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Vážení čtenáři,
únor je v tomto roce výjimečný – je to totiž měsíc přestupný. Podle gregoriánského kalendáře
má druhý měsíc v roce 28 dnů, v přestupném
roce pak 29. Tento jeden den navíc slouží k vyrovnání rozdílů. Řekneme-li to hodně zjednodušeně, tropický rok (tedy čas, kdy Země rotuje
kolem Slunce) je napřed každoročně o jednu
čtvrtinu dne. Proto se jednou za čtyři roky vsune jeden den tak, aby se gregoriánský a tropický
kalendář sjednotil. Historie přestupných dnů přitom sahá až do starověkého Egypta, kde byl zaveden dodatečný den každý čtvrtý rok již v roce
238 př. n. l.
Měsíc únor k sobě váže několik pranostik – např.
nejznámější z nich „Únor bílý – pole sílí“, nebo
„Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky“.
Většina pranostik spojená s tímto měsícem však
hovoří o bílé ledové peřině, která se nám bohužel
zdárně vyhýbá.
Významným dnem je 2. února, kdy slaví svátek
Hromnice. K tomuto jménu se váže neskutečné
množství pranostik. Nejznámější z nich je asi „Na
Hromnice o hodinu více“ – přibývá tedy světla
a ubývá tmy. V lidovém křesťanství se Hromnice
staly důležitou oslavou přicházejícího jara – svátek byl spojen s ochranou před bouří a bleskem.
Dalším významným dnem se v únoru stává
masopust, nebo také ostatky, fašank a šibřinky. Je to období hodování a veselí. Tradičně se
masopust slaví poslední tři dny před Popeleční
středou, kdy průvody masek končí tancem a zábavou. Tradiční maskou je medvěd vedený na
řetězu nebo kobyla.
I v Jaroměři oslavíme masopust, jak se sluší a patří. Na první oslavu můžete zavítat do Pevnosti
Josefov, kde bude 15. února nejenom řemeslný jarmark, ale bude se zde konat i tradiční průvod městem. Přidat se k masopustnímu průvodu
můžete i 25. února, kdy žáci Základní umělecké
školy F. A. Šporka zamíří na jaroměřské náměstí
potěšit přihlížející tancem a zábavou.
Ve Zpravodaji se kromě jiného můžete dočíst, jak
Město Jaroměř pokročilo u soudu s lokalitou Na
Valech, Odbor životního prostředí nabízí občanům města zdarma své kompostéry, stačí vyplnit přihlášku, a dále se můžete dočíst o tom, jak
všechny aktuality sledovat na webu, facebooku
a instagramu.
Přeji vám příjemné počtení a na viděnou v dalším
čísle.

Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová

Výše neinvestiční dotace
Zveřejnění výše neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a použití finančních částek v roce 2019.
V souladu s usnesením vlády ČR o Zásadách pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území, zveřejňujeme výši neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu a použití finančních částek v roce 2019.
Město Jaroměř obdrželo v uvedeném období od Ministerstva vnitra – Správa uprchlických zařízení neinvestiční dotaci v celkové výši
45.760,00 Kč.
Použití neinvestiční dotace:
45.760,00 Kč – na správu a údržbu sportovního plácku umístěného
na pozemku p. č. 492, katastrální území Josefov u Jaroměře (naproti areálu bývalého ČSAD), ulice 5. května v Jaroměři – Josefově.
Bc. Jan Žíla, vedoucí odboru majetku města

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

3. 2.
10. - 14. 2., 24. - 28. 2.
3. - 7. 2., 17. - 21. 2.

Do systému "Door to door" se můžete stále přihlásit. Přihlášku naleznete na webových stránkách www.jaromer-josefov.cz.

Dopravní terminál v Jaroměři
Posunutí termínu dokončení výstavby dopravního terminálu v Jaroměři.
Město Jaroměř realizuje výstavbu dopravního terminálu, jehož součástí budou autobusové zastávky, parkoviště pro osobní automobily,
parkovací dům pro jízdní kola, a to vše včetně mobiliáře a doprovodné infrastruktury. Vzhledem ke skutečnostem, které nastaly během
vlastní realizace a s ohledem na klimatické podmínky, které nedovolují provádět některé stavební a montážní práce, bylo nutné přistoupit
k posunutí termínu dokončení díla, a to nejpozději do 21. 5. 2020.
Ing. Jiří Mikulka, Odbor majetku města

Pokud se stane, že se vám Zpravodaj do schránek nedostane, kontaktuje prosím Českou distribuční k.s. na telefonním čísle 800 888 558.
Tato linka je primárně zřízena pro reklamační účely.
Informovat nás můžete také na e-mailu zpravodaj@jaromer-josefov.cz, nebo na telefonním čísle 491 847 162.
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ÚNOR

L o k al i t a Na Va l ech
Ús p ě c h u p r v o i ns t a n čn íh o s oud u

Město Jaroměř vypsalo v roce 2016 výzvu na akci Dopravně urbanistické řešení území Na Valech v Jaroměři. Na základě výsledku výběrového řízení byla s vybraným zhotovitelem – společností SK-EKO Systems s.r.o. uzavřena smlouva o dílo SD/OMM0222/2017, ve které se zhotovitel zavázal zhotovit dílo za podmínek a v termínech dané touto smlouvou. Cena díla byla na základě
nabídky zhotovitele stanovena ve výši 15 469 917,18 Kč bez DPH.

Zhotovitel díla předal dokončené dílo v pozdějším termínu
a s výhradami ze strany města. V souvislosti s pozdním předáním díla město vystavilo, následně i započetlo, smluvní pokutu
ve výši 541 447,20 Kč.
Po předání díla, dne 20.12.2017, byla městu doručena faktura od
společnosti SK-EKO Systems s.r.o. na částku 254 623,75 Kč, údajně za realizované zemní práce na zakázce "Dopravně urbanistické řešení území Na Valech v Jaroměři". Vzhledem k tomu, že
nebyly splněny požadavky dané smlouvou o dílo, zaslalo město
fakturu zpět zhotoviteli.
Dne 16.01.2018 byla Městu Jaroměř doručena další faktura od
společnosti SK-EKO Systems s.r.o. na částku 2 319 495,43 Kč,
údajně za provedené více práce. Město vrátilo i tuto fakturu zpět zhotoviteli z důvodu neopodstatněnosti a rozporu se
smlouvou o dílo.
V měsíci březnu 2018 obdrželo město Předžalobní výzvu k úhradě částky 3 115 566,38 Kč s příslušenstvím a následně platební
rozkaz ve výši 2 574 119,18 Kč s příslušenstvím včetně soudní žaloby ze strany společnosti SK-EKO Systems s.r.o. Proti tomuto
příkazu podalo město, prostřednictvím svého právního zástupce, odpor. Okresní soud v Náchodě následně stanovil soudní líčení, na která postupně předvolal svědky z obou stran.
V září 2019 pak Okresní soud v Náchodě vydal rozsudek, kterým
zamítá žalobu společnosti SK-EKO Systems s.r.o., a to v plném
rozsahu a nařizuje společnosti SK-EKO Systems s.r.o. uhradit
Městu Jaroměř soudní náklady. Okresní soud v Náchodě na pat-

nácti stránkovém rozsudku zcela jasně zdůvodňuje, proč žalobu
na Město Jaroměř zamítá. Avšak i přes tuto skutečnost se společnost SK-EKO Systems s.r.o. proti rozsudku následně odvolala. Tedy spor se přesune k vyšší instanci – na půdu Krajského
soudu v Hradci Králové.
Nicméně to, co trápí radnici a občany města nejvíce, je aktuální
stav lokality Na Valech. Jistě, proti rumišti, které tam bylo v roce
2016, je stávající stav mnohonásobně lepší. Každopádně město
zaplatilo zhotoviteli za dílo, které nyní má několik vad, a které
město hned po jejich projevení řádně reklamovalo. Zhotovitel
se však k odstranění reklamovaných vad nemá. Proto se rada
města již v září 2018 rozhodla věc předat svému právnímu zástupci. Zhotovitel i přes předžalobní výzvu nekonal, proto byla
věc formou žaloby podána na soud. Tento spor má řešit Okresní soud v Pardubicích. Zatím nebylo nařízeno soudní jednání.
Očekáváme, že k tomuto dojde v prvním čtvrtletí roku 2020. Do
doby nežli rozhodne soud, bude naše město nuceno tolerovat
určité nedostatky v rámci této lokality, včetně neutěšeného stavu sesunutého valu a uzavřeného parkovacího boxu, ve kterém
se nachází propad několika parkovacích míst.
Věříme, že rok 2020 přinese rozuzlení obou výše uvedených
žalob. Tedy opětovnému zamítnutí žaloby na město, a naopak
vyřešení uplatňovaných reklamací, které město uplatňuje po
zhotoviteli. O dalším vývoji budeme občany informovat.
Bc. Jan Žíla, vedoucí odboru majetku města

Sledujte nás na webu, facebooku i instagramu...

Své příspěvky a fotografie z akcí nemusíte vídat jen v tištěné podobě. Zašlete nám je a my je zveřejníme on-line.

Na webových stránkách www.jaromer-josefov.cz naleznete aktuality z města, jako jsou usnesení z rady nebo zastupitelstva
města, ale také kontakty na jednotlivé odbory, různé formuláře ke stažení apod. Na facebooku Zpravodaj města Jaroměře
naleznete pozvánky na akce, fotografie, události a zprávy z regionálních deníků týkající se Jaroměře. Na instagramu mesto_jaromer naleznete aktuální fotografie z města či z akcí, které se tu konají.
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Kompostéry pro občany města Jaroměře
Jaro se pomalu blíží, přihlaste se do projektu kompostéry pro
občany města Jaroměř.
Občanům jsou rozdávány kompostéry o objemu 1 000 l, tyto kompostéry najdou uplatnění na každé zahrádce. Do kompostéru patří organické zbytky z domácnosti a ze zahrádky. Do kompostu
tak můžete ze zahrady dávat například posekanou trávu, listí,
dřevní štěpku, vychladlý popel. Z domácnosti pak kávu, bioodpad z kuchyně, ovoce a zeleninu. Do kompostu patří i skořápky
a v menším množství se může přidávat i novinový papír.

Stále je možné přihlásit se do tohoto projektu.
Druhá dodávka kompostérů se již v těchto dnech vydává, proto
prosíme všechny, kteří mají zájem o kompostér, aby co nejdříve
zaslali své přihlášky na email: huckova@jaromer-josefov.cz, nebo
osobně donesli na podatelnu MÚ Jaroměř.
Veškeré vaše dotazy týkající se kompostérů směřujte na Mgr. Sylvu Hučkovou (tel. č.: 491 847 156, email: huckova@jaromer-josefov.cz).
Mgr. Sylva Hučková

(zde odstřihněte)

Poučení o zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro účely výpůjčky kompostéru. Právním důvodem jejich zpracování je jejich nezbytnost pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy. Po vypořádání závazků z uzavřené smlouvy budou Vaše osobní údaje uchovávány pro účely archivace dle platných předpisů. Město plánuje předat Vaše kontaktní údaje
Technickým službám města Jaroměře za účelem předání kompostérů. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro uzavření smlouvy.
Město Jaroměř, správce Vašich osobních údajů, můžete kontaktovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů (tel.: 491 847 200, e-mail: poverenec@jaromer-josefov.cz). Další
informace o zpracování osobních údajů získáte na odboru životního prostředí nebo na internetových stránkách www.jaromer-josefov.cz v sekci Ochrana osobních údajů v záložce Informace
ke konkrétním případům.

