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Vážení čtenáři,
vítám vás v listopadovém čísle tohoto roku.
Měsíc listopad je doslova nabitý událostmi a významnými dny. Hned z počátku měsíce oslavíme
svátek Všech svatých čili Dušičky. Tento keltský
svátek byl vnímán jako doba, kdy se otevírá hranice mezi světem živých a světem mrtvých. Tradice
zapalovat svíčku pochází jak od Keltů, tak od Slovanů, kteří věřili, že oheň očišťuje a světlo pomáhá
chránit před zlými duchy. Dnes je zapálení svíčky
symbolickým aktem, kdy vzpomínáme na své blízké a modlíme se za ně.
11. listopad je dalším významným dnem. Tento
den nevzpomínáme jen na válečné veterány, ale
netrpělivě očekáváme, zda svatý Martin pokryje naši zem sněhovou přikrývkou. Svatý Martin
z Tours byl římský voják, poustevník a biskup. Je
patronem vína, koní a hus. K tomu se váže jedna
žertovná legenda. Když měl být sv. Martin vysvěcen na biskupa, ze skromnosti se lekl a uschoval
se v husinci. Husy ho však svým kdákáním prozradily, a proto v tento den pykají na pekáči.
17. listopadu si připomeneme státní svátek Den
boje za svobodu a demokracii. Tento svátek se
slaví jako připomenutí dvou událostí spojených se
studenty vysokých škol. První událost se odehrála
roku 1939, kdy vedení nacistického Německo rozhodlo, při nepokojích spojených s pohřbem Jana
Opletala, o uzavření českých vysokých škol. Následovalo pronásledování některých jedinců, převezení do koncentračních táborů a některé čekala
poprava bez soudu. Druhá událost se odehrála
roku 1989, kdy připomínka nacistických represí
přerostla v demonstraci proti komunistickému režimu.
A co nás čeká v listopadovém Zpravodaji? Jistě si
všimnete, že velký prostor byl věnován bývalému
starostovi Jiřímu Klepsovi, který na čtyřech stranách odpovídá na palčivé otázky za posledních třináct let, a shrnuje své působení ve funkci starosty.

Fond rozvoje a oprav nemovitostí
Upozornění.
Dne 25. 9. 2018 ZM Jaroměř schválilo termín výběrového řízení a podmínky pro příjem žádostí na poskytnutí zápůjček z prostředků Fondu
rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře pro rok 2019/1 od
1. 12. 2018 do 15. 1. 2019. Termín a podmínky budou v plném znění uveřejněny na úřední desce a na webových stránkách města.
Iveta Neumannová, v. r., vedoucí OPF

Technické služby města Jaroměře hledají dárce vánočního stromu na
jaroměřské a josefovské náměstí.
Kontakt: 491 812 296, tsm.jaromer@seznam.cz.

„Door to door“
Neboli „Dům od domu“.
Pro ty, kterým vadí anglický název door to door, můžeme klidně používat
český výraz „dům od domu“. V dnešním článku uvedu několik údajů za
první 3 měsíce od spuštění systému, jak jsem slíbil v minulém čísle. Předem ještě jedna informace o připravované legislativě. V návrhu nového
zákona o odpadech, který měl již platit od 01.01.2018, byl stanoven postupný nárůst platby za uložení na skládku, kdy tato měla v roce 2024 (zákaz skládkování neupraveného odpadu) činit 2000 Kč/t. Nový zákon však
jednoznačně privileguje ty obce, které budou výrazně třídit odpad. Tedy
ta obec, která dosáhne vytříděnosti u komodit (papír, plast, sklo, kovy)
50 % z komunálního odpadu a zároveň dosáhne celkové vytříděnosti
45 % z komunálního odpadu bude mít zachován skládkovací poplatek
500 Kč/t. Těchto čísel Jaroměř ani zdaleka nedosahuje a systém „dům od
domu“ je jedním z mechanismů, jak se pokusit těchto čísel dosáhnout.
Čísla za první 3 měsíce jednoznačně dokazují smysl systému a je zřejmé,
že s rostoucím počtem zapojených čísel popisných, roste množství vytříděných komodit a markantně klesá množství zbytkového komunálního
odpadu. Další vyhodnocení provedu po půl roce provozu systému v únorovém čísle zpravodaje. Velký dík všem, kteří se zapojili a kteří nad smyslem třídění komunálního odpadu alespoň někdy zapřemýšlejí.

Úplně na závěr bych vás ráda pozvala na akci, kterou Město Jaroměř, ve spolupráci s Městským kulturním střediskem, pořádá. Adventní den v Jaroměři se uskuteční 2. prosince. Kromě adventních
trhů se můžete těšit na hudební vystoupení Felixe
Slováčka ml., na UV show kouzlo Vánoc a v neposlední řadě i na rozsvícení vánočního stromečku.
Přeji vám krásné prožití podzimních dnů a na počtenou v prosincovém čísle.

Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová

Ing. Petr Filipec

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

7. 11.
5. - 9. 11., 19. - 23. 10.
12. - 16. 11., 26. - 30. 11.
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LISTOPAD

Jiří Klepsa – třináct let ve funkci starosty
Narodil se 14. listopadu 1964. Je absolventem Střední ekonomické školy v Náchodě a Vysoké školy ekonomické v Praze. V zastupitelstvu působil od roku 1998. V letech 1998–2000 byl členem
rady města a poté znovu od konce roku 2002. Do funkce starosty
města byl zvolen 24. března 2005 a stal se tak nejdéle sloužícím
starostou v Jaroměři od roku 1918.

Jak hodnotíte své třináctileté působení ve funkci starosty?
Hodnotit mají právo občané našeho města a čas. Vnitřně
cítím několik posledních týdnů mimořádně příjemný pocit, který
po více než 13 a půl letech spojuji především s navrácením významné části osobní svobody.
V březnu 2005 jste funkci starosty získal docela netradičním způsobem, a to odvoláním tehdejšího starosty Ing. Čermáka. Jak se
na to s odstupem času díváte?
Po tom, co se tehdy stalo, nebylo možné dále spolupracovat s bývalým starostou. To prostě nešlo. Tehdy přítomní členové rady města měli dvě možnosti. Buď odejít nebo se vzniklé
situaci postavit čelem. Většina členů rady, do které jsem patřil i já,
zvolila variantu druhou. Tato cesta byla nepředstavitelně náročná,
ale ani po těch více než 13 letech bych se dnes nerozhodl jinak.
Je těžké si v takových chvílích udržet chladnou hlavu?
Těch situací je nekonečné množství. Práce s lidmi nikdy
nebyla a zcela jistě nikdy nebude jednoduchá. Mnohdy to člověk
vydrží, někdy to dost dobře nejde.
Jak hodnotíte spolupráci s partnerskými městy a co přinesou do
budoucna Jaroměři?
Od nástupu do funkce starosty jsem se, mimo jiné, zabýval aktuálním stavem zmíněné spolupráce. Vycítil jsem, že
spolupráce s městem Ziebice, partnerským městem v Polsku, je
intenzivnější než spolupráce s městem Warrington ve Velké Británii. Byl jsem rád, že s polským městem nekomunikují jenom zástupci města, ale také zástupci škol, kultury, sportu a další. Vzniklo
spojení, které je oboustranně užitečné. Co se týká Warringtonu,
tam je situace složitější. Důvodem je bezpochyby to, že starosta
tohoto města se ujímá své funkce vždy jen na jeden rok. Mnohem
lepší pocit mám z některých zástupců francouzského města Toul.
Po krátké návštěvě jejich delegace u nás a po letošním zářijovém
víkendu v Toul nepochybuji o budoucí vzájemné spolupráci obou
těchto měst.
Co má toto město společného s Jaroměří?
Tím základním pojítkem je Claude Benoit Duhamel de
Querlonde, jež byl projektantem bývalé josefovské pevnosti. Právě v Toul se 11. dubna 1721 narodil. Z dosavadních dvou vzájemných
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setkání mám velmi dobrý pocit. Domnívám se, že jsme si „sedli“
především po lidské stránce.
Je skvělé, že fungujeme na mezinárodní úrovni. Jak se však díváte na spolupráci mezi městem, a právě zmíněnou pevností v rámci nějaké vnitřní podpory?
Myslím si, že je tu mnohem lepší situace a mnohem lepší
spolupráce, než kterou jsem zažíval před dvaceti lety. Město se
snaží vycházet vstříc všem aktivním spolkům, které nejen na území bývalé pevnosti působí a jejichž členové dobrovolně věnovali
a nadále věnují tisíce odpracovaných hodin na zvelebení části někdejší pevnosti. Toto vnímám jako naprosto základní předpoklad
lepších časů příštích. To neznamená, že bych osobně podléhal
nějakému uspokojení. Samotný kraj, ani Česká republika, se nikdy nestaly významným pomocníkem. Vlastní finanční možnosti
města jsou veřejně známé. Příležitost, kterou jsme dostali díky zařazení celého města do hradecko-pardubické aglomerace, je zřejmě doposud největší šancí, jak pomoci alespoň části pevnostních
hradeb. Mnoho měsíců přípravných prací odboru majetku města
a externích odborníků přináší své ovoce. Přejme si trochu štěstí
na firmu zhotovitele a následně bezproblémové tři roky realizace.
Vnímal bych to jako drobné poděkování všem, kteří se o lepší budoucnost více než dvě století existující stavby snažili a snaží.
Máte osobně nějakou vizi, jak by mohl Josefov prosperovat?
Na podobnou otázku není jednoduché odpovídat. Projekt pevnosti sledoval jednoznačný účel, který v následujícím století přirozeným vývojem zanikl. Posledních dvacet let mě neustále
utvrzuje v názoru, že lidé více a více vyhledávají různorodé volnočasové aktivity. Osobně bych se nebál úvah menšího zábavního centra, zaměřeného na období konce 18. a celého 19. století,
nebál bych se již před lety vyprojektovaného osmnáctijamkového
adventure golfu, určeného všem věkovým kategoriím, kde každá
jamka by měla podobu různých částí bývalé pevnosti. Není to ale
pouze o nápadech a investicích. Vůbec tím nechci naznačovat, že
současná cesta je špatná. Již zmiňované aktivní spolky, někteří
podnikatelé, městské organizace a celá řada dalších lidí posunují věci zřetelně a nepřehlédnutelně dopředu. Nelze chtít všechno
hned. Budoucí potenciál Josefova vnímám jako obrovský.
Jak se hospodařilo s rozpočtem města za posledních třináct let
a nemáte pocit, že se město hodně zadlužilo?
Rozpočet bylo to první, o co jsem se při získání mandátu zastupitele zajímal. Nikdy jsem neslyšel, jakým způsobem
se v rámci rozpočtu generují jednotlivé daňové příjmy. Měl jsem
výrazně zkreslené představy o daňovém a účetním životě města.
Díky paní Křižánkové jsem neúnavně dostával odpovědi na mé
stále přibývající otázky. Strukturu rozpočtu považuji za lehce podobnou té, se kterou jsem se seznámil před 20 lety. Velmi jsem si
celé roky cenil práce paní Křižánkové a dnes si cením její nástupkyně paní Neumannové. Nikdy, i v dobách, kdy to mohlo být pohodlné, nepřeceňovaly odhadované daňové příjmy města. Sice
to zmenšovalo manipulační prostor, ale v žádném roce nedošlo
k finančnímu klopýtnutí. Proto mohli zastupitelé v klidu v prosincových dnech schvalovat každoročně rozpočet na rok příští. Je
třeba si uvědomit, že právě tyto roky hradilo naše město desítky
miliónů korun, jako povinné finanční spoluúčasti dotačních akcí.
V té době bylo nejjednodušším řešením vzít na všechno potřebné úvěry. To by uměl udělat každý. Velmi jsem vítal aktivní kroky
hlavní ekonomky úřadu při hledání potřebných finančních zdrojů
s přijímáním úvěrového zatížení jako poslední možnou variantou.
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Jiří Klepsa – třináct let ve funkci starosty
To byl a dodnes je jeden z hlavních důvodů, proč hospodaření
města je zdravé a bezproblémové.
Dnes je město nuceno zvažovat další úvěrové zatížení
s ohledem na připravovanou stavbu dopravního terminálu, kde
maximální předpokládaná spoluúčast města z celkových více než
60 mil. činí 25 mil. Oživení části pevnostních josefovských hradeb
předpokládá spoluúčast města částkou 50 mil. korun z celkové investice kolem 145 mil. Investorem důležité rekonstrukce čistírny
odpadních vod bude naše obchodní společnost Městské vodovody a kanalizace, kde město počítá s finanční pomocí v úrovni cca
15 mil. korun v průběhu dvou realizačních let. Také roky příští nabídnou zastupitelům různé finanční varianty s možností úvěrovou
zátěž města minimalizovat. Jak říká Vlasta Zachová, výjimečná
daňová poradkyně z Krkonoš, každý si to může spočítat na pytlíku
od cukru.
Mluvíte o třech důležitých a velmi finančně náročných investicích, ale vůbec se nezmiňujete o rekonstrukci náměstí, která se
řeší už několik let.
Někdy v roce 2009, tedy v době, kdy se stavěla sportovní hala, bylo možné usilovat o dotační titul na rekonstrukci náměstí. To ale nešlo, neboť nebylo nic připraveno. Nikdo z mých
předchůdců nezajistil zpracování projektové dokumentace, nikdo
nezajistil vykoupení domu č. 49, kde se dnes nachází pasáž Jaroslava Žáka, nikdo nezajistil vypořádání majetkových záležitostí,
neboť rozhodující část lokality Na Valech nepatřila městu a nikdo
neudělal jediný krok k tomu, aby zmíněná lokalita nebyla aktivní
záplavovou zónou, kde nebylo možné cokoliv stavět. Naprosto
klíčovým okamžikem bylo získání dotace na protipovodňová opatření. Mnohokrát jsem se již k uvedené problematice vyjadřoval.
Ta cesta trvá již více než 10 let. Bylo třeba řešit generální opravu
Tyršova mostu, který od roku 1932 neprošel žádnou významnější
opravou a kde práce budou dokončeny v letošním roce. Komplikace také nastala 3. června 2013, kdy v důsledku velké vody došlo
k havárii Komenského mostu. Odbor majetku města řeší reklamace vůči zhotoviteli rekonstrukce lokality Na Valech. To nic nemění
na tom, že dnes existuje další přístupová cesta na jaroměřské náměstí. Díky dlouhodobé práci Jany Hrubé, bývalé vedoucí odboru
majetku, její kolegyně Jany Izákové a několika dalších pracovníků
města již čtyři roky existuje projektová dokumentace budoucí podoby uvedeného náměstí. V minulosti proběhly také koordinační
schůzky se zástupci stavebního úřadu a majitelů sítí, jejichž rekonstrukce bude také nezbytná. Poslední roky nenabídly příležitost
potřebného dotačního titulu. Nové vedení města bude v odlišné
pozici oproti té mé z března 2005, kdy nebylo nic.
Plánované projekty jako je terminál, oživení Josefova a rekonstrukce čistírny odpadních vod spolkne městu minimálně 100 mil.
Kč. Pokud se k tomu přidá ještě rekonstrukce náměstí, nebude to
pro Jaroměř velká finanční zátěž?
Je to o finanční strategii nejen samotného města, ale
také všech tří obchodních společností, které obhospodařují městský majetek. Je to o finanční rozvaze všech našich příspěvkových
organizací a organizačních složek. Potřeb města bylo, je a bude
násobně více než kolik je reálné a možné řešit. Někteří lidé by
chtěli všechno, bylo by to krásné, ale to je přímá cesta do pekel.
Tady je třeba, aby vedení města a zodpovědní pracovníci vážili
míru úvěrového zatížení a případně hledali cesty dalších finančních zdrojů. V letech rekonstrukce stadionu a výstavby sportovní

