ta je smrtící.“
Za angličtináře Gymnázia Jaroslava Žáka
v Jaroměři Julie Němečková

VYHLÁŠENÍ
CELOSTÁTNÍ
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
Dne 7. 9. jsme se vypravily do
Terezína na vyhlášení literární soutěže, která nesla název
„Když je třeba pomoci“.
Zde jsme na slavnostním vyhlášení výsledků převzaly diplomy a ceny (Kristýna Emlarová z kvinty za
3. místo a Matylda Svobodová ze
3. A za 6. místo, obě z Gymnázia
Jaroslava Žáka Jaroměř).
Program byl velice povedený, a to
i díky bosenské zpěvačce, která celou akci umocnila, a proslovům významných osobností spojených
s historií Terezína.
Následně nám bylo umožněno projít si celou Malou pevnost Terezín.
Díky tomu jsme navázaly na téma,
o kterém jsme psaly, a pochopily tak
důležitost studia historie.
Byl to velice silný a nezapomenutelný zážitek. Bylo by vhodné, aby
se na toto místo přijel každý podívat a uvědomil si, co dokáže způsobit lidská zloba, která přinesla mnoha lidem nezměrné utrpení a ztráty životů.
Matylda Svobodová
a Kristýna Emlarová
Gymnázium Jaroslava Žáka
v Jaroměři
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ABY SE Z UČENÍ RADOVALY VŠECHNY DĚTI –
UČITELÉ Z JAROMĚŘSKA SE V LÉTĚ VZDĚLÁVALI
Druhá polovina srpna je tradičně věnována letním školám, kdy pedagogové rozšiřují
své kompetence a společně s kolegy přemýšlejí, jaké prostředí ve třídě (i venku) vytvořit, aby se děti učily s radostí, ale i s dlouhodobými výsledky.
Mnoho odborných organizací poskytuje tuto intenzivní zkušenost a pokud se
zeptáte finalistů ceny pro nejinspirativnější učitele Global Teacher Prize ČR, ti
absolvují letní školy každý rok. I my na
Jaroměřsku jsme zorganizovali letní školu Na učení nejsi sám/a 2021 a pozvali
jsme učitelky ze Základní školy Kapitána
Jaroše z Trutnova, které předávají své
dlouholeté pedagogické zkušenosti i zahraniční know how z efektivního způsobu výuky díky své lektorské zkušenosti pro odbornou organizaci Step by step
ČR. Tato organizace předává přístup nazvaný v Česku Začít spolu. Ten využívá
poznatky pedagogických velikánů minulého století i poznatky neuropedagogiky a nejnovějších zahraničních pedagogických výzkumu. Letní škola MAP
byla zaměřena na tematicky integrovanou výuku, kooperativní učení i vedení
třídy k emocionálně bezpečnému prostředí, které zajišťuje dětem možnost plného soustředění na získávání znalostí
a dovedností. Atmosféra letní školy pro
pedagogy z Jaroměřska byla plná nadšení a učitelé se domluvili, že by se chtěli i nadále setkávat a pokračovat v práci
na sobě, vylepšování svých pedagogických kompetencí, které si také v rámci
letní školy měli možnost sami vyhodnotit. Účastnilo se jí 21 učitelů ze základních škol z Jaroměře – Josefova, Boženy
Němcové, Chvalkovic a Rychnovka –
Zvole. Tam se v krásném prostředí letní škola konala a tam si také pedagogové
vyzkoušeli fyzické přestavení třídy, aby
lépe vyhovovala společného učení a větší

možnosti dětí na sebeřízenou výuku. Na
letní školu přijela učitele podpořit vedoucího odboru školství, kultury a tělovýchovy Bohumila Steklá z Městského
úřadu v Jaroměři, která učitelům poděkovala za jejich nasazení a podporu dětí.
Ale ani mateřské školy nezahálely.
Učitelky mateřských škol společně plánovaly výuku v centrech aktivit v MŠ
Rasošky, kde probíhal 26. srpna seminář
s Věrou Krejčovou. Věra Krejčová s mateřskými školami na Jaroměřsku dlouhodobě spolupracuje na jejich rozvoji
a na rozšiřování sebeřízeného učení.
V pondělí a úterý 30. a 31. srpna se ještě do třetice konal další dvoudenní seminář pro učitele MŠ, který se věnoval
Stimulačnímu programu pro předškoláky MAXÍK. Jedná se o metodiku včasné podpory dětí již v předškolním roce
tak, aby poruchy učení neměly šanci.
Jestliže dítě odbornou podporu nedostane, poruchy učení potrápí především
je – zároveň ale také i jeho učitele a rodiče. Akcí pro mateřské školy se účastnily
všechny školy na Jaroměřsku. Semináře
měly úspěch, a proto budeme ve spolupráci pokračovat.
Celkem se letních akcí účastnilo 68 pedagogů mateřských a základních škol
z Jaroměřska. Těšíme se na další spolupráci v projektu MAP II.
Krásný podzim všem učitelům,
ředitelům i dětem přeje
Darina Bártová

VIRTUÁLNÍ
UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
Virtuální Univerzita třetího věku zve všechny zájemce
z řad seniorů na kurzy zimního
semestru. Setkání proběhnou
v konzultačním středisku v budově Gymnázia Jaroslava Žáka
v Jaroměři.
Začínáme ve čtvrtek 30. 9. 2021.
Ve 13:30 hodin si můžete poslechnout 1. lekci kurzu Mistři evropského barokního malířství 17. století, od 15 hodin začíná lekce kurzu
Architekti italského baroka.
Další lekce proběhnou 14. 10., 4. 11.,
11. 11.,25. 11. a 9. 12. 2021.
Lekce probíhají formou virtuální
přednášky, všichni si mohou přehrát přednášku znovu v klidu doma. Účast na společných přednáškách není povinná, lze studovat „na
dálku“.
Cena kurzu včetně studijních materiálů činí 350 Kč.
První a druhou přednášku lze absolvovat „na zkoušku“, nezávazně.
Přihlašování a odhlašování nebo
změny jsou možné do 24. 10. 2021.
Po odevzdání přihlášky student
obdrží vlastní přístupové údaje do
systému, aby mohl studovat též
individuálně.
V našem konzultačním středisku na
Gymnáziu Jaroslava Žáka v Jaroměři
už několik studujících dosáhlo na
promoci, přesto s námi pokračují v dalším semestru. Rádi uvítáme i další zájemce o studium v seniorském věku. Přihlásit se můžete
e-mailem nebo osobně v sekretariátu školy. Další informace o obsahu
kurzů a systému studia jsou k dispozici na www.e-senior.czu.cz/ nebo na www.goajaro.cz.
INFORMACE A KONTAKT:
Mgr. Ladislava Malinová
malinova@goajaro.cz
tel.: 777 127 746

Projekt Místní akční plán rozvoje
vzdělávání II - ORP Jaroměř
CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/17_047/0008602
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DISTANČNÍ VÝUKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21
V ODBORNÉM VÝCVIKU OBORU ČALOUNÍK
Všichni známe vtipné fotografie sdílené na sociálních sítích. Otázku jak můžeš učit distančně, co z nich bude, jsem slýchala velmi často. Nebudu tvrdit, že je to lehké ani že je možné touto formou nahradit praktickou výuku v dílnách školy, to opravdu nelze a chybí,
ale když je snaha ze strany školy, žáků a přijde pomoc od firem, jde to snadněji.
Zvu vás touto cestou, na prohlídku prací žáků třetího ročníku.
Jako první bych ráda představila vlastní
návrh a realizaci žákyně třetího ročníku
Anny Melicharové.
O Aničce jsme již slyšeli, v druhém ročníku získala první místo na mistrovství
republiky oboru čalouník. V třetím ročníku přes nepříznivé okolnosti pracovala na vlastním návrhu. Zadání pro žáky
bylo: „Návrh křesla za pomocí tradičních i netradičních materiálů“.
Anička vypracovala technickou doku-

mentaci křesílka, která byla inspirována
babiččiným herbářem.
Rozhodla se pro práci s živými květinami a pryskyřicí, bylo tedy nutné řešit nejen detaily na konstrukci, ale také
vhodnou volbu květin a nápisů. Vše se
podařilo za pomoci pana učitele odborného výcviku Nováka a žáků na truhlářské dílně. Rám byl vyroben z masivního
dřeva, vyplněn květinami a zalit pryskyřicí, poté následovaly povrchové úpravy, výroba čalounění a konečná montáž.
Křesílko se opravdu povedlo a jak se jí

a jejím spolužákům dařilo při závěrečné zkoušce?
Představujeme první závěrečné práce
absolventů distanční výuky. Nenechte
se mýlit konečným vzhledem, žáky čekala náročná práce která začala demontáží původního čalounění, popruhováním, vazbou pružin… Potah a ozdobné
šňůry byly třešnička na dortu (tedy na
křesle).
Jak se povedla, posuďte sami.
Renáta Prokopová, učitelka odborného
výcviku – obor čalouník

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

sobota
pátek
sobota
sobota

https://ssrjaromer.cz/pro-uchazece/
dny-otevrenych-dveri/

TO SE MUSÍ VIDĚT!

V sobotu 11. září 2021 jsme s manželkou v rámci akce „Den evropského dědictví“ navštívili Střední školu řemeslnou v Jaroměři.
V informačním letáčku škola skromně nabízela možnost prohlídky historické budovy s galerií prací jejich žáků a absolventů a ukázky
řemesel, které měly probíhat v prostorách školy.
Počáteční zvědavost, která nás k návštěvě přiměla, vystřídalo obrovské
překvapení. Hned po vstupu do budovy
zapomenete na to, že je to škola. Spíše
si připadáte jako na zámku, v galerii či
v muzeu. Všude tu byla vystavena nádherná, nebojím se říci umělecká, díla především kovářů, keramiků a čalouníků a také precizně provedené ukázky
prací tesařů a truhlářů.
Prohlídka s komentářem učitele odborného výcviku Zdeňka Vítka pak zcela vyčerpávajícím způsobem popsala příběhy většiny prací a jejich úspěchy na soutěžích, poukázala na detaily, originalitu
nápadu a přišlo nám neuvěřitelné, co žáci po třech letech „učení“ dokáží, co umí.
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Škola nabízela i možnost nahlédnout
„pod pokličku“ do dílen. V kovárně měli žáci ukázky práce u výhně a provedli nás jednotlivými provozy. Viděli jsme
perfektně zrenovovanou půdní frézu
a počátek renovace starého „pásáku“,
mohli jsme se podívat i k čalouníkům.
Na dvoře pak tesař zcela neúnavně a neuvěřitelně přesně ručním nářadím tesal
trám, truhláři ohýbali části na výrobu
tradičních (historických) saní, pod vedením usměvavých slečen jsme si mohli vyzkoušet točení keramiky na hrnčířském kruhu, proběhla ukázka okování
koně ručně vyrobenými podkovami…
Návštěva v této škole se nedá jednoduše popsat slovy. To se prostě musí vidět!