U mě l é sv ět lo a n a š e přírod a – 1. čá st
Měli jste někdy při průchodu naší obcí ve večerních nebo brzkých ranních hodinách pod umělým osvětlením pocit, že není
pět hodin ráno, ale spíše jedenáct hodin dopoledne?
Já ano a byl jsem z toho dost rozladěný. Současně jsem uvažoval, jak na to vlastně reagují ostatní živočichové a rostliny? Proto
jsem začal hledat informace, a nakonec mě dané otázky dovedly
až k napsání tohoto článku.
Miliony let probíhající cyklus střídání dne a noci je pro všechny
živočišné a rostlinné druhy přirozeným faktorem, na který jsou
svým způsobem přizpůsobeni a neumí se proti němu bránit.
Všichni živočichové a rostliny mají v sobě hluboko zakódovaný denní rytmus střídání světla a tmy. Téměř třetina obratlovců
a dvě třetiny bezobratlých jsou noční živočichové. Zvířata podle
světla odhadují správnou dobu pro rozmnožování, hledání potravy či odpočinek, světlo slouží jako orientační pomůcka, živočichové jsou k němu přitahováni nebo se mu naopak vyhýbají, jako
například netopýři.
Lidé převážně v zastavěném území (veřejné osvětlení, osvětlení
reklamních ploch a výloh, osvětlení fasád budov, památek, mostů, parků apod.), ale také mimo něj, jako např. podél cyklostezek,
dálnic, u skladů, výrobních objektů apod., budují umělé osvětlení,
které výrazně mění světelné podmínky nočního prostředí. Takto

lidé negativně zasahují nejen do míst, jako jsou vodní toky – Labe,
Úpa a Metuje a jejich břehové a doprovodné porosty, malých
vodních toků, strání, mokřadů a mezí, ale také do městských parků, městské zeleně a do zahrádek, které volně žijící živočichové
a rostliny využívají jako svá poslední útočiště v člověkem silně pozměněné krajině.
Občas je až neuvěřitelné, co lze na těchto posledních vhodných
plochách nalézt a zaznamenat za rostlinné a živočišné druhy.
V Jaroměři a Josefově to jsou například zvláště chránění živočichové netopýr velký, vrápenec malý, strakapoud jižní, ještěrka
obecná, nosorožík kapucínek, majka, mravenec, čmelák a další.
Jaký vliv má umělé osvětlení na tyto volně žijící živočichy? Vědecké studie uvádějí, že umělé světlo jim způsobuje nedostatek melatoninu (hormon noci), narušení cirkadiálního rytmu, poruchy
nálady, nadváhu, narušení energetického metabolismu, poruchy
metabolismu, snížení imunity, vznik rakoviny i smrt.
Umělé osvětlení je viníkem úbytku hmyzu v krajině, protože světelné zdroje přitahují hmyz. Ten se často kolem svítidla pohybuje
tak dlouho, až zemře vyčerpáním. Tímto způsobem dochází k nežádoucímu „vysávání“ hmyzu z krajiny. Rychlost úbytku hmyzu,
který je přitahován umělým světlem, je až 1/3 z místní populace.
Ing. Vojtěch Papík, orgán ochrany přírody a krajiny MÚ Jaroměř
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Prosinec a leden na josefovské škole
V předvánoční čas se na naší škole děla spousta věcí, pojďme
si je shrnout.

Učitelé 1. i 2. stupně se jedno úterní předvánoční odpoledne
sešli, aby se na chvíli zastavili a aby si z přírodních materiálů
vyrobili malé anděly či vánoční hvězdy.
Ve čtvrtek 12.12.2019 vystoupil pěvecký sbor Sedmihlásek
v Domě s pečovatelskou službou v Jaroměři, a přispěl tak k radosti našich seniorů.

V úterý 17.12.2019 se třída 4. A vypravila do zoologické zahrady
ve Dvoře Králové, kde s vlastnoručně vyrobeným hadem z šišek vyzdobila stromek v pavilonu slonů.
Ve středu 18.12.2019 si třídy 2. A a 5. A společnými silami připravily živý betlém, který dokreslil vánoční atmosféru, kterou ve
svém vystoupení navodil pěvecký sbor Sedmihlásek.
Ve čtvrtek 19.12.2019 se ve velké tělocvičně naší školy konal
již tradiční vánoční turnaj chlapců druhého stupně ve florbalu
a vánoční turnaj dívek druhého stupně ve vybíjené.
Lednový měsíc u nás začal projektem „VZPoura úrazům“.
Jednalo se o bezplatný program prevence dětské úrazovosti
VZP ČR. Do školy přijeli dva hendikepovaní ambasadoři, kteří
se žákům snažili přiblížit problematiku úrazů, především poranění páteře, upozornit je na nebezpečí číhající v každodenním
životě a osobním příběhem je seznámit se životem člověka,
který je upoután na invalidní vozík. V průběhu celého povídání
se žáci mohli na cokoliv ptát a ambasadoři jim velmi ochotně
odpovídali. Celý program trval dvě vyučovací hodiny a přinesl
nám velmi zajímavé a přínosné informace. Člověk si hned uvědomí, že zdraví je opravdu to nejcennější, co máme. Těšíme se
na další setkání, které je pro zbylé třídy plánováno na březen.
Mgr. Michaela Langová, Základní škola Josefov

No vi n k y v K ři šťá lu

Základní škola Křišťál vstoupila do třetího školního roku od
svého zapsání do rejstříku škol a školských zařízení.

Od té doby se událo spousta nového, a proto bychom touto
cestou rádi informovali veřejnost o aktuálním dění u nás.
V první řadě bychom chtěli připomenout, že jsme malá soukromá škola rodinného typu, ve které je vzdělávání založeno
především na respektujícím přístupu a sebeřízeném učení. Klademe důraz na rozvoj kritického myšlení a aktivizující metody
výuky s mezioborovými přesahy. Sídlíme v budově gymnázia
Jaroslava Žáka v Jaroměři a v současné době se u nás vzdělávají děti od první do páté třídy ve dvou věkově smíšených skupinách.
První roky našeho fungování se nesly v duchu tvorby veškerých procesů spojených s chodem školy, které jsme úspěšně
obhájili před školní inspekcí. Nepřetržitě budujeme zázemí
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školy a v současné době nás velice těší, že se nám podařilo rozšířit pedagogický sbor, který čítá kvalifikované učitele, asistenty pedagoga a nově i paní učitelku, která má bohaté zkušenosti
s Montessori pedagogikou, jejíž principy jsou nám blízké.
Za zmínku stojí i administrativní síla se zázemím, pro běžné
školy samozřejmost, pro nás obrovská pomoc.
Obrozením v tomto školním roce prošly i samotné vzdělávací
plány, které jsme přepracovali do přehledných myšlenkových
map. Jejich grafické zpracování poskytuje žákům a rodičům
lepší přehled v učivu daného ročníku a ozřejmuje souvislosti
tak, aby dětem učení dávalo smysl. Sebeřízené učení vyžaduje
maximálně obohacené prostředí, proto neustále investujeme
energii a prostředky do vybavení tříd a systému pomůcek.
Díky sponzorům mohou naši žáci pracovat s moderními technologiemi jako je např. 3D modelování a tisk, ve spolupráci
s GJŽ připravujeme zázemí pro testování virtuální reality ve
výuce.
Naši žáci postupně dospívají a momentálně plánujeme otevření 6. třídy druhého stupně, pro který připravujeme zázemí.
V brzké době uskutečníme schůzku pro zájemce o vzdělávání
na druhém stupni, sledujte proto prosím naše facebookové
a webové stránky, případně nás kontaktujte.
Na našem webu naleznete i termíny předškol pro budoucí prvňáčky.
Mgr. Pavel Palička, Ph.D., za tým ZŠ Křišťál
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Z d e n í ku p r v ň á k a Os t rov á ka

Nikdy jsem si nevšimnul, jak ty dny letí… už za sebou mám
první půl rok ve škole!

V září jsem se s ostatními rozkoukával, poznával spolužáky,
paní učitelky i pana učitele. Nebyla to zas až tak velká dřina –
s dětmi jsem se znal ze školky a vyučující jsem poznal na předškoličce Dobrý start, kam mě mamka nebo taťka pravidelně
vodili. Samozřejmě jsme se všichni hned pustili do práce, tedy
vlastně do učení. Bylo toho za těch pár měsíců ve škole docela
dost. Ale ne všechno pro nás bylo úplně nové. A protože jsme
děti šikovné, tak nám to šlo móóóc dobře.
Takže teď už umím plynule číst nejen slova, ale dokonce i celé
věty. Umím napsat spoustu písmenek. Vím, jak se počítají pyramidy, jak postavit stavbu podle plánu, zvládám krokování
a správně spočítám spoustu příkladů za krátkou chvilku, naši
doma jen mrkají. A nejen to. Co obrázků jsme ve třídě společně

namalovali, vystřihovánek vystříhali, v tělocvičně se naběhali
a písniček zazpívali. Několik zpěváčků se dokonce přihlásilo do
školního sborečku a mají za sebou už tři vystoupení.
V listopadu se z nás všech stali „čtenáři“ a dostali jsme svůj
vytoužený Slabikář. Nečekal jsem, že předávání Slabikáře bude
taková sláva (sešli jsme se na to v aule naší školy, jako když
jsem byl ve škole první den). A dnes už také všichni píšeme do
sešitů a písanek perem. Kromě toho jsme byli se třídou několikrát v divadle na pohádce, při ukázce živých dravých ptáků
jsem se vůbec nebál (a to jsem je nikdy takhle zblízka neviděl)
a zašli jsme i do městské knihovny.
Nesmím zapomenout ani na naši družinu, v ní je to prima.
Máme tam velké herny a zahradu, s kamarády se vždycky vyřádím. Každý jsme se tam přihlásili do nějakého bezva kroužku,
já chodím na angličtinu a do sportovního kroužku. Asi se příští
rok přihlásím i do MiniFlashe, větší kluci jsou držitelé Zlatého
oříšku, často někde vystupují a získávají různá ocenění, to by
se mi líbilo. Taky mi mamka sehnala trochu strašidelný kostým
na družinovou halloweenskou party. V družině se totiž pořád
něco děje, máme spoustu akcí, naposledy třeba mikulášskou
a vánoční besídku, ty jsme si fakt užili. A abych nezapomněl,
před Vánocemi jsme jeli i do CineStaru v Hradci.
Zkrátka jsme se ani chviličku nenudili. Kdo nevěří, ať se podívá na webovky naší školy nebo na Instagram, můžete si o nás
přečíst.
Vím, že mě toho v naší škole ještě spoustu čeká a moc se na to
těším (jen kdyby ráno, když vstávám, už nebyla taková tma).
Spokojený prvňáček za ZŠ Na Ostrově