haly bylo nutné řešit spolufinancování na zateplení základní školy
v Josefově, školky v Knappově ulici, rekonstrukci pečovatelského
domu, spolufinancování cyklostezky z Hradce Králové do Kuksu,
veškeré projekční a další administrativní práce odkanalizování některých částí Jaroměře a okolních obcí, výkupy pozemků v rámci
protipovodňových opatření, kompletní rekonstrukci tepelných
rozvodů na sídlišti Zavadilka atd. Prostě jsme stále hledali více
a více finančně přijatelná řešení. Nepochybuji, že na tomto přístupu odpovědných osob se nic nezmění.
Pojďme se ještě podívat na dnešní podobu náměstí. Jak je možné, že je většina obchodů uzavřena, a kromě kavárny a vinotéky
není nic, co by na náměstí přilákalo návštěvníky?
Jaroměřské náměstí si pamatuji někdy od sedmdesátých
let, kdy jsem začal chodit do školy Na Ostrově. Celá řada věcí je
stále stejná. Klíč k úspěchu náměstí drží vlastníci nemovitostí.
Některým patří poděkování nejen za zajištění „nového kabátu“
historických budov. Na druhé straně, někteří majitelé se mohou
pouze stydět za veskrze otřesný stav nemovitostí. Jaký smysl by
měla diskuse s těmito lidmi o přidané hodnotě pro život náměstí?
Odpadové hospodářství je v našem městě na vysoké úrovni. Od
července jsme dokonce najeli na systém „door to door“, je ale
stále spousta lidí, kteří si na tento nový systém stěžují.
V první řadě bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří
dlouhodobě odpady třídí. Díky nim má město velmi dobré výsledky. Finanční příjem města z vytříděného odpadu pomáhá udržet
poplatek za odpady v té výši, v jaké jej dlouhodobě známe.
Bez ohledu na název systému třídění odpadu jsou
z mého pohledu důležité dvě věci. Množství odpadu není samozřejmě problém pouze našeho města. Je to problém celosvětový.
Něco se musí stát, něco se prostě musí změnit nebo lidstvo skončí
v horách odpadků. Každý by měl začít u sebe. Proto z pohledu
zastupitelstva jsme začali v našem městě. Tou druhou věcí je fáze
přípravy nového zákona o odpadech. Pokud dojde v příštích měsících k přijetí dnešní podoby zmíněného zákona, máme všichni
velkou příležitost vytvořit příznivý poměr mezi množstvím komunálního a vytříděného odpadu. Pokud se toto občanům našeho
města podaří, nemělo by dojít ke skokovému navýšení (až čtyřnásobnému) ceny za likvidaci jedné tuny odpadu. Zcela jistě stojí
o tuto metu zabojovat. Cílovým stavem by měl být takový systém
likvidace odpadu, kdy lidé budou hradit náklady podle množství
vytvořeného komunálního odpadu. Není to jednoduché a není to
levné. Bylo by to ale nejvhodnější poděkování všem těm, kteří třídí
a není jim stav naší planety lhostejný.
Jak vnímáte kriminalitu v Jaroměři? Podle statistik kriminality od
roku 2006 ubývá.
Statistiky hovoří jasně. I přesto nesmíme podléhat uspokojení, neboť situace není vůbec ideální. Proto je třeba v nastaveném trendu pokračovat. Změna v řadách našich strážníků v roce
2011 byla mimořádně těžká, o to více potřebná. Osobně jsem si
prošel plejádou trestních oznámení a někteří strážníci řadou soudních jednání. K mému překvapení se hovoří o naší městské policii v různých koutech republiky. K mému potěšení se o ní hovoří
s uznáním. Není výjimkou poděkování ze strany některých zástupců státní policie za významnou pomoc strážníků. Za to patří poděkování Ondřeji Mundlovi, včetně jeho kolegů a kolegyň.
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Jiří Klepsa – třináct let ve funkci starosty
Jak se díváte na diskutovanou dálnici D11, která má vést kolem
Jaroměře? Uleví se městu od provozu, který je především v posledních měsících kritický?

Už v roce 2005 jsem sepsal petici za zajištění finančních
prostředků v rámci přípravných prací budoucí výstavby dálnice.
Podepsalo ji obrovské množství lidí, nejen z našeho města. Před
několika týdny jsem ji předal na založení do archívu. Moc jsem si
přál před svým odchodem z funkce starosty, aby došlo k zahájení
výstavby. V květnu letošního roku se takový malý sen stal skutečností. Rád bych na tomto místě poděkoval Martinu Hofmanovi,
vedoucímu stavebního úřadu, Janu Žílovi, vedoucímu odboru
majetku, včetně jeho dvou předchůdců a Janě Hájkové, vedoucí odboru dopravy, včetně jejího dnes již zesnulého předchůdce
Vladislava Hejdy, za spousty úkonů a rozhodnutí, které pomohly
postupovat dopředu. Nebyli to samozřejmě pouze oni, ale byli to
především oni, díky nimž můžeme uvažovat o zprovoznění jaroměřského dálničního úseku v prosinci 2021 a královéhradeckého
úseku o pět měsíců později. Klíčovou stavbou se tedy stává obchvat Jaroměře. Jednotlivci oddálili tuto důležitou dopravní tepnu o několik let. Investor i projektant se snaží, aby prodleva mezi
zprovozněním dálničních úseků a obchvatu byla co nejmenší.
Minulý rok vyšel nový územní plán Jaroměře. Počítá tento územní plán se stavbou dálnice a obchvatem? A pamatuje i na hodně
diskutovaný kruhový objezd u nemocnice?
Samozřejmě, že počítá. Změnou musely také projít
územní plány dotčených okolních obcí. Samotný územní plán, jehož nová podoba byla tvořena několik let, je nesmírně důležitou
a základní listinou města, se kterou by se měl seznámit nejen majitel jakékoliv nemovitosti, ale také ten, kdo uvažuje např. o koupi
pozemku pro stavbu čehokoliv.
Kruhová křižovatka u nemocnice byla jednou z posledních změn zapracovaných do územního plánu. Před několika týdny jsme společně s Janou Hájkovou, zástupci investora a projektanta, absolvovali jednání na Hygienické stanici v Náchodě. Pokud
se nic mimořádného nestane, v příštím roce dojde k vytvoření potřebné kruhové křižovatky.
Jak vnímáte situaci ohledně mostů v Jaroměři. Je pravda, že jsou
mosty v katastrofickém stavu? A dalo se například spadnutí Komenského mostu zabránit?
Začnu od konce Vaší otázky. Podle mého názoru nebylo možné ze strany města poškození mostního pilíře zabránit.
S odstupem času si nedovolím vinit ani správce toku. Velká voda
není v Jaroměři něčím novým. Pokud se začtete do kroniky našeho města, vedené od roku 1922, zjistíte, že především jarní tání
na horách způsobovalo velmi časté problémy i v Jaroměři. Zůsta-
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ne otázkou, zda se jednalo o dlouhodobou degradaci, nebo zda
došlo k poškození nějakého kamene v den rozlomení pilíře. Bylo
třeba zajistit náhradu. Rozhodli jsme se pro nejvíce transparentní
cestu, která si vyžádala svůj čas. Architektonická soutěž se stala
pro nás novou zkušeností. Více než pět desítek návrhů se stalo
podkladem ke konečnému výběru. Za sebe musím přiznat, že
nová podoba Komenského mostu pro mě tehdy nebyla favoritem.
Rozhodnutí bylo na architektech a odbornících přes mostové konstrukce. Dnes jsem za to šťastný. O správnosti jejich rozhodnutí
mě nepřesvědčuje pouze to, že nový Komenského most se stal
stavbou roku, nýbrž četné názory odborné veřejnosti z různých
koutů naší republiky.
K rekonstrukci Tyršova mostu. Chtěl bych na tomto místě poděkovat společnosti Chládek a Tintěra. Dělají Tyršův most,
udělali Komenského most a na začátku letošního školního roku
dokončili kompletní opravu železného mostu v Průmyslové ulici.
Jejich profesionální přístup a předaná díla jsou na výjimečné úrovni. Ke všem městským mostům a lávkám nechal odbor majetku
zpracovat jejich odborné posouzení. Kromě lávky za Jutou, kde se
bude muset v krátkém čase hledat odpovídající řešení, jsou ostatní konstrukce ve stavu vyhovujícím.
Jak se díváte na lokalitu Na Valech, která měla být již dávno zkolaudovaná, ale stále tam přetrvávají nějaké nedostatky, které
zhotovitel neodstranil?
Jsou zakázky, které se zhotovitelům povedou a jsou zakázky, které mají svá úskalí. Rekonstrukce desítky let ostudné lokality Na Valech se zařadila, bohužel, do té druhé skupiny. Osobně
v tom nevidím žádnou tragédii. Jan Žíla, vedoucí odboru majetku,
společně se stavebním dozorem nekompromisně trvají na odstranění veškerých reklamací díla a samozřejmě mají plnou podporu ze strany rady města. Zhotovitel díla některé opravy provádí
a k některým se staví laxně. Proto byl tento případ předán právníkům města. V případě neodstranění veškerých reklamací, uplatňovaných městem, bude na společnost SK EKO podána žaloba.
Důležitá potřeba města v podobě nové příjezdové komunikace na
náměstí byla splněna a město mohlo přistoupit k uzavření a úplné
generální opravě Tyršova mostu.
Za vašeho působení se vybudoval ASVAJ, lehko-atletický stadion
a spousta kilometrů cyklostezek. Opravdu jste tolik nakloněn
sportu?
Myslím, že celá řada lidí mě zná jako velkého sportovního fandu. Jakékoliv kroky města ve vztahu k desítkám sportovních, zájmových, dětských a dalších organizací jsem vždycky vnímal jako drobné poděkování trenérům, vedoucím, pomocníkům,
dobrovolníkům, rozhodčím a rodičům, bez jejichž pomoci by to
všechno nebylo jednoduše možné. V otázce podpory všech výše
uvedených došlo ze strany města v posledních 15 letech k výraznému posunu a věřím, že tomu tak bude i nadále. Právě díky všem
těm tvořitelům kulturně-sportovního života našeho města by dostatečná finanční podpora měla být automatická.
Co se týká samotných cyklostezek – nebýt Martina
Soukupa, bývalého náměstka primátora v Hradci Králové a Luboše Tuzara, starosty Smiřic, tak by nikdy cyklostezka Hradec
Králové – Kuks neexistovala. Jsem rád, že se naše město stalo
členem právnických osob, realizujících a připravujících významné cykloprojekty celého regionu, že jsme aktivně mohli pomoci
vybudování něčeho, co využívá statisíce lidí ročně. V současné době se finalizuje projekční příprava Kladské stezky
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ve směru na Českou Skalici a Náchod. Považuji za skvělé, že mezinárodní cyklokřižovatkou Labské a Kladské stezky bude právě
naše město prostřednictvím jakési „lávky národů“ přes řeku Úpu.
Jak to nyní vypadá s bývalou nemocnicí v Josefově? Proč některé
projekty nedopadly a má město s touto budovou nějaký plán?
Zažil jsem několik zájemců tuzemských i zahraničních.
Drtivá většina z nich rezignovala po zhlédnutí obřích prostor dvou
největších budov bývalé pevnosti. Město se nikdy nebránilo nájemnímu vztahu nebo podnikatelským záměrům, založených na
případné budoucí koupi. Nejdéle trvající zájem projevoval subjekt,
uvažující o rekonstrukci bývalých čtvercových kasáren a bývalé nemocnice do podoby věznice. I tam ale nakonec zvítězila varianta
případné stavby nové věznice na zelené louce. V posledním roce
se začalo diskutovat o návrhu jednoho z bývalých studentů ČVÚT
v Praze, spočívajícím ve využití objektu bývalé nemocnice jako
jakéhosi sanatoria pro vysloužilé členy vojenských, policejních,
hasičských a jiných jednotek. Tato diskuse je na samém začátku
a jedním z prvních kroků by mohla být snaha města o odborné
zpracování ekonomické studie zmíněné myšlenky. Jako první se
zde nabízí případná žádost o finanční pomoc našeho kraje.
V tomto roce byla odsouhlasena novela zákona o ochraně osobních údajů, známější spíše jako GDPR. Přineslo to něco nového,
nebo je to jenom nafouknutá bublina?
Upřímně, nenávidím GDPR. Vnímám to jako naprosto
zbytečnou a obrovskou komplikaci nejen pro obce, města, kraje
a státní instituce, ale také pro celý podnikatelský svět. Obce, města a státní instituce to mají jako další výdajovou položku. Podnikatelské subjekty si na to opět musí vydělat. V rámci GDPR jsem
se zajímal o budoucí život městské kroniky. Za zcela nepodkročitelné minimum totiž považuji, aby každá kronika byla vždy pod
veřejnou kontrolou. Tedy k nahlédnutí široké veřejnosti. Pokud je
pravdou, že díky GDPR bude povinností stáhnout veškeré kroniky
v elektronické verzi z internetu, tak mě to nenechává klidným.
Pojďme se podívat na aktuální téma, a to jsou volby. Proč jste
letos nekandidoval do zastupitelstva?
O ukončení funkce starosty jsem byl rozhodnutý už na
konci minulého volebního období. V průběhu roku 2015 došlo
v mém rozhodnutí k určitému posunu. Tou zásadní věcí, proč jsem
se rozhodl zůstat, byl dodnes nedořešený problém s vratkou asi
deseti miliónů korun v rámci několika set milionové dotace pro
Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko. Bojujeme již pátým rokem
a všichni starostové v rámci DSO vědí, že budu nápomocen i v časech budoucích. Dalším důvodem byli zastupitelé Salač a Rudolecká. Prvního jmenovaného jsem znal a druhou jmenovanou jsem
poznal. Považoval jsem za důležité, především z pohledu života
a potřeb našeho města, postavit se čelem k jejich arogantnímu a
urážlivému jednání. Nepokračovat ale ve výkonu funkce starosty,
je skutečně mé dlouhodobější rozhodnutí. Výkon funkce starosty
vnímám po těch letech jako nutnost výdeje značného množství
energie. A pokud mi ještě nějaká energie zbývá, rád bych ji věnoval činnostem, o kterých jsem přesvědčen, že také mají svůj smysl.
Byly pro vás výsledy voleb očekávané?
Je mi líto, že volební účast v Jaroměři zůstala na podobné úrovni, jako posledních 20 let, tedy té nejnižší ze všech měst
bývalého okresu Náchod. Samotné volby jsou vždy velkým otazníkem. Velikou radost mám z dalšího úspěšného tažení nezávis-

lých kandidátů Volby pro město. I přes obrovské omlazení a jakýsi
nástup další generace, považuji zisk 5 mandátů za vynikající. Tak
trochu jsem čekal ústup kandidátky Jaroměř – Náš domov, a to
s ohledem na skutečnost, že postavili kandidátku další – Plus pro
Jaroměř. Chtěli vše a nemají nic. Samotný zastupitel Salač, nebude
soupeřem. Minimálně čtyřleté odložení chtivých kandidátů z uvedených dvou kandidátních listin na smetiště politických dějin, je
jednou z nejlepších zpráv pro celé město. Ve chvílích, kdy Vám odpovídám na tyto dotazy, probíhají jednání o historicky nejširší koalici v Jaroměři od listopadové revoluce v roce 1989. Mám z toho
mimořádně skvělý pocit a z celého srdce přeji všem zúčastněným,
aby toto dokázali přetavit ve společný směr a další, městu prospěšné cíle.
Je něco, co by nové zastupitelstvo mělo dotáhnout do konce
a vám se to nepodařilo?
Je mi nesmírně líto lidí ve dvou domech. První je čp.
1 v Josefově na Masarykově náměstí. Hrubým pochybením města v letech 1997 a 1998 nemohlo po 20 leté lhůtě dojít k převodu
vlastnictví určité části bytů. Tato pochybení byla zjištěna minulý
rok, a to ve chvílích, kdy se převody bytů chýlily ke svému naplnění. Vím, že by se měl omlouvat někdo jiný, i tak se dotčeným
nájemníkům omlouvám. Druhým případem je dům čp. 545 v ulici
Legionářská na Jakubském Předměstí, jehož téměř polovičním
spoluvlastníkem je Bytové družstvo Padesátka. Toto veskrze odfláknuté dílo, dokončené v roce 2002, má svou dvojí dohru. Již
třináctým rokem se město soudí se zhotovitelem stavby. Navíc, i
v tomto případě došlo v letech 2001, 2002 k hrubému pochybení
města. Nebyl schválen záměr darování spoluvlastnického podílu
města po uplynutí dvacetileté lhůty. Odbor majetku provedl v
předchozích měsících kontrolu veškerých souvisejících dokumentů nejen v archivu města, ale také ve Státním archivu v Náchodě.
Potřebný záměr dohledán nebyl. I tady by byla na místě omluva
někoho jiného, nicméně doufám v nalezení nějakého vhodného
řešení. Třetí věcí, která mě mrzí, je stále nedořešená a již zmíněná
hrozba vratky deseti miliónů korun. I tady budeme bojovat až do
úplného konce.
Je něco, co byste chtěl říct na závěr, případně vzkázat něco novému starostovi?
V první řadě chci srdečně poděkovat voličům, neboť to
byla jejich rozhodnutí a jimi svěřená důvěra, kterou jsem pokaždé
vnímal s obrovskou pokorou. Poděkování patří kolegyním a kolegům v čele s Josefem Holcem, Věrou Houfovou, jejím manželem
Vladimírem, Ilonou Kubkovou, Miloslavem Müllerem, Jarmilou
Asadovou, Josefem Horáčkem, Milanem Libichem, Františkem
Vrabcem, Jiřím Kubinou a celou řadou dalších, kteří neúnavně
táhli tu slušně „naloženou“ káru dál. Velmi rád děkuji ředitelkám,
ředitelům a vedoucím všech městských příspěvkových organizací
a organizačních složek, včetně jejich kolegů a kolegyň. Hluboké
poděkování musí zaznít vůči třem jednatelům našich tří obchodních společností za vynikající správu městského majetku. V neposlední řadě děkuji desítkám zaměstnanců úřadu. Nebyly to mnohdy snadné dolíky a úvozy. Člověk se ale nesmí nikdy vzdát.
Na závěr přeji všem občanům města i jejich nejbližším
pevné zdraví, klidná a pohodová léta. Kromě toho novému starostovi, přeji dobrý tým, příznivý vítr do plachet, dostatek potřebné energie a stejně tak příjemný pocit v den opouštění úřadu, jako
mám dnes já.
«LAT»
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Rekonstrukce Tyršova mostu pokračuje
Na aktuální stav prací a předpokládaný termín dokončení rekonstrukce Tyršova mostu v Jaroměři jsme se zeptali Ing. Jiřího Mikulky, zástupce investora.