Za možnost prohlídky tak patří velký dík
všem, kdo ji připravili a zorganizovali
a musím vyslovit obdiv a úctu k výsledkům práce mistrů, učitelů a žáků. Tady
opravdu platí, že řemeslo má zlaté dno.
Doporučuji všem rodičům i žákům, kteří
se rozhodují, kam půjdou po absolvování základní školy, ať se tam jdou podívat
a promluvit si s učiteli této školy.
Myslím si, že jim to v rozhodování volby
učebního oboru určitě hodně pomůže.
I profesionalita a přístup učitelů k žákům je prostě jiný, než tomu bývá jinde
zvykem a myslím, že by se mnozí řemeslníci mohli od nich učit!!!
Antonín Havlíček

SPORT |

září
říjen| |20
21

ZÁVODY V AGILITY „SKOK O JAROMĚŘSKÝ PRECLÍK“ 2021

Rok se s rokem sešel a dne 28. 8. 2021 se na cvičišti ZKO Jaroměř opět konaly závody v agility „Skok o jaroměřský preclík“.
I přes veškerá opatření ohledně
COVID-19 byla startovní listina během
krátké doby zaplněna rekordními 65 týmy z různých koutů České republiky.
Jelikož máme s pořádáním závodů zkušenosti, takto velký počet startujících
jsme organizačně zvládli. Počasí nám
přálo a den se obešel bez deště.
Závodilo se v kategoriích podle náročnosti parkuru a to začátečníci, závodící
a veteráni, dále rozdělené dle kohoutkové výšky psa XS, S, M a L a druhu překážek na Jumping a Agility.
A opět bylo na co se dívat. Přestože možnost trénování byla během roku omezená, bylo vidět, že závodníci během krátké doby opět získali potřebné dovednosti. Na parkuru se vystřídala rozmanitá
plemena psů: shih-tzu, yorkšírský teriér,
jack russel terier, šeltie, italský chrtík,
český strakatý pes, zlatý retrívr, border
kolie, královský pudl a spousta dalších.
Děkujeme sponzorům akce, konkrétně
Městu Jaroměř, veterinárnímu centru
SKAVET Česká Skalice, firmě Mira Mar,

Vitar veterinae, Vitakraft, Dogmount,
Vše pro zvíře Petřiny, První pomoc psa,
Sweet energy, ZOOPO – Dobromila
Hamplová, Grand, Krmeni.cz, ALAVIS,
Miloš Růta - řezivo. Díky těmto sponzorům si závodníci odnesli zajímavé ceny
a každý tým malou pozornost.
Rádi ve svých řadách přivítáme nové

členy, kontakt lze nalézt na webových
stránkách ZKO Jaroměř.
Další možnost zavítat na cvičiště ZKO
Jaroměř je 13. 11. 2021, kdy se budou
konat závody ve sportovním výcviku
„O pohár města Jaroměře“.
Agility ZKO Jaroměř

VÝSLEDKY NAŠICH ČLENŮ
psovod

pes

plemeno

Lenka Bugalová
Lenka Bugalová
Veronika Bugalová
Martina Michálková
Lenka Michálková
Jana Kodýtková
Jana Kodýtková
Alžběfta Lindová
Aleš Chmelík
Alena Vopřadová
Eva Daxová
Linda Plačková
Michaela Plačková

Bibi Achmak
Oliva Černý havran
Sheila Černý havran
Zara Giuseppe
Tvensy Žlutá řeka
Astra z Mezikopců
Abigail
Baruš
Bety
Tína
Elvis na Panském dvoře
Ambra Blue Infinity
Anabella Fragoletta

Malý knírač
Malý knírač
Malý knírač
Yorkšírský terier
Yorkšírský teriér
FXH
PRT
Zlatý retrívr
FXH
Kříženec
JRT
Italský chtrík
Italský chrtík

agility
pořadí
4.
–
–
6.
1.
–
–
11.
1.
9.
2.
7.
10.

jumping
pořadí
1.
6.
8.
–
4.
2.
1.
6.
8.
6.
3.
–
11.

LÉTO KLUBU NETRADIČNÍCH SPORTOVCŮ
SPIKEBALL JAROMĚŘ

Ve sváteční pondělí 5. 7. se na louce
u Zelené káry uskutečnil první ročník
turnaje Spikeball Jaroměř. Zúčastnilo se
celkem 16 mužských a 5 dívčích družstev
z celé republiky. V podvečer hraná kategorie MIX měla zastoupení 13 týmů. Za
slunečného dne se dvojice nejdříve utkaly v základních skupinách a následně bojovaly v play-off. Turnaj se nesl v přátelské atmosféře a byl krásný pohled na
souboj místních hráčů se špičkou republiky. Akční hra s míčkem a trampolínou měla pozornost i u návštěvníků cyklostezky, kteří se zastavovali a pozorovali vyrovnané zápasy v netradičním
sportu. Náš klub reprezentoval Jakub
Všetečka, který obsadil fantastické 4.
místo a Markéta Nývltová vybojovala
v ženách 5. místo.

MČR V KUBBU

Přestupem loňských mistrů ČR v kubbu
do našeho klubu se nám naskytla možnost organizovat Mistrovství České republiky v kategoriích 6v6 a 3v3. Do
Nového Plesu se tak 13.–14. 8. sjeli ti nejlepší hráči bojovat o krále kubbu. Náš
klub hrál v zastoupení zkušených hráčů:
Petr Forst, Karel Souček a Patrik Velc.
Páteční večer nám nabídl souboje šestic,

kde se finálové zápasy hrály až do úplného konce dne za umělého osvětlení.
V konkurenci 7 kvalitních týmů se dokázalo našim hráčům vybojovat zlaté medaile. Následující den se hrála kategorie trojic, když dorazilo 26 týmů a v sedmikolové základní skupině se roztřídily
podle výkonnosti. Našemu klubu se podařilo postoupit do play-off a postupně
i do finále. Zde kluci jako obhájci titulu
zvládli tlak publika a počtvrté v řadě se
stali mistři ČR v trojicích. Jsme moc rádi,
že jsme oba turnaje dokázali vyhrát a také jsme byli chváleni od účastníků po organizační stránce.

STŘIŽBA U ZELENÉ KÁRY

Turnaje v jedné z nejznámějších her na
světě se u Zelené káry zúčastnilo 20 hráčů. Kámen–nůžky–papír zvládne hrát
opravdu skoro každý, a proto nikdo nebyl dopředu ničím zvýhodněn. Postupem
turnaje se zvyšovala i napínavost soubojů
a samotné finále došlo až k rozhodujícímu střihu za neskutečné atmosféry i viditelné nervóznosti obou hráčů. V tento
večer šlo kromě stříhání také o setkání
se s přáteli a posezení u dobrých drinků.
Vítězem se stal „domácí“ Lukáš Hofman,
druhé místo obsadil Matěj Kocman
a bronz náležel Adamu Preisovi.

KNS NA DOŽÍNKOVÉM DNI

Poprvé si veřejnost mohla vyzkoušet
všechny naše netradiční sporty na jednom místě v rámci Dožínkového dne
v Jaroměři. Během celého odpoledne
jsme více jak stovce návštěvníků prezentovali spikeball, mölkky, kubb, kanjam
a discgolf. Jsme moc rádi, že netradiční
hry nadchly kolemjdoucí a těšíme se, že
se setkáme i na dalších našich akcích.

KANJAM TURNÁJEK

Na řadu se dostal i náš poslední netradiční sport – kanjam. Tentokrát jsme se
přesunuli do josefovského parku u tenisových kurtů, který nám tvořil příjemné zázemí. Turnaje s frisbeem a plastovými popelnicemi se zúčastnilo 8 dvojic
a všichni jsme společně strávili suprové
dopoledne plné kanjamu. Naše družstva
neudělala ostudu a tým Pejsek a kočička
(Ivo a Vojtěch Plecháčovi) osadil 3. místo
a KNS Našrot (Petr Forst a Karel Souček)
5. místo.
Sledujte nás na sociálních sítí a webových stránkách www.klubns.cz, aby vám
neutekly žádné novinky z našeho klubu.
Vojtěch Plecháč
facebook: @klubns
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FLORBALOVÉ ZÁPASY 1. LIGY MUŽŮ SKUPINY A

Během září proběhlo pět utkání první ligy v kategorii – Muži A. Během uzávěrky Zpravodaje ještě nebyly známy výsledky posledních dvou zápasů. Ty se odehrály jednou na půdě soupeřů v Ústí nad Labem s družstvem Florbal Ústí 25. 9. a brzy na to 28. 9. v hale ASVA Jaroměř, kde naši čelili týmu Torpédo Havířov.
První tři zářijové zápasy končily prohrou Jaroměřských.
První kolo 4. 9. po vyrovnaném utkání končilo výsledkem 1:3.
Soupeřem nám byli Bulldogs Brno. Další zápas 11. 9. se odehrál v Kladně, kde naše mužstvo hostili Kanonýři Kladno.
Doma naši sokoli zkřížili florbalové hole s družstvem FAT PIPE

Start98 Kunratice s výsledkem 3:6, tedy stále bez bodu.
Zápasy lze sledovat v přímých přenosech, které jsou vysílány
na facebooku našich florbalistů @Florbal Jaroměř.
Fanděte a sledujte www.florbaljaromer.cz
– krý –, Zdroj: www. florbaljaromer.cz

FLORBAL JAROMĚŘ – MUŽI A – UTKÁNÍ V ŘÍJNU A LISTOPADU 2021
KDY
3. 10. v 18:00
10. 10. v 16:00

KDE
MSM Havířov
ASVA Jaroměř

domácí
TJ Slovan Havířov
TJ Sokol Jaroměř

17. 10. *
HMS Karlovy Vary
FB Huricane Karlovy Vary
23. 10. v 19:00
ASVA Jaroměř
TJ Sokol Jaroměř
28. 10. *
Městská SH Chomutov DDQ Florbal Chomutov
30. 10. v 19:00
ASVA Jaroměř
TJ Sokol Jaroměř
6. 11. *
ASVA Jaroměř
TJ Sokol Jaroměř
14. 11.*
SH České Budějovice FBC Štíři Čes. Budějovice
17. 11.*
ASVA Jaroměř
TJ Sokol Jaroměř
20. 11.*
SH ZŠ Kunratice
FAT PIPE Start 98 Kunratice
27. 11.*
ASVA Jaroměř
Tj Sokol Jaroměř
* čas bude upřesněn. Podrobnější informace na www.florbaljaromer.cz

hosté
TJ Sokol Jaroměř
FBC Letka Toman Finance Group
TJ Sokol Jaroměř
TJ Znojmo LAUFEN CZ
Tj Sokol Jaroměř
Z. F. K. Petrovice
Sokol Brno, EMKO Case Gullivers
TJ Sokol Jaroměř
Kanonýři Kladno
Tj Sokol Jaroměř
Florbal Ústí

TJ SOKOL JOSEFOV pořádá pravidelná cvičeni:

CVIČENÍ MLADŠÍCH DĚTÍ

od 2 let až po předškoláky
KDY: Každé úterý 17– 18 hod
KDE: Tělocvična TJ Sokol Josefov
Guldova 41 Jaroměř – Josefov
(naproti papírnictví – 1.patro)
Co sebou: Čisté boty do tělocvičny, sportovní
oblečení, pití
První cvičení proběhne v úterý 21.9.2021 od 17 hod,
přijďte se nezávazně podívat ☺
Naučíme se základní krůčky při cvičení na nářadí,
správné držení těla, hry v kolektivu. U menších
dětí nutná účast rodiče. Děti se naučí vnímat
pohyb a hry přirozeně – jako součást běžného
života.
Informace u cvičitelky: EVA SHEJBALOVÁ 725 522 535

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
V ŘÍJNU 2021
ZIMNÍ STADION JAROMĚŘ
sobota 16.10.2021 14:00 – 16:00
neděle 17.10.2021 14:00 – 16:00
neděle 24.10.2021 14:00 – 16:00
neděle 31.10.2021 14:00 – 16:00
Vstup na zimní stadion povolen pouze
při dodržení aktuálních pandemických
opatření.

TURNAJ VETERÁNŮ
VE STOLNÍM TENISU
SE V ŘÍJNU ODEHRAJE V JAROMĚŘI

Zveme všechny milovníky stolního tenisu nad 40 let
do městské sportovní haly ASVAJ Jaroměř, a to dne
9. 10. 2021.
Přijďte si zahrát stolní tenis s veterány. Utkat se můžete s příchozími amatéry, okresními, krajskými i ligovými
hráči a hráčkami.
Na turnaji budou hrát i medailisté z ME a MS veteránů.
Přihlásit se můžete osobně, na místě konání turnaje, nejpozději 10 minut před zahájením příslušné kategorie.
U prvních kategorií je to v 8:20 se zahájením v 8:30 a posledních kategorií je to ve 14:50 se zahájením v 15:00.
Více informací na www.cmkv.cz
Václav Divecký, –redakčně upraveno–
TJ SOKOL JOSEFOV pořádá pravidelná cvičení:

CVIČENÍ ŽEN
nejen

TJ SOKOL JOSEFOV pořádá pravidelná cvičení:

CVIČENÍ ŠKOLNÍCH DĚTÍ
KDY: Každé úterý 18–19 hod
KDE: Tělocvična TJ Sokol Josefov (naproti papírnictví - 1.patro)
Guldova 41 Jaroměř - Josefov
Co sebou: Boty do tělocvičny, sportovní oblečení, pití.
První cvičení proběhne v úterý 21.9.2021 od 18 hodin!
Přijďte se nezávazně podívat ☺
Při cvičení využíváme jak klasické nářadí jako je švédská bedna, trampolína,
kruhy, lana, tak i netradiční pomůcky a hry – např. spikeball, NERFbitvy…
ale dojde i na klasickou vybíjenou, schovávanou či ping pong.