MŠ Na Z a v a d i lce

Rok 2020 již sice vyrazil ze startovní pozice a přesprintoval
první měsíc téměř suchou nohou, my bychom se však ještě
rádi poohlédli do cílové rovinky za velkým finišem roku předešlého.
Konec kalendářního roku je v mateřské škole, stejně jako
v jiných oborech a oblastech lidských životů, přímo explozí
různých příprav, povinností, činností, akcí, stresů, očekávání
a veselí. A právě za angažovanost, součinnost, vytrvalost a všeobecné nadšení chceme tímto poděkovat všem, kdo se s námi
tohoto předvánočního závodu účastnili.
Chceme poděkovat dětem, jejichž zápal a zájem o tvorbu, učení a práci nám byl motorem, rodičům a přátelům školy za jejich
podporu, spoluúčast a spolupráci na všem, co jsme páchali.
Věříme, že výsledné produkty jako: Vánoční posezení s představením pro rodiče, tvořivé dílničky či pěvecká vystoupení našeho sborečku „Kuličky“ za to stály. Děkujeme jednotlivcům
i organizacím, které se s naší mateřskou školou podílí na projektech, akcích, prožitkovém vzdělávání. Právě takovými jsou
pravidelně kupříkladu Městská knihovna pobočka Na Zavadilce, kde nám paní knihovnice připravuje zážitkové přednášky

a pomáhá nám vlévat do srdcí dětí lásku ke knihám, Městské
divadlo, díky kterému jsme si ve školce náležitě užili pravou
„Mikulášskou nadílku“, a které v nás vložilo svou důvěru a dovolilo nám pomoci vánočně vyzdobit interiéry divadla, za což
byly děti rovněž oceněny. Naše velké díky za neobyčejný zážitek s velkou dávkou přírodovědného poznávání náleží Kolowratskému rybářství Opočno za výlov Jaroměřského rybníka
a krásnou demonstrativní ukázku místních vodních obyvatel.
Děkujeme také Základní škole Boženy Němcové a Základní
škole Na Ostrově, které nám ke konci kalendářního roku připravily poutavý program na svých besídkách a během celého
roku pomáhají předškolní děti aklimatizovat a připravit na budoucí nástup do prvních tříd.
Závěr roku to byl vskutku, zcela dle tradic, nabitý až hektický,
ale v cíli byl každý spokojeným vítězem s pokojem v srdci a radostí v očích.
Popřejme si tedy společně, aby ten nový závod roku 2020 byl
plynulý, bez kotrmelců a úrazů, aby nám bylo radostí se jej
účastnit, a všichni jsme šťastně dospěli do jeho cíle.
Za kolektiv MŠ Na Zavadilce, Lenka Vrzáková
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Základní škola Boženy Němcové
Expedice KÁREVES – KÁČIPŠ.

se spoustou zajímavých tanečních výkonů.
Všichni se již těší na 8. ročník, ve kterém je čeká cyklistický kurz.
Mgr. Věra Stránská

My tři králové jdeme k vám…

Každoročně vyráží naši sedmáci na lyžařský výcvikový zájezd.
Nebojte se, nebyli jsme v žádné exotické lokalitě. Pozorný čtenář jistě rozluští názvy dvou sjezdovek, na kterých jsme jezdili.
Letos jsme totiž tradičně zavítali na hotel Semerink v Janově
nad Nisou. Krásné prostředí Jizerských hor jsme si všichni moc
užili, přestože sluníčka ani sněhu nebylo na rozdávání. Nicméně
se nám podařilo každý den vyrazit na sjezdovky, snowboard,
a dokonce si i přes nepřízeň počasí každé družstvo vyzkoušelo
běžky. Na večerních přednáškách se naši mladí lyžníci a snowboarďáci dozvěděli, jak se chovat na horách i jak se správně
obléknout. Při večerních hrách a soutěžích se všichni náležitě
vyřádili a příjemně unaveni se odebírali k zaslouženému spánku. A pomyslnou třešničkou na dortu byla závěrečná diskotéka

...zpívali jsme začátkem ledna na ZŠ B. Němcové, která se již
tradičně zapojila do celostátní akce „Tříkrálové sbírky“.
V úterý 7. ledna přispěli do zapečetěných pokladniček žáci, učitelé a zaměstnanci „Malé Boženky“.
Ve středu 8. ledna se v dopoledních hodinách ke sbírce připojil
2. stupeň „Velká Božena“. Do našich pokladniček přispěli nejen žáci 5.-9. tříd, ale i učitelé, ředitelství a ostatní zaměstnanci
školy. V odpoledních hodinách jsme vyšli s hudebním doprovodem do jaroměřských ulic, kde jsme oslovili nejen občany
našeho města, ale navštívili jsme také obchody na náměstí,
městský úřad a dovolili jsme si přerušit jednání městské rady.
Pan starosta i ostatní účastníci rady nám do pokladničky nejen
přispěli, ale také nám dali ochutnat vánoční cukroví. Naše hudební koledování se vždy velmi líbilo, a tak na zpáteční cestě ke
škole byla pokladnička naplněna až po okraj.
Po ukončení naší dvoudenní sbírky byly obě pokladničky pěkně
plné – tento rok se nám podařilo celkem vykoledovat rekordních 14 499 Kč!
Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili, a tuto tradici stále
podporují, ať už to jsou malí nebo dospěláci.
Kašpar, Melichar, Baltazar ze ZŠ B. Němcové

Ž á ci ze S Š ř emes ln é v Ja roměři
n a s t á ž i E ra smus + v M ilá n ě

Ve dnech 8. až 21. prosince 2019 proběhla první odborná stáž
projektu Erasmus + v tomto školním roce, a to pro žáky oborů opravář zemědělských strojů, kovář a podkovář a truhlář
v italském Miláně.

V neděli 8. prosince ráno se vydal autobus s našimi žáky, doprovázenými panem učitelem Vítem Milerem, na cestu do Milána,
kde pro nás měla agentura Evolvo připravené ubytování, práci
a stravování, jízdenky na hromadnou dopravu a podporu ve
všech situacích, které mohou nastat, když přijede 15 mladých
lidí pracovat do ciziny, do neznámého města a do neznámých
firem. V druhém týdnu pobytu byla doprovodnou osobou paní
učitelka Jarmila Borecká.
Po úvodní pondělní schůzce s agenturou Evolvo, kde jsme dostali potřebné instrukce, se naši žáci rozjeli na svá pracoviště.
Ukázalo se, že na naše žáky čekají různí zaměstnavatelé, kteří reprezentují zákazníky, s jakými se mohou naši žáci setkat
v běžné praxi – nároční i méně nároční, chápající i netrpěliví, se
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zajímavou i méně zajímavou zakázkou.
V polovině pobytu o víkendu byla pro naše žáky připravena
prohlídka města a renesančního hradu Sforzesco s výkladem
průvodkyně. Město Milano bylo vánočně vyzdobené a nejvíce
naše žáky uchvátil milánský dóm, náměstí La piazza del Duomo
a pasáže v jeho okolí.
V závěru pobytu všichni zaměstnavatelé byli velice spokojeni
s prací našich žáků, kteří v Miláně zanechali své dílo v podobě
dřevěných nástěnných poliček v pokojích hotelu Wood House,
dále mnoho aut s vyměněnými pneumatikami a čerstvým olejem ve dvou autoservisech Euroimpacta a Andrea Scavanaca
Elettrauto, opravenou místnost spolku Fucine Vulcano a mnoho kovových výrobků ve firmě Boshi Bert.
Naši žáci se vrátili do svých rodin těsně před Vánocemi, na
které se velice těšili, jelikož někteří byli poprvé takto dlouho
bez svých rodin a v daleké cizině. Přejeme jim, aby zkušenosti
z této stáže mohli zúročit ve svém dalším působení a byly pro
ně obohacením. Jsme vděčni za financování této akce Domu
zahraniční spolupráce v Praze, který nám opakovaně přiděluje
na stáže Erasmus + finanční prostředky.
Jarmila Borecká
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Základní umělecká škola F. A. Šproka
Most přes generace. Jak je to krásné a jak je to dojemné, je to ka, DD Černožice, PS Smiřice).
Každý z nás má v rodině babičku, dědečka, starou tetu, či strýčdůležité!!!
Takový hřejivý pocit, pocit spokojenosti, smysluplnosti a velké
úcty k životu, každému v těchto chvilkách zjihne zrak a zaplní ho
pocit lásky a sounáležitosti s ostatními. Najednou člověk zapomene na vše hmotné ve svém životě a uvědomí si, co je opravdu
důležité a hodnotné.
O čem že to píšu? Jsou to pocity a chvíle, které prožíváme s dětmi při každé návštěvě v zařízeních, jako je LDN v Jaroměři, DD
v Černožicích, Domov svatého Josefa v Žirči nebo Pečovatelská
služba Obecní zájem ve Smiřicích. Od loňského jara navštěvujeme se sborem Bel Canto tato zařízení pravidelně, připravujeme
pro seniory, pacienty a nemocné tematická vystoupení a snažíme se starouškům a potřebným zpříjemnit chvíle chmurných
a stereotypních dnů, které je provází v jejich stáří, nemohoucnosti nebo nemoci. Vděčnost těchto lidí je nekonečná. Jsou
vždy plni nadšení a upřímné radosti z našich setkáni.
Jak je důležité, že právě děti navštěvují tyto lidi a věnují jim
výsledky svého umu a píle. Jako jejich učitelka jsem jim velmi
vděčná, za jejich úsilí a ochotu se mnou tyto vystoupení tvořit
a realizovat je.
Naším velkým pomocníkem je náš pan ředitel Vlastimil Kovář,
který náš sbor doprovází na klavír. Jeho dar mluveného slova
provází každý náš koncert, kdy vlídným, hřejivým a lidským projevem propojí nás (zpěváky) s posluchači (seniory) a prožijeme
chvíle, které jsem Vám popisovala.
V březnu loňského roku jsme měli připravený Pohádkový koncert, který měl neuvěřitelnou odezvu. V letošním roce jej nabídneme dalším zařízením. Na podzim jsme zrealizovali koncert
lidových písní, který jsme uvedli zatím jen v Domově svatého
Josefa v Žirči, letošní jaro jsme jej přislíbili do Jaroměře, Smiřic
a Černožic.
V prosinci 2019 jsme připravili vánoční repertoár a potěšili všechny, kterým jsme slíbili návštěvu (LDN Jaroměř, Peč. dům Zavadil-

ka a všichni víme, jak nás rádi vidí a jsou vděčni za náš čas a každé slovo, které jim věnujeme. A proto… stavme mosty mezi
generacemi a učme děti, aby tyto lidi vnímaly jako součást svého života a trávení času s nimi považovaly za něco přirozeného
a příjemného.
Kristýna Brzková

Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola,
Jaroměř Palackého 142
pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve čtvrtek 30. 1. 2020 od 10.00 do 15.00 hodin
nabízíme prohlídku budovy školy, třídy, odborné učebny,
rodinné skupiny a můžete se aktivně zapojit do práce v dílničkách s dětmi.
Rádi uvítáme budoucí nové prvňáčky, žáky praktické školy,
rodiče i širokou veřejnost.
Budeme potěšeni, pokud si najdete čas a přijdete se k nám
s Vašimi dětmi podívat. Pokud Vám nevyhovuje daný termín,
lze si individuálně domluvit jiný termín, viz. kontakty níže:
KONTAKTY: ředitelka – Mgr. Taťána Kánská – tel. 491 421 784,
e-mail: reditelka@zsspecaddjaromer.cz, tel. školy: 491 812 388,
603 363 092, www.zsspecaddjaromer.cz.