Takže stavba bude zpožděná o 30 dní?
Bohužel ne. Ještě v průběhu provádění provizorní přeložky kabelových vedení společnosti CETIN, které jsou uloženy
v konstrukci mostu, a které musely být z důvodu rekonstrukce
dočasně přeloženy, došlo ke zpoždění o 21 dní. S ohledem na náročnost přeložky nebyla tato společnost schopna dodržet původně plánovaný termín dokončení a z tohoto důvodu nemohl zhotovitel stavby kontinuálně pokračovat v pracích. Na základě této
skutečnosti byla společnosti vystavena smluvní pokuta, která byla
následně uhrazena.
Kdy tedy bude most otevřen pro veřejnost?

Jak pokračují práce na rekonstrukci Tyršova mostu?
Práce pokračují dobře, zejména jsme spokojeni s kvalitou
prováděných prací. Jedinou menší komplikací je zpoždění, které
ovšem nezavinil zhotovitel, ale jednalo se především o nepředpokládané skutečnosti, které byly zjištěny až při vlastní realizaci.
Můžete být konkrétní?
Určitě. Není žádným tajemstvím, že rekonstrukce staveb
jsou daleko náročnější než stavby nové. Není možné zcela přesně
zjistit stav všech konstrukcí, které tvoří v daném případě vlastní
most, a na základě tohoto stavu připravit i projektovou dokumentaci, neboť se v některých případech jedná o skryté konstrukce
a prvky, jejichž stav se zjistí až při vlastním odhalení. Na tomto
místě je ale nutné podotknout, že v přípravné fázi byl prováděn
podrobný průzkum a sondy, a zjišťován byl především stav hlavní
nosné konstrukce, což bylo velice důležité pro následné činnosti.
A jak tedy ke zpoždění došlo?
V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že po odstranění teracové omítky na poprsních zdech, je beton silně degradovaný, jeví minimální soudržnost a téměř nulovou pevnost. Na
základě tohoto stavu a dále na základě písemného vyjádření projektanta byla dohodnuta výstavba nových poprsních zdí z kvalitního betonu.
Dále byly po očištění spodní klenby objeveny menší trhlinky v betonu, které sice neměly vliv na nosnost mostu, ale hrozilo reálné nebezpečí na prokreslení trhlin do nové povrchové
úpravy klenby a v případě zvýšené hladiny vody i její nasáknutí do
konstrukce. Daná problematika opravy trhlin byla řešena i za účasti experta v sanaci betonových konstrukcí Ing. Pavla Hrůzy.
Uvedené stavební práce měly s ohledem na svůj rozsah
vliv na další navazující práce, a tudíž i časový průběh celé rekonstrukce. Z důvodu demolice nevyhovujících a výstavby nových
poprsních zdí došlo k prodloužení termínu o 20 dní a z důvodu
sanace trhlin pak o dalších 10 dní.
A co jsou to ty poprsní zdi?
Jedná se o masivní betonové stěny na nosné obloukové
konstrukci mostu na návodní a povodní straně, na kterých jsou
uloženy římsy a sloupky včetně zábradlí.
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Na základě uzavřené smlouvy o dílo je termín dokončení 200 kalendářních dní od předání staveniště, které proběhlo
04.04.2018. Vlivem výše uvedených skutečností je tedy celkový
posun a zpoždění o 51 dní, což převedeno do kalendáře znamená nejpozdější termín dokončení a současně i zpřístupnění do
10.12.2018. Osobně však věřím, že za dobrých konstelací a příznivých klimatických podmínek by se vše mohlo stihnout do konce
listopadu.
Bude se navyšovat i cena?
Cena se navyšovat bude, ale pouze za vícepráce, které
jsou výše popsané, a které vznikly až při vlastním odhalení konstrukcí. S tím pak souvisí i zvýšené náklady za pronájem provizorní
lávky, lešení a dopravního značení. Celkový finanční nárůst tak činí
16 % z původní ceny, což v přepočtu znamená, že celkové náklady
za veškeré stavební práce související s rekonstrukcí Tyršova mostu budou ve výši 12.9 mil. Kč včetně DPH.
Na tomto místě mi dovolte ještě malé doplnění. Celková
rekonstrukce Tyršova mostu spočívá především v sejmutí mostního svršku a vybavení a následně ve vybrání zásypu železobetonové klenby, dále pak v provedení celkové sanace nosné konstrukce,
obnovení zásypu, zřízení nové hydroizolace a následné obnovení
mostního svršku včetně vybavení. Cílem je pak obnova dle historických dokumentů. Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku, je k této rekonstrukci přistupováno s maximální pečlivostí,
a to i za přísného oka památkářů. Cílem je tuto rozsáhlou rekonstrukci provést co nejlépe, abychom s čistým svědomím mohli tento historický most uvést opět do provozu.
Osobně velice nerad přistupuji na požadované vícepráce, ale v tomto případě se domnívám, že vše nad rámec původní
smlouvy je naprosto oprávněné a zdůvodnitelné. Naopak jsem
rád, že stavba nebude provedena polovičatě, nebudou ponechány zdegradované poprsní zdi a trhlinky v betonu klenby. Věřím, že
toto ocení i budoucí generace, a proto i uvedené zpoždění z tohoto pohledu považuji za nepodstatné, byť vím, jak moc to komplikuje dopravu na jaroměřské náměstí.
A chtěl byste ještě něco dodat závěrem
Jak jsem již výše uvedl, pevně věřím že se povede zpřístupnění pro veřejnost do konce letošního listopadu. Současně
bych pak chtěl poděkovat i společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice za dosavadní odvedenou práci a také radě města, která dala
na doporučení odborníků a schválila finanční a časové navýšení
této celkové rekonstrukce.
«LAT»

Svoz biomasy bude tento rok ukončen 19. listopadu 2018.

2018

Zprávy z města

Volby do Zastupitelstva města Jaroměře a Senátu Parlamentu ČR 2018
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskutečnily volby do Zastupitelstva
města Jaroměře a Senátu Parlamentu ČR. Druhé kolo senátních
voleb následně proběhlo ve dnech 12. a 13. října 2018.
V Jaroměři bylo registrováno 9 940 voličů pro volby do Zastupitelstva města Jaroměře. K těmto volbám se dostavilo 3 689 voličů,
což činilo volební účast 37,11 %.
Pro senátní volby bylo v prvním kole registrováno 9 944 voličů,
odvolilo 3 401 voličů, což činí volební účast 34,20 %. Ve druhém
kole klesla volební účast na 14,78 %.
Přehled odevzdaných platných hlasů ve volbách do Zastupitelstva města Jaroměře:

Přehled zvolených zastupitelů:
ODS (3): Libich Milan, Kubálková Kalhousová Lucie Mgr. et. Bc.,
Mertlík Jakub Ing.
Volba pro město (5): Horáček Josef, Mach Kamil, Kubina Jakub
Ing., Asadová Jarmila, Podolník Jiří
Hnutí dobrých proměn (4): Rudolfský Stanislav, Kaválková Karla
MUDr., Balský Jiří Ing., Pultarová Dagmar
KSČM (2): Vrabec František, Kult David Bc.
JAROMĚŘ – NÁŠ DOMOV (1): Salač Otto Ing. CSc.
ANO 2011 (5): Kubina Jiří, Hovorka Josef Mgr., Čižmář Pavel Bc.,
Sokolář Kamil DiS., Kocián Martin
KDU – ČSL (1): Slavík Jan Bc.
Přehled odevzdaných platných hlasů v senátních volbách v Jaroměři:

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se podíleli na hladkém
průběhu voleb, členům volebních komisí a voličům, kteří se voleb
zúčastnili.
Ing. Jiří Kotland, vedoucí OOVV

Up o zo rn ěn í o b č a n ů m měs t aěř
Od 1. ledna 2019 vstupují v platnost nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:
Obecně závaznou vyhláškou města Jaroměře č. 6/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dochází ke
změně v části osvobození od placení poplatku následovně:
• zaniká osvobození pro poplatníky s trvalým pobytem v sídle
ohlašovny
• zaniká osvobození pro poplatníky, kteří se v jiné obci podílejí
na úhradě za likvidaci komunálního odpadu
Roční sazba poplatku 400 Kč za osobu se nemění.
Místní poplatek ze psů:
Obecně závaznou vyhláškou města Jaroměře č. 7/2018 o místním
poplatku ze psů, dochází ke změně v části osvobození od placení
poplatku následovně:
• zaniká osvobození pro držitele psa s trvalým pobytem v sídle
ohlašovny
• zaniká nižší sazba pro ulice V Hruštičkách, Do Končin a v části
ulice Velichovská
Nově jsou sazby poplatku za kalendářní rok stanoveny takto:
a) 100 Kč za psa držitele v části města Semonice, Starý Ples, Jez-

biny, Dolní Dolce, v ulicích Brdce, Na Brdcích, Polcovský dvůr,
v části ul. Velichovská (dle přílohy č. 1 OZV), v části ulice Náchodská (dle přílohy č. 2 a 3 OZV),
b) 400 Kč za psa držitele v rodinném domě kromě případů uvedených v písm. a) a za psa držitele s trvalým pobytem v sídle
ohlašovny,
c) 1.000 Kč za psa držitele v bytovém domě kromě případů uvedených v písm. a),
d) 1.500 Kč za psa držitele, kterým je právnická osoba nebo fyzická podnikající osoba,
e) 100 Kč za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu.
Upozorňujeme poplatníky s trvalým pobytem v ulicích V Hruštičkách,
Do Končin a Velichovská, kterým se od 1. 1. 2019 zvyšuje sazba poplatku na 400 Kč, že mohou využít snížené sazby poplatku z titulu poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
pokud je jejich jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího
důchodu, avšak tuto skutečnost jsou povinni ohlásit nejpozději do
15. ledna 2019 (tiskopis je k dispozici na Městském úřadu, odbor plánovací a finanční, kancelář č. 111, pí Čižinská, případně na webových
stránkách města v sekci Městský úřad-odbory MÚ-odbor plánovací
a finanční-žádosti a formuláře). Nové vyhlášky města Jaroměře, včetně příloh, najdete na webových stránkách města.
Iveta Neumannová, vedoucí odboru plánovacího a finančního
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Gymnázium Jaroslava Žáka
Adaptační kurz 1. A.

I učitelé se vzdělávají.

Ve dnech 13. a 14. září se naše třída zúčastnila adaptačního kurzu v Orlickém Záhoří. Jeho cílem bylo stmelit studenty pocházející z různých koutů Královéhradeckého kraje.
Po příjezdu jsme se ubytovali na chatě Perla, což sice není
žádný pětihvězdičkový hotel, ale my jsme byli rádi, že máme
střechu nad hlavou. Poté již následoval program, který pro
nás organizovala agentura Schooltrip. Pod vedením dvou instruktorů jsme hráli různé hry, které byly zaměřené nejen na
seznámení, důvěru, spolupráci a komunikaci, ale i na přemýšlení a uplatnění se ve skupině, což je pro budoucí kolektiv velice
důležité. Po večeři jsme se sešli ve společenské místnosti, zde
každý zúčastněný řekl pár informací o sobě a svých zájmech.
Vše se odehrávalo pouze při svitu svíčky, kterou mluvčí držel
v ruce. Poté již oficiální program skončil, ale většina z nás zůstala i dále a povídali jsme si o všem možném.
Druhý den nás překvapilo špatné počasí, takže všechny další
aktivity se musely konat v chatě, což pro mnohé bylo zklamání,
protože hry nebyly tak akční. Nejlepší bylo střílení lukem do
terče, ale se zavázanýma očima, kdy střelci pomáhali s mířením
dva pomocníci. Potom nás již čekal jenom oběd, balení, úklid
pokojů a loučení s chatou a instruktory.
Myslíme si, že adaptační kurz pro většinu splnil cíl. Nyní se
o něco lépe známe a bude pro nás snazší vzájemně komunikovat a pomáhat si.

Na státní svátek 28. září 2018 a následující sobotu se učitelé
naší školy vypravili na poznávací zájezd do Příbrami a okolí.
První zastávka byla v Památníku Karla Čapka ve Strži, kde jsme
s průvodkyní prošli letní sídlo manželů Čapkových, poté následoval nedaleký zámek Dobříš, jehož krásné zahrady jsou bohužel v rekonstrukci.
Odpoledne jsme se zastavili ve Vysoké u Příbramě, kde je Památník Antonína Dvořáka a nedaleko Rusalčino jezírko, které inspirovalo hudebního skladatele k napsání známé opery
Rusalka.
Na závěr dne nás čekalo vážnější téma, Muzeum Vojna Lešetice, Muzeum obětí komunismu. Průvodce nás provedl objekty, kde především političtí vězni žili a v nedalekých uranových
dolech tvrdě pracovali. Vše doplňovala bohatá dokumentace.
Druhý den jsme si prohlédli významný barokní areál a poutní
místo Svatá Hora v Příbrami, který prošel v letech 2015 a 2016
rozsáhlou rekonstrukcí. Byl to velmi silný zážitek doplněný
o zajímavé informace průvodkyně.
Posledním bodem dvoudenního programu bylo něco pro milovníky techniky, Hornické muzeum Březové Hory. Opět zajímavý výklad, sestup do dolů a jízda hornickým vláčkem v podzemí zakončily náš zájezd.
Bylo to zajímavé, i když náročné. Krásným zážitkům pomohlo
i ideální počasí.

Studenti 1. A

Eva Stejskalová, Gymnázium Jaroslava Žáka

I d e ál n í z a č á t ek š koln íh o roku v e 2 . A

Přišel začátek školního roku. Z loňských prvňáků jsou letos
druháci. První třída se nám vydařila, ve škole se nám líbilo, našli jsme si nové kamarády. Ale jaké to bude po prvních letních
prázdninách?

Nebude to těžké? Bude mi mezi kamarády zase dobře? Nezměnilo se něco? Jak nejlépe nastartovat opět dobré vztahy mezi
spolužáky? Naším nápadem bylo vydat se hned během prvního
školního měsíce na školu v přírodě. Vyzkoušet si sílu přátelství,
být týden bez rodičů (jsme už přece druháci!).
Na týden jsem se nastěhovali na chatu Prim v Orlických horách.
Počasí nám přálo, proto jsme si mohli pobytu v přírodě užívat
od rána do večera. Celý týden jsme trávili putováním po Ka-
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čenčině stezce a plněním někdy snadných, někdy trochu obtížnějších úkolů. Za každý splněný úkol – razítko do soutěžní
kartičky zakoupené v informačním centru. Za splněná razítka
na konci pobytu možnost zdarma si zahrát minigolf. Během
pobytu jsme také navštívili Ateliér hrnčířky a zvonaře a dozvěděli se zajímavosti o výrobě zvonů. Ke každé škole v přírodě
patří i stezka odvahy a poznání, že strach má často velké oči.
K nejzábavnějším činnostem patřilo také stavění domečků pro
lesní skřítky. Poslední den pobytu jsme si také vyzkoušeli svoji
odvahu a sílu v lanovém parku, který byl kousek od naší chaty.
A že jsme se neučili? Dokázali jsme napsat domů pohled včetně adresy (!), orientovat se podle mapy (!!), během celého dne
číst zadání úkolů a zajímavostí o Orlických horách na tabulích
na Kačenčině stezce (!!!), každodenně zapisovat zážitky do deníčků (!!!!), udržovat pořádek na pokojích (!!!!!), stlát si postele
(!!!!!!), namazat si pečivo při snídani (!!!!!!!), usnout bez maminčiny pusy na dobrou noc (!!!!!!!!) – bylo toho víc než dost. Nejen
toho školního, ale hlavně učení pro život. Všechny děti obstály
na výbornou a vracely se s pocitem, že se bez obav mohou pustit do učiva druhé třídy, protože školní povinnosti budou plnit
ve společnosti kamarádů, na které se mohou spolehnout. A to
je přece hodně důležité.
Mgr. Jana Křížová, ZŠ B. Němcové
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Čekání na vzdušné proudy aneb podzim ve školní družině.