Informace u cvičitelky: EVA SHEJBALOVÁ 725 522 535
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N A G Y M B A L E CH
KDY: Každé úterý 19 – 20 hod
KDE: Tělocvična TJ Sokol Josefov
Guldova 41, Jaroměř – Josefov (naproti papírnictví - 1.patro)
Co sebou: Boty do tělocvičny, sportovní oblečení, pití
(podložky a gymbaly zapůjčíme)
První zahřívací cvičení proběhne 21.9.2021 od 19 hodin!
Přijďte se nezávazně podívat, ať víte, do čeho jdete „-)
Cvičení na gymbalech a s dalšími pomůckami (overbally, činky, expendy) je
zaměřeno na celkové posílení svalů i hlubokého stabilizačního systému s prvky
pilates a zdravotního cvičení na odbourání bolestí zad.

Informace u cvičitelky: EVA SHEJBALOVÁ 725 522 535
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HISTORICKÝ ÚSPĚCH JAROMĚŘSKÝCH
TANEČNÍKŮ Z TAK DANCE KROK
V sobotu 4. září 2021 se konalo v moravském Kojetíně Mistrovství ČR 10 tanců
Českého svazu tanečního sportu. Jaroměřský taneční sport zde reprezentoval jaroměřský rodák Filip Chmel se svou partnerkou Štěpánkou Dunajovou.
Ještě před MČR se tento pár protančil až
do reprezentace ČR v Kategorii UNDER
21, kde se počítají vždy 2 nejlepší tanečníci dané věkové kategorie z celé ČR.
Filip a Štěpánka startovali ve dvou kategoriích a sice ve své UNDER 21 a v hlavní
kategorii DOSPĚLÍ. Po loňském 3. místě v U21 a nominaci na repre ČR se očekával další úspěch. A to se opravdu stalo. Tento šampionát byl pro Jaroměřáky
nejúspěšnějším v historii. Soutěž v 10
tancích je nejnáročnější disciplína tanečního sportu, kdy se počítá průměr
ze všech soutěžních latinskoamerických (SA, CHA, RU, PD, JI) a standardních (W, T, V, SF, Q) tanců. Spousta párů
se orientuje pouze na jeden styl.
Hned v ranních hodinách se roztančila kategorie U21, kde se kvalifikovalo
19 párů, a zde se Filip a Štěpánka systémem start cíl (postupovali vždy téměř s plným počtem bodů - 1. kolo plný
počet 110, 2. kolo 106) protančili až mezi finálovou šestku. Porotu přesvědčili natolik, že si vytančili 2. místo a titul
Vicemistři ČR pro rok 2021.
Ve večerních hodinách se rozjela i soutěž hlavní kategorie DOSPĚLÍ. Zde se
zrodil historický úspěch, jelikož není
jiná vyšší kategorie či soutěž než tato.

Přes 27 kvalifikovaných párů se
Filip a Štěpánka protančili až
do závěrečného finále. Celé finále natáčela Česká televize
a tančilo se vždy 2× sólo v každém stylu. Je potřeba zdůraznit, že finále hlavní kategorie
je pro každý taneční pár životní milník v jeho taneční kariéře.
Ve finále se náš pár prezentoval skvělým tancem, a tak si za
svůj předvedený výkon vytančil
5. místo.
Celý šampionát a výsledky lze
brát jako nejlepší možnou variantu, jak to mohlo dopadnout a TAK DANCE KROK uspěla mezi velkými kluby z Prahy,
Brna, apod. Určitě je potřeba poděkovat i dalším tanečním párům, které tančili o kategorii níže, JUN 2 a MLÁDEŽ.
Pro ně ještě vše začíná. Mít však 3 taneční páry mezi elitou tanečního sportu na MČR je skvělým úspěchem a příslibem do budoucna.
Tímto bychom chtěli poděkovat za podporu od města Jaroměře, které skvěle podporuje sport a tím pádem i jaroměřský tanec. Tančíme v Jaroměři pravidelně v pondělí a ve středu ve velké

tělocvičně ZŠ Boženy Němcové. Zájemci
mohou volat na telefon 777 077 991.
Jelikož jsou před námi v roce 2021 ještě
2 šampionáty v Českém svazu tanečního sportu a jeden ve Svazu učitelů tance ČR, můžeme se těšit na další taneční
úspěchy! Tanec je krásný a je pro všechny věkové i výkonnostní kategorie. Jsme
rádi, že opět můžeme tančit, opět můžeme žít.
Tomáš Chmel, předseda a trenér
TAK DANCE KROK z.s.

HOBBY CYKLISTA
ADAM ŠKOPEK ZVÍTĚZIL
ABSOLUTNÍM POŘADÍ
VE VELKÉ CENĚ HRADCE
KRÁLOVÉ
Dne 4. 9. 2021 se jela Velká cena
Hradce Králové v silniční cyklistice
neboli „kritérium“ , která má dlouhou tradici. Pořádá se už od roku
1964 a účastnilo se jí v letech minulých mnoho slavných českých
cyklistů.
A jako součást závodů profesionálů proběhl i závod amatérských hobby cyklistů ve třech mužských a třech ženských
kategoriích s hromadným startem.
Tento závod vyhrál jak v absolutním pořadí, tak i ve své kategorii jaroměřský
závodník Adam Škopek, přihlášený za
cyklistický oddíl TJ Jiskra Jaroměř.
Text a foto: Karel Škopek
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V JAROMĚŘI

MILÍ ČTENÁŘI, máme tady babí léto a kouzelný podzim s celou škálou překrásných barev. Začal nový školní rok a my pevně doufáme, že budeme moci vítat naše malé a mladé čtenáře po celou dobu školní docházky.
Na začátku měsíce září jsme uspořádali
pro naše prvňáčky (letos druháky) slavnostní pasování na čtenáře.
Přivítali jsme celkem 7 tříd (cca 137 dětí) ze ZŠ Na Ostrově, Boženy Němcové
a Josefov. Žáky jsme si prozkoušeli z doplňování písmenek, skládání slov, křížovky s tajenkou a čtení jednoduchého
textu. Všechny děti prošly na jedničku.
Pasování se ujal sám císař Josef II., v podání autentického Tomáše Jiroucha, který právě projížděl Jaroměří a Josefovem.
Výkon Tomáše byl tak věrohodný, že paní učitelky musely vysvětlovat dětem, že
to nebyl opravdový císař. Touto cestou
bychom rádi poděkovali jemu samotnému a Pevnosti Josefov Bastion I. a podzemí za jejich spolupráci.
15. září jsme měli tu čest přivítat jaroměřského rodáka Radka Pálku.
Šéfkuchař Hotelu Duo Praha nám vyprávěl o tom, jak to vlastně všechno začalo a jak se z nutnosti stala jeho životní láska (druhá), jak sám s úsměvem říká. Jeho první láskou je jeho manželka.
Podělil se s námi o své zážitky, postřehy
a zkušenosti ze světa gastronomie a kuchyně obecně. Poutavé historky a příběhy sepsal ve své knize „Šéfkuchařův
deník“, kterou nám zde představil. Pro
další zájemce, tuto knihu vlastnit, může knihovna zprostředkovat její získání.
Povídání bylo úžasné.
29. září k nám zavítal nový kastelán hradu Karlštejn, Ing. Lukáš Kunst. Od dětství se kromě památek věnuje také divadlu. Vyprávěl nám o štěstí na lidi, kteří ovlivnili jeho život, o ochotnickém

divadelním kroužku na základní škole, o práci průvodce od šestnácti let
a přesvědčení, že bude jednou kastelánem. Nepředstavoval si Karlštejn, přál si
menší objekt, který by mohl zvelebovat,
ale Karlštejn se stal jeho osudem. S novým kastelánem jsme strávili velmi příjemný a poučný večer.

A NA CO SE MŮŽETE
TĚŠIT V ŘÍJNU?
4. 10.–10. 10. „TÝDEN KNIHOVEN“,

letos již 25. ročník. Hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách
je udržitelnost. Cílem je prozkoumat roli českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim je
rozvíjet. V tomto týdnu si pro vás, vážení čtenáři, knihovna připravila malý
dárek – „výběr naslepo s překvapením“
(výběr knih, kdy nikdo neví jakou knihu
si vybere…). V tomto týdnu budou také
prominuty veškeré sankční poplatky.

7. 10. MARTA ZEMANOVÁ

v přednášce „O babičce a Babičkách
Boženy Němcové“. Jaká byla skutečná
babička Boženy Němcové? Přednáška
je věnována literárním postavám, jejich
osudu a době, ve které žili. Beseda se
koná v hlavní budově Městské knihovny Jaroměř ve čtvrtek v 17 hodin. Těšíme
se na vás.

20. 10. MILAN ZACHA KUČERA

a jeho „Čachtické podzemí a Alžběta
Báthory“. Kdo by neznal proslulý

VYDAŘENÁ OSLAVA VÝROČÍ

Claude-Benôit Duhamel de Querlonde, stavitel josefovské
pevnosti, se narodil 11. dubna 1721. Na letošní rok připadlo 300. výročí jeho narození, leč v době zásadních vládních
opatření proti koronavirové nákaze, nebylo na nějakou oslavu ani pomyšlení.
Klub přátel Josefova ji nakonec uspořádal v sobotu 11. září 2021
ve spolupráci s Občerstvením Na Špalkách, kde se také výroční
program konal. Zahájila ho scénka fiktivní audience tehdejšího
kapitána Querlonda u císařovny Marie Terezie v podání členů
Divadelního souboru Vrchlický Ivony a Jakuba Vohralíkových.
V následujícím kulturním pořadu se vystřídali saxofonista Borek Smékal, folková kapela 2JAJA (Pavel a Jana Šimkovi),
děti pobavil kouzelník Pavel Rydval a večer uzavřela Country
Harmony (Naďa Hůlková a Olina Ježková). Přítomní návštěvníci se závěrem shodli, že tak příjemnou atmosféru (samozřejmě
také díky počasí) v Josefově už dlouho nezažili.
Pavel Mertlík, Foto: Oldřich Skoček
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Čachtický hrad a jeho uherskou majitelku, šlechtičnu přezdívanou Čachtická
paní? Přijďte s námi odkrýt tajemství čachtického podzemí ve středu ve 17:30 v hlavní budově Městské
knihovny v Jaroměři.
Při účasti na besedách a přednáškách
vás prosíme o předložení certifikátu
o prodělaném očkování nebo negativního testu na COVID-19. Děkujeme za
pochopení.
V měsíci říjnu budou zahájeny „čtenářská minima“ pro MŠ a ZŠ v Jaroměři
a Josefově.
Nezapomeňte, že můžete využívat službu „Kniha z Knihovny“ a objednávat si
knihy přes portál www.knihazknihovny.
cz a následně si je vyzvednou na hlavní
budově v oddělení pro dospělé.
V knihovně a jejich pobočkách máte také možnost zakoupení Dárkového poukazu = registrace do knihovny pro vaše
blízké. Vánoce se blíží.
Na našich webových stránkách, v sekci
Informace – Užitečné informace, jsme
pro vás připravili malý návod, jak postupovat při prodeji knih přes službu
„KNIHOBOT.CZ neboli Dejte knihám
nový život“.
Nadále sledujte, prosím, naše webové
stránky, facebook, soukromé e-maily
a vývěsní tabule, kde se dozvíte o aktuálním dění v „naší – vaší“ knihovně.
Přejeme krásné podzimní dny
vaše Městská knihovna Jaroměř
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UDÍLENÍ LITERÁRNÍCH CEN MIROSLAVA IVANOVA
Klub autorů literatury faktu (KALF) Praha a město Jaroměř, jež tento spolek tradičně po desetiletí podporuje, uspořádali ve čtvrtek 16. září 2021 XX. ročník udílení
literárních cen Miroslava Ivanova za knihy literatury faktu v budově Městského divadla v Jaroměři.