P r vní sem est r je za n á mi
V Jaroměři od října 2019 funguje při Gymnáziu J. Žáka konzultační středisko Virtuální univerzity třetího věku, kterou zřizuje Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity
v Praze.

Devět studujících absolvovalo první semestr kurzů České dějiny
v souvislostech a Dějiny odívání.
Druhý semestr začíná v únoru. Mohou se přihlásit i další zájemci.
V tématech se pokračuje, ale není nezbytné mít absolvovanou
první řadu. Lekce jsou tematicky zaměřeny na určitá období a je
k nim i textový materiál. Na internetových stránkách www.e-senior.cz můžete najít podrobnější informace. Jsou zde i ukázky
z lekcí. Na začínající letní semestr jsou již témata zvolena, po
skončení semestru se studenti domlouvají na dalších. Takže co

se bude přednášet na podzim, se ještě neví. Nyní bychom všechny rádi pozvali na únorové lekce.
Virtuální Univerzita třetího věku – konzultační středisko Jaroměř zve všechny zájemce z řad seniorů na kurzy letního semestru. Lekce proběhnou v budově Gymnázia Jaroslava Žáka v Jaroměři, 1. patro, učebna sexty.
Začínáme ve čtvrtek 6. 2. 2020 ve 13.30 hodin – téma Dějiny
oděvní kultury 2 a ve 14.30 hodin – České dějiny 2. Další lekce
proběhnou 20. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4. a 16. 4. Cena kurzu včetně
studijních materiálů činí 350 Kč.
Závaznou přihlášku vč. poplatku je nutno odevzdat do
28. 2. 2020. První přednášku tedy lze absolvovat „na zkoušku“,
nezávazně. Po odevzdání přihlášky student obdrží vlastní přístupové údaje do systému, aby mohl studovat též individuálně.
Informace a kontakt: Mgr. Ladislava Malinová; malinova@goajaro.cz; tel: 777 127 746.
Daniela Řípová, Gymnázium J. Žáka
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Ponořte se do únorových dní s Uměleckou kolonií Bastion IV
V lednu jste měli možnost u nás navštívit úplně novou akci –
písničkářský večer. Deset minut před začátkem byla místnost
téměř prázdná a musím přiznat, že nás to docela znejistilo.
Ale pak to přišlo…
Tedy – vy jste přišli! Dorazilo vás takřka 70, takže naše hodovní
síň praskala ve švech. Příště musíme zapracovat na rozmístění křesel a židlí, abychom byli na takový nápor folku-chtivých
návštěvníků dostatečně připraveni. A kdy že ono příště bude?
Už 1. února v 18 hodin u nás přivítáme písničkářku Janu Erdelu
Víchovou a písničkářské duo VILMA (Zuzanu VILímovou a Slávka MAděru). A opět bude k dispozici bohaté občerstvení od
Jakuba Mertlíka a manželů Rudolfských. Přijďte si užít krásný
večer při světle svíček a poslechu příjemné hudby…
Písničkářský večer si navíc můžete obohatit o estetický zážitek
– po celý únor bude ještě přístupná výstava Obrázky Markéty
Škopkové. Nakouknout do výstavní síně můžete při kterékoliv
z našich akcí nebo i v jiném čase po individuální domluvě na
telefonním čísle 720 519 801.
V polovině měsíce (přesně 15. února) se s vámi rádi potkáme
na tradičním Josefovském masopustu, který opět proběhne

pod taktovkou Bastionu I a podzemí. Jsme rádi, že i tentokrát
bude jednou ze zastávek průvodu Bastion IV – využijte možná
poslední příležitosti nakouknout na náš dvůr, než započne rozsáhlá rekonstrukce.
Poslední čtvrtek v měsíci, tedy 27. února, si pro vás náš „filmový tým“ chystá další promítání. Pokud máte zájem dozvědět
se (pár dní předem) konkrétní vybraný snímek, ozvěte se nám,
prosím, na e-mailovou adresu bastioniv.josefov@gmail.com.
Buďte ale ujištěni, že se vždy jedná o film s určitým přesahem,
hlubší myšlenkou. Rozhodně tedy neprohloupíte ani v případě,
že v 18:30 přijdete na kinematografické „rande naslepo“.
Měsíc únor symbolicky uzavřeme tak, jak jsme ho načali – písničkářským večerem. 29. února v 18 hodin se na vás těší písničkáři Jana Štěpánková, Jarda Hušek a Dvajaja. Právě Dvajaja
alias manželé Šimkovi jsou hlavními iniciátory a organizátory
celé akce. Svou podporu jim nejlépe vyjádříte právě účastí na
akci. Bude-li zájem veřejnosti stejně mohutný jako při prvním
z večerů, snad z těchto folkových setkání vznikne příjemná tradice… Jsme tu pro vás, tak buďte s námi.
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Karlová

Se ni o ř i Č R

Pozvánka na členskou schůzi, která se bude konat dne
24. 2. 2020 od 13.00 hod. v přízemí divadla.
Program:
1. Zahájení.
2. Schválení plánu činnosti na rok 2020.
3. Přednáška s besedou na téma historie Josefova.
4. Různé.
5. Administrativní záležitosti.
UPOZORNĚNÍ! Vstupní dveře do budovy jsou zajištěny elektronickou ochranou. Dveře budou z uvedeného důvodu otevřeny
pouze od 12.30 hod. do 13.15 hod.

Pozvánka na zájezdy.
1. TERMÍN: 28. 4. 2020
Program zájezdu:
Nová Paka – muzeum s klenotnictvím, hrad Pecka, výrobna hořických trubiček v Miletíně.
Cena zájezdu:
		

členové spolku S ČR – 300 Kč
nečlenové – 350 Kč

Cena zahrnuje: dopravu, vstupné a večeři
Jízdní řád:
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Jaroměř; nádraží ČD – 7,15 hod.
poliklinika – 7,30 hod.

Přihlásit se na zájezd a uhradit cenu zájezdu je možné v DPS
(Josefa Šímy) 5. 2. 2020 v době od 16.00 do 16.30 hod. Náhradní termín bude 11. 2. 2020. Po uvedeném termínu bude možno
se přihlásit na telefon 732 474 035. Členové SČR mají přednost.
2. TERMÍN: 16. 6. až 17. 6. 2020
Program zájezdu:
1. den – Znojmo. Prohlídka města s průvodcem, Loucký klášter
– prohlídka s ochutnávkou vína, ubytování s polopenzí v obci
Bítov.
2. den – hrad Bítov – prohlídka, hodinová okružní plavba po
přehradě, zámek Vranov nad Dyjí – prohlídka, večeře.
Cena zájezdu:
		

členové SČR Jaroměř – 1 600 Kč
nečlenové SČR Jaroměř – 1 700 Kč

Jízdní řád :
		

6.00 hod. – poliklinika
6.15 hod. – nádraží ČD

Předpokládaný návrat do 19.00 hod. V ceně zájezdu je doprava, vstupné, ubytování a večeře.
Přihlásit se na zájezd a uhradit zálohu na cenu zájezdu ve výši
800 Kč je možné v DPS (Josefa Šímy) 11. 2. 2020 v době od
16.00 do 16.30 hod. Po uvedeném termínu bude možno se přihlásit na telefon 732 474 035. Členové S ČR mají přednost.
Za výbor S ČR, Kolář Ivan
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Al k o h o l, d ro g y a a ut o?
Ro vná se n eh oda , s mrt a za b it í!

Tak! A jdeme na to hnedka zostra. Udělejte si chvilku a věnujte
tomuto článku kousek času.

Starý známý příklad, jehož výsledek je vždy stejný! Každý z nás
umí tento příklad spočítat, a přesto je mezi námi stále spousta
„nezodpovědných“, kteří se tímto základním výsledkem neponaučí.
Jen pro představu – víte, že pouze dvě „chlazené desítky“ zeslabí psychickou výkonnost člověka o třetinu, aniž by si toho
byl vědom? U 70 % řidičů, kteří vypijí čtyři „chlazené dvanáctky“
(což je přibližně 1,5 promile), je podstatně snížená sebekontrola. Řidič přestává mít zábrany. Při jízdě roste sebejistota i agresivita. Selhání je proto téměř jisté. Za nejrizikovější hladinu
v krvi řidiče se považuje 0,5 – 1,5 promile. Tato hladina řidiče
oslabuje v koncentraci – řidiči zrychlují, kde nemají, chybně řadí
rychlosti, opožděně nebo vůbec nesignalizují změnu směru jízdy a stejně tak opožděně reagují na ostatní účastníky provozu
na pozemních komunikacích. Zorné pole očí se zúží z normálních 120 stupňů na 100. Ve zrakovém vnímání nastává prodleva. Co od toho asi můžeme očekávat? Je to jasné – výsledek

ze starého známého příkladu. Co se týče těch, kteří neodolají
alkoholu, jsou zpravidla egocentričtí lidé, nezralí a nezodpovědní s příznaky závislosti, emotivní nevyváženosti a výrazně
oslabené sebekontroly. Nesedejte proto s takovými řidiči do
auta!
Víte také, že hladina alkoholu v krvi kulminuje cca po 90 minutách po vypití? Například u mužů s hmotností 70 kg se za
hodinu vyloučí cca 0,15 promile. Samozřejmě pokud má zdravá
a nepoškozená játra.
I marihuana, považovaná za lehkou drogu, účinkuje velmi nevyzpytatelně. Je nebezpečnější než alkohol. Marihuanu člověk
vnímá prostřednictvím nálady stoupající až k euforii. Droga
vymaže z mozku starosti a zažene úzkost, smutek, a hlavně
strach, tudíž racionální myšlení. Až na deset hodin umí nahlodat duši a takřka zlikvidovat poznávací funkce. Zbytky po marihuaně jsou v krvi zjistitelné i 70 dní po jejím požití. Řidič, který
se chopí volantu s domněnkou, že droga z něho již vyprchala,
se může velice mýlit. Droga nejenže zkresluje vnímání a tříští
pozornost, ale nedovolí řidiči rozpoznat podstatné a důležité
podněty (prudce šlápnout na brzdu, rychle trhnout volantem
aj.), a proto řidič reaguje zmateně nebo selhává. Velmi nebezpečný je i pervitin, který zprvu zvyšuje psychickou i fyzickou
výkonost, ale poté začne požírat mentální vědomí.
Do přílohy jsme pro vás vyhotovili, dle aktuálních statistik Policie ČR, tabulku nehodovosti zaviněné alkoholem a jinými návykovými látkami v naší České republice. Každý den se stanou
2 nehody díky alkoholu a drogám. Nezávisle na tom, zdali je
pondělí, středa, pátek, sobota či neděle, nehody v tomto důsledku se stávají každý den. Každý den se stane mnoho nevinných lidí nešťastnými.
Pojďte s námi šířit stále a dokola, že alkohol a drogy za volant
nepatří, třeba se tím zachrání alespoň jeden život. Děkujeme
Vám.
Vaše Ucimseridit.cz

Spolek TROJKA a restaurace Růžovka v Jaroměři zve veřejnost na

SOUTĚŽ V TROJKOVÉM MARIÁŠI O pohár starosty města
Jaroměře.
			