školy řemeslné, kde si vyzkoušeli to pravé kovářské umění na
vlastní pěst.
Ale nezapomeňme na naši kouzelnou zahradu! Tu čeká velká
renovace. Ale než k ní dojde, každý den ji pokryjí naši pavoučci
svými pavučinkami, aby zachytili poslední hřejivé paprsky slunce. A nakonec se všichni těšíme na Halloween – předvečer svátku všech svatých. Vydlabeme dýně, vyzdobíme strašidelně naši
družinu a užijeme si hodně zábavy. Protože pro malé pavoučky
je nejstrašidelnější svátek v roce tím nejlepším dnem pro velkou
oslavu. Tak naskočte s námi na vhodné vzdušné proudy a s přáním krásných dní babího léta se loučíme.
Vychovatelky školní družiny Jana Veselá, Lenka Mráziková, Markétka
Zapadlová a Lenka Halašová

Ve škole začalo kaštanobraní a teplé slunečné počasí svatováclavského babího léta, s ranními mlhami a pastelově bleděmodrou oblohou, zabarvujícím se listím stromů a poletujícími vlákénky pavučin babího léta je znamením, že je čas najít si vhodné
místo k přezimování.
Během měsíce září si naši malí pavoučci usnovali své pavučinky a hledali své vzdušné proudy, aby se nechali volně unášet na
svých vlákénkách na cestě za poznáním. Svá místečka si nalezli v
kroužcích, které jsme pro ně utvořili jako malá hnízdečka. Našim
malým vzduchoplavcům jsme nabídli pro rozvoj jejich zájmů jak
kroužky umělecké (flétnička, zpívání s kytarou, taneční kroužek
MiniFlash), tak sportovní (sportovky) a samozřejmě i tvořivé
(keramika, Tvořínek). A v neposlední řadě jsme nezapomněli ani
na jejich touhu po poznání cizojazyčná, a to v kroužku anglického jazyka pro malé prvňáčky.
Ale protože se často pavoučků zmocňuje stěhovavý neklid, tak
abychom zahnali jejich zvědavost, od začátku října jsme s našimi nejmladšími začali navštěvovat Městskou knihovnu Jaroměř.
Pak na svých padáčcích doletěli dokonce až do kovárny Střední

Úspěšný POHÁR STAROSTŮ 2018.
Každoročně se žáci ZŠ Na Ostrově účastní dopravní soutěže
5. tříd Pohár starostů v Náchodě. Letos tato soutěž probíhala pod patronátem starosty města Česká Skalice. Vybraní žáci
z 5. tříd museli prokázat své znalosti a dovednosti v jízdě zručnosti, v jízdě po dopravním hřišti a nechybělo ani prověření teorie formou testů. To vše před zraky přítomných policistů. Ti jim
za každý přestupek proti předpisům udělovali trestné body.
V konkurenci 18 škol z celého okresu se naše smíšené družstvo
ve složení Anna Jirková, Eliška Kábrtová, David Bedlek a Aleš
Ducháč, umístilo na pěkném 3. místě. Mimo to byl David Bedlek
nejlepší ze všech 36 chlapců, kteří se soutěže účastnili.
Všichni víme, že dnešní provoz na silnici je pro děti v roli chodců
a cyklistů velmi nebezpečný. A proto věnujeme dopravní výchově velkou pozornost už od prvních tříd a jsme rádi, že svým krásným umístěním to vše naši šikovní „páťáci“ potvrdili. Děkujeme.
Mgr. Jitka Frimlová

Ř í j e n v n a ší škole

Školní rok je v plném proudu a děti naší školy se zapojují do Poznávali jsme výpěstky po hmatu se zavřenýma očima, ochutnejrůznějších aktivit.
návali jejich semínka a také se pokoušeli něco z těchto tykví vy-

Vila Čerych v České Skalici je krásným místem, které využívají
školy k doplnění vzdělání svých žáků. Akce Dýňování aneb Co
vypěstoval skřítek Tykvínek byla jednou z těch, na které jsme se
všichni těšili. Povídali jsme si o dýních, cuketách a patisonech.

robit. Pobyt zde jsme si moc užili, protože se o nás naši hostitelé
příkladně starali.
V josefovské knihovně pro nás mají vždy připraveno nějaké překvapení. Tentokrát jsme besedovali o tom, jak se chovají ptáčci
na podzim. Knih pro děti na uvedené téma najdete v knihovně
velké množství a je z čeho vybírat. Velký dík patří vedení knihovny, že ukazuje dětem krásu dětské literatury.
Tak jako v loňském roce, i letos jsme se zapojili do celostátní
akce Recyklohraní. Naše úsilí v současné době věnujeme sběru
použitých baterií. Tento nebezpečný elektroodpad bude využit
k další recyklaci a tím méně bude zatěžovat naše životní prostředí. Děkujeme všem organizacím i rodičům, kteří nám v této činnosti pomáhají. Pokud v soutěži obstojíme, dostane naše škola
zajímavé dárky, které můžeme využít při výuce.
Mgr. Luděk Sychra, PrŠ, ZŠ a MŠ Josefa Zemana Náchod
(od. pracoviště Josefov)
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Jak se nám na Zemi bydlí s přírodními živly
Tak jsme se po prázdninách znovu všichni sešli v naší žluté
školičce.
Na tvářích všech starších kamarádů hned od prvního dne bylo
znát, jak se do školky těší. Ti mladší si zpočátku trošičku poplakali, ale brzy si zvykli a nyní k nám již chodí s úsměvem.
Podzim už dokořán otevřel svá vrátka, vítr se prohání po zoraných polích, promenády po ránu pokrývá stříbrná jinovatka.
Častěji prší a vzduch je prosycen vůní tlejícího listí. Někomu by
se zdálo, že snad kvůli sychravému počasí zalezeme „za kamna“, ale opak je pravdou. Letošní školní rok se totiž budeme seznamovat v rámci environmentální výchovy s přírodními živly.
Živly – nebo také elementy, jsou součástí všeho hmotného,
včetně člověka. Ovlivňují nás už od pradávna. Živel znamená
nezkrotnou, neovladatelnou a často ničivou přírodní sílu. Přírodní živly – země, oheň, voda a vzduch jsou základní esencí
celého vesmíru, stavebními kameny a základní prahmotou všeho, co existuje. Často si ani neuvědomujeme, že bez nich by
nebyl život na Zemi.
Cílem tohoto projektu je uvědomění, jak jsou pro nás všechny
čtyři živly důležité, pomáhají nám vytvářet citové vazby k přírodě a rodnému kraji. Neustále si vštěpujeme, že každý z nás
může pozitivně, ale i negativně ovlivnit stav životního prostředí. Učíme se hlavně prožitkem, provádíme různé pokusy, objevujeme zajímavé věci v encyklopediích a máme k dispozici
pestrou nabídku různých kontaktních činností.
Hned na podzim sbíráme poklady matičky Země, experimentujeme s nimi, ochutnáváme různé druhy ovoce a zeleniny, připravujeme z nich různé zdravé dobroty. Obohacujeme přírodní

koutky o nové exponáty, které nasbíráme při pobytu venku –
kaštany, žaludy, šípky, šišky, větvičky a listy stromů. Povídáme
si o tom, co dokáže vítr, déšť, co se může stát, když vítr zesílí
a deště je mnoho. Seznamujeme se s ohněm, který je potřeba
při výrobě podkov pro koníka svatého Martina, zdůrazňujeme
si význam rčení „dobrý sluha, ale zlý pán“, což obecně platí pro
všechny čtyři živly… Plánů máme skutečně mnoho.
A na co se těšíme? Jistojistě na stmelovací přespávání starších dětí – Motýlků a Včeliček, čeká nás odpolední putování za
sovičkou Evičkou a noční hra. Pojedeme na výlet do královéhradeckého Tonga a budeme se již těšit na příchod adventu
– nejkrásnějšího období v roce. A než se nadějeme, nastane
čas vánoční…
Ale nepředbíhejme a užívejme si plnými doušky barevného
podzimu, který je pro mnohé z nás neoblíbenou dobou… ale
vězte, že má své kouzlo, ostatně jako všechna roční období.
Jen se zkuste projít mezi stromy v lese, jejichž zbarvené listí
skýtá nevšední podívanou, či vnímat vůni deště.
Dobrou podzimní náladu všem přeje,
kolektiv MŠ Josefov

Na závěr bychom za všechny čtyři mateřské školy chtěli velmi poděkovat Svazu včelařů z Jaroměře. Velice si ceníme
všech darovaných včelařských materiálů, které budeme hojně využívat pro rozvoj přírodovědné gramotnosti. Rozšíříme
dětem obzor informací o životě včel, práci včelařů a včelích
produktech. I my dospělí jsme získali mnoho nových cenných
poznatků, které můžeme dále šířit a předávat našim dětem.

No vi n k y z K ři šťá lu

V letošním školním roce jsme spustili kroužek Robotiky a programování, jehož cílem je zábavnou formou seznamovat žáky
se základními principy tvorby počítačových programů, 3D tisku, 3D modelování a dalších polytechnických dovedností.

naši třídu, aby si děti mohly na vlastní kůži zažít běžný školní
den spolu s ostatními budoucími spolužáky a okusit tak atmosféru Křišťálu naživo – více informací naleznete na webu www.
zskristal.cz v sekci Dny otevřených dveří.
Za tým Křišťálu, Mgr. Pavel Palička, Ph.D.

Díky finanční podpoře rodičů a dotace získané z nadačního
fondu Tesco jsme pořídili technické vybavení – 3D tiskárnu,
prvky systému Arduino, elektronické stavebnice pro nejmenší,
voltmetry a další prvky. Novinkou je testování brýlí pro virtuální realitu – Oculus Rift, které nám zapůjčil přední český vývojář průmyslových VR brýlí firma VRgineers. Díky těmto brýlím
se žáci mohou stát astronauty ve vesmíru, potápěči v oceánu
nebo se vypravit za dinosaury. Pomocí zmíněných digitálních
technologií se snažíme obohacovat proces výuky a podporovat metody aktivního učení. Pokud máte zájem vyzkoušet
zmíněné technologie nebo se zajímáte o principy výuky na naší
škole – připomínáme, že každý druhý týden v měsíci otevřeme
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Spolky a organizace

Me do v ý j a r ma r k v Jos ef ov ě
s e vy d a ři l
Ačkoli předpověď počasí zpočátku nebyla příznivá, nakonec se
jaroměřský medový jarmark nadmíru vydařil.

Akci pořádanou u příležitosti 150. výročí organizovaného včelařství na Jaroměřsku zorganizovala naše ZO Českého svazu
včelařů, z.s. v Bastionu I pevnostního města, aby tak zdůraznila
historickou kontinuitu místa a dlouhodobosti snažení včelařů Jaroměřska v rozvoji včelařství a jeho kladných přínosů pro místní
přírodu a hospodářství. Akci navštívil starosta města Ing. Jiří Klepsa, který poděkoval včelařům za jejich činnost a popřál úspěchy
i do dalších let.
Nádvoří a kasematy bastionu vytvořily skvělou kulisu pořádání
trhu s rukodělnými výrobky, včetně potravinářských výrobků,
a návštěvníci měli samozřejmě možnost ochutnat a zakoupit
med a medovinu od několika místních včelařů. Trh byl zahájen
stylově výstřelem z děla a ke vstupu na trh zval flašinetář svými
písničkami, které se rozléhaly daleko do ulic města, takže celým
jarmarkem neustále korzovaly skupiny návštěvníků. Pro děti byla,
díky místním loutkovým souborům Blechy a Maminy, připravena
v průběhu dne dvě pohádková představení a odpolední pohodou, když počasí nakonec nenavléklo svou nevlídnou tvář, dopro-

vodil koncert jaroměřské country kapely Dostavník.
Na slavnostní členské schůzi ZO ČSV Jaroměř, jež se konala ve
stejný den na stejném místě, pozdravili přítomné včelaře, kromě
pana starosty, také předsedkyně ústředí Českého svazu včelařů,
Mgr. J. Machová a předseda OO ČSV Náchod Ing. J. Valtera. Na
schůzi byl trochou dobré medoviny pokřtěn čerstvě vydaný almanach, jenž pery několika autorů mapuje historii místního včelařského spolku, ale i jeho současnost a začlenění do další spolkové
činnosti fungující v místě obecně. Zajímavým bodem programu,
zejména ve vztahu k budoucnosti včelařství, bylo předání výukových materiálů o včelách a včelařství místním školským zařízením. Základní a mateřské školy na území ZO ČSV Jaroměř získaly
od spolku sadu výukových materiálů poskládaných jednak ze zajímavého vydavatelského programu ZO ČSV H. Králové, z nabídky
Výzkumného ústavu včelařského v Dole a od dalších vydavatelů.
Na slavnostní schůzi byli též oceněni včelaři, kteří se nejvíce zasloužili o chov včel, a hlavně o dobrou činnost spolku.
Myslíme si, že trvání jaroměřské včelařské organizace přesahující
přelomy tří století, bylo důstojně oslaveno tak, aby dala o sobě
a o významu chovu včel vědět i obecné veřejnosti a pokusila se
zažehnout větší zájem o poznání přírody také mezi školní mládeží. Za finanční i materiální podporu oslav, trvajících již od počátku
roku, děkujeme městu Jaroměř a obcím Jaroměřska, soukromým
sponzorům, za spolupráci pak výše uvedeným loutkohercům
a muzikantům, MKS Jaroměř, pracovníkům Pevnosti Josefov.
Městskému muzeu v Jaroměři, Klubu přátel Josefova a všem včelařům i nevčelařům, kteří na organizaci oslav věnovali část svého
volného času. Také rádi děkujeme Královéhradeckému kraji za
finanční podporu oslav 15. výročí a jaroměřské veřejnosti za návštěvu jarmarku, která, jak doufáme, bude pokračovat v podpoře
a zájmu o dobrý med z Jaroměřska.
Ing. Václav Jirka

Se ni o ř i Č R , M ěO Ja roměř
Pozvánka. Výbor Spolku Senioři ČR, MěO Jaroměř zve své členy
na ADVENTNÍ zájezd do BRNA.
Zájezd se uskuteční v úterý 5. 12. 2018.

		

Návštěva adventních trhů na Moravském náměstí a na náměstí Svobody.
Prohlídka labyrintu pod Zelným trhem.

Cena zájezdu:
		

250 Kč – pro členy
300 Kč – pro nečleny

Program:

Cena zájezdu zahrnuje dopravu autobusem a vstupné do labyrintu. Předpokládaný návrat do Jaroměře ve večerních hodinách.
Jízdní řád:
		

Poliklinika
Nádraží ČD

06.15 hod.
06.30 hod.

Zájemci se mohou přihlásit dne 6. 11. 2018 a 13. 11. 2018 v DPS
v době od 17.00 do 17.30 hod. Následně u p. Koláře na tel. č.:
732 474 035, 731 346 606. Při malém počtu zájemců bude zájezd
zrušen. Jeho zrušení bude včas oznámeno. Při větším počtu zájemců mají přednost členové SČR.

Zrušení zájezdu! Pro malý zájem byl zrušen zájezd do Drážďan.
Vybrané peníze budou vráceny.
Upozornění

Pozvánky na zájezdy a další akce S ČR jsou zveřejňovány i na web.
stránkách http://www.kdjaromer.wbs.cz/Novinky.html.

Pozvánka na besedu.

Výbor spolku Senioři ČR zve své členy na přednášku k výročím osmičkových roků. Zúčastnit se mohou i zájemci – nečlenové SČR.
Přednášku s případnou besedou povede PhDr. Čestmír Brandejs.
Přednáška se uskuteční dne 20.11.2018 od 13.00 hod. v zasedací
místnosti MěÚ.

Příspěvek na filmová představení a výběr členských příspěvků.