Vyhlášení a předávání cen bylo organizováno tajemnicí KALFu Marcelou
Přerovskou ve spolupráci s odborem
školství, kultury tělovýchovy, zastoupeným jeho vedoucí Bohumilou Steklou.
Uvítací projev přednesl starosta města Jaroměře Josef Horáček, který poděkoval za účast přítomným autorům, nakladatelům i organizátorům tohoto slavnostního udílení literárních cen. Pořad
moderovala Marie Hodinářová a hrou na
klavír doprovodil Vlastimil Kovář, ředitel
ZUŠ F. A. Šporka.
Jednalo se o významnou kulturní akci spolku spisovatelů KALF, který založil PhDr. Miroslav Ivanov (1929-1999), významný josefovský rodák, známý spisovatel, čelný představitel a zakladatel tohoto spolku v Praze v roce 1986.
Do jubilejního dvacátého ročníku bylo přihlášeno 101 titulů z 37 nakladatelství. Jednalo se o knihy vydané v roce 2019, přihlášené do soutěže v roce 2020. Osmičlenná porota, za předsednictví PhDr. Stanislava Tumise, udělila za rok 2020 hlavní cenu profesoru
Petru Čornejovi za objemnou knihu Jan
Žižka – Život a doba husitského válečníka. Dalším oceněným autorem byl bývalý politik a hudební skladatel Michael
Kocáb za memoárovou knihu Vabank
1989-1991: sametová revoluce, odsun
sovětských vojsk.

Po dobu konání akce se uskutečnila prezentace oceněných knih v sedmi různých
kategoriích. Udělena byla cena za celoživotní dílo v literatuře faktu nepřítomnému Mgr. Jiřímu Kovaříkovi. Cenu za trvalý přínos české a slovenské literatuře faktu získal Ivan Kamenec a cenu pro
nakladatele/nakladatelství soustavně se
věnující vydávání literatury faktu obdržel Pavel Ševčík z nakladatelství Veduta.
Na závěr slavnostního udílení cen přednesl profesor Čornej přednášku o Janu
Žižkovi.
PhDr. Jiří Uhlíř, člen KALFu,
Obce spisovatelů a Střediska
východočeských spisovatelů

Oceněný prof. PhDr. Petr Čornej DrSc.
Foto: Jindřich Polák

BASTION IV – OCHRÁNCE Z GENERACE ALFA
Obrazová tvorba s příznakem ateliéru malby prof. Daniela Balabána bude po čase
znovu k vidění. Tentokrát jako sólové představení poměrně nedávné absolventky
této ostravské školy – Martiny Koblic Walterové.

Název výstavy „Ochránce z generace
Alfa“ naznačuje, že obrazy se budou týkat osobních úvah o blízké budoucnosti. Téma krajiny a její předání potomkům pramení z autorčiny čerstvé rodičovské zkušenosti. Lámání holí nad
nejasným vývojem není autorce vlastní, protože to nedovoluje energické myšlení, které se v její tvorbě projevuje jasnou barevností, výrazným malířských
gestem a postmoderním kolážováním

obrazových motivů. Představeny budou
výhradně díla vytvořená během posledního roku, provázeného intenzivní péčí
o potomka. Vernisáž proběhne 15. října,
zahraje hudební těleso Souvrat. Výstavu
bude možné shlédnout do poloviny listopadu také během dalších plánovaných koncertů nebo při návštěvě textilních dílen či večerní kresby. Jejich termíny budou upřesněny na facebooku.
Josef Kleiner

PĚT KAMENŮ ZMIZELÝCH POPRAVENÝM SOKOLŮM

Odhalení dalších pěti tzv. kamenů zmizelých popraveným a umučeným členům Sokola za 2. světové války v Sokolské župě
Podkrkonošské-Jiráskově připravují na pátek 8. října sokolské jednoty v Jaroměři, České Skalici a ve Dvoře Králové nad Labem.
Akty se uskuteční v Památný den sokolstva, který je od roku 2019 významným
dnem České republiky.
V Jaroměři bude mít před budovou gymnázia kámen zmizelého Jan Žerovnický
(nar. 15. 5. 1913 – zahynul 7. ledna 1942 při
cvičném leteckém souboji o Anglii, příslušník RAF). Pietní akt začne v 15 hod.
Kameny zmizelých v České Skalici odhalí v 16 hod. před budovou základní školy
učitelům Jaroslavu (Jaro) Hofmanovi (nar.
3. 10. 1886 – umučen 28. 2. v Osvětimi)
a Jaroslavu Faltovi (nar. 20. 7. 1903 – popraven 24. 10. 1942 v Mauthausenu).
Ve Dvoře Králové nad Labem budou mít
kameny před budovou zdejšího gymnázia továrník Josef Stanislav Sochor (nar.

6. 9. 1900 – zemřel v lednu 1942 v Osvětimi)
a jeho nejmladší bratr Pavel Sochor (nar.
1913 – zemřel v roce 1942 v nacistickém
táboře Flossenbűrg). Pietní akt tady začne
v 17 hodin.
„Na odhalení kamenů zmizelých zveme širokou veřejnost. Společně tak s jejich potomky a členy Sokola a dalšími hosty vzdáme hold těm, kteří položili životy za naši svobodu, za vlast. Nezapomínáme,“
uvedla Pavlína Špatenková, vzdělavatelka
Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy.
Záštitu nad akcí převzala Martina
Berdychová,
náměstkyně
hejtmana
Královéhradeckého kraje. Sokolská župa Podkrkonošská iniciovala od roku
2019 odhalení již 20 kamenů zmizelých

sokolům, kteří zahynuli za 2. světové války.
Datum 8. října bylo zvoleno za Památný
den sokolstva jako připomínka tragických
událostí právě před osmdesáti lety v roce
1941 – tehdy byla výnosem zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha
Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Při tzv. „sokolské
akci“, v noci ze 7. na 8. října 1941, gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské
činovníky z ústředí, žup i větších jednot,
kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni,
věznění, deportováni do koncentračních
táborů. Téměř 93 % vedoucích sokolských
pracovníků se již na svá místa po skončení
války nevrátilo…
Helena Rezková, starostka Sokolské župy
Podkrkonošské-Jiráskovy
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KALENDÁRIUM
5. 10. v 19:00
Klub přátel hudby
České saxofonové kvarteto
OD KLASIKY K JAZZU
Husův sbor CČSH, Jaroměř.
www.divadlojaromer.cz
6. 10. v 17:00
Středeční koncerty
před vinotékou
ÚLET
Vinotéka u Sv. Mikuláše,
nám. Československé
armády 60, Jaroměř.
Pořádá: Vlasta a Stanislav
Rudolfští
7. 10. v 17:00
Přednáška
Marta Zemanová
O BABIČCE A BABIČKÁCH
BOŽENY NĚMCOVÉ
Městská knihovna v Jaroměři
Vojtěcha Probošta 180
Pořádá: Městská knihovna
v Jaroměři
8. 10. v 16:30
PRINCEZNA ROZMAŘILKA
Městské divadlo Jaroměř.
Pořádá: LD Maminy
9. 10. od 8:30 – 15:00
Turnaj
VELKÁ CENA
ČESKOMORAVSKÉHO KLUBU
VETERÁNŮ
TURNAJ VETERÁNŮ VE STOLNÍM TENISU ČÍSLO 327/40
ROČNÍK – JAROMĚŘ
Herna ASVAJ, Ot. Španiela
817, Jaroměř.
Pořádá: TJ Jiskra Jaroměř
ve spolupráci s ČMKV pod
záštitou města Jaroměře.
www.cmkv.cz
9. 10. v 19:00
Divadelní představení
SMÍCH ZAKÁZÁN
Městské divadlo – Velký sál.
www.divadlojaromer.cz
12. 10. v 19:00
Kino
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL
LIDI ŽÍT
Městské divadlo – Velký sál.
www.divadlojaromer.cz
13. 10. v 17:00
Středeční koncerty
před vinotékou
ČOKOLI
Vinotéka u Sv. Mikuláše,
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UPOZORNĚNÍ:
Změna programu vyhrazena
(COVID-19).

| ŘÍJEN 2021

nám. Československé
armády 60, Jaroměř.
Pořádá: Vlasta a Stanislav
Rudolfští
15. 10 v 18:00
Vernisáž výstavy
Martina Koblic Walterová
GENERACE ALFA
Hudební doprovod: Souvrat.
Výstavní síň Bastionu IV,
Okružní 242, Josefov.
Pořádá Bastion IV
15. 10. v 19:00
Divadelní představení
AUDIENCE U KRÁLOVNY
Městské divadlo – Velký sál.
www.divadlojaromer.cz
16. 10. ve 20:00
Koncert
GAIA MESIAH
Bastion No. 35, 5. května 287,
Korunní hradby Josefov.
www.bastion35.cz
17. 10. v 15:00
Kino
KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
Městské divadlo – Velký sál.
www.divadlojaromer.cz
20. 10. v 17:30
Přednáška
Milan Zacha Kučera
ČACHTICKÉ PODZEMÍ
A ALŽBĚTA BÁTHORY
Městská knihovna v Jaroměři
Vojtěcha Probošta 180
Pořádá: Městská knihovna
v Jaroměři
20. 10. v 18:00
Vystoupení mladších žáků
NAŠE ÚRODIČKA
Koncertní sál školy.
Na Obci 142, Jaroměř.
Pořádá: ZUŠ F. A. Šporka
20. 10. v 19:00
Divadelní představení
BENÁTKY POD SNĚHEM
náhradní termín
Městské divadlo – Velký sál.
www.divadlojaromer.cz
21. 10. v 19:00
Talkshow
7 PÁDŮ HONZY DĚDKA
Městské divadlo – Velký sál.
www.divadlojaromer.cz
23. 10. v 18:00
Podvečerní strašidelné

putování podzemím
DRACULOVA CESTA
Pevnost Josefov - Bastion
No. I a podzemí.
Pořádá: Pevnost Josefov –
Bastion No. I a podzemí

30. 10. v 19:00
Divadelní představení
TANEČNÍ HODINY
náhradní termín
Městské divadlo – Velký sál.
www.divadlojaromer.cz

24. 10. ve 13:30 a v 15:00
Loutkové představení
ZLATÝ VRCH
Boučkovo loutkové divadlo
v Jaroměři.
Pořádá: BOĎI Jaroměř.

30. 10. od 8:00 do 11:00
BLEŠÍ TRHY
nám. Československé
armády, Velké podloubí.
Pořádá: Spolek
PRONÁMĚSTÍ

25. 10. v 18:30
Koncert
PODZIMNÍ KONCERT
Koncertní sál školy.
Na Obci 142, Jaroměř.
Pořádá: ZUŠ F. A. Šporka

30. 10. v 9:00
Slavnostní ukončení turistické sezony
ZAVÍRÁNÍ PEVNOSTI
JOSEFOV
Pevnost Josefov - Bastion
No. I a podzemí.
Pořádá: Pevnost Josefov Bastion No. I a podzemí

28. 10. od 8:30 do 17:00
DEN TURISTICKÉHO
INFORMAČNÍHO CENTRA
V JAROMĚŘI
nám. Československé
armády 16, Jaroměř.
28. 10. od 10:00 do 18:00
Festival jídla a pití
STREET FOOD PIKNIK
Masarykovy sady Jaroměř.
Pořádá: Bar and cocktail
catering, Město Jaroměř
a TRHY ALEŠ

31. 10. v 15:00
Představení pro děti
LOUTKOVÁ REVUE – NA
KOUZELNÉM PALOUČKU
Městské divadlo – Velký sál.
www.divadlojaromer.cz
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO JAROMĚŘ

MILÍ DIVÁCI, vzhledem k tomu, že jsme povinni kontrolovat potvrzení o bezinfekčnosti, trvá vstup do divadla déle než obvykle.
Prosíme Vás proto, abyste přicházeli s větší časovou rezervou – bar ve foyeru bude otevřen (na každé divadelní představení), takže si při včasném příchodu stihnete dát i něco dobrého.
Před vchodem si prosím připravte QR
kód v aplikaci Tečka, certifikát v elektronické nebo tištěné podobě či potvrzení
o laboratorním testu. Pokud se chcete otestovat na místě vlastním testem,
oznamte to rovnou u vchodu. Nasaďte si

prosím respirátor a můžete vejít.
Buďte prosím k našim zaměstnancům
ohleduplní, slušní a pochopte, že ani
nám to není příjemné, ale vládní nařízení vzhledem k hrozící pokutě musíme
dodržovat a bez těchto opatření bychom

nemohli mít divadlo pro Vás otevřené.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na
Vaši návštěvu.
MKS Jaroměř