2. kolo

Kdy: 		

sobota, 29. února 2020

Prezentace:		
			
1. kolo
			
2. kolo
			
Oběd
			
3. kolo
			
4. kolo

10.30 – 10.50 hod.
11.00 – 12.00 hod.
12.10 – 13.10 hod.
13.15 – 13.35 hod.
13.40 – 14.40 hod.
14.50 – 15.50 hod.

Ukončení turnaje a vyhlášení výsledků v 16.00 hod. Více informací na telefonu 732 632 712, e-mail: josef.dusek44@seznam.cz. Vítěz turnaje získá pohár. Těšíme se na Vaši účast.

JARNÍ PRÁZDNINY
9. – 13. březen 2020

Podrobné informace na www.ddmklic.cz.
Výlety, kino, bazén, interaktivní výstava, sportovní den,
karneval na ledě, farmářem u koní – projížďky.

Spolek Sante bude 21. 3. 2020 pořádat VÝROČNÍ SCHŮZI.
Více informací se dozvíte v příštím čísle Zpravodaje.
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Studánka s mrazivou vodou
Kdysi jsme měli v Jaroměři zajímavou studánku. Nacházela se při
cestě k Josefovu, v místech, kde se říká pod Ptáky.
Při ní stávala košatá vrba, jejíž
dlouhé převislé větve padaly
až do její vody. Studánka byla
ale docela jiná, než studánky jiné. Dobrou vodu dávala
po celý rok, osvěžilo se u ní
hodně unavených a žíznivých kolemjdoucích, když ale
měla poskytnout občerstvení
v poledním parnu, stala se
zlou. Když v Jaroměři začali
zvonit pravé poledne, začala
ve studánce tuhnout voda
v led. Kdo o tom nevěděl, se
zlou se potázal. Jak zazněl
ze sv. Mikuláše zvon, voda
chladla a chladla, začaly se objevovat kousky ledu, a ve chvilce
byla celá studánka jeden velký rampouch. Ten, kdo o tom nevěděl, byl synem smrti. Voda mu ztuhla v žaludku i ve všech vnitřnostech, veškeré svaly mu zledovatěly, nebylo mu již pomoci.
Jednou šlo okolo studánky mladičké děvče. Slunce sálalo jako
kovářova výheň a vzduch se tetelil nad rozpálenou krajinou. Bylo
právě před žněmi, zrající zrna doslova praskala v klasech. Děvče
mělo velkou žízeň. Hledalo nějaký pramen, z kterého by se mohlo napít, ale nikde žádné čisté vody nebylo. Až nakonec přišlo ke
studánce pod Ptáky, jejíž chladná voda je zlákala. Děvče pokleklo k pramenu a začalo pít. V tom samém okamžiku začal zvoník
u sv. Mikuláše vyzvánět poledne. Dívka nevěděla, že je studánka
čarovná, nikdo jí dosud o těch kouzlech nevyprávěl. Pila klidně,

hrst za hrstí, voda ji pěkně chladila. V odtékajícím potůčku si pak
ještě vykoupala nožky a chtěla vykročit na další cestu. Voda jí ale
pojednou začala v těle tuhnout v led. Děvče se počalo třást zimou
víc a víc, zdálo se jí, jako by se najedla skla. Nešťastnice se dala
do křiku, volala o pomoc, prosila, ale nikdo se jí neozýval. Ubohá
se svíjela v bolestech, polykala slzy, které se jí řinuly po tvářích.
Zdálo se jí, jako by ji nějaký ukrutník řezal nožem tělo. Byla bolestí
schoulená v klubíčku, modlila se, aby ji Bůh neopouštěl, když zvoník u Mikuláše právě zvonění poledne ukončil. Dívka v tom okamžení pocítila ulehčení. Bolest začala slábnout, mrazení ji začalo
přecházet, všechen led v ní roztál. Za chvíli se cítila jako by se nic
nestalo. Památka na mrazivou studánku jí ale přeci jen zůstala.
Nožky, které si ve vodě ze studánky vykoupala, měla až do konce
života červené jako rak.
Antonín Hofmeister z Josefova popisuje v dobových novinách
pověst takto: Jdeme-li z Josefova do Jaroměře cestou k „Ptákům“, povšimneme si před železničním viaduktem (dnes lidově
„tunýlek“) po pravé straně pod stráňkou staré vrby. Chránila kdysi studánku s ledovou vodou, z níž kdykoliv kolem jsme šli, pívali
jsme zde. Když pak asi před 40 lety cestu snížili a vystavěli nynější
viadukt, hnulo se asi s pramenem a ten obrátiv se jinam zanikl
a studánka vyschla. Jamku pak zasypali. O této studánce slýchávali jsme vyprávěti, že nikdo by se nebyl býval z ní napil v čase,
když v Jaroměři zvonili poledne. Po tu dobu měnívala se prý voda
ve studánce v ledový křišťál, a tomu, kdo z ní právě pil, zkameněly
vnitřnosti.
Vacek, Jan Jaroměřský, Kniha č. I., text pro Rozhlas po drátě, odvysíláno
19. 3. 1958. Hofmeister, Antonín, Ze starého Josefova II., Studánka pod
„Ptáky“, novinový výstřižek, nedatováno. Sílová, Věra, Báje a pověsti
z Jaroměřska, r. 1994.
Texty upravil a foto pořídil – Jindřich Polák

Mal é j o sef o v sk é s n ěn í
Zima už vyhlíží jaro. Sychravý únorový podvečer líně přechází
do tmy a z josefovských kaváren a četných hospůdek je slyšet
spokojený šum hlasů lidí, kteří nechali chlad a vlhkost za dveřmi
ulice.
Vyprávějí si, co nového přinesl začátek roku, někteří možná ještě vzpomínají na hřejivé vánoční večery. Sem tam cinkne zvonek
otvíraných dveří, to, jak hosté z ulice vchází či vychází a na ulici zavane vůně kávy i něčeho dobrého. Po osvětlených ulicích
pevnostního města stále někdo korzuje. Mladí i staří. Od doby,
kdy je v provozu dálnice až do Jaroměře a z Prahy je to třičtvrtě
hodiny, začaly se sem, do josefovských, městem ve státním programu zrekonstruovaných, bytů, stěhovat mladé rodiny, hledající vhodné bydlení za přiměřené nájmy. V Praze už bylo bydlení
prostě drahé a radnice využila šanci. Jde většinou o IT specialisty
nebo mladé vědce, kteří mohou většinu času pracovat z domova pomocí osobního počítače a pokud je potřeba do Prahy nebo
do Hradce jedou autem nebo vlakem. Rychlíkové spoje teď jezdí
v podstatě každou půlhodinu. V kavárnách a hospůdkách se tedy
často vedou navýsost intelektuálské hovory.
V Josefově teď vůbec vznikají zajímavá přátelství. Díky evropským
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fondům byly některé budovy uceleně upraveny na byty pro penzisty, kde mají perfektní zázemí a ošetřovatelskou péči, na které
prakticky spolupracují i zdravotnické školy z okolních měst. Péče
o seniory se stala žádaným oborem a velmi dobrou perspektivou
pro mladé lidi. Stát pochopil, že ji musí lépe honorovat a mnoho
mladých našlo novou životní perspektivu. Zázemí mají v josefovské nemocnici, která zase začala fungovat. Druhou aktivní část
života si sem teď stěhují užít důchodci z velkých měst. Proto se
nedivme, když v kavárnách a na jaře a v létě v upravených parcích
na lavičkách a v altánech potkáte zdánlivě nesourodé skupinky
mladých a starších lidí, kteří se smějí nebo probírají svoje odborné zkušenosti, pokud na sebe narazili mladí a staří stejné životní
dráhy. Ti úplně cizí lidé se často stávají těm mladým náhradními
dědečky a babičkami, pohlídají děti a oni se zase mohou spolehnout na dobrou společnost. Často vyrážejí na výlety do blízkých
Krkonoš nebo Orlických hor nebo jen tak do okolních luk.
Josefov se vůbec zdánlivě propadl do starých dobrých časů. Vše
je ve stylu zlaté éry přelomu 19. a 20. století, jako by si to zdejší
obyvatelé chtěli zopakovat.
Četná muzea připomínají epochy, které pevnost pamatuje. Ještě teď doznívá vídeňský valčík od náměstí, kde končí estrádní
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Mal é j o sef o v ské s n ěn í – pokra čov á ní

koncert. Teď v zimě jsou však krátké. To na jaře a v létě je koncert
jeden za druhým. Jejich sláva dokonce přerostla do vzniku mezinárodního hudebního festivalu vojenských orchestrů se speciální částí nazvanou „Dobou vídeňských valčíků“. Přispívají tomu
i mladí umělci. Ti jsou dalšími obyvateli josefovských bytů. Základy tu položila umělecká kolonie v Bastionu IV. Její sláva se rozlétla
do okolí a do Josefova se začali stěhovat začínající umělci, pro
něž byly připraveny nízkonákladové ateliéry, které dnes zabírají
celé josefovské křídlo za kostelem. Josefovská i jaroměřská prostranství jsou tak plná uměleckých artefaktů, která tyto umělce
prezentují. Na umělecké festivaly a výstavy se sem začínají sjíždět
spousty lidí. Oproti některým jiným historickým městům, která se

stala spíše skanzeny, se v Josefově podařilo udržet ten normální
běžný život.
Už je skoro tma. Skrze stíny uliček ukrývajících historii míří další
lidé do kaváren a hospůdek. Už aby bylo jaro a rozvoněly se zase
parky a zabzučely v nich včely. Poprvé se zazelenají i mladé stromy, vysazené podél jaroměřské Husovy třídy. Co tudy díky dálnici už nejezdí tolik aut, mohla být upravena do své staré podoby,
kterou známe z pohlednic. Ty stromy jednou zmírní letní žár tolik
rozpalující naše města v parných létech a vytvoří stín pro odpolední procházku.
Václav Jirka