Příspěvky na filmová představení za rok 2018 (maximálně 2 vstupenky na člena) budou propláceny dne 11.12.2018 v DPS od
17.00 hod. do 17.30 hod.
Současně budou vybírány peníze na členské příspěvky. Členské
průkazy si vezměte s sebou.
Za výbor SČR, Kolář Ivan
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LISTOPAD

Ohlédnutí za "Osmičkovou výstavou"
Výstava s názvem „MY VÁS TADY NECHCEME!“ ANEB OBČANEM JAROMĚŘSKA V ROCE 1968, která se konala v měsících
červnu až září letošního roku v Městském muzeu v Jaroměři,
připomněla nejen padesáté výročí srpnové okupace Československa, ale i další významné mezníky dějin naší země:

1918 – vznik Československé republiky, 1938 – Mnichovská
dohoda a následně Protektorát Čechy a Morava, 1948 – nástup komunistické diktatury provázený represemi a likvidací
třídních nepřátel. Historické události ovlivňující život v našem
souměstí v letech 1918–1968 ilustrovaly četné fotografie a dokumenty z archivu městského muzea a Státního okresního archivu v Náchodě. Škoda jen, že se nepodařilo sehnat více dobových fotografií ze srpna 1968 v Jaroměři a Josefově.
Stěžejní část výstavy přiblížila vývoj událostí, které se odehrály
v srpnových dnech roku 1968 v Jaroměři, Hradci Králové a také
v Jičíně. Kopie dokumentů muzeum získalo ze Státního okresního archivu v Hradci Králové a z Regionálního muzea a galerie
Jičín.
Srpnovou okupaci v jaroměřském regionu komentoval regionální tisk – Pochodeň a Nový čas, ale rovněž Jaroměřský zpravodaj vycházející od 23. do 29. srpna 1968. Cenným zdrojem informací je pro historika koncept městské kroniky za rok 1968,
uložený v archivu zdejšího muzea. Mnohé autentické zápisy

z horkého léta byly opatřeny poznámkou cenzora – VYPUSTIT
– a do originálního textu kroniky se proto nedostaly.
„Bratříček nezavřel vrátka“ – ráno 21. srpna 1968 v 7.30 projíždí
Jaroměří v plné bojové pohotovosti kolona těžkých tanků polské armády a později vozy obsazené ruskými důstojníky. Mladí
lidé se s vojáky snažili diskutovat a pokoušeli se vysvětlovat, že
v Československu nevypukla kontrarevoluce. Narychlo vyrobené letáky nabádaly k odstraňování silničních ukazatelů. Okupanti se neptali místních na cestu, a proto byli vcelku bezradní.
Na křižovatkách se proto vozy a tanky točily, odbočovaly vlevo
či vpravo, aby se posléze vrátily na výchozí pozici. Polští vojáci
se utábořili na po obou stranách silnice mezi Jaroměří a Čáslavkami. Občané podepisují petiční archy proti okupaci Československa adresované OSN. V noci z 21. na 22. srpna se na zdech
objevily protestní nápisy. Sovětskou agresi odsoudily i místní
orgány komunistické strany. Dne 23. srpna se jaroměřští občané zúčastnili celostátní stávky proti okupaci. Jednání mezi
zástupci Jaroměře a velitelem polských jednotek se 23. srpna
vyostřuje. Vedení města nesouhlasí s podmínkami diktovanými
okupanty – se zákazem vycházení obyvatel od 19 hodin večera
do 6 hodin ráno a s nočními hlídkami města vojáky polské armády. Povoluje odběr pitné vody pro vojsko a ubytování pro
jeho štáb.
Jen v první den okupace byly na území Československa, převážně v Praze zraněny desítky osob, mnoho z nich těžce. Celkem si okupace naší země do konce roku 1968 vyžádala sto
osm mrtvých, zhruba pět set těžce a stovky lehce zraněných
lidí.
Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy přerušila
nadějný vývoj v naší zemi nazvaný Pražské jaro. Neslo na svém
štítu touhu po svobodě a lidské důstojnosti. Brána k občanské
společnosti se poté rychle zavírala. Šedivou dobu nastolené
normalizace provázely čistky v komunistické straně i na pracovištích. Do trezorů byly ukládány knihy a filmy politicky „závadných autorů“ a režisérů.
PhDr. Olga Mertlíková

J ar o mí r z p í v a l v P ra ze

Pěvecký sbor Jaromír byl pozván na slet historických zpěváckých spolků, který zorganizoval pražský sbor Hlahol ve spolupráci s Národním divadlem a Unií českých pěveckých sborů.
Akce se uskutečnila 6. října v rámci oslav 100. výročí založení
ČSR a zúčastnilo se jí 12 sborů, jež byly založeny dříve než naše
republika. Jaromír je z nich nejstarší, vznikl již v říjnu 1856.
Náš sbor předvedl svůj samostatný program v budově Hlaholu
na dopoledním koncertu a zaslouženě sklidil za své vystoupení
největší potlesk. Povedlo se! Za to vděčíme především našemu
sbormistru Mgr. Vlastimilu Kovářovi.
Po polední se všechny sbory shromáždily na piazzetě ND, kde
asi tři stovky zpěváků společně zazpívaly kromě naší hymny
známé skladby B. Smetany, A. Dvořáka a E. Suchoně. Odtud
sbory šly průvodem kolem ND na Slovanský ostrov a tam spo-
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lečně za doprovodu saxofonového souboru zpívaly sokolské
písně. Sbory, které měly s sebou spolkový prapor, pod ním
mohly předvést další píseň. Pod původně krásným, ale bohužel povodní poničeným praporem zpíval i Jaromír. Odpoledne
proběhl další sborový koncert a následoval společenský večer.
Byla to velmi zdařilá akce.
Co dodat? Předchozí slet historických zpěváckých spolků se
konal v květnu 1938, tedy před 80 lety. Doufejme, že na příští
slet nebudeme muset čekat opět 80 let.
PaedDr. Jana Pavlovská, předsedkyně sboru Jaromír

Máte ve svém okolí někoho zajímavého, s kým by bylo dobré
udělat rozhovor? Napište mi na e-mail redaktor@jaromer-josefov.cz
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Vyš e l st o l n í ka l en d á ř Jiříh o Škopka
Stř e d n í P o l a b í na rok 2 0 19

Nedávno zesnulý akademický malíř Jiří Škopek (1933-2018)
stačil ještě začátkem letošního jara vybrat a sestavit svých 39
plnobarevných pohlednic pro stolní kalendář Střední Polabí
pro rok 2019.

Koncept, obrazová a grafická úprava je dílem Petra Vlčka, Atelier Duplex s. r. o. Zasvěcený text o J. Škopkovi a jeho pohlednicích napsal PhDr. Vlastimil Havlík. Skeny pohlednic vytvořil Oldřich Beznoska a vytiskla tiskárna H.R.G. Litomyšl v roce 2018.
Jak již kulturní veřejnost česká ví, Jiří Škopek vytvořil již přes
560 kolorovaných kreslených, respektive malovaných pohlednic z Čech i Moravy a vydal již několik stolních kalendářů s těmito překrásnými pohlednicemi, jimiž jde proti kýčovitému
nevkusu. V poslední edici se navrací do rodného Polabí. „Nalezneme v nich krajinu, přírodu, zvířata, odkazy k pověstem a historickým příběhům a zejména pak sympatie. Sympatie k domovu,
k vlasti.“ (Dr. Vl. Havlík, Ph.D.) Právě tímto posledním stolním
kalendářem jako by se malíř Jiří Škopek chtěl před svou očekávanou smrtí důstojně rozloučit s rodným Polabím nejen na
Kolínsku, ale i na Jaroměřsku, které se mu od ledna 1952 stalo
trvalým domovem i jeho rodiny.
Ve kvalitně vytištěném kalendáři Škopkových pohlednic ze

středního Polabí si s vydavatelem znovu uvědomujeme, že
„každá ze Škopkových pohlednic má svůj příběh, svoje okolnosti
vzniku. Malířovy pohlednice mají ducha, jsou prodchnuty poezií,
atmosférou dob minulých“ (Vl. Havlík). Pohlednice sledují jaksi
cestu řeky Labe Polabím, takže zde jsou zastoupeny pohlednice s motivy v Hradci Králové, Tři králové ve Smiřicích, kostel
z Josefova, Zima v Kolíně a v rodné Velimi, Staročeská chalupa
v Přerově nad Labem, Ledňáček v Jaroměři, Železniční most
přes Labe u Josefova, kaple sv. Huberta na Starém Plese u Jaroměře, Metličany u Nového Bydžova a Nový Hradec Králové
již na jaře. Připomenuto je Hrabalovo Kersko, starobylé Rožďálkovice, Kunětická Hora, Opatovický kanál, Osice – rodiště
autora nápěvu hymny Kde domov můj Fr. Škroupa, zámek
Kuks s medailonkem F. A. Šporka a M. B. Brauna, opět hlavní
náměstí starobylé Jaroměře, kostel Dobřichov, Zámek a skanzen v Přerově nad Labem, zámek Poděbrady, Hankova rodná
Hořiněves s portrétem tohoto buditele, Kladruby nad Labem
s kladrubskými bělouši, Stará Boleslav s podobiznou svatého
Václava, kostel Dobřenice, Bohumil Hrabal U Tří koček v Nymburku, kostel Velenka a Sadská, v zimě na Labi v Poděbradech
a opět zimní Hradec Králové a Pernštýnské náměstí v Pardubicích. Závěrem se umělec jaksi symbolicky vrací do míst mu
velmi blízkých a drahých, a to do zimní Jaroměře a do rodné
Velimi, kde se v zasněžené krajině na poli ve sněhu choulí čtyři
promrzlé koroptve v pozadí se snově, jaksi rozostřenými vzpomínkami siluety rodné Velimi. Zde se Škopkův kalendář a putování po Středním Polabí uzavírá stejně jako se uzavřel jeho
pozemský život ve čtvrtek 30. srpna 2018. Koupí toho stolního kalendáře, s civilním i církevním kalendáriem během roku
2019, získáte nadčasový bonus ve Škopkových barevných malovaných pohlednicích z kraje blízké srdci nejen umělcovu, ale
i jeho krajanům.
PhDr. Jiří Uhlíř

Di vad lo J a ro m ě ř

Začala další podzimní sezona přátel divadla v Jaroměři.
22. 7. byli Vrchličáci pozváni do Studia DVA v Praze na „Léto
ochotnických divadel“ s Lakomcem. S hrdostí píši – obrovský
úspěch – čtyři sta diváků, kteří aplaudovali ve stoje.
V Jaroměři znovu vyprodaný sál dne 14. 9. a 22. 9. v Třebechovicích. Dne 27. 9. byla derniéra (poslední představení) „Roku
na vsi“ bratří Mrštíků, které si znovu vyžádalo město Hronov.
31. 8. byli herci pozváni účinkovat na 5. benefiční koncert Police
Symphony orchestra (Kladské pomezí mezi Policí a Broumovem) „Když Klučanka přihlíží“, který byl věnován stoletému
výročí naší republiky. Byl to obrovský kulturní zážitek pro čtyři
tisíce přítomných diváků. Účinkoval zde balet Národního divadla, zpěváci Vendula Příhodová, Jan Sklenář a slovenští gymnasti. Večer byl věnován Nadačnímu fondu Hospitál Broumov.
Pravděpodobně v návaznosti na naše představení „Lakomce“
v Praze přišla nabídka z vedení karlínského divadla na spolu-

práci při premiérách 18. a 19. října 2018. Jedná se o vytvoření atmosféry ulice starého Londýna před divadlem. Celá ulice
před divadlem byla pro normální provoz uzavřena. Přes dvacet
herců z Jaroměře v kostýmech z Barrandova předvádělo život
na ulici 19. století.
Jedná se o premiéru kultovního muzikálu „Legenda jménem
Holmes“. Hudbu, text a libreto napsal Ondřej Brzobohatý.
V hlavní dvojroli vystoupí Vojtěch Dyk, jako spisovatel A. C.
Doyle a detektiv Holmes. Jeho protihráčem je Dr. Mariarty, náš
režisér tří minulých představení Vrchličáků „Ženitba, Rok na vsi
a Lakomec a další světci“, herec, taneční a zpěvák Klicperova
divadla Jan Sklenář.
17. a 18. listopadu vás zveme do divadla na pohádku „Princové
jsou na draka“ a Vrchličáci – divadelní zlomte vaz.
Alena Pacáková
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Umělecká kolonie Bastion IV vás zve k návštěvě...
Stromy svůj zlatý poklad pomalu shazují na zem… Ale i my se
s vámi v listopadu chceme o něco podělit – o skutečně bohatý
program.
V první půli října proběhla vernisáž výstavy obrazů našeho člena
Gabriela Alexe nazvaná Obrazy plné moře. Pokud jste její první
zpřístupnění nestihli, máte možnost ji zhlédnout v průběhu celého listopadu. Případní zájemci si mohou čas prohlídky domluvit
na telefonním čísle 720 519 801.
Členskou základnu už máme poměrně širokou a každý přispívá
svou „troškou do mlýna“, ale jestli je někdo skutečně k nezastavení, je to Terézia Kalinayová, která si ve svém textilním ateliéru
na Bastionu IV připravila pro malé i velké spoustu možností kreativně se vyřádit. Pod jejím odborným dohledem budete mít možnost vytvořit si opravdu originální textilní ozdoby – malé anděly,
plstěné ozdůbky, Ježíšky ve skořápce… Podrobnosti najdete na
našich facebookových stránkách, ale také v kalendáriu tohoto
Zpravodaje. Workshop bude vždy probíhat od 16 do 20 hodin
(nemusíte být přítomni celou dobu) a cena činí 40 Kč na osobu.
Kromě přípravy ozdobiček se s Terézií můžete také učit paličkovat. Od listopadu má pro vás připravené kurzy paličkované krajky NITKY K VÁNOCŮM, které budou probíhat každé úterý. Kurz
zaměřený na výrobu vlastních ozdob a osvojení technik krajky je
vhodný pro začátečníky i pokročilé. Začátek vždy v 16:30, konec
v 19:00. Kurzovné za jednotlivé dny vás přijde na 100 Kč, ale v případě, že se do toho pustíte důkladně a rozhodnete se přijít na
všechny lekce, celkem zaplatíte 320 Kč.
Aby ale celý listopad nebyl jen o ručních pracích, můžete se k nám
přijít třeba jen tak pokochat. Skvělou příležitostí bude Prohlídka
gypsotéky Petra Nováka z Jaroměře, která je naplánována na pátek 16. listopadu od 18 hodin. Využijte příležitosti prohlédnout si

odlitky sochařských děl s komentářem autora.
Zvláštnímu druhu sochařství se bude v posledním podzimním
měsíci věnovat další z našich členů, a sice Jan Paďour mladší.
Myslím, že nejvhodnější bude, když ocituji, co o svých mrazivých
plánech napsal sám: „Světoznámý (především na Jaroměřsku)
mladý a pohledný řezbář Jan Paďour ml. byl opět pozván k účasti na tvorbě největší evropské ledové stavby do Tater, kde se již
tradičně na Hrebjenku staví ledová katedrála. Tentokráte bude inspirována Svatopetrskou katedrálou ve Vatikánu. Na stavbu bude
použito více než 220 tun ledu. Stavba potrvá celý listopad a účastní se jí 12 řezbářů z 5 zemí.“ Myslím, že nejednoho z vás potěší
informace, že fotografie z průběhu stavby se budou postupně
objevovat na našem facebooku.
Je mnoho projektů, kterým se v Umělecké kolonii věnujeme, ale
Zpravodaj není nafukovací, takže vám na tomto místě můžu slíbit, že v některém z dalších čísel se dočtete více informací například o Divokolárně, kterou má na svědomí náš všeuměl Aleš
Černý. Z věcí, které by někdo mohl považovat za šrot, dokáže vykouzlit hotové zázraky. Zázraky, na kterých se můžete projet…
Na závěr našeho článku připomínáme, že 15. prosince se na vás
budeme těšit na vánočních trzích, které na čtyřce opět proběhnou – tedy v josefovském Bastionu IV na Okružní 242 (při cestě
z Jaroměře na náměstí odbočíte VLEVO). Kdo je navštívil v loňském roce, může si být jist, že letos budou ještě bohatší. A kdo
je vloni nenavštívil, letos by neměl váhat, jejich atmosféra je jedinečná. Podrobnosti o tom, co vše vás na nich čeká, se objeví
v prosincovém čísle.
Přijďte se k nám přesvědčit, že život je plný barev – nejen na podzim.
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Karlová

J ub i l ej n í r o č n í k s t řelecké s out ěže
" O k l í č v el i t ele pev n os t i"

První den voleb do zastupitelstva města, v pátek 5. října tohoto roku, se na střelnici Vojenského zařízení 5512 v Josefově konal 10. ročník (dnes možno říci již tradiční) střelecké soutěže.
Tuto soutěž, o jejímž konání se před 10 lety zasloužili jaroměřský
starosta Ing. Jiří Klepsa a bývalý velitel zdejší vojenské posádky
pplk. Ing. Jaromír Nečas, pořádá každoročně na podzim Vojenské
zařízení 5512 Jaroměř spolu s městem Jaroměř. Soutěž má 2 části:
soutěžní střelbu ze zavedené armádní pistole a střelbu z malého
samopalu Škorpion jednotlivými ranami. Pravidelně se jí účastní
zástupci firem, zaměstnanci města Jaroměř, zástupci různých
organizací a společností Jaroměřska. Kromě vítězů jednotlivých
disciplínách se o cenu nejvyšší vždy utkají ti, kteří součtem zásahů u obou disciplín dosáhnou nejvyššího bodového ohodnocení.
Na soutěžní střelby se letos přihlásilo 43 zájemců, 35
mužů a 8 žen. Po úvodním přivítání náčelníkem VZ 5512
mjr. Ing. Farbarem, poučením o bezpečnosti při střelbách a seznámením s organizací soutěže řídících střelby
prap. Pavlem Bednářem, se střílející postupně po šesticích
odebírali na palebnou čáru v krytém palebném stanovišti s automatizovaným posunem terčů, kde pod dozorem vojáků z povolání pořádajícího vojenského zařízení odstříleli jednotlivé disciplíny.
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Zájemci mimo soutěž se mohli ve stometrové tunelové střelnici seznámit s novou útočnou puškou naší armády – 5,56mm
CZ 805 Bren A1, která nahradila jako zbraň jednotlivce v AČR
populární samopal vz.58 a s historickou samonabíjecí puškou
7,62mm vz. 52/57, která je dnes ceremoniální zbraní čestných
jednotek a Hradní stráže i když pochopitelně v poněkud zlepšené, avšak modifikované (nestřelbyschopné) podobě. Tuto
pušku v hojném počtu používala naše armáda v 50. a 60. letech
minulého století. Její ceremoniální úpravu, renovace a opravy provádí rutinně právě pořádající vojenské zařízení, které je
celoarmádním opravcem ručních zbraní, děl a ostatní bojové
techniky vyššího stupně. Obě pušky si navíc mohli všichni soutěžící vyzkoušet při střelbě, což samozřejmě velmi oceňovali.
Soutěž ve střelbě z pistole letos zaznamenala novinku, neboť
dříve používaná služební zbraň, tedy pistole vzor 82, byla v soutěži nahrazena již nově zavedenou pistolí CZ 75 SP-01 Phantom.
V té zvítězil pan Jaroslav Bambas z AHNM Pardubice. Ve střelbě ze samopalu vz.61 (Škorpión) absolutním nástřelem zvítězil
Jaroslav Zejda z firmy JIH Military. Celkovým vítězem soutěže
se stal bez jakýchkoliv pochybností pan Josef Horáček, který získal 96 bodů ze 100 možných a kromě 2 druhých míst v
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J ub i lej n í r o č n í k s t řelecké s out ěže
" O k lí č v el i t ele pev n os t i" – pokra čování
jednotlivých kategoriích tak přesvědčil o své střelecké všestrannosti.