PODROBNÝ PROGRAM NA ŘÍJEN 2021
ÚTERÝ 5. ŘÍJNA 2021 V 19.00 HOD.
Husův sbor CČSH
405. abonentní koncert KPH

ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO
„OD KLASIKY K JAZZU”

Kvarteto tvoří hráči, kteří ovládají hru na
všechny typy nejvíce užívaných saxofonů. Jejich společnou motivací je nejenom
dlouhodobý zájem o saxofon, ale i o hru
v komorním ansámblu podložený dlouholetými zkušenostmi v klasické i jazzové hudbě.
Účinkují: Roman Fojtíček - soprán,
alt, tenor, baryton saxofon, Radim
Kvasnica – alt, soprán saxofon, Otakar
Martinovský – tenor saxofon, Michal
Kostiuk – baryton saxofon.
SOBOTA 9. ŘÍJNA 2021 V 19.00 HOD.
Městské divadlo - Velký sál
III. hra v předplatném, sk. C - Divadelní
spolek Z.L.O.M. vaz!, Praha

SMÍCH ZAKÁZÁN

Komedie o netradičním milostném trojúhelníku. Co si počít, když se chcete zbavit milence, ale jeho manželka je
proti?
Hrají: L. Zedníčková, A. Kulovaná a L.
Jeník.
ÚTERÝ 12. ŘÍJNA 2021 V 19.00 HOD.
Městské divadlo – Velký sál, Kinoklub

GUMP – PES, KTERÝ
NAUČIL LIDI ŽÍT

Příběh psí pravdy, lásky a naděje. „Jsem
Gump a byl jsem toulavej pes…“ On
vlastně každý pes je v sobě tak trochu
toulavý do té doby, než najde své štěstí,
a to štěstí pes najde jenom s člověkem.
Rodinný dobrodružný film.
PÁTEK 15. ŘÍJNA 2021 V 19.00 HOD.
Městské divadlo - Velký sál
II. hra v předplatném, sk. C Východočeské divadlo Pardubice

AUDIENCE U KRÁLOVNY

Vtipná i dojemná hra o monarchii v moderním světě.
Hrají: P. Janečková, T. Lněnička,
P. Dohnal, D. Novotná, A. Postler, M.
Mejzlík, Z. Rumpík a další.
NEDĚLE 17. ŘÍJNA 2021 V 15.00 HOD.
Městské divadlo - Velký sál, Kinoklub

KŘUPAVÍ MAZLÍČCI

Animované dobrodružství pro celou rodinu, kde hlavní roli hrají kouzelné sušenky, jaké by chtěl prostě každý. Sušenky mají tvar zvířátek a mají
moc vás proměnit právě v to zvíře, které sníte.
STŘEDA 20. ŘÍJNA 2021 V 19.00 HOD.
Městské divadlo - Velký sál
IV. hra v předplatném, sk. A, JARO 2020
- Pantheon production, Praha

BENÁTKY POD SNĚHEM
– NÁHRADNÍ TERMÍN!

Brilantní situační komedie o pozvání
na večeři a zmatení jazyků. Při „večeři s přáteli“ dochází ke konfrontaci dvou
mladých párů s opravdovostí a falší jejich lásky.
Hrají: V. Arichteva/B. Jánová, J. Nosek,
L. Štěpánková a F. Cíl.
ČTVRTEK 21. ŘÍJNA 2021 V 19.00 HOD.
MĚSTSKÉ DIVADLO - VELKÝ SÁL

7 PÁDŮ HONZY DĚDKA
- NÁHRADNÍ TERMÍN!

Zábavná talkshow, do které si Honza
Dědek zve zajímavé hosty. Těmi budou
Dana Morávková a Aleš Háma.
Úterý 26. října 2021 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál, Kinoklub

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA

Když se Nataša a Dominik neplánovaně stanou rodiči, domluví se, že
Dominik převezme hlavní část péče

o novorozence. Ten nakonec musí vynaložit veškerou vynalézavost, aby to během prvního roku vůbec zvládl.
SOBOTA 30. ŘÍJNA 2021 V 19.00 HOD.
Městské divadlo - Velký sál
IV. hra v předplatném, sk. B, JARO 2020
- Divadlo Ungelt, Praha

TANEČNÍ HODINY
– NÁHRADNÍ TERMÍN!

Romantická komedie o sblížení dvou samotářů, jejichž silná vůle možná překoná i nepřekonatelné.
Hrají: P. Nesvačilová a M. Táborský.
NEDĚLE 31. ŘÍJNA 2021 V 15.00 HOD.
MĚSTSKÉ DIVADLO – VELKÝ SÁL

LOUTKOVÁ REVUE – NA
KOUZELNÉM PALOUČKU

Když zakokrhá kohout, znamená to, že
začíná den. Sluníčko slíbí měsíčku, že
když už půjde spinkat, bude mu pak vyprávět, co se zatím „Na kouzelném paloučku” odehrálo. Těší se na vás tančící
slunečnice, kamarádi žabáci Kvik a Kvak
a myšák Kiko. Podíváte se také na rybičky pod hladinou, proletíte se s papírovými draky široko-daleko a na palouček
zavítají kamarádi Jů a Hele.
Účinkují: Loutkoherecká skupina
Loudadlo.

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).
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OHLÉDNUTÍ S ARCHITEKTEM JANEM SLAVÍKEM
Sešli jsme se spolu kvůli rozhovoru v Žákově kavárně, kde s humorem a nadhledem svých osmi křížků vyprávěl o svém životě.
Pozitivní nastavení jubilanta bylo nakažlivé. „Všeho do času, jen Pán Bůh navěky“, zaznělo nad šálkem kávy několikrát.
Narodil se v Novém Městě nad Metují před osmdesáti lety 7. června 1941 do česko-německé rodiny. Tatínek byl mlynář a pilař a maminka byla v domácnosti. V roce 1945 se celá
rodina přestěhovala do Broumova. Tam pro svůj smíšený původ vystřídal několik základních škol. Do první třídy nastoupil v Dědově, pokračoval v Benešově, v Olivětíně a ve Velké Vsi.
Základní vzdělání dokončil na broumovské osmiletce.

KLUKOVSTVÍ

Na klukovská léta a tehdejší přátelství, která přetrvala až do
dnešních dní, vzpomíná s nadšením.
„My děti jsme mezi sebou nedělaly rozdíly. Češi, Němci,
Slováci – hráli jsme si na válku. Rozdělili jsme se na nepřátele a ‚naše‘. Házeli jsme po sobě kameny u cesty, ty obalené v krtincích lítaly obzvlášť daleko“, směje se.
V Broumově tenkrát působili američtí benediktýni, kteří sebou přinesli i americkou verzi skautingu. Když se začalo hromadně nabírat do státně organizovaného Pionýra, nevzbudilo to mezi tamními kluky valné nadšení. Broumovští kluci nosili oblečení se skautskou symbolikou, považovali se za tajné,
neorganizované skauty.

„Skauting je pro mě životní touha po klukovství. Je to přátelství spojené s dobrodružstvím“, vypráví skaut Slavík s přezdívkou Flint. A pokračuje: „Dobrodružství je poznání. A k němu je
potřeba svoboda. Aby svoboda měla svůj smysl, potřebuje řád –
aby nebyla anarchie. Řád potřebuje disciplínu, proto je pořádek. A kde je pořádek, tam je přátelství“, uzavírá.
Tenkrát nejoblíbenější klukovské čtivo tvořily rodokapsy a foglarovky, Verneovky byly velkou vzácností. Sešity v salátovém
vydání kolovaly mezi kamarády a četly se pod lavicí.
„Ty příběhy byly jazykově i stylisticky neobratné, ale vždy zvítězilo dobro nad zlem. Padouch byl potrestán a farmářovu dceru si vzal hrdina. Formovalo nás to, nasávali jsme se čtením
mravní zásady, fandili dobru.“
Školou Jan Slavík proplul hladce. Jeho nejoblíbenějšími předměty byly fyzika a chemie, které učil pan učitel Pajkrt.
„Měl jsem dobré rodiče, podporující odsunuté příbuzné do západního Německa a dobrého knihkupce, který mi objednával
knížky o chemii“, odpovídá na otázku, jak se mohl své vášni věnovat. „V chemii jsem byl stoprocentní. Moc jsem si přál jít na
střední chemickou školu do Pardubic.“
Jenže špatný třídní původ a katolická víra byly pro přijetí na
vysněnou střední školu nepřekonatelnou překážkou. Od práce v dolech, kam se tenkrát
nabíralo, ho zachránil špatný zrak. Pan učitel Pajkrt nadanému žáku pomohl a nasměroval ho na nově vzniklou průmyslovou školu
stavebních hmot v Hranicích na Moravě, která vznikla při tamní nově zbudované cementárně, kam hledali technický personál. Tam, od
domova vzdálen 8 hodin cestou vlakem, strávil
středoškolská studia a tam se také v tanečních
v roce 1959 seznámil se svou budoucí ženou.

STUDENTSKÁ LÉTA

Studia ukončil maturitou, bylo však potřeba,
aby nejméně rok strávil ve výrobě. Pracoval tedy v Přerově na strojním zařízení pro cementárnu. Odtud si podával přihlášku na stavební
fakultu v Brně. Napoprvé mu byla zaměstnavatelem zamítnuta. Teprve poté, co slíbil, že svou
vizáž inspirovanou Fidelem Castrem změní –
oholí si vous a místo baretu bude nosit kšiltovku – vančurovku (Pozn. red.: Pojmenovanou
po mezi mládeží populárním spisovateli Vladislavu Vančurovi.), mu bylo studium
doporučeno.

VYSOKOŠKOLSKÁ STUDIA

Oproti padesátým létům – „Tehdy spravedlnost neexistovala“ dokresluje pamětník – přišlo v 60. letech uvolnění atmosféry. Studia architektury v Brně ovlivnila jak návětrná strana svobody umocněná blízkostí Vídně, tak větší vzdáleností moravské metropole od Prahy.
Od „sorely“ (Pozn. red.: Tak se ve zkratce mezi architekty říkalo socialistickému realizmu.)
se začalo ustupovat a byly reflektovány nové moderní architektonické styly ovlivněné
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především Francií, jako byly funkcionalismus a konstruktivismus. Kopírován a obdivován byl zejména architekt Le
Coubusier s jehož dílem a nejnovějšími architektonickými
trendy se mohli studenti seznámit prostřednictvím předplacených „západních“ časopisů v univerzitní knihovně.
„Studium bylo dobrý“, lakonicky vyjadřuje svůj pohled na tehdejší svobodné klima student ateliéru Rekonstrukce historických staveb, na katedře urbanismu. (Poz. red.: Katedru urbanismu významně ovlivnil profesor Bohuslav Fuchs, který byl na
konci padesátých let nucen z politických důvodů své působiště
a studenty opustit. ) Studium zakončil diplomovou prací, která
se věnovala dostavbě radnice ve Znojmě v roce 1966.

PŘÍCHOD DO JAROMĚŘE

Po studiích se Jan Slavík chtěl vrátit zpět do Východních Čech.
Systém umístěnek (Pozn. red.: Písemné přidělení určeného
pracovního místa absolventovi vysoké nebo výběrové školy platící v letech 1951-1956. Zdroj: Wikipedie.) naštěstí skončil, k návratu na Broumovsko chybělo vhodné pracovní místo. To se
našlo v Jaroměři, ve městě, které znal jen z cest vlakem, v projekční kanceláři pracoviště, jenž patřilo pod Průmysl kožené
galanterie Hradec Králové. Tam se věnoval různorodé a pestré projekční činnosti, především projektování užitných průmyslových staveb u nás i v zahraničí (např. Afghánistán) a zároveň i rekreačních budov. Při této práci se mu často hodila
znalost chemie, díky níž se mu dařilo najít vhodný stavebně-technologický postup a řešení.
V Jaroměři se se svou ženou Annou, dětskou zubní lékařkou,
usídlil natrvalo a tady také přišly na svět jejich čtyři děti.