Plánovaná rekonstrukce Městského muzea v Jaroměři – 1. část
Protože minimálně část veřejnosti zaznamenala uzavření Městského muzea v Jaroměři, dovoluji si předložit relativně detailní
popis současné situace.
Omlouvám se čtenářům, že v tomto textu mimořádně používám
„Ich-formu“, a to pro srozumitelnost textu.
Návštěvníkovi výstav či přednášek Městského muzea v Jaroměři se může jevit stav Wenkeova domu a domu přilehlého jako
relativně dobrý, a to díky rekonstrukci Wenkeova domu, která
proběhla v 80. letech péčí tehdejšího ředitele Dr. Pavla Mertlíka,
a následným drobnějším udržovacím pracím (včetně nové střechy Wenkeova domu), které iniciovala Dr. Olga Mertlíková. Od
zásadnějších oprav ale uběhlo již více nežli 30 let a dům čp. 91,
který nyní slouží jako kancelářské a depozitární prostory, nebyl
významněji rekonstruován nikdy. V záměru celkové rekonstrukce
obou budov se tak snoubí snaha o dosažení významného zkvalitnění služeb pro návštěvníky a prostý fakt havarijního stavu především domu čp. 91 (absence otopné soustavy, kolabující elektroinstalace apod.).
V roce 2017 jsem navázal spolupráci s architektem Davidem Vávrou, a to za účelem navržení nové stálé expozice jaroměřských
umělců. Díky pozitivní „megalomanii“, která je patrně vlastní
všem architektům, začal záhy pan architekt doslova pobíhat po
celém muzeu a zamýšlel se nad možnostmi zkvalitnění návštěvnického okruhu, a tedy i nad nutnou rekonstrukcí. Protože jsem
do muzea nastoupil až koncem roku 2016, obával jsem se příliš
velkého sousta. Nicméně za Vávrova povzbuzování, že „peníze
se vždycky najdou“, jsem prozkoumal dotační možnosti financování rekonstrukce.
Zde je nutné odbočit do nudné faktografie dotačních politik. Většina rekonstrukcí velkých muzeí je financována z evropského dotačního programu IROP. Z neznámých důvodů Ministerstvo pro
místní rozvoj omezilo možné žadatele tím, že muzeum musí mít
několik let po sobě návštěvnost převyšující 30.000 osob. V našem
kraji tohoto limitu dosahují jen Muzeum východních Čech a Muzeum Náchodska (díky pevnosti Dobrošov). Ostatní muzea, resp.
jejich zřizovatelé, mohou o evropské dotace žádat jen v mezinárodních, v našem regionu česko-polských, dotačních programech
typu Interreg. Tyto dotační programy jsou mimořádně organizačně a administrativně náročné, prakticky mimo možnost administrace bez přímé podpory městského úřadu zřizovatele, nebo

profesionální dotační agentury. V případě Městského muzea v Jaroměři situaci usnadnila okolnost mého předchozího zaměstnání v krajské dotační agentuře. V polovině roku 2018 byl poslední
možností podat dotační žádost v tomto dotačním období. Další
dotační období začíná až v roce 2022 a není ani jasné, zda v jeho
rámci budou dotační prostředky určené právě na rekonstrukce
muzeí.
Takto bylo nutné takřka překotně nalézt spolehlivého polského
partnera či partnery a najít společné „uvěřitelné“ téma, které je
pro hodnotitele dotačních žádostí velmi důležitým kritériem. Po
obeslání velkého množství příhraničních polských muzeí a selhání několika zdánlivě nadějných jednání se zdálo, že bude nutné
vyčkat opravdu až dalšího dotačního období. Důvodem bylo to,
že ti z aktivnějších polských ředitelů významnějších muzeí měli
již svá muzea opravena, anebo již dlouhodobě spolupracovali
s jinými českými protějšky. V posledním vzepětí, kdy jsem oslovil i vzdálenější polská muzea, pozitivně odpověděla ředitelka
muzea v Boleslavci (asi 160 km od Jaroměře), paní Anna Bober-Tubaj. Přestože jí vedené muzeum již také prošlo rekonstrukcí
dříve, a to v dotační spolupráci s Krkonošským muzeem, chopila
se nové možnosti dotace pro rekonstrukci budovy historické hrnčířské dílny. K jednání o spolupráci na projektu se poté přidalo
i muzeum města Kladska, reprezentované panem ředitelem Krzysztofem Miszkiewiczem. Jediným tematickým pojítkem těchto
tří muzeí, které jsme nalezli, byla tradice řemeslné výroby. V Boleslavci jde o keramickou výrobu, v Kladsku především o sklářství.
Naše muzeum bude reprezentovat řemeslná výroba „mušlového
zboží“, které bylo originálním předmětem výroby a obchodu firmy A. Wenke a syn. Celkově tento projekt navazuje a rozšiřuje
již realizovaný projekt „Via fabrilis“ („Cesta řemesel“), kterého
se účastnilo např. právě muzeum v Boleslavci a Krkonošské muzeum. Je nezbytné konstatovat, že celý projekt má významnou
„měkkou“ část spočívající v tzv. přeshraniční spolupráci. Nejde
tedy v žádném případě o „pouhou“ rekonstrukci tří budov či
jejich částí. S realizací projektu je spjato organizování většího
množství přeshraničních řemeslných workshopů a přednášek, na
kterých bude participovat několik dalších – dotaci nečerpajících –
muzeí. Za organizaci této „měkké“ části projektu je zodpovědné
právě Městské muzeum v Jaroměři. (pokračování příště)
Rudolf Havelka
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Jaroměřská PROST FAIN LIGA firem 2020
Ve čtvrtek 9. 1. 2020 se od 19 hod. uskutečnilo slavnostní zaháje- ní raut, na kterém se probíraly veškeré další podrobnosti tohoto
fotbalového projektu. Veškeré další informace, nejen o tomto
ní 14. ročníku Jaroměřské PROST FAIN LIGY firem 2020!
V letošním ročníku došlo po čtyřech letech
na změnu sídla tohoto slavnostního zahájení, kterým se stala po sálu městského divadla restaurace na Úpě v Jaroměři.
Letošní ročník je jiný a mimořádný v tom, že
se podařilo otevřít „seniorskou“ ligu, a to
FAIN LIGU nad 40 let, kde startují hráči staršího ročníku, kteří se FAIN LIGY účastní od
jejího samotného začátku.
Moderování této prestižní akce se ujal tradičně moderátor Pavel Schröfel a svou roli
zvládl jako vždy s noblesou.
Na této společenské akci nechyběla samozřejmě tradičně řada
významných osobností, mezi které patřily Josef Horáček (starosta města), nebo pan Václav Andrejs (předseda VV KFS KHK)
a další vzácní hosté z řad partnerů a týmů.
V průběhu večera došlo k prezentaci všech 16 zapojených společností (účastníků) proložené videem z loňského ročníku. Zástupci týmů pak osobně vylosovali herní čísla pro zúčastněné
firmy do předem připraveného herního klíče.
Po prezentaci firem a slavnostním rozlosování proběhl slavnost-

turnaji, naleznete na www.fainsport.cz.

V sobotu 11. 1. se uskutečnilo v jaroměřské hale ASVAJ 1. kolo
této fotbalové ligy. Ranní skupinu „FAIN LIGY nad 40 let“ vyhrál suverénně tým „Galnek – Zdeněk Jelínek“. Polední skupina
„2. ligy“ byla neuvěřitelně vyrovnaná a o vítězích zápasů často
rozhodoval jediný gól. Vítězem této extrémně vyrovnané skupiny se stal loňský vítěz, tým „E-Fyzio“. Odpolední skupinu „1.
ligy“ vyhrál suverénně obhájce vítězství tým „PROST“, který tak
naznačil své nejvyšší ambice i v letošním ročníku.
V neděli 19. 1. se uskutečnilo 2. kolo. Ranní skupinu „FAIN LIGY
nad 40 let“ vyhrál tým „R a R Polák“, když dokázal všechny
své zápasy vyhrát a srovnal tak bodový stav na prvních dvou
místech tabulky. Polední skupina „2. ligy“ byla opět velmi, ale
opravdu velmi vyrovnaná. Vítězství v ní nakonec slavil, stejně
jako v minulém kole, tým „E-Fyzio“. Odpolední skupinu „1. ligy“
vyhrál tým „Mido Barbershop“, který se tak dotáhl na čelo.
Termíny dalších turnajů Jaroměřské PROST FAIN LIGY firem
2020 jsou: 4. kolo: 9. 2. 2020 a 5. kolo: 29. 2. 2020.
Jiří Lebedinský

J e l i ch o v C up
16 . r oč n í k

V tradičním předvánočním termínu 14.-15.12.2019 se uskutečnil „Young Boys HK“. V utkání byl lepší tým s názvem „Golden
Guns“, zvítězil 2:0.
v jaroměřské hale ASVAJ již 16. ročník turnaje.

Tohoto turnaje se v letošním ročníku zúčastnilo 20 týmů z celého kraje. Turnaj byl rozlosován do čtyř základních skupin.
Do finálového dne se nakonec probojovalo 10 nejlepších týmů,
které byly rozděleny do dvou pětičlenných skupin. Z těchto finálových skupin postoupily do čtvrtfinále vždy 4 nejlepší týmy,
které si to následně rozdaly v klasickém pavouku.
V prvním čtvrtfinále se utkal tým „Rébus“ proti týmu „Kopča
Team“. V tomto zápase se zrodilo veliké překvapení, když nad
velikým favoritem zvítězil outsider tohoto zápasu, tým „Rébus“,
a to poměrem 3:0.
Ve druhém čtvrtfinále se utkal tým „Golden Guns“ s týmem
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Třetí čtvrtfinále proti sobě svedlo loňského obhájce, tým „TRIUMPHUS“ s nováčkem turnaje s názvem „Nulová šance“. Souboj generací byl kupodivu velmi vyrovnaný a napínavý, z vítězství se však nakonec radoval tým „TRIUMPHUS“ v poměru 3:2.
Čtvrté čtvrtfinále proti sobě svedlo domácí tým „FC Jelichov“
a tým s názvem „DRUNK TEAM“.
V prvním semifinále se utkal tým „Golden Guns“ a „Rébus“. Prvně jmenovaný tým byl v utkání lepší a dokázal vstřelit 2 góly a zaslouženě tak postoupil do finále letošního ročníku.
Zápas o bronz měl jasného vítěze, kterým byl tým „TRIUMPHUS“, když dokázal porazit vysoko tým „Rébus“ v poměru 5:1
a získal tak alespoň bronzovou medaili.
I finále bylo jasnou záležitostí, a to týmu „Golden Guns“, který
dokázal doslova deklasovat „DRUNK TEAM“ v poměru 5:0.
Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen Lukáš Kraják z týmu „Golden Guns“. Nejlepším střelcem byl vyhlášen s 12 góly Jan Šisler
z týmu „TRIUMPHUS“, a nejlepším brankářem byl zvolen Ondřej Volšík z týmu „DRUNK TEAM“. Cenu FAIR PLAY pak získal
tým s názvem „Nulová šance“.
Velikou pochvalu za zvládnutý maratón 68 zápasů za tento víkend pak zaslouží rozhodčí tohoto turnaje, kterými byli Karel
Medlík, Pavel Tokar, Martin Škoda a Tomáš Bouz.
Více informací na www.fainsport.cz.
Jiří Lebedinský (redakčně upraveno)
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Bývalý trenér jaroměřské přípravky pokračuje se sparťanskými nadějemi
Jan Ruprich má v 18 letech zajímavou fotbalovou kariéru. Na
Spartě je vedoucím dorostu U17 a zároveň trenérem přípravky WU11. Honzova cesta přitom začala právě v Jaroměři.