Výsledky soutěže:

soutěžícím. Starosta pan Ing. Klepsa se zároveň rozloučil i jako
statutární zástupce města Jaroměře, přičemž popřál všem do
dalších let hodně zdraví, elánu a úspěchů a rovněž vyjádřil své
přesvědčení, že s lidmi, se kterými se na tomto podniku každoročně setkával, bude jistě úspěch dalších ročníků zajištěn.

Kategorie žen:

Soutěž se konala za velmi pěkného slunečného počasí a celá
akce se nesla v duchu přátelské atmosféry. Na závěr starosta
města a velitel posádky předali věcné ceny a diplomy nejlepším

Za pořadatele: Ing. Mgr. Jiří Rakouský (VZ 5512)

O po b y t u t urecký ch v ojá ků v Jos ef ově

V roce 1912, v době okupace Bosny a Hercegoviny Rakousko–
Uherskem, vzplála na jihu Evropy válka balkánsko-turecká.

V této válce bylo zahnáno na 1 300 mužů a asi 60 důstojníků turecké armády na bosenskou hranici. Zde byli rakouským vojskem
zadrženi a v několika městech ve vnitrozemí Rakouska-Uherska
internováni až do skončení války. Do josefovské pevnosti přišlo
postupně 16. listopadu a 12. prosince roku 1912 celkem 372 mužů
a 4 důstojníci. Vojáci byli ubytováni ve dvojitých kasárnách za
zbrojnicí, ještě dnes stále zvaných tureckými kasárnami. Důstojníci si našli ubytování v soukromých domech. Po městě a v přilehlém okolí se mohli volně pohybovat, takže mnozí zde doslova
zdomácněli. Dohled nad nimi měl nadporučík Maroušek. Dle náboženského vyznání bylo z nich 323 mohamedánů, 43 pravoslavných, 9 Arménů a 1 katolík. Někteří vojáci, zvláště pravoslavní,
srbské národnosti, naučili se za čas dosti dobře česky. K místnímu obyvatelstvu chovali se velmi přátelsky, seznamovali se
i s mládeží. Školní děti měly v té době po kapsách plno drobných
kovových tureckých mincí. Občanstvo pak rádo vyměňovalo
zlaté peníze medžidije, odpovídající ceně rakouské 20 koruny.
Sběratelé si kupovali pohlednice, na kterých byli tito zajatci vyfotografováni buď jednotlivě, nebo v celých skupinách a dávali si je podepisovati. Mnoho z nich však psát neumělo, a proto
stále u sebe nosili mosazná pečetítka s rytým tureckým písmem
– svým jménem.
Sedm z internovaných tureckých vojáků v Josefově zemřelo.

Naše podnebí jim nesvědčilo. Byli pohřbeni na josefovském
hřbitově při jižní zdi, všichni tváří směrem k Mekce. Zajímavý
byl jejich pohřeb. Nebožtík bez rakve byl zabalen do bílé látky
a nesen na prkně ve velmi rychlém tempu směrem ke hřbitovu,
přičemž jednotliví nosiči se neustále střídali. Hrob byl vykopán
poměrně mělký. Po uložení nebožtíka seděli jeho souvěrci okolo hrobu na bobku a dlouze se modlili. Hroby zde pohřbených
Turků byly časem srovnány se zemí, ale aby památka na ně nezanikla, byl na hřbitovní zeď připevněn měděný epitaf zdobený
barevným smaltovaným tureckým znakem se jmény všech sedmi
pochovaných vojáků. Po uzavření míru byli z Josefova ve dnech
3. července a 2. srpna 1913 všichni internovaní turečtí vojáci dopraveni do Rjeky a pak dále do Cařihradu. Jeden z nich, starší již
člověk, měl s sebou v Josefově o trochu víc než jiní stříbrných
a zlatých peněz. Z nedůvěry k okolí si je tajně zakopal v polozřícených hradebních chodbách za bývalou novoměstskou branou. Když se pak Turci chystali k odchodu do vlasti, chtěl si svůj
poklad vyzvednout, bohužel jej ale nenašel. Buď byl při ukládání
svého pokladu zpozorován a okraden, nebo se mu jej zkrátka
nepodařilo nalézt. Uschované peníze hledal tak dlouho, až nakonec v labyrintu hradebních chodeb zabloudil. Jeho druzi zatím
odjeli a ubožáka, hledajícího stále své peníze, našli po několika
dnech na smrt vysíleného místní občané. Po zotavení byl i tento
turecký vojín poslán za ostatními do své vlasti. Jiná verze vypráví, že zde zůstal úmyslně, aby cestou domů o svůj poklad nebyl
některým ze svých bývalých spoluzajatců okraden. V Josefově
se dodnes udržuje pověst, že tehdy tento turecký voják svoje zakopané zlaté medžidije a stříbrné para nenašel, a že tak dosud
čekají na svého šťastného nálezce.
Pozn.: Měděný epitaf měl rozměry 85 x 75 cm, vyobrazen na
něm byl turecký znak a letopočet 1932. Na svůj náklad jej dal pořídit Vladislav Čerych. Zhotovil jej místní klempíř Stanislav Rejchrt
v ceně 383 Kč. Epitaf byl na jižní vnitřní zeď hřbitova připevněn
v pátek 5. srpna 1932 o turecké neděli zvané Džuma.
Zdroj: Jan VACEK: O pobytu tureckých vojáků v Josefově, text vypracovaný pro vysílání Rozhlasu po drátě, odvysíláno dne 18. srpna 1958,
Kniha č. 1
Text upravil a foto z vlastního archívu: Jindřich Polák
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Mistrovství světa mažoretek v Jihoafrické republice
Ve dnech 20. - 22. 9. 2018 jsme se zúčastnily Mistrovství světa vystupovaly se svými choreografiemi. První den nás velice potěmažoretek v dalekém Kapském městě v Jihoafrické republice. šila Natálie K., která se se svým SOLO BATON SENIOR umístila

ve veliké konkurenci na krásném 5. místě. V podvečer 21. 9. se
nám povedlo získat ten nejcennější kov, a to ZLATO, tím pádem
titul Mistryň světa pro rok 2018 v disciplíně, které se věnujeme
nejkratší dobu trénování – MINI FLAG SENIOR.
Další umístění byla: DEFILÉ BATON CLASSIK, PÓDIUM POM-POM SENIOR. Za tyto dvě choreografie jsme získaly k naší velké
radosti další ocenění. Tituly II. mistryň světa pro rok 2018. I další
dívky a choreografie si odnesly pěkná, i když ne medailová ocenění.
4. místo – MIX SENIOR
4. místo – DEFILÉ POM-POM
8. místo – SOLO POM-POM SENIOR – Natálie K.
9. místo – SOLO POM-POM SENIOR – Dagmar. P.
6. místo – DUO POM-POM SENIOR – Dagmar P. a Jana K.

Na místo konání soutěže jsme se vypravily za vydatné pomoci
některých rodičů již 13. 9. 2018. Po 16 hodinách pro nás nekonečného letu jsme byly na místě. Před vlastním konáním soutěže
jsme tak měly dostatek času na aklimatizaci a návštěvu těch nejhezčích míst v Kapském městě. Kromě, pro všechny známé, Stolové hory jsme navštívily také místní Botanickou zahradu, kde si
některé z nás pohladily i krokodýla. Od 20. 9. 2018 nás již čekal
maraton vystoupení v místní krásné Aréně. Zde jsme průběžně

Pak už nás čekala jen neděle a dlouhý návrat do České republiky. Byly to krásné dny se spoustou krásných zážitků a ocenění
nejen pro nás, ale pro celou českou reprezentaci. Na tento zážitek a soutěž nikdy nezapomeneme. Děkujeme Městu Jaroměř
a Královehradeckému kraji za to, že nám umožnil být součástí
těchto nezapomenutelných chvil.
Mažoretky CARMEN při DDM Klíč Jaroměř

Fl a s h sla v í č t v rt s t olet í

Letos na podzim tomu je přesně 25 let od doby, kdy dvě mladé
dívky, sestry Lenka a Pavla Halašovy, položily základy skupiny
scénického tance Flash a vepsaly se tak do srdcí a životů nejen
svých budoucích tanečnic a tanečníků, ale i do života a kulturně
vzdělávacího dění našeho krásného města Jaroměře.
Původní záměr zakladatelek zabavit sebe a své přátele tancem
se za ty dlouhé roky přetavil v touhu šířit povědomí o tomto
krásném umění mezi děti, mládež i veřejnost, dát desítkám
možná i stovkám dětí možnost smysluplně trávit svůj volný čas,
naučit zodpovědnosti, kázni, tvrdé práci. V průběhu let se malá
skupina Flash převtělila v těleso čítající na 80 aktuálních aktivních členů a v návaznosti na taneční projekty za hranicemi České
republiky inovovala svůj název na Flash Dance Company.
Jako tanečníci, ať už současní či bývalí, můžeme konstatovat,
že díky FDC a Lence Halašové, jakožto taneční pedagožce a choreografce, jsme získali prostor pro svou realizaci, přátele, nespočet různorodých zkušeností, objevili lásku k tanci, hudbě,
kultuře a v Lence samotné získali mentora i v dalších oblastech
našich životů, tanec přesahující. Za těch 25 let toto těleso dovedla od malé skupinky k soboru velmi uznávanému v kategorii
amatérské taneční tvorby. Nyní jsou členy děti od prvních tříd
po dospělé seniory účastnící se přehlídek, soutěží a festivalů jak
v dětských, tak dospělých kategoriích.
Za dlouhou historii souboru jsme získali stovky ocenění, desítky
významných vítězství, byli jsme hosty na místních i mezinárodních tanečních festivalech (př. Jiráskův Hronov, Otevřeno Kolín,
Dublin Youth Dance Festival a spousty dalších), dosáhli jsme

18

významného celorepublikového posunu v odvětví chlapeckého tance, jeden z našich tanečníků se pod Lenčiným vedením
zúčastnil významné mezinárodní soutěže Eurovision young
dancers, kam postoupil jako vítěz národního kola. To vše má za
výsledek nejen významnou reprezentaci našeho města, ale hlavně významnou roli v našich životech, do kterých se Flash Dance
Company vepsala velkými písmeny.
Proto jsme se rozhodli oslavit tuto událost 9. listopadu, a to na
scéně našeho domovského divadla, kde uvedeme celovečerní
taneční představení pod názvem FRAGMENTY.
Tento taneční projekt dovolí nahlédnout vám divákům do světa současné amatérské taneční tvorby, ujasnit si, co je vlastně
scénický tanec či contemporary, nastíní, proč je pro nás tanec
a hudba drogou a poskytne všem nevšední kulturní i emocionální zážitek.
Flash Dance Company
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Sport

"O putovní pohár" – silový dvojboj 2018
POWERLIFTING JAROMĚŘ z.s., Na Valech 201, Jaroměř (není
členem žádné federace) pořádá otevřenou soutěž, dvojboj
v benchpressu RAW a v mrtvém tahu RAW pro širokou veřejnost.

Termín: 		
Pravidla:
Kapesní prav.:
Místo: 		
Kategorie:
Hl. pořadatel:
Startovné:
Uzavírka přih.:

15.12.2018
http://fitnessjaromer.sweb.cz/wp-content/
uploads/2018/10/Pravidla_ST_Federace.pdf
http://fitnessjaromer.sweb.cz/wp-content/
uploads/2018/10/kapesni_pravidla.pdf
FITNESSCENTRUM, Na Valech 201, Jaroměř
Dorostenci - 15–18 let, Junioři - 19–23 let; Muži
- 24 a více; Ženy. Bez rozdílu vah. Přepočet
bodů podle koeficientu wilks.
Josef Krška, tel. 775 226 236
400 Kč uhrazeno do 20.11.2018, potom startovné 600 Kč.
30.11.2018

Hokejová školička odstartovala!

Ve čtvrtek byla zahájena tradiční akce hokejového klubu mládeže HCM Jaroměř pro nejmenší děti z Jaroměře a okolí ve
věku 4 až 7 let. Předcházela tomu propagační kampaň, registrace účastníků a zapůjčování nezbytné výstroje. Do projektu, jehož hlavním cílem je naučit děti bruslit, se přihlásilo
110 zájemců o bruslení a hokej. Čtvrteční zahajovací lekce se
zúčastnilo na 70 dětí, jejich prvními kroky je na ledě provázelo 18 trenérů, mladých hokejistů (dorostenců a juniorů)
a také rodičů. Zábavnou formou v několika skupinkách podle
úrovní se děti seznamovaly se základními principy pohybu na
ledě. Děkujeme všem rodičům, že svoje děti vedou k aktivnímu způsobu trávení volného času.
HCM Jaroměř

Soutěžící startují na vlastní nebezpečí. Prosíme diváky vezměte s sebou obuv na přezutí.
9.00 hod.
		
10.00 hod.
		
		
		
		
		

Prezentace – vážení; ověření věku, nahlášení váhy prvního pokusu bench pressu - min.
25 kg, navyšování – násobek 2,5 kg.
Podpis prohlášení.
Zahájení (pro urychlení ihned po prezentaci)
1. disciplína – benchpress.
Přestávka 20 min. na rozcvičení.
2. disciplína – mrtvý tah.
Přestávka 15 min.
Vyhlášení výsledků.

Pořadí soutěžících – podle nahlášené váhy pokusu, začíná se
od nejnižší váhy. Max. počet soutěžících 25.
On-line přihláška:

http://fitnessjaromer.sweb.cz/index.php/
souteze/dvojboj/

Účast je nutno potvrdit zaplacením startovného do 30.11.2018.
Kdo nemá zaplaceno, není přihlášen!!! Zasílejte na účet.
Bankovní spojení:
Zpráva pro příjemce:

Číslo bankovního účtu 218340657/
0600; MONETA Money Bank.
Jméno a příjmení.
Powerlifting Jaroměř
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Z okolí

LISTOPAD

Ak ce n a h r a d ech a zá mcích
l i s to p a d 2 0 1 8

17., 18., 24. a 25. listopadu: hospitál Kuks.

29. září – 4. listopad: státní zámek Litomyšl.

Vánoční trhy v Kuksu. Vánoční tematikou prosvícené
a provoněné bývalé kukské lázně. Mnoho stánků s nápady na
vánoční dárky a dekorace. Chybět nebude teplá medovina, ani
regionální dobroty. Organizuje: České farmaceutické muzeum.
(www.hospital-kuks.cz)

Výstava Příběh zámku Litomyšl. U příležitosti zámeckých narozenin bude představena architektura a stavební
vývoj zámku a život na zámku, a to ve dnech všedních i svátečních. Výstava bude doplněna o vybrané stavební součásti,
historický mobiliář a kuriózní drobnosti, které se váží k dějinám
zámku a veřejnosti jsou běžně nedostupné eční v rámci výstavy. (www.zamek-litomysl.cz)

30. listopadu – 2. prosince: státní zámek Náchod.
Advent pro veřejnost. Prohlídky adventně a vánočně
vyzdobených interiérů zámku. Od 10 do 15 hodin. (www.zamek-nachod.cz)

Týden vzdělávání dospělých.