HUŤ U SVATÉHO MIKULÁŠE

Praktikující katolík Jan Slavík se seznámil s tehdejším administrátorem při chrámu svatého Mikuláše P. Josefem Jindříškem.
Páter Jindříšek řešil neutěšený stav jižní stěny chrámu a vystudovaný architekt mu nabídl svou pomoc. Problém spočíval
v tom, že se u jižní stěny chrámu, založené na labských náplavech, začala projevovat narušená statika. Stěna se vykláněla
směrem ven a potřebovala rázný zásah.
Spolu se zapáleným památkářem Robertem Řemínkem, konzervátorem Okresního národního výboru v Náchodě, který dokázal na ministerstvu leccos prosadit, se snažili památku zachránit. Na opravu chrámu dokonce poskytl peníze
stát. Z fondu televizního soutěžního programu šly peníze na
ochranu památek, pro kostel se podařilo získat 5 milionů Kč.
Skupinku zachránců chrámu brzy rozšířil i fotograf Václav
Novák, malíř Jiří Škopek a PhDr. Jiří Uhlíř, který v archivech
nalezl plány i písemnosti z doby poslední rekonstrukce chrámu ze začátku 20. století. Scházeli se pravidelně s cílem zachránit chrám. S humorem sobě vlastním si začali říkat Huť
u svatého Mikuláše. A protože to byli lidé tvůrčí, spolupráce se přesunula i do dalších projektů a trvala několik desetiletí. Jedním z příkladů byla velice plodná spolupráce s muzeem
Boženy Němcové v České Skalici
Použitá technologie mikropilot, která byla zdokonalena při
stavbě pražského metra, byla pro zpevnění jižní stěny nejpříhodnější. Z vnitřní strany chrámu a také v kryptě se vedly dlouhé vrty náplavami až do skalnatého podloží, které byly vyplněny betonem. Tak byla stěna ukotvena a zabránilo se
jejímu zborcení.
„Dosud stály opravy chrámu 45 miliónů korun. Nejslabším
místem chrámu svatého Mikuláše jsou finance“, poznamenává Jan Slavík.
Na otázku, co je třeba ještě opravit, odpovídá, že je to

pseudogotický západní štít. Jeho oprava bude technicky složitější, protože nebude možno použít jeřáb a pravděpodobně bude nutné rozebrat část střechy u č. p. 3 a tam postavit lešení.
Ale největší technický problém představuje oprava věžičky,
která by důkladnou rekonstrukci již také potřebovala.
„Sto let má interval, kdy se po období klidu na chrámu začne
něco bortit“, poznamenává Jan Slavík, který technicky rozpracovával dokumentaci pro opravu chrámu.
„Když se dívám na město“, říká Jan Slavík, „tak v té rovinaté
krajině je mohutný kostel jako maják, směrník, důležitý orientační bod. Jako naivní básník ho přirovnávám k lokomotivě
s komínkem a vagónky.“

KOSTELY NA BROUMOVSKU

Komunisté považovali za správnou dominantu socialistické
vesnice silo. Kostely pro ně byly na okraji zájmu. Navíc z ideologického hlediska byly problematické obrovské částky, které
by tyto památky spotřebovaly na nezbytnou údržbu, jen aby
nespadly. „Kolik krajíců chleba by si mohli pracující namazat
za peníze určené na opravu. Takhle se uvažovalo v nejvyšším
vedení strany“, dokresluje tehdejší přístup Jan Slavík.
„Byl tu plán, který nakonec vedl k tomu, že jsem se s Robertem
Řemínkem rozešel. Ten nápad spočíval v tom, že se zachrání
dva vybrané kostely na Broumovsku, pro ně se seženou peníze
a ty ostatní se nechají zchátrat. Záchrana jednoho kostela přišla tenkrát přibližně na 10 milionů korun, dnes už by to bylo až
30 milionů korun.“
Doba po Sametové revoluci opravám broumovských kostelů přála. Komunističtí starostové se za stav kostelů na
Broumovsku natolik styděli, že pak byli velice ochotní na záchraně spolupracovat.
Barvité vyprávění architekta a skauta Jana Slavíka bylo mnohem delší, než jak jej váženým čtenářům předkládám. Končilo
prosbou oslavence, aby „ten článek“ hlavně nebyl o něm. Tu
jsem tedy, jak sami uznáte, nevyplnila. Myslím, že se proto nebude zlobit.
–krý–
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POLCOVSKÝ DVŮR

Polcovský dvůr, hovorově též Polcovák, se jmenuje bývalá výletní hospoda u Běluně. Dvůr vznikl v roce 1741, založil jej Jiří Polc, šenkýř z Heřmanic pro svého syna. V roce 1703 je uváděn jako „dvůr Eliášovský“ na svatojakubském předměstí. Nebyl to tedy žádný
zemanský statek, jak se někdy mylně uvádí. Název se podržel podnes, i když hostinec byl již dávno zrušen.
Polcovský dvůr, ležící v krásném zákoutí
na stráni nad potůčkem Běluňkou, jeho
poloha a rozsah pozemků, které k němu
dříve patřily, sváděly lehce k domněnce,
že býval někdy zemanským sídlem.
Jak snadno ujímají se podobné, ničím
nedoložené pověsti, dokazuje to, že i do
časopisů a různých jiných publikací dostalo se toto označení a bylo považováno za pravdu. Když pak našel se tam
kdysi při bourání jednoho stavení poklad, který obsahoval větší počet mincí z konce 18. století, byly tyto pověsti
tím jen posíleny. Tvrdilo se tehdy, že zakladatelem dvora byl „pán z Pulců“, tedy šlechtic.
Nutno poznamenat, že místo názvu statek užívalo se dříve slova „dvůr“ i při
poměrně malém jeho rozsahu, proto
i v Jaroměři býval značný počet dvorů,
jejichž vlastníky byli zdejší měšťané.
Antonín Knapp ve své knize Paměti
královského věnného města Jaroměře
nad Labem z roku 1887 na str. 163 uvádí: „Dvůr Polcovský blíže Heřmanic
povstal r. 1741, kteréhož léta Jiří Polc,
šenkýř z Heřmanic, chtěje syna svého
Jiříka v Jaroměři usaditi, z panství špitálního Hradišťského jej vyhostil a od
dvou měšťanů Jaroměřských dva kusy luk ležící u Heřmanic za 560 zl. pro
něho zakoupil. Pak přikoupeny jiné pozemky a vystaven příbytek.“
Již z této poznámky jest zřejmé, že oba
Pultzové, či jak se později píše Poltzové,
byli poddaní hradišťského panství, ke
kterému náležely i Heřmanice. Proto
chtěl-li otec Pultz svého syna Jiříka
usaditi v Jaroměři, musel požádati svoji vrchnost o povolení k vystěhování, či
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vyhoštění z panství a z poddanství jej
vykoupiti. Lidé svobodní, zemané a jiní
šlechtici zhostu nepotřebovali.
Nejjistější důkazy o poddanství Pultzů
podávají však původní zápisy v purkrechtních knihách.
V knize smluv, která je uložena v okresním archívu, čten na straně 214 zápis
o koupi prvého dílu pozemku pro později vystavěný dvůr.
Zápis tento zní: „Léta Páně 1741 dne
12. augusti mezi panem Danielem
Řehákem, sousedem tohoto královského věnného města Jaroměře nad Labem
a paní Marií, manželkou jeho, prv ovdovělou Šmídovou, rozenou Čáslavskou
z jedné, pak Jiříkem Pultzem k ruce syna jeho Jana Jiříka strany druhé. Tak
jakož nadepsaný Jiří Pultz otec oumyslu jest syna svého Jana Jiříka v tomto
královském věnném městě posaditi, jemu nějaký grunt koupiti, dle čehož jej
taky od špitálního panství hradišťského prostředkem obyčejného zhostu
vyzhostil, pročež kupuje a koupil Jiří
Pultz jménem praveného syna Jana
Jiřího od nadpravených pánů manželů
Danielo Řehákových a oni jemu prodávají louku dílem mateřským vedle knihy transaktorní, vedle heřmanických
hranic, podle pana Václava Vágnera
z jedné, dědiců Egenhofferovských
druhé a paní Kateřiny Zajdlové ze strany třetí ležící za sumu trhovou jmenovitě jedno sto a sedmdesáte zlatých…“
Druhý vedlejší díl louky koupil Jiří Pultz
pro svého syna dne 12. října téhož roku od dědiců Egenhofferových za 390
zlatých. Bylo tedy za oba díly, jak píše
Antonín Knapp vyplaceno 560 zlatých.

V tomto druhém zápisu mezi jiným
jest napsáno: „…že jest Jiří Pultz, krčmář heřmanický k ruce syna svého, od
vrchnosti své na svobodu propuštěného Jana Jiříka Pultze…“
Tyto dva zápisy zcela postačí k důkazu, že zakladatel tohoto dvora nebyl zemanem a nebyl jím také žádný z pozdějších majitelů. Proto ani dvůr nemohl být
dvorem zemanským.
Jan Jiří Pultz vystavěl na to brzy příbytek s hospodářskými budovami a stal
se tak sousedem a později i měšťanem jaroměřským. Dvůr přidělen byl
k Jakubskému předměstí a bylo mu přiděleno číslo 197, které bylo později při
přečíslování jaroměřských domů dvakráte změněno. Mnohými koupěmi blízkých pozemků, obzvláště z bývalého
Cikánovského dvora, nabyl dvůr velikosti středního selského statku, takže
měl např. v roce 1785 již přes 100 korců rozlohy.
Pozn.: jeden korec neboli staročeský korec = 0,285 hektaru = 8112 čtverečních
loktů = 2850 čtverečních metrů, tento
korec se pak také nazýval jitro – býval
vyměřován jakožto obdélník jedenkrát
tři provazců po 52 loktech (tedy 3 zemské čtvereční provazce); od roku 1765 jeden korec = 2877,5 metru čtverečního =
0,5 vídeňského jitra.
Zdroje: Minulostí Jaroměře, díl I., Kuběnka,
Jan - Pomístní jména v Jaroměři, 1968.
Vacek, Jan, Jaroměřský, Kniha č. 2, Polcovský
dvůr, odvysíláno v RD 17. srpna 1959.
Pozn.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Korec_
(jednotka).
Text upravil Jindřich Polák.
Foto: Alois Šmahel
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ŽIVOTNÍ JUBILEA

OMLUVA

V zářijovém Zpravodaji jsem pod Tichou
vzpomínkou na pana Petra Pálku omylem
uvedla špatného autora. Správně měl být text
podepsán „Pálkovi“. Za tuto chybu se čtenářům
a především rodině velice omlouvám.
Kristýna Ruferová

TICHÁ VZPOMÍNKA

V ČERVENCI
Libuše Petrášková
Josef Marko		

94
88

V SRPNU
Pavel Andrýsek		
Adolf Karel		
Alena Čertnerová
Jiří Souček		
Jaromír Kaválek		
Irena Holečková		
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88
89
88
88

Kristina Pospíšilová
Ludmila Čapková
Alena Pacáková		
Ludmila Pischová

85
91
86
87

Srdečně gratulujeme!
matrika Jaroměř

Vzpomínáme na našeho kamaráda a přítele MARTINA
JAKUBSKÉHO, který nečekaně odešel v pouhých čtyřiceti letech.
Kdo jste jej znali a měli jste ho rádi, vzpomeňte s námi.
kamarádka Jarča