Kromě funkce vedoucího týmu v Jaroměři dělal i kustoda, zápasy fotil, natáčel a dělal videosestřihy. Spravoval klubový Facebook, nabral hodně nových sledujících, dělal upoutávky na
zápasy, a to vše z vlastní iniciativy, nikdo ho nemusel úkolovat.
Sám sice aktivně fotbal nikdy nehrál, protože má astma a rodiče se o něj báli, ale i tak se snažil dostat k fotbalu jiným způsobem. Jaroměřskou přípravku trénoval v letech 2015-2017. Ze
studijních důvodů pak odešel do Prahy, kde na trenérskou činnost nezanevřel.

Hned v září 2017, kdy nastoupil na Ango-neměckou obchodní
akademii, podepsal smlouvu se Slavoj Vyšehrad a začal trénovat mladší přípravku. Po setkání s šéftrenérkou dívčí mládeže
Sparty Evou Haniakovou, která právě hledala někoho na Spartu k přípravkám, skloubil oboje – trénink na Vyšehradě i se
Spartou.
„Funkci vedoucího musím skloubit s trénováním dívčí starší přípravky, ale role vedoucího U17 má přednost.“ říká rodák z Jaroměře. S hráči mají kamarádský vztah a respektují ho, na ligových zápasech je to ovšem už jiné. Honza Ruprich to chápe tak,
že si své postavení vedoucího klubu musí vybudovat a někdy
i vybojovat.
Přiznává, že neví, co bude dál. V Jaroměři si přál dostat se do
Sparty a podařilo se mu to. Na vzpomínku na svůj první den,
kdy se do Sparty dostal, prý nikdy nezapomene. Tehdy se kolem něho mihl David Holoubek, který v té době sbíral úspěchy
v Evropské lize. „Stále mi to úplně nedochází, když naproti mně
sedí velké fotbalové kapacity. A přemýšlím, jestli je to pravda,
nebo ne“, uzavírá nejmladší sparťanský vedoucí Honza Ruprich.
Čerpáno z https://sparta.cz/cs/clanek/nejmladsi-spartansky-vedouci-36241 a http://fotbaljaromer.cz/index.php/25-novinky/2712-byvaly-trener-pripravky-pokracuje-v-praci-se-spartanskymi-nadejemi.
Upravila «LAT»

Sportovní kalendárium

Wi nter G l a d i a t or R a ce

Pevnost, která byla stvořena k boji. Čeká tě boj, ale to je tvoje
práce, to je poslání Gladiátora.
Unikátní a naprosto jedinečná atmosféra pevnostního města Josefov
již ve čtvrtém zimním balení. První krok k WINTER
TRIUMPHALIS.
Přihlásilo se přes 590 lidí,
kteří v sobotu 25. ledna
poměřili síly v chladném
počasí. Sníh pořadatele
ani závodníky sice nepotrápil, ale ledová voda,
která byla jednou z překážek jistě potrápila nejednoho účastníka závodu.
Nejlepším závodníkem se
stal Tomáš Tvrdík s pořadovým číslem 8, který 5 km+ trať zdolal
za 37 minut a 10 sekund.
Čerpáno z webu sportvisio.cz.
«LAT»

Domácí zápasy hokejistů na zimním stadionu v Jaroměři
www.hcjaromer.cz
Krajská liga mužů
2. 2., 17.00 hod.		
9. 2., 17.00 hod.		

HC Jaroměř – HC Náchod
HC Jaroměř – TJ Spartak Nové Město

Liga juniorů, skupina o postup
1. 2., ??.00 hod.		
HCM Jaroměř – SK Horácká Slavia
			
Třebíč
15. 2. ??.00 hod.		
HCM Jaroměř – HC Náchod
Mistrovská utkání dospělých TJ Jiskra Jaroměř v šachu
2. 2. 			

Jaroměř C – ŠK Lípa G

			

(regionální přebor)

			

(krajská soutěž)

16. 2., 9.00 hod.		
			
23. 2., 9.00 hod.		
			

Jaroměř A – Spartak Vrchlabí,
Lužické 426, stadion
Jaroměř B – TJ Náchod B
Lužické 426, stadion

1. liga mužů ve florbale v hale ASVAJ
8. 2., 19.00 hod.		
			
22. 2.			

TJ Sokol Jaroměř – Z.F.K. AQM
Petrovice
TJ Sokol Jaroměř – FAT PIPE Start98
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Rozhovor s Alenou Smolíkovou
Kynolog roku 2011 a 2018, Mistr Evropy v dogdancingu, dvanáctinásobný Mistr ČR v dogdancingu a spousta dalších úspěchů,
kterými se může Alena Smolíková, rodačka z Jaroměře, právem
pochlubit.

Jakých soutěží jste se v loňském roce zúčastnila?
Kromě menších republikových závodů jsem se účastnila CRUFTS (nejstarší a nejznámější světová soutěž) v Anglii, kde
jsme s Jerry získaly 2. místo. Dále Mistrovství Evropy v dogfrisbee
v Itálii, kde jsem soutěžila se třemi psy, Mistrovství světa v dogfrisbee v USA, Mistrovství Evropy v dogdancingu v Itálii, kde se
nám s Jerry podařilo získat titul mistrů Evropy, Mistrovství ČR
v dogdancingu, kde jsem vyhrála obě dvě mistrovské kategorie,
jednu s Kirou, druhou s Jerry. Posledním závodem sezóny potom
pro nás bylo listopadové Mistrovství světa v Německu.
Účast na všech těchto vrcholových akcích je náročná, a to fyzicky,
psychicky i finančně. Chtěla bych tímto poděkovat Městu Jaroměř za podporu.
Věnujete se kromě dogdancingu i jiným sportům se psy?
Ano, závodně se věnujeme ještě dogfrisbee a canicrossu
(běh se psem).

Psy miluje už od dětství. Svého prvního závodu v agility se zúčastnila v roce 1999, a první soutěže v dogdancingu v roce 2002, obojí s labradorkou Dorou. Jejími parťáky na soutěžích jsou border
kolie Jerry (10 let), Kira (7 let) a Foxy (2 roky). Jerry letos čekají
poslední dvě soutěže před závodním důchodem a měla by ji pak
nahradit nejmladší Foxy, která začala závodit vloni. Před deseti
lety se umístila na druhém místě v talentové soutěži Talentmania,
v roce 2013 v soutěži Česko-Slovensko má talent získala opět druhé místo. Jeden ze svých snů si splnila v roce 2015, kdy závodila
v tzv. Šediváčkově longu, který je nejtěžším závodem psích spřežení ve střední Evropě. Současně je i rozhodčím jak na závodech,
tak u zkoušek.
Co je důležité pro úspěch v dogdancingu?
V první řadě být dobrý trenér, to je základ. Hodí se i hudební sluch a pohybové nadání. Pak stačí už jen strávit pár stovek hodin tréninkem. A jelikož se jedná o subjektivně hodnocený
sport, je potřeba mít na závodech i trochu toho štěstí.
Jakou metodou učíte své psy jednotlivé triky a posléze i choreografii?
Psy učím metodou pozitivního posilování. Je to nejjednodušší a nejefektivnější způsob, jak psa něco naučit. Při pozitivním posilování je pes odměňován za správné chování pamlsky
nebo hračkou. To, co je správné chování, musím samozřejmě nejprve psovi vysvětlit. Vše je to formou hry a odměn, psy cvičení
baví, a dokonce jsou schopni si ho i vynucovat.
Používáte v dogdancingu dané prvky nebo si vymýšlíte své?
V dogdancingu nejsou žádné prvky dané. Záleží čistě na
vás, co psa naučíte a jaké prvky do sestavy zařadíte. Samozřejmě
čím obtížnější a originálnější prvky, tím větší šanci máte zaujmout
porotu. Vymyslet ale něco originálního je v dnešní době, kdy se
v dogdancingu závodí přes 20 let, již obtížné. Přesto se o to pokouším a někdy se zadaří.
Vytváříte pro každé své vystoupení novou choreografii, nebo se
některé prvky opakují?
Choreografii vytvářím na každý rok novou. Prvky v choreografii se opakují.
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V roce 2010 jste se zúčastnila talentové soutěže Talentmania, tři
roky poté soutěže Česko-Slovensko má talent. Motivoval Vás někdo k účasti nebo to byl přímo Váš nápad?
Samozřejmě, spousta lidí mi říkala, ať se přihlásím. Oslovila mě i přímo televize. Pokud bych tam ale sama jít nechtěla,
přemluvit bych se nenechala.
Váš nezapomenutelný zážitek?
Zážitků mám spoustu. A nezapomenutelný pes? To bude
asi každý, který prošel mým životem.
Je pro Vás pes důležitější než člověk?
Pes je pro mě součást rodiny, je tedy na stejné úrovni,
jako její ostatní členové.
A na závěr vaše rada pro začínající dogdancery?
Pokud chce někdo s dogdancingem začít, určitě je nejlepší najít nějakého zkušeného trenéra, který člověku poradí, co
a jak. A ano, dogdancing lze dělat s jakýmkoliv plemenem.
Děkuji Vám za rozhovor.
Romana Králíková

Jářku Jařinec – už podruhé!
Těšíte se už, až vyběhnete ze zazimovaných, přetopených bytů
ven do teplého jarního večera provoněného čerstvým vzduchem? My ano, a to už proto, že pro vás v těchto dnech dokončujeme přípravy druhého ročníku festivalu Jařinec! V loňském
roce se tato akce plná divadla, hudby a jásání setkala s velkým
diváckým úspěchem, a tak jsme pilně pracovali na letošním programu, abychom Vám opět mohli přinést silný kulturní zážitek.
Těšit se můžete, mimo jiné, na fyzického básníka Petra Vášu,
pohádky a dílny pro děti, divadla pro dospělé a podvečerní koncerty. To vše 15. – 17. května 2020 v Josefově i v Jaroměři. Budeme tam, přijďte i vy!
Za Kolegium hraběte Šporka se těší,
Monika Němečková a Kateřina Prášilová
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Zesnul prof. Vladimír Wolf (1942-2019), jaroměřský rodák
V pondělí 23. prosince 2019 ve fakultní hradecké nemocnici zesnul po krátké nemoci univerzitní profesor PhDr. Vladimír WOLF
ve věku 77 let.
Odešel v něm historik, archivář, publicista a editor, vysokoškolský profesor, zasloužilý proděkan a děkan
(1999-2005) Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Jde také o významného rodáka
z naší Jaroměře, kde se dne 4. února
1942 v rodině strojvedoucího narodil. Zde maturoval na Jedenáctileté
střední škole v roce 1959, aby posléze úspěšně absolvoval FF Univerzity
Palackého v Olomouci, obor historie-čeština, kde získal i titul PhDr (1967).
Od roku 1965 se usadil v Trutnově, kde se oženil, založil rodinu
a kde prožíval krušné roky za Husákovy normalizace, aby po pětiletém působení coby muzejník-historik v trutnovském muzeu
(1965-1970), posléze vyloučený angažovaný komunista odmítající sovětskou okupaci, musel z tohoto místa odejít, tak jako jiných
jeho spolustraníků v době politických čistek a kádrování včetně
i nestraníků. Krátce pracoval jako brigádník Archeologického
ústavu ČSAV Praha, později se stal velmi úspěšným podnikovým
archivářem n. p. Texlen v Trutnově (1974-1989), aby posléze se
uplatnil jako vysokoškolský pedagog na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové, kde se habilitoval na docenta, později i profesora (2000) a úspěšného proděkana i děkana. Na závěr za odpovědnou práci ve vedoucích akademických funkcích byl oceněn
pamětní medailí, jejíž vytvoření inicioval.
Od roku 2005 již jako důchodce úspěšně vedl trutnovskou pobočku Fakulty veřejných politik Slezské univerzity, kde přednášel v bakalářském i magisterském studiu do r. 2019.
Vladimír Wolf byl velmi podnikavý, iniciativní a schopný organizá-