3. - 4 . listopadu: státní zámek Zákupy.
Prohlídky pro opozdilce – výročí 200 let od vyhlášení
vévodství zákupského. Tradiční prohlídky interiérů pro „opozdilce“ budou letos obohaceny ukázkami z velkého orchestrionu z 19. století v předpokoji císařova apartmá, ale navíc se budou týkat osobnosti Napoleonova syna Orlíka, jenž byl krátký
čas vévodou zákupským. (www.zamek-zakupy.cz)

10. – 11. listopadu: státní zámek Zákupy.
Osmičková výročí – Mimořádné zpřístupnění prvorepublikového bytu nadlesního (v přípravě) – 100 let vzniku republiky. (www.zamek-zakupy.cz)

23. června - 18. listopadu: Soubor lidových staveb Vysočina.
Osmičková výročí – Magické osmičky: 1848 – 1948 –
1968. Výstava v Pickově domě čp. 178 věnovaná proměnám
způsobů života na venkově v uvedeném období. Od zrušení
roboty, přes kolektivizaci až k normalizaci. (www.betlem-hlinsko.cz)

Přijďte si prožít akci Týden vzdělávání dospělých, která opět
nabídne bohatý program! Letošní ročník se uskuteční v Náchodě od 6. do 10. listopadu 2018 pod názvem „Nejen vzděláváním k pestřejšímu životu“. V letošním roce nabízíme aktivity zaměřené na tvořivost, kreativitu a sdílení zkušeností
a informací, protože i to jsou způsoby, jak člověka vzdělávat
a poznávat sám sebe. Jednotlivé akce budou probíhat nejen
v prostorách Úřadu práce v Náchodě, ale i ve vlastních prostorách zapojených subjektů a organizací. Účast pro všechny zájemce je zdarma. Více informací o programu naleznete
během října na Úřadě práce či na www.kr-kralovehradecky.
cz. Zdejší Týden vzdělávání dospělých organizuje Kontaktní
pracoviště Náchod ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR.
Bc. Markéta Rýdlová

Akce na listopad 2018 v Královských věnných městech

Dvůr Králové nad Labem
INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA, STOPA – VYŘEŠ
ZLOČIN
22. 11. 2018 - 31. 1. 2019
www.muzeumdk.cz
Hradec Králové
MARTIN NA BÍLÉM KONI POD BÍLOU VĚŽÍ
11. 11. 2018
www. hradeckralove.org
HUDEBNÍ FÓRUM HRADEC KRÁLOVÉ
20. - 27. 11. 2018
www. hfhk.cz
Chrudim
UKONČENÍ TUR. SEZÓNY V MUZEU BAROKNÍCH SOCH
4. 11. 2018
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www.chrudimsobe.cz

17. 11. 2018
www.novybydzov.cz

KATEŘINSKÉ POSVÍCENÍ NA RESSELOVĚ
NÁMĚSTÍ
24. 11. 2018
www.chrudimsobe.cz

Trutnov

Mělník
PRŮVOD SV. MARTINA
9. 11. 2018
www.melnik.cz
Nový Bydžov

MARTIN A ...
11. 11. 2018
www.uffo.cz
Vysoké Mýto
MONKEY BUSINESS
24. 11. 2018
www.mklub.cz

DUŠIČKOVÁ JÍZDA
3. 11. 2018
www.novybydzov.cz

CESTOVATELSKÝ FESTIVAL OKOLO SVĚTA
26. - 30. 11. 2018
www.muzeum-myto.cz

MARTINSKÝ JARMARK + SLAVNOSTI DŘEVA

Více informací na www.vennamesta.cz
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Kalendárium

Pořádá: MKS

1. listopad
Cry baby cry
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
1. listopad
Worshop – textilní anděl
16.00 – 20.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
2. listopad
Jak to bývá u medvědů
16.30 a 17.30 hod.
Městské divadlo – učebna Suterén
Pořádá: LD Maminy Jaroměř
4. listopad
Smrt a dívka
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

8. listopad
Worshop – plstěné ozdoby
16.00 – 20.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV

13. listopad
Jan Palach – kinoklub
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál

15. listopad
Josefovské podzemí očima speleologa a geologa
17.30 hod.
Wenkeův dům
Pořádá: Městské muzeum v Jaroměři
16. listopad
Prohlídka gypsotéky P. Nováka
18.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
17. a 18. listopad
Princové jsou na draka
15.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

9. listopad
Fragmenty
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: Skupina Flash

11. listopad
Králíček Petr – kinoklub
15.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

15. listopad
Workshop – recyklované ozdoby
šité
16.00 – 20.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV

20. listopadu
Musica Dolce Vita
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
22. listopad
Workshop – skořápkové ozdoby
16.00 – 20.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
23. listopad
Mužkaření
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

23. listopad
Autorské čtení Pavla Fialy
18.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
24. listopad
Hráči
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
25. listopad
O zakletém hadovi
13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
Pořádá: LS BOĎI Jaroměř
27. listopad
Pepa – kinoklub
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
28. listopad
Workshop – vlněné postavičky
16.00 – 20.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
30. listopad
Jak Rózička štěstí našla
16.30 hod.
Městské divadlo – učebna Suterén
Pořádá: LD Maminy Jaroměř
1. prosinec
Advent v muzeu
9.00 - 14.00 hod.Wenkeův dům
Pořádá: Městské muzeum v Jaroměři
2. prosinec
Adventní den v Jaroměři
10.00 – 17.30 hod.
Nám. ČSA
Pořádá: Město Jaroměř a MKS

Stomatologická pohotovost – 08.00-10.00 hod.
27.10. a 28.10.
MUDr. Erika Uhlířová
Průmyslová 146, Jaroměř
491 815 475
03.11. a 04.11.
MUDr. Jaroslav Ožďan
B. Němcové 13, Česká Skalice
491 452 789

10.11. a 11.11.
MUDr. Karel Kalfus
Česká 50, Jaroměř
491 815 077

17. 11. a 18.11.
MUDr. Lucie Strnadová
Z. Němečka 130, Josefov
491 812 495
24.11. a 25.11.
MUDr. Ivona Plšková
Komenského 554/a, Česká Skalice
491 451 300
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LISTOPAD

Je po komunálních volbách
Co nám přinese nové volební období, mohou napovědět volební programy. Nebude proto na škodu si je připomenout.
Ano, město nevzkvétá, ale žije, tak ve Zpravodaji odpověděl na
předvolební kritiku končící starosta. Jak je město dobrým místem pro život lze posuzovat z mnoha úhlů. Názor občanů se
projevuje především ve volbách. Dostavilo-li se k volebním urnám jen 37 % voličů, což je nejméně ze všech měst a obcí okresu
Náchod, pak se lze ptát, zda to je výraz spokojenosti občanů či
naopak. Spíše se jedná projev lhostejnosti, který je dlouhodobý a vypovídá také o stavu města. Leccos by mohly říci statistické údaje ČSÚ, ale k dispozici jsou nepříliš aktuální data z roku
2011. Jisté je, že od roku 2001 počet obyvatel Jaroměře pravidelně klesá, ale tento trend se týká většiny venkovských měst.
Volební programy nepřinesly žádné velké vize nebo plány, jako
například v Náchodě, které by mohly město výraznějí posunout v jeho vývoji. Za takový nelze považovat návrh usilovat
o zapsání Josefova na Seznam kulturního dědictví UNESCO.
S ohledem na přetrvávající neúspěšnost českých nominací jde
o návrh zcela nereálný. Ostatně zápis je vizitkou výborně opravené památky, nikoliv prostředek k získání peněz pro památku
chátrající. Dosti mě udivil návrh oprášit Plán dlouhodobého
strategického rozvoje města, který byl schválen v loňském
roce. To už stačil natolik zastarat? Nešel také přehlédnout návrh na slevy pro důchodce a rodiny s malými dětmi na vodné
a stočné, což by mělo logiku, kdyby jaroměřská voda patřila
mezi nejdražší v republice a nikoliv mezi nejlevnější, v Náchodě
je voda dražší o více jak 20 Kč.
Jinak volební programy slibovaly obvyklý „standard“. Podporu sportu, volnočasovým aktivitám, kultuře, sociálním službám
a zdravotnictví, dále pořádek a bezpečnost, opravu chodníků
a vozovek, modernizaci veřejné správy, podporu bydlení a získávání státních a evropských dotací. Z konkrétních akcí zmiňovaly dálnici a obchvat Jaroměře, plavecký bazén, dopravní
terminál, rekonstrukci čistírny odpadních vod a revitalizaci
Josefova, když jen málokdo má proveditelnou představu, jak
s nahromaděnými josefovskými problémy pohnout. Přehlíženým problémem je špatný stav části hradeb, za které město
odmítá převzít odpovědnost, ačkoliv se pod nimi nachází prohlídkový okruh podzemních chodeb a čeká se, až v nejohroženějším místě spadne klenba turistům na hlavu.
Stejně tak je zajímavé, co v programech nebylo nebo jen výjimečně. Nikdo se nechtěl zavázat k rekonstrukci jaroměřského náměstí, tak halasně vyhlášené před čtyřmi roky. Náměstí
přitom patří k nejhezčím v republice, škoda jen těch několika,
dlouhá léta neopravených fasád soukromých domů. Výměna
některých inženýrských sítí je nezbytná, úprava povrchů žádoucí, ale toužebné oživení to náměstí nepřinese. Příčiny jeho
současného „neživota“ jsou mnohem hlubší a nápravu naznačuje třeba již zmíněná strategie rozvoje města. Nikomu zřejmě nevadí stav pošty (jak může moderní pošta vypadat, nabízí
Česká Skalice) nebo ještě mnohem horší prostory odboru dopravy městského úřadu (moderní úřad lze třeba vidět v Novém
Městě nad Metují). A co dlouhé čekání před železničním přejezdem v ulici 5. května, které bývá snad delší než v dobách,
kdy se závory stahovaly ručně. Na lepší komunikaci městského
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úřadu s veřejností také nikdo moc netlačí. Starosta a tajemnice
úřadu si nepamatují, proč byl zamítnut návrh elektronicky zveřejňovat podkladové materiály pro jednání zastupitelstva, jak
je tomu třeba v Náchodě. Odpověď přitom asi nebude složitá,
kvůli anonymizaci osobních údajů by trochu narostlo úřednické práce. Rozpočet města je bez jakéhokoliv komentáře zveřejňován na hlavní webové stránce jen na začátku roku, jeho
průběžnou aktualizaci je třeba hledat mnohem složitěji a lze
závidět rozklikávací rozpočet města na webu Broumova. Žije
se v Jaroměři celkem dobře, ale mohlo by ještě trochu lépe.
Pavel Mertlík

Ukliďm e svět, ukliďm e Česko 201 8

V sobotu dne 15. září 2018 se do celosvětové dobrovolnické
akce s názvem „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018“ probíhající na celém území České republiky zapojily i děti z Dětského
domova, Základní školy speciální a Praktické školy v Jaroměři.

Cílem celé akce bylo uklidit nelegálně vzniklé černé skládky
a hlavně nepořádek.
Pod vedením vychovatelů se děti rozdělily do několika skupin
a podle svých možností a schopností vyrazily do boje s odpadky. Nejdříve dostaly rukavice a pytle na plast, sklo, papír
a směsný odpad a pak už „hurá“ do okolí dětského domova.
Každá skupina prošla předem vybranou trasu. Během ní uklízela nepořádek na ulicích v okolí školy a dětského domova,
Kostela sv. Jakuba a části Jakubského Předměstí. Ani nedaleký
park, okolí řeky a místní cyklostezka nezůstaly bez povšimnutí.
Během akce byly samotné děti překvapeny, kolik odpadků se
nasbíralo. A snad si i uvědomily, jak důležité a prospěšné bylo
se takové akce zúčastnit.
Pochvala a poděkování od místního obyvatele, který dětem
za jejich úsilí předal několik sladkostí, byla sladkou tečkou pro
všechny děti na závěr celé dobrovolnické akce.
Lenka Kopsová, DiS.
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Koncert u sv. Jakuba
Děkujeme upřímně za snahu pomoci klientům Domova sv. Josefa za velké nasazení folkové skupině z Jaroměře AltanTrio
a 2JAJA, a to zejména manželům Šimkovým.

pertoáru Spirituál Kvintetu, Devítky, Marien, Druhé Trávy aj.
vonící po létu, ale také písničky z vlastní tvorby, ty zas "voněly"
patriotismem a láskou k Jaroměři.
I když v kostelíku bylo překvapivě chladno, z folkové seskupení
AltánTrio a 2JAJA sálalo teplo. To lidské, člověčí, které vyzařuje dobrý pocit z pomoci lidem, které jsou odkázáni na pomoc
druhých.
V pokladničce jsme našli 3.720 Kč a věnujeme je tam, kde teď
finance nejvíce chybí – na ergoterapii a logopedii. Děkujeme!
Jitka Holcová, fundraising a P.R.

Galavečer se uspořádá až příští rok.
Ti z vlastní iniciativy uspořádali v pořadí již druhý koncert a výtěžek dobrovolného vstupného věnovali nemocným roztroušenou sklerózou.
Atmosféra večera 6. října v podvečer, kdy jejich příznivci přišli
do kostela sv. Jakuba, byla velmi milá. Navodily ji písničky z re-

So k o lsk é j ez d ec ké h ry

Vážení občané, vzhledem k nízkému počtu zaslaných nominací jsme se rozhodli letošní slavnostní galavečer odložit na
rok následující. Všem, kteří jste nám zaslali nominace, děkujeme, budou uchovány do příštího roku.
Mgr. Markéta Drahorádová, kulturní referent

Životní jubileum v srpnu 2018 oslavili:

V sobotu 8. 9. 2018 uspořádal jezdecký oddíl Sokol Josefov
v areálu Equicentra podzimní jezdecké hry.

Alena Čertnerová		
Jarmila Hofmanová		
Jaromír Kašpar			
Maria Beňáková		
Helena Rezková		
Marie Jakoubková		
František Soukup		
Eva Andrejsová			
Irena Holečková		
Zdeněk Krušina			
Juliana Ježková		
Ludmila Čapková		
Jozefa Sekyrová		
Jarmila Horáková		

85
91
92
89
87
89
86
89
85
89
92
88
85 (červenec)
92 (červenec)

Životní jubileum v září 2018 oslavili:

Za krásného počasí bylo možno vidět 65 startujících v pěti soutěžích.
Z našeho oddílu se zúčastnila juniorka Tereza Bártlová, která
obsadila s koněm Cox 2x 3. místo v soutěži 80/90 a 90/100 cm.
Dále žákyně Alice Jansová s koněm Cerman zvítězila v parkuru
70/80 cm.
Vladimíra Traxlerová

Lydie Bursová			
Ludmila Limberská		
Milan Trnčík			
Milena Skořepová		
Drahomíra Chalupová		
Václav Skořepa			
Věra Stejskalová		
Věra Hájková			
Jaroslava Hájková		
Zora Jakubcová		
Věra Marvanová		
Božena Zachařová		

89
87
89
90
91
88
91
85
88
96
100
89
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Tipy pro vás

LISTOPAD

Mě s t sk á k n i h o v n a Ja roměř

Vážení čtenáři a přátelé knihovny,
s nadcházejícím podzimem ubývá práce na zahrádce a zkracují
se dny, proto bychom Vás rádi pozvali na tyto akce:
Pondělí 5. 11. – Pobočka Zavadilka – 14:00 – Čtení na Zavadilce.
Přijďte si poslechnout úryvek z knížky anebo povídku. Vybíráme pro vás z nejlepších knih.
Středa 21. 11. – Hlavní budova – 17:30 – S Barčou o Superstar.
Přijďte si poslechnout něco o účinkování v soutěži Československá Superstar 2018 a pohled do zákulisí očima rodičů. Jak
soutěž probíhá a co v televizi neuvidíte. Součástí budou hudební ukázky rodiny Žárských ze Semonic.
Středa 28. 11. – Hlavní budova – 17:30 – Soukromý život Emy
Destinové. Ludmila Konvalinková volně naváže na svou říjnovou přednášku o kariéře Emy Destinové.
Během měsíce října a listopadu probíhá v knihovně celostátní
akce Skautská pošta ve spolupráci s Českou televizí – kanálem
ČT D (déčko). Více informací naleznete na www.skautskaposta.cz.
Mimo tyto akce budou probíhat besedy pro družiny prvních
tříd ZŠ Boženy Němcové a ZŠ Na Ostrově. Dále budou probíhat
informační lekce pro žáky základních škol.

Další aktuální dění v knihovně naleznete na www.knihovnajaromer.cz a na našem facebooku.