ROZLOUČENÍ
V SRPNU A V ZÁŘÍ
Bohuslav Bek
Zdeněk Cejnar
Jaroslava Švancarová

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

CÍRKVE |

ČESKOSLOVENSKÁ CÍRKEV HUSITSKÁ

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, zvykli jsme si, že každou dobu dělíme na určité etapy. Předválečnou, poválečnou, i na tu, co je většině
z nás nejblíže, předrevoluční a porevoluční.
Je to zpravidla proto, že každá doba
s sebou nese nějakou změnu. Z pohledu věřících byla nejhorší doba předrevoluční. Boží slovo se smělo hovořit jen
potichu a jen v uzavřených kruzích, tedy zpravidla jen v kostele. A ti, co kostel
navštěvovali, byli svým způsobem hrdinové, protože se nebáli nést si své přesvědčení, svoji víru. Po revoluci se kostely naplnily. Boží slovo hřímalo z kazatelen a lidé byli po něm lační. Jenže
všechno nové se brzy omrzí, a když tam
někde není víra, jen zvědavost, odvane to většinu zase někam jinam. Dnešní
doba má jiný fenomén, jsou to volby.
Vtíravost jednotlivých stran nezná mezí a podbízí se sliby, o kterých se ví již
napřed, že nemohou být nikdy naplněny. A ti, kteří za nimi stojí, se neštítí ničeho. Že bude všechno pro všechny, jen

natáhnout ruku a brát. Jenže sliby chyby a po volbách zase všechno utichne a zavře se voda. Pro dnešní dobu by
také všechna Ježíšova zaslíbení mohla zaznívat jen jako propagační agitace.
Na rozdíl Ježíš o žádnou líbivou politiku nestojí. Jde mu o skutečná rozhodnutí nás lidí, tak jak to zaznívá z evangelia, třebaže neskutečně - kdo chce jít
se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž
a následuj mne – to slovo od nás vyžaduje, abychom se vzdali svého domnělého vlastnictví života, svých představ
a svých nároků a vzali na sebe svůj kříž.
Tedy nic jiného než se přiznali k našemu
Pánu, Ježíši a následovali ho se vší poctivostí. Jenže co to dnes znamená být
poctivý? Řekla bych, že to slovo mnozí
začnou hledat ve slovníku, protože už
ho nikdo neumí používat. Být poctivý,

řádný, pravdivý. Ne jen ve vztahu k lidem, ale především sám k sobě. Umět
si přiznat chyby a hlavně chtít je napravit. Ježíš na nás chce hodně, a to se většině nelíbí. Být někomu podřízen, zpovídat se mu, přiznávat svoje chyby. Kdo
to kdy slyšel? Nikdo se nechce ztrapnit
ani shodit před druhými. Jenže všechno má svůj pořádek, a také každý člověk má své určené místo. Proto je také
třeba se umět včas a dobře rozhodnout.
Nejenom u těch našich voleb, ale hlavně pro své vlastní životy. Žádná střední cesta neexistuje. Proto rozumně uvažujme, bez ukvapenosti, jde stále o budoucnost nás všech.
Pokojné dny s hřejivými paprsky
podzimního sluníčka nám všem přeje
farářka Mgr. Alena Fabiánová
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„Jak by měla vlastně ta valná hromada vypadat?“ zeptal se Mertlík,
„nemělo by to být slavnostnější? Neměli jsme se spíš oblíknout?“
Talíř, který měl na sobě maskáče, na to Mertlíkovi odpověděl, že
to je jedno, na josefovské radnici to udělat nejde, neví ani, kdo od
ní má klíče, a navíc tam je dnes svatba! Že on má na sobě uniformu
(ty maskáče) prý ke slavnostnosti stačí!
„Společnost pro záchranu Josefova se tímto ustanovila dne dvacátýho osmýho října, ku slávě vlasti a Josefova!“
„To jsi nám neříkal, že zakládáme společnost pro uctění památky
vzniku Československa, dyť Josefov vznikl za habsbur…,“ začal
Sehnoutka oponovat Talířoj, který ho utnul: „To je jen tak. Jiný
výročí není k dispozici.“
„A co třeba dvacátého devátého listopadu? To zemřela Marie
Terezie, nebylo by to vhodnější?“ zeptal se Zdeněk znovu.
„To asi jo,“ zamyslel se Talíř, „ale to je daleko.“ A pokračoval dál
s proslovem.
„Naším posláním bude, aby se Josefov nerozsypal. Musíme šířit
jeho slávu a informace o něm, vydáme samizdat, ve škole zřídíme
nástěnku, nejlépe ve tvaru cihly Šancovky…!“
„Lepší to bude ve tvaru bastionu“, navrhl jsem!
„Jo to je dobrý nápad,“ přidal se Mertlík.
„…tak jo, škrtám cihlu a pokračujem. Ty,“ ukázal Talíř na mě,
„to půjdeš nahlásit třídnímu, jakože je Společnost pro záchranu
Josefova naše mimoškolní aktivita, a že bychom chtěli dát na

chodbu nástěnku!“
„Nebylo by lepší udělat stránku na fejzbuku?“ poznamenal
Sehnoutka.
„Musíme být vidět všude!“
A tak jsme založili Společnost pro záchranu Josefova T.S.M.L.R.
(ta velká písmena jsou něco jako, s. r. o. nebo, a. s. a poskládali jsme
to z našich příjmení).
Společnost jsme vymysleli při jedný z našich bitev ve městě, kdy
se Mertlík kryl na rohu nemocnice a odrazil při tom kus omítky,
dvakrát větší než on. Spadl na něho a měl písek i ve slipech. To nás
donutilo se zamyslet nad tím, že Josefov potřebuje podpořit.
Nevíme úplně přesně, jak budeme proti rozpadání Josefova bojovat, ale určitě se nám to podaří. Pro začátek budem schůzovat.
Možná se k nám přidá Lucida s Prágrovou. Dolejzá za náma i Honza
Malej – Minijohny, že by k nám chtěl, ale toho mezi sebe nechcem,
je to blbec.
Den po schůzi jsme všichni nakráčeli do sborovny před pana
učitele Tkadlece, s našimi požadavky a představením společnosti.
Řekl nám, že ho to těší, že máme tak chvályhodnou mimoškolní
činnost a naším požadavkům vyhověl, budem mít nástěnku a prý
nám pomůže, když to bude potřeba. ABSOLUTNÍ ÚSPĚCH!
Text a foto: Vojtěch Dolana, Pevnost Josefov.

NEZISKOVKY |

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO MILÍČŮV DŮM

Děti po dlouhé době usedly do lavic, a to znamená jediné, že čas prázdnin a radovánek je za námi a nastal čas plnění školních povinností a úkolů. Volné dny si však děti užily dosyta a to i díky našemu středisku, které bylo realizátorem tří příměstských kempů pro
děti a mládež za finanční podpory MAS mezi Úpou a Metují a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Každý den bylo připraveno mnoho aktivit, u kterých se všichni zasmáli, zasportovali si a něco se naučili. Začátek
týdne byl určen panu Aleši Černému,
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který nám ukázal a nechal nás vyzkoušet si spoustu užitečných věcí ohledně
jízdních kol, jako například jak si opravit duši nebo řetěz u kola. V nedalekém
parku jsme si zajezdili na „divokolech“, které pan Černý sám vytvořil. V úterý nás pan
Kašpar přenesl do světa
plného kouzel a magie
ve své čarovné lóži. Ve
středu jsme se vydali po
stopách řemesel. S panem Šramarem jsme si
ukovali vlastní kostku
na hraní her v josefovské kovárně a zjistili, jak
toto řemeslo vzniklo,
jaké nástroje jsou k tomu potřeba, nebo jak se

stát uměleckým kovářem. Konec týdne
jsme pojali v relaxačním duchu kresbou
ideální dovolené a batikováním triček.
Celý program zakončovala cesta za pokladem plná úkolů a záhad.
Tyto příměstské tábory byly určeny hlavně dětem, které by jinak neměly
možnost, ať už z finančních nebo jiných
důvodů se něčeho podobného účastnit,
a tak si díky nám mohly užít týden plný
zábavy a odnést si plno krásných zážitků a nových přátelství.
Více informací o proběhlých táborech si můžete přečíst na našem facebooku: Diakonie Jaroměř – Milíčův
dům. Fotografie naleznete na: www.milicak.cz.
Andrea Zapadlová
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NOVINKY V NÁCHODSKÉ PORODNICI

Přestěhováním do moderních pavilonů vstoupila porodnice náchodské nemocnice na začátku června do své nové éry. Útulné prostory poskytly lepší zázemí především maminkám, a to nejen ve vybavení, ale také v nových službách, které porodnice začala během uplynulých týdnů nabízet.
V srpnu se uskutečnil první z pravidelných
kurzů předporodní přípravy, které budou v porodnici probíhat každý měsíc. Maminky se
zde dozví vše potřebné o jednotlivých fázích
porodu i období těsně po porodu, prohlédnou si porodnici a získají odpovědi na všechny své otázky. Účastnit
se mohou i se svým
partnerem.
Druhý týden v září se v nové tělocvičně náchodské porodnice rozběhlo také pravidelné středeční těhotenské cvičení s lektorkami Markétou
Kozákovou, Annou Krásnou a Jitkou
Klimešovou. Zapojit se mohou maminky
od 12. týdne těhotenství, které se chtějí psychicky i fyzicky naladit na příchod
svého miminka. Milé porodní asistentky
poradí s odbouráním bolesti zad, soustředěním na správné dýchání a naučí cviky, které mohou maminky uplatnit u porodu. Veškeré informace o předporodním kurzu i těhotenském cvičení
jsou umístěny na hlavní webové stránce
náchodské nemocnice.

k nahlédnutí na titulní webové stránce
nemocnice.
KONTAKTY PORODNICE:
Služba sester, tel.: 491 601 752
Porodní sál, tel.: 491 601 750
Přihlášení na kurzy předporodní přípravy
a těhotenské cvičení na mobil:
+420 722 972 966
Web:
https://www.nemocnicenachod.cz/lokality-oddeleni/nemocnice-nachod/
gynekologie-porodnictvi/porodnice

KDYŽ KONÍČEK
POMÁHÁ
Zájem o porod v náchodské porodnici v letošním roce výrazně stoupl. Už
teď je jasné, že brzy zde počet porodů dosáhne celkového loňského čísla.
Od ledna do konce srpna se zde narodilo přesně 843 miminek, přitom za celý loňský rok to bylo jen o 135 dětí více.
Konkrétně o letních prázdninách přišlo
v nové náchodské porodnici na svět 239
novorozenců, z nichž bylo 139 chlapečků a rovných 100 dívek. Fotografie malých človíčků jsou k vidění v obnovené
galerii novorozenců, která je připravena

SEMINÁŘE PRO NEMOCNÉ ROZTROUŠENOU
SKLERÓZOU A PEČUJÍCÍ OSOBY
Vstoupila do vašeho života roztroušená skleróza? Řešíte věci, se kterými jste se dosud nepotkali? Máte plnou hlavu otázek?
Příprava podzimní série vzdělávacích
seminářů 2021 pro pečující osoby a nemocné RS je v plném proudu.
KDY: 21. 10. 2021 a 4. 11. 2021
Program v obou dnech se liší. Je možné
přihlásit se na jeden i oba dva dny.
KDE: Všechny přednášky budou v příjemném prostředí barokního areálu Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora
Králové nad Labem.
Účast na seminářích je bezplatná, ale
prosíme o registraci nejpozději týden
předem (do 14. 10. a do 27. 10.) Pro více
informací sledujte naše webové stránky:
www.domovsvatehojosefa.cz/kalendar/
seminare-pro-lidi-s-rs-a-pecujici-osoby.html

Tyto semináře se mohou konat díky
projektu Domovenka.cz
KONTAKT:
e-mail: poradna@dsj-zirec.cz
telefon: 491 610 620, 734 333 618
Těšíme se na Vás!
Domov sv. Josefa
Akci podpořilo Ministerstvo zdravotnictví
v rámci projektu 2021/PVP_NE/OKD/009.

Teď mám na mysli folkovou
muziku, jak tomu je u manželů Šimkových, jaroměřských pedagogů. Byli to totiž oni, kdo
s elánem sobě vlastním, empatií a ochotou, opět iniciovali v letošním létě dva folkové koncerty
s výtěžkem pro naše klienty, nemocné roztroušenou sklerózou.
První koncert se pro natěšené posluchače konal na osadě Stříbrná podkova 11. 6. a hvězdou večera bylo seskupení Altán Trio. Pohodový večer vonící
dálkami, prázdninami a létem, přinesl
Domovu 2783 Kč.
Druhá akce, křest CD Petra Vašiny
a Míši Mádlové se uskutečnila v kostele sv. Jakuba 14. srpna. I tady vystoupili 2JAJA jako hosté. CD bylo pokřtěné vodou ze tří řek, které protékají Jaroměří. V zapečetěné pokladničce
jsme našli 3 900 Kč.
Obě částky, celkem 6 683 Kč poputují na tolik potřebnou rehabilitaci klientů. Jen pro zajímavost – dofinancování jedné hodiny rehabilitace stojí 286 Kč a tato část platby není hrazena pojišťovnou.
Manželům Šimkovým a jejich přátelům
patří naše upřímné díky.
Až budete číst tento článek, budou mít
Šimkovi na kontě další benefiční koncert, tentokrát na Bylinkobraní v areálu Žireč.
Děkujeme!
Jitka Holcová, Domov sv. Josefa
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DOŽÍNKOVÝ DEN V JAROMĚŘI
SE OPRAVDU POVEDL
Město Jaroměř včele s organizátory děkuje všem návštěvníkům,
kteří na akci dorazili. Doufáme, že jste si to s námi užili. Dále
děkujeme všem vystupujícím a stánkařům. Díky patří i našemu
hospodáři - Josefu Horáčkovi, starostovi města. Velké díky také
našim sponzorům – Maso Jičín a Hradecká pekárna.
Těší nás, že se do akce zapojilo hned několik jaroměřských
organizací. Největší dík patří Městskému divadlu Jaroměř
a Pevnosti Josefov - Bastion
No. I a podzemí. Dále děkujeme
Městskému muzeu v Jaroměři,
Ddm Klíč, Klubu netradičních sportovců. Všechny organizace přispěly k bohatšímu
programu.
Děkujeme
také
panu
Stanislavovi
Rudolfskému
a Janu Slavíkovi.
Za zapůjčení zemědělské techniky děkujeme firmě Agro

Jaroměř, s. r. o. Rožnov a panu Jaroslavovi Erbanovi ze
Starého Plesu.
Speciální dík patří Technickým
službám
města
Jaroměře.
Dále děkujeme Městské policii Jaroměř, Městským vodovodům a kanalizacím, SDH
Jaroměř a Sportovnímu areálu ASVAJ.
Všem zainteresovaným ještě jedno velké díky a snad zase za rok!
Mgr. Markéta Drahorádová
odbor školství, kultury
a tělovýchovy

OHLÉDNUTÍ ZA SEMONICKÝM ZELOBRANÍM

První zářijovou sobotu proběhlo v prostorách u hasičské zbrojnice Semonické zelobraní a s upřímnou radostí musím konstatovat, že se povedlo. Děkujeme za velikou podporu, které se nám při konání naší tradiční podzimní slavnosti dostalo z řad místních
i přespolních.
Množství hostů předčilo naše očekávání a bylo pro nás tou nejlepší odměnou. Program jsme připravili tak, aby si
v něm snad každý mohl najít něco svého: výtvarné dílny, malování na obličej
a loutková pohádka pro děti, floristická dílna pro maminky a spousta lahůdek
nejen pro tatínky. K tomu stoly plné zelných dobrot, na které naše chuťové pohárky s láskou vzpomínají dodnes…
Většina přítomných se s velkou zodpovědností ujala role porotců v soutěži o nejlepší zelnou pochoutku. Už jen
snaha ochutnat opravdu všechny vzorky vyžadovala velké nasazení, protože dobrot obsahujících tuto zeleninu se
nám sešlo přibližně dvacet. Hlasování

bylo napínavé a velmi vyrovnané.
Nakonec vyhrály zelné rohlíčky Elišky
Erbenové, následované osvěžujícím zelným salátem a zelnými kroketami, které skončily na místě třetím. Moc děkujeme všem kuchařům a kuchařinkám za
jejich odhodlání a vynalézavost. Bez každého z vás by tento kulinářský zážitek
nebyl úplný!
Na grilu voněla kýta, semoničtí muži až do setmění pekli s velkým nasazením lahodné bramboráky a zájemci
měli možnost ochutnat i pravou valašskou kyselici. Kotlík, který se zdál původně nevyčerpatelný, ukázal nakonec
své dno. A protože chuť na něco sladkého většinu z nás na dlouho neopouští,

jako novinku jsme v letošním roce představili stánek s názvem Semonické dobroty. Zde se nabízely výhradně domácí
laskominy: záviny, koláče, perníčky, linecké cukroví, bábovky atd.
Moc děkuji všem, kteří jakkoliv přispěli k přípravě a průběhu celé akce. Kromě
členů Osadního výboru Semonice
a Sboru dobrovolných hasičů Semonice
to byla i řada místních občanů. Díky
vám všem! V neposlední řadě děkuji
městu Jaroměř, které nás v našem počínání tradičně podporuje. Vážíme si toho.
S přáním hezkých podzimních dnů
Lucie Kubálková, Osadní výbor Semonice

STOMATOLOGICKÁ AMBULANCE – ŘÍJEN od 8:00 do 10:00
2. a 3. 10.
9. a 10. 10.
16. a 17. 10.
23. a 24. 10.
28. 10.
30. a 31. 10.
6. a 7. 11.
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MUDr. Plšková
MUDr. Záplatová
MDDr. Šejvlová
MUDr. Nezvalová
MUDr. Kalfus
MUDr. Chrásková
MDDr. Kalousková

Komenského 554/a
Husovo nám. 36
Husova 931
č. p. 118
Česká 50
Dr. E. Beneše 191
Husova 931

ČESKÁ SKALICE
ČESKÁ SKALICE
JAROMĚŘ
VELKÝ TŘEBEŠOV
JAROMĚŘ
JAROMĚŘ
JAROMĚŘ

491 451 300
491 452 447
491 812 944
491 453 272
704 544 075
491 812 160
491 812 935
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JAROMĚŘ POMALU OŽÍVÁ

Přestože je za námi hned několik měsíců, které kulturní a společenský život téměř vynulovaly, nakonec se nám povedlo v Jaroměři
uskutečnit hned několik povedených akcí, které město oživily.
S kolegyněmi se nám podařilo do Jaroměře přilákat Africké trhy a konečně, dle našich představ a bez živelných pohrom, zrealizovat Dožínkový den v Jaroměři.
V říjnu (28. 10.) pak můžete navštívit Street food piknik Jaroměř
2021, který se měl konat již v červnu, ale tehdejší epidemická
situace akci nepřála. Dále pro vás připravujeme již tradiční akci
Rozsvícení vánočního stromku, která proběhne první adventní neděli (28. 11.).
Za povšimnutí také stojí zdařilé akce, jež pro nás chystají naše organizace a spolky. Namátkou vybírám jen několik z nich,
které jsou pouze zlomkem všech akcí a setkání, které se ve

městě konají. Jsou to například Oživlý Josefov, Jařinec, Pohádky
z Bauerovic zahrádky, Filmy pod pevností, Středeční koncerty na náměstí či Dny evropského dědictví. Nesmím opomenout
ani pravidelná sportovní utkání, která mají mnoho fanoušků.
Akcí se letos v Jaroměři i přes covidové překážky stihlo uskutečnit opravdu mnoho a několik báječných akcí na nás ještě čeká. Děkuji všem, kteří pro nás pořádají společenské akce a dělají náš život hezčím.
Mgr. Markéta Drahorádová
odbor školství, kultury a tělovýchovy
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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.

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.

OBUV NOBL Jaroměř (naproti České
poště) nabízí novou podzimní a zimní obuv značek Tamaris, Marco Tozzi,
S.Oliver, Jana… Ke každému nákupu
malý dárek! www.obuvnobl.cz

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

Čištění koberců a čalounění pro domácnosti i firmy. Kompletní úklidový servis. Kvalitně za rozumnou cenu a s dopravou zdarma. Telefon:
603 701 992.
KOUPÍME dům v Jaroměři nebo blízkém okolí, financování máme zajištěno.
Volejte kdykoliv, tel. č. 775 777 073.
Koupím garáž v Jaroměři.
Tel.: 603 990 531.

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

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.

Proč jen jsem si
nenechal poradit!
800 404 010

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

Jaroměř 188x61 mm 4B 2021 „Tchán 2“
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STAŇ SE

JEDNÍM Z NÁS!
Hledáme nové kolegy/ně
k pořádkové policii!
•
•
•
•

Patříš do věkové kategorie 19–40 let?
Sportuješ či se rád/a udržuješ v dobré kondici?
Není Ti lhostejné, co se děje kolem Tebe
a chtěl/a by si prosazovat zákonnost?
Je Ti blízké pomáhat a chránit ostatní
a chtěl/a by si se podílet na bezpečnosti
v okrese Náchod?

Nabízíme:
•
Po zaškolení plat od 30 790 Kč
•
Náborový příspěvek 75 000 Kč
•
Příspěvek na dovolenou a další beneﬁty.
•
Po odsloužených letech výsluha a odchodné.
Zákonné podmínky:
•
•
•
•
•

být občanem
České republiky,
být trestně bezúhonný/á,
věk nad 18 let,
mít střední vzdělání
s maturitní zkouškou,
být osobnostně, fyzicky
a zdravotně způsobilý/á
(ověřováno přijímacím
řízením).

Bližší informace:
Bc. Pavlína Stražická
personalistka
Územní odbor Náchod
Tel.: 974 534 400
e-mail:
pavlina.strazicka@pcr.cz

www.policie.cz/nabor

Potěšte své blízké
a obdarujte je

YourBody & Specio
Poukázky zakoupíte a uplatníte:

Obchod Zdravá výživa
ČSA 21, Jaroměř
Prodejna YourBody & Specio
Tomkova 1230, Hradec Králové

www.yourbody.cz
28
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Die neue Art einzukaufen.

29

Slevy
LZE sčítat!

brýlová skla
na všechna

načky
na světové z

na brýlov
é

obruby

na slun
eční br
ýle

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

ZPRÁVY Z MĚSTA |
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LÉČIVÉ BYLINKY A OKRASNÉ TRVALKY PRO POTĚŠENÍ NAŠICH OBČANŮ

Technické služby města Jaroměře pokračují při zakládání dalších trvalkových a bylinkových záhonů po městě s užitkem pro naše občany. Vážíme si dobrovolníků, kteří se hlásí s ochotou pomoci nejen při výsadbě, ale hlavně při údržbě záhonů, proto jsme se rozhodli tento zájem podpořit a pokračovat v realizaci zakládání záhonů trvalek po městě.
Dne 16. července proběhla 1. sklizeň léčivých bylin, a to na Zavadilce u budovy KB. Vyvýšený záhon připravily
Technické služby pro veřejnost vloni na
jaře. Občané z okolních paneláků začínají postupně využívat bylinky a při této první společné sklizni si odnesli kytičku čerstvé máty, meduňky, mateřídoušky, šalvěje, pelyňku, estragonu, saturejky a yzopu. Mnoho bylin jsme rozdali a zbytek nasušili. Pokud by měl někdo zájem o sušenou mateřídoušku, nebo meduňku, může se přihlásit u mě na
níže uvedený telefon.

Další záhon pro léčivé byliny je pro vás
připraven před lékárnou na ul. Husova.
Ve vyvýšeném záhoně jsou navrženy
pouze léčivé byliny. V ostatních záhonech okolo lékárny jsou navrženy okrasné trvalky, traviny a keříky. Realizace
proběhla během září 2021 Přípravné
práce záhonů. Přípravu půdy před výsadbou zajistili TSM a výsadba rostlin
probíhala s veřejností - s dobrovolníky
a s mladými ochránci přírody.
Dalším místem, které si zaslouží pozornost, je hrob Katynky v Josefově. Tam jsme
opravili lavičky, instalovali odpadkový koš

a info desku. Dále pak dosadíme trvalky
a šeříky, jak uvádí legenda o Katynce.
Touto cestou vám nabízíme, pokud máte zájem pečovat a udržovat nějaký kousek plochy, ať už u vás před panelákem,
nebo na jiných místech po městě, rádi
vás podpoříme. Společně navrhneme
vhodné druhy rostlin, které nakoupíme a s vámi pak vysadíme. Budeme rádi,
když nám pomůžete tato místa následně udržovat.
Za TSM se na spolupráci s našimi občany
těší Kateřina Sinkoviczová
telefon: 603 193 488
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