Knihovna a gymnázium = společná cesta.
Městská knihovna v Jaroměři po dlouholetém úsilí navázat
spolupráci s místním gymnáziem našla společné téma, které
zaujalo pozornost středního školství. Knihovna nabídla gymnáziu přednášku na téma CITACE A PLAGIÁTORSTVÍ.
Ta by mohla mnoha studentům směřujícím za vyšším stupněm vzdělání pomoci při jejich vysokoškolských písemných
aktivitách.
O citacích a citačním manažeru (aplikaci citace.com) bude
vykládat její duchovní otec a jeden z největších odborníků
PhDr. Martin Krčál autor knihy Naučte (se) citovat a nejaktuálnější odborné oborové publikace Knihovnické fondy, procesy a služby.
Tento odborník na citování je vyučujícím z Kabinetu informačních studií a knihovnictví (KISK) na Masarykově univerzitě v Brně. Přednáška proběhne v úterý 13. 11. 2018 v Městské
knihovně v Jaroměři. Kromě středoškolských studentů jsou
samozřejmě zváni a vítáni i ostatní zájemci z řad veřejnosti o
tuto problematiku.
Marta Valešová

O po h á r st a r o st y
v tr o j ko v ém ma riá š i

Čtyřkolová soutěž v trojkovém mariáši O pohár starosty města Jaroměře pro rok 2018 pokračovala třetím kolem v sobotu
20. října 2018 v jaroměřské restauraci Růžovka.
V dopoledních hodinách se na místě setkání sešlo celkem
28 hráčů převážně z Jaroměře, nejvzdálenější účastník přijel
ze Semil. Po pěti hodinách mariášového zápolení se na prvním
místě umístil Josef Dušek, druhé místo obsadil František Dvořák (Jaroměř), třetí místo Jan Šoška z Trutnova. Další pořadí:
4. Jaroslav Borůvka (Jaroměř), 5. Ladislav Rudolf (Dvůr Král. n.
L.), 6. Jiří Poslt (Jezbiny), 7. Karel Dvořák (Šestajovice), 8. Martin Voborník (Šonov), 9. Jan Vít (Sviňišťany), 10. Rudolf Ptáček
(Jaroměř). Do první dvacítky se z jaroměřských hráčů vešli na
15. místo Viktor Vich a na 18. místo Zdeněk Novotný.
V celkovém pořadí je po třech kolech v čele soutěže Josef Dušek se 74 body, druhý Jaroslav Borůvka má 64 b., třetí Karel
Dvořák má 62 b. Další pořadí: 4. Rudolf Ptáček 61 b., 5. František Dvořák 60 b., 6. Jitka Vítková 59 b., 7. Zdeněk Novotný
42 b., 8.-9. Jiří Poslt, Bohumil Vašíček 41 b., 10. Ladislav Rudolf
38 b., 14.Viktor Vich 32,5 b., 17. Jaroslav Martinec 27 b., 19. Lubomír Derner 25 b.
Pořadatel soutěže spolek Trojka Jaroměř děkuje sponzorům
Městu Jaroměř a pekárně Beas Choustníkovo Hradiště za podporu turnaje, personálu restaurace Růžovka za velmi dobré
občerstvení v příjemném prostředí.
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Příští – čtvrté, a zároveň poslední, kolo této soutěže pro rok
2018 se bude konat v sobotu 15. 12. 2018 opět v restauraci Růžovka. Všichni hráči, příznivci a zájemci o tuto hru – jste srdečně vítáni.
Za spolek Trojka, Josef Dušek

Setkání s Mikulášem a č erty

TJ Sokol Jaroměř Vás zve v úterý 4. 12. 2018 od 16,00 hodin
do tělocvičny u nového letního stadionu na tradiční setkání
s Mikulášem a čerty.
Pro děti budou opět připraveny soutěže o sladké ceny a ukázka oddílu.
Potom pozveme Mikuláše se svou družinou, aby rozdal dárky.
Prosíme, dárky předávejte dobře zabalené a označené. Přezůvky s sebou.
Vstupné: rodiče 30 Kč, děti 20 Kč.
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Tipy pro vás

Městské muzeum v Jaroměři
Navštivte tradiční Advent v muzeu!
Městské muzeum v Jaroměři si Vás dovoluje pozvat na tradiční
Advent v muzeu, který se bude konat v sobotu 1. prosince, a to od
9 hodin do hodin odpoledních.
Po minulém ročníku akce, kdy byl program z technických důvodů částečně omezen, bude program letošního Adventu naopak
mimořádně pestrý: V dopoledních hodinách (od 9 hodin) budou
ve dvoraně Wenkeova domu vystupovat dětské pěvecké sbory
jaroměřských a josefovských školek a škol. Sál je nově ozvučený,
a díky tomu budou diváci dobře slyšet i nejmenší zpěváčky. V prvním patře, tedy na „ochozu“ dvorany, budou opět vést svou mimořádnou modrotiskařskou dílnu „mohykánové textilní tradice“,
pánové Bartoš s Pluchou, kteří budou nově i prodávat různé textilní výrobky zdobené touto technikou. Pro děti bude modrotiskařská dílna opět zdarma, a to do vyčerpání textilních polotovarů. Ve
stejném prostoru bude předvádět perníkářské řemeslo další nositel lidové tradice, pan Aleš Vostřez. I tento mistr bude své výrobky
nabízet k prodeji. Rukodělnou část programu již tradičně doplní
vánoční dílničky vedené kolegyněmi z DDM Klíč.
Od 13 hodin vystřídá dětské sbory adventně laděný koncert semonického kytarového a pěveckého dua Barbory a Radima Žárských,
s názvem „Barča s otcom“. Slečna Barbora byla účastnicí vyšších
kol soutěže „Česko hledá superstar“ a koncert jistě bude velmi
příjemným vyvrcholením celého muzejně-adventního dne.
V oddělené prostoře ve druhém patře Wenkeova domu bude prostor pro celodenní Adventní trh. Ve výběru pozvaných prodejců

jsme se soustředili na to, aby sami prodejci byli i přímo výrobci
svého tradičního, řemeslně vyrobeného zboží. K prohlédnutí a zakoupení zde tak budou např. výrobky keramické, výrobky ze šustí
a levandule, paličkovaná krajka, dřevěné hračky a výrobky z medu
a vosku. Ve druhém patře bude také stánek s občerstvením „Na
špalkách“, provozovaný panem Mertlíkem. Občerstvení bude
v provozu po celý den. V předsálí bude připraven prostor k odpočinku a konzumaci.
Celý program je zamýšlen tak, aby byl příjemným pro celé rodiny,
děti i dospělé. Jeho prostorové uspořádání zaručuje, že se jeho
jednotlivé části nebudou navzájem rušit.
Vstupné na program je dobrovolné. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Mgr. Rudolf Havelka, Ph. D.

Veřejné bruslení ŘÍJEN.
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle

03.11.2018
04.11.2018
10.11.2018
11.11.2018
17.11.2018
18.11.2018
24.11.2018
25.11.2018

14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.

Če s k ý E lv i s z n o v u v y s t oupí
v j ar o měřsk ém d iv a d le
Loňský velmi úspěšný adventní koncert českého Elvise Vladimíra
Lichnovského v jaroměřském divadle byl důvodem, proč jsem se
rozhodl tento koncert znovu zopakovat.
Připomeňme si kdo je Vladimír Lichnovský. Vladimír pochází z Příboru na Moravě a zpěvu Elvisových písní se věnuje již od roku
1998. V roce 2004 se zúčastnil mezinárodního evropského klání
imitátorů Elvise Presleye, které se konalo v anglickém Blackpoolu.
V konkurenci s dalšími dvaapadesáti soutěžícími, napodobujícími
tuto legendární postavu, obsadil druhé místo. Takřka přes noc se
stal miláčkem anglického publika, které rozehřál Elvisovými hity
a při skladbě Johnny B. Goode diváky svou energií doslova strhl.
Anglický tisk o něm psal jako o Fantómu z České republiky. Kromě
šeku na 750 liber, který si ze soutěžního ringu odnesl, dostal také
poukázku na elvisovský oblek, který mu ušila americká firma B&K
Enterprises, jenž šila přímo pro Elvise a třicet originálních šátků.
Za dobu svého působení získal řadu ocenění, z nichž si nejvíce váží
ocenění Europe´s No 1 Elvis Contest z Velké Británie, nebo Certificate of Appreciation z New Yorku, USA, ale i osobního písemného poděkování bývalého prezidenta Václava Havla. Má za sebou
stovky vystoupení v České republice, a to od malých klubů, divadel, kulturních domů až po prestižní pražskou Lucernu nebo ČEZ
arénu. Pravidelně vystupuje i v zahraničí – v Německu, Rakousku,
Polsku, Slovensku, Chorvatsku, Velké Británii a USA.
Jsem rád, že Vladimír Lichnovský přijal mé pozvání a v pátek dne
7. 12. 2018 od 19 hodin vystoupí i se svojí skupinou ve velkém sále
jaroměřského divadla na adventním vánočním koncertu. Jejich
hudebně kostýmová show zcela jistě navodí nefalšovanou atmo-

sféru Elvisových koncertů. Zpěvákova dokonalá podoba, hutný
sametový hlas, pohyby a charisma spolu se skvělou živou kapelou
vás ani na chvilku nenechají na pochybách, že král rock and rollu
stále žije!
Vstupenky v ceně 150, 130 a 110 Kč si můžete zakoupit v předprodeji v jaroměřském turistickém a informačním centru na nám. ČSA
16, tel. 737 937 015, 491 847 220, nebo jednu hodinu před koncertem na místě v pokladně městského divadla.

Vzpomínka na 60. a 70. hudební léta se skupinou The Angels.
Dovoluji si Vás pozvat na rockový večer s názvem „Vzpomínka
na 60. a 70. hudební léta“, který se uskuteční v pátek 9. listopadu 2018 od 20 hodin v restauraci U Zubra v Jaroměři.
Těšit se můžete na rockový nářez v podání kapely The Angels,
kteří zahrají největší hity 60. a 70. let minulého století. V jejich podání uslyšíte nesmrtelné skladby Smoke on the water,
Strange Kind of Women, Child in Time a Perfect Strangers od
Deep Purple, nebo Satisfaction od Rolling Stones, Light my fire
od The Dors, You really got me od The Kinks, Easy Livin od Uriah
Heep, White Room od Cream, While My Guitar Gently Weeps
od Beatles, All Right Now od Free a skladby dalších velikánů té
doby. Uslyšíte i české hity Čajovna od Radima Hladíka nebo Sluneční hrob od Vladimíra Mišíka.
Akci podpořilo Město Jaroměř. Vstupné dobrovolné.
Vratislav Čermák
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Církevní okénko

LISTOPAD

Z Husova sboru...
Milí spoluobčané,
jak krásně zní to oslovení. Ovšem často se sami chytíme do
pastiček pokrytectví. Milí spoluobčané, milí voliči, milí sousedé. Jak pěkně to zní, protože přece neoslovíme ty druhé něčím
nepěkným, že? Ale já tím vlastně chci jen říci, jak sladce hovoříme, když oslovujeme ty druhé, a v našem nitru to přitom už
třeba tak sladké není. Nedávno byly volby. Ovšem pomineme-li
ty do zastupitelstev, kde poslance většinou známe osobně, tak
ty parlamentní či senátní jsou jen o slovíčkách. Tu vás někdo
pozve na pivo a jiný vám daruje perníčky nebo něco úplně jiného, aby se vám jaksi vnutil do pozornosti. Ale když ten svůj
hlas dáte, už na vás zapomíná. Už vás nepotřebuje. Má svoje
jisté. Dobré místečko, pěkný plat, dovolené, auto, dům, protekci u zubaře atd. Vlastně ale nic nového na světě. Všude to
chodí obdobně. Jinak to ale je s tím naším Pánem, tam nahoře.
Nenutí vás pročíst si volební lístek, nemusíte navštěvovat ani
žádná označená místa. Dokonce si vás ani nepředchází. A na
rozdíl od těch zvolených drží svoje sliby. Netrestá ani se neposmívá, naopak, když jste v nesnázích, pomáhá aniž jste pro
něho cokoliv učinili. No, a to si představte, že není třeba, aby
jeho tvář na vás shlížela z plakátových ploch, a aby se usmívala
líbezně. Leč naše česká společnost vyhubila mnoho dobrého,
co drželo naše předky. Důležité pro naše děti teď je, aby se
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uměly dobře poprat se svými vrstevníky a někdy taky se svými
učiteli, protože to jim jistě pomůže dobře se vyšplhat na společenském žebříčku. Co je nám po víře, ta je už přežitá, že? Lepší
fotbalista, právník, lékař nebo ještě lepší – politik. Jen peníze
zajistí skvělou a zářivou budoucnost. Ale co potom? Bude ještě
potom? Nezapomínejme, že po mládí přichází i stáří. Když zapomeneme na úctu, když zapomeneme na tradice, zapomene
se i na nás.
Milí spoluobčané, moje oslovení, není pokrytectvím. Jste mi
milí a vzácní, i když mnohé z vás neznám. Přeji vám (i sobě),
abychom se nedali zkazit planými sliby a přemýšleli o slovech,
která plynou z našich úst, a která k nám přicházejí od druhých.
Mohou potěšit, ale mohou také ublížit. Klidné a pokojné podzimní dny.

Upozornění.
Nabízíme možnost uložit si urnu svého drahého zesnulého
v našem kolumbáriu, za poplatek 100,00 Kč ročně. Dohodu je
možné uzavřít v úřední den, tj. úterý, příp. po telef. dohodě
s farářkou Mgr. A. Fabiánovou – 737 847 864.
Vaše farářka, Mgr. Alena Fabiánová
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Zábavně-naučné okénko

Svatý M a rt i n n a b ílém kon i?

Svatému Martinovi je zasvěceno přes 4 500
kostelů a kaplí po celém světě. Mnoho jich je
v Evropě, nejvíce ve Francii. U nás najdeme rotundu svatého Martina na Vyšehradě.

Na svatého Martina
krajina už usíná.
Bílá vločka padá k zemi,
jak drahokam vybroušený.
Pospíchejte, milí, zlatí,
první sníh se brzy ztratí.
Jenom Martin na koni,
určitě ho dohoní.

Doma se pečou husy k obědu a na ochutnání
čeká také mladé víno. Pečou se také podkovy,
roháče či zahýbáky.

Pranostiky:
Na svatého Martina,
bývá bílá peřina.
Byl patronem hus.
Dle legendy se schoval v husinci – husy
ho však kejháním
prozradily, a proto
v tento den pykají na
pekáči.

Svatý Martin byl
také patronem vína.
Podle tradice se
mladé víno otvírá
na svatého Marina
přesně v 11 hodin.

Svatý Martin byl
patronem koní. To,
že Martin přijíždí na
bílém koni, je prastaré pořekadlo.

Když na Dušičky
jasné počasí panuje, příchod zimy to
oznamuje.
Na svatého Martina
kouřívá se z komína.

Duš i č ky

Co myslíš, že znamená tohle pořekadlo?

Popiš, jak vzpomínáte doma na své předky?

„Dušičky věrný, nejste všechny stejný. Některý jste bílý, některý
jste černý.“

Zajímavost...

2. listopadu slavíme Dušičky. Vzpomínáme na zesnulé, na ty,
kteří už nejsou mezi námi. V tomto období navštěvujeme hřbitovy a na hroby dáváme květiny, věnce, zapalujeme svíčky
a myslíme na své předky.

Víš, že...

Dříve se lidé scházeli v předvečer svátku a pili studené mléko. Prý aby se duše zemřelých
ochladily. Také naplnili lampy
máslem, aby si duše mohly
potřít spáleniny. Na svátky se
peklo sváteční pečivo – rohlíky nebo bochánky ve tvaru
kostí, tzv. kosti svatých.

V dřívějších dobách lidé pokládali na hrob kamínky?
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Inzerce

LISTOPAD
• Koupím chatu, chalupu nebo domek v Jaroměři a okolí. Nabídněte na tel. 774 777 072.
• Výkup starožitností a sběratelských předmětů. Obrazy, rámy, hodiny, náramkové a kapesní hodinky, knihy, pohledy, mince, bankovky,
odznaky, šavle, bodáky, sklo, porcelán a jiné.
Poradenství i návštěva je vždy zdarma, platba
hotově. Volejte, pište. Tel. 605 254 511.
• Nutně sháním menší byt v Jaroměři, platba
v hotovosti. Volejte prosím na tel. 774 777 073.
• Mladá rodina chce koupit větší byt nebo dům
v Jaroměři i blízkém okolí. Nabídky prosím na
tel. č. 775 777 073.
• Čištění koberců a čalounění pro domácnosti
i firmy. Kompletní úklidový servis. Kvalitně za
rozumnou cenu a s dopravou zdarma. Telefon: 603 701 992.
• Hledám byt 2+1 v Jaroměři a okolí, OV i DB. Zavolejte prosím na tel. 776 566 630.
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Inzerce

Pravidla pro inzerenty
Uzávěrka pro inzerci je vždy k 15. v měsici. Zpravodaj
vychází k 1. v měsíci.
Ceník a pravidla pro zaslání inzerce naleznete na
webových stránkách města Jaroměře. Pro více informací nás kontaktujte na e-mail: redaktor@jaromer-josefov.cz.
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LISTOPAD

Jaroměř dnes a před sto lety

Zdroj historických fotografií: Městské muzeum v Jaroměři
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