tor, kterému se dařilo shromáždit potřebně finance na vydávání
textilních i vlastivědných sborníků a suplement v Trutnově i v Jaroměři. Většinu zdařile sám zredigoval. Tak inicioval a editoval dva
historické sborníky Minulostí Jaroměře (1968, 1971), kam přispěl
pozoruhodnými statěmi. V letech 1973-1974 se zúčastnil archeologického výzkumu v lokalitě bývalého augustiniánského kláštera
v Jaroměři Na Kameni a zpracoval cenné historiografické přehledy
pro AÚ ČSAV v Praze. Přispěl též do dvou jaroměřských gymnaziálních almanachů (1969, 1994). Soupis publikovaných prací Vl. Wolfa
se blíží k číslu 1750. Jeho knižně vydané práce jsou: Hospodářské
dějiny Žarošic ve světle katastrů (s J. Kalistovou, 1962), Osídlení
kraje na nejhořejším Labi do poloviny 14. století (Diplomová práce
Olomouc), 100 let závodu Texlen 10-Bělidlo (s B. Smutným, 1977)
, K úrovni přípravy učitelů dějepisu na Pedagogické fakultě VŠP
Hradec Králové (s. F. Nesejtem, 1998), Opevněné středověké stavby na území města Trutnova a integrovaných obcí města Trutnova
(1999), monografie Jan Kolda ze Žampachu (2002), Čas změny,
Trutnovské Občanské fórum 1989-1991 (2012).
Další práce otiskl především ve sbornících a v periodikách. Na jeho
počest byly vydány tři historické sborníky s výběrovými bibliografiemi. Asi nejvíce medailonků o něm a recenze jeho prací jsem napsal já sám. V r. 2016 o něm úpický režisér a kameraman Středa
natočil z podnětu města Trutnova pozoruhodný dokumentární
barevný film, který byl promítnut i v jaroměřském muzeu v rámci besedy s Vl. Wolfem dne 22. září 2016. Těžištěm jeho veřejných
a historiografických aktivit a inciativ je především Trutnov a Trutnovsko, kde se mu dostalo i řady veřejných ocenění a uznání.
Kolega Vladimír byl velmi podnikavý, iniciativní, cílevědomý historik i ctižádostivý politik. Jako vysokoškolský pedagog bohužel
se stal v oboru vysokoškolské pedagogiky workoholikem, pracantem, který se neuměl šetřit a odpočívat, jak se já domnívám. Zanechal však úctyhodné dílo, zejména na poli historickém a edičním.
Text: PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř, 11. 1. 2020
Kresba: Jiří Škopek

P í s ni č ká ř sk ý v ečer v ed l
o d tr a m p u k un d erg roun d u
Druhý sobotní večer v novém roce patřil prvnímu Písničkářskému večeru na Bastionu IV, kde sídlí Umělecká kolonie. Sérii folkových koncertů, kterou zahájili Standa Haláček a Jiří Šámal, jako
zimní alternativu oblíbených hudebních večerů na jaroměřském
podloubí, si nenechalo ujít na 70 návštěvníků, čímž více méně naplnili kapacitu zahřátého prostoru.
V pohodové atmosféře, jež dotvořili Jakub Mertlík s občerstvením
a manželé Rudolfští s vínem, všechny přítomné za organizátory
přivítal Pavel Šimek z dvojice Dvajaja, přičemž v mezihře se svou
manželkou Janou Šimkovou zapěli svou ódu na Josefa Šímu. Na
závěr nezapomněl poděkovat všem za účast, která všechny potěšila, a Tereze Karlové za Uměleckou kolonii.
První vystupující, Standa Haláček, začínal svou hudební dráhu
ve dvojici s bratrem Josefem v devadesátých letech, ovšem posledních asi 16 let hraje jako sólový písničkář s repertoárem plný
přátelství, trampů nebo přírody s odkazem na Wabiho Daňka. Nechyběl smysl pro humor a sebeironie, když zahrál Povodeň (právě

v Jaroměři mající svoje 20 let staré zkušenosti) a na závěr Ztrátu
času. Poslech ale žádná ztráta času nebyla.
Po již zmíněném intermezzu dua Dvajaja, se svou edukativní třičtvrtě hodinkou, zahrál Jiří Šámal na takzvaný hang-drum, který si
pořídil před více než deseti lety ve Švýcarsku. Ačkoli se při technickém zkoušení zvuku zdálo, že nás čeká převážně ambientně-experimentální hudba hodící se k večeru při svíčkách, které nám
na stolech hořely, muzikant nás, nebo aspoň mě, vyvedl z omylu
a přišel se sadou písní, které jsem opravdu nečekal – lidovkami.
Ale nabídl také verzi Ódy na radost s českým textem pro děti nebo
klidnou úpravu undergroundové hymny Muchomůrky bílé od The
Plastic People of the Universe.
Představení nástroje ve tvaru neidentifikovaného létajícího objektu s historkou o jeho objevu a získání mělo takový úspěch, že si
řada zájemců po celý zbytek večera zkoušela na šest tónů zahrát.
Snad bude mít série těchto koncertů úspěch.
Petr Hrudka
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Nekrolog učitelky Evy Plaché (1934-2020), také literárně činné
V pondělí 13. ledna 2020 odpoledne náhle zesnula paní učitelka Eva Plachá, rozená Faltusová z Josefova nad Metují, ve
věku nedožitých 86 let, což byla rána pro její sestru Zděnku,
dvojče, a všechny příbuzné a přátele.
Eva Plachá byla učitelka přírodopisu a chemie na Základní škole
Boženy Němcové v Jaroměři. Před
tím vyučovala na druhém stupni ZŠ
ve Vrchlabí, Mostku, Čelákovicích
nad Labem, a nakonec v Brandýse nad Labem, kam se v polovině
80. let přestěhovala za manželem
Josefem Plachým, konstruktérem
a kapelníkem i literárně aktivním
autorem.
Eva Plachá, rozená Faltusová, se
narodila spolu se svou sestrou
Zděnkou-dvojčetem dne 17. března 1934 v rodině oficiála vojenské správy v Josefově. Základní vzdělání získala na Měšťanské dívčí škole v Jaroměři, úspěšně absolvovala gymnasium (1948-1953) a posléze získala vysokoškolské vzdělaní. Po
maturitě Eva vystudovala dvouletý obor biologie a chemie na
Vyšší pedagogické škole v Brně. Později, již jako důchodkyně, se zaměřila na tvorbu memoárové literatury faktu. Vydala
knížku Vesničtí dobráci (2002-2003), editované paměti svého

otce, oficiála Roberta Faltuse (1891-1962), lokalizované do jeho
rodiště obce Sobkovice na Orlickoústecku. Knížka velmi potěšila tamější obyvatele. Pro své spolužáky zpracovala bibliofilii
70stránkovou vzpomínkovou brožuru 50. výročí ukončení studia na jaroměřském gymnáziu 1953-2003 (2003) a další memoárovou knížku Má školní léta 1940-1948. Jak jsme v té době žili
a co vyprávějí školní kroniky (z prosince 2004), v níž se rozpomíná na školní docházku do dívčí měšťanské školy v Jaroměři,
dnešní Základní školy B. Němcové, v době nacistické okupace
a počátku komunistické totality. Příznivý ohlas mezi občany
nedaleké Lejšovky, odkud pochází jejich matka Marie, rozená
Beranová (1901-1993), provdaná Faltusová, měla její vzpomínková knížka Co maminka vyprávěla aneb Jak se žilo na počátku
20. století (2004 a 2005). Literárně činný byl též její manžel Josef Plachý (1934-2013), konstruktér a znamenitý kapelník, který pro své dva syny a potomky vydal knížku rodinných pamětí
Očima vzpomínek (2002). Zesnul v srpnu 2013 a po jeho smrti se jeho manželka Eva přesídlila zpět do rodného Josefova
v dubnu 2014.
Zde se Eva věnovala pěstování květin, náruživému poslechu
rozhlasu a televize a rozhovorům mobilem s přáteli. Proto její
náhlá a překvapivá smrt zasáhla silně všechny její blízké a zarmoutila jistě mnohé přátele. Čest její památce!
Text: PhDr. Jiří Uhlíř, její švagr, Jaroměř, 13. ledna
Kresba: Jiří Škopek

Tř í k rá l o v á sb í rka v Ja roměři

Jubilejní 20. ročník Tříkrálové sbírky v Jaroměři a okolí byl
opět rekordní.

Všem, kdo přijali koledníky s novoročním přáním a tříkrálovým poselstvím a přispěli do letošní Tříkrálové sbírky, děkujeme! Stejně jako všem dobrovolníkům, kteří opravdu nezištně
a s velkým nasazením věnují svůj čas, energii a hlasivky na pomoc těm, kteří nemají to štěstí žít každodenní život bez pomoci druhého. Peníze ze sbírky v Jaroměři a okolí poputují především nemocným roztroušenou sklerózou v pokročilém stadiu
nemoci v prvním a stále jediném zařízení v ČR v Domově sv. Josefa v Žirči. 15 % bude použito na projekty diecézních charit,
10 % směřuje na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci,
5 % výtěžku bude rozděleno na projekty charity ČR a z 5 % bude
pokryta režie sbírky.
Jako organizátorky sbírky jsme nevěřily, že obsah pokladniček

18

bude opět vyšší než loni. Měly jsme velkou radost, když v okénku celkové sumy naskočilo číslo 377.067 Kč, 20 euro, 2,5 zlotých
a 5 groszu. Znamenalo to, že jsme překročili loňský rekord, a to
o cca 63 tisíc! Toto číslo představovalo obsah 72 pokladniček
v Jaroměři a okolí. Ve městě Jaroměři a Josefově to bylo celkem 214.315 Kč a 2,5 zlotych. Věřící v josefovském kostele přispěli částkou 8.841 Kč, v jaroměřském kostele 6.010 Kč. Škola
B. Němcové (p. Holečková) 14.499 Kč, při koncertě v Jakubském kostele (p. Pazderová) 8.745 Kč, v Semonicích se vybralo
14.397 Kč, ve Vlkově 8.567 Kč ve Vestci a Rtyni 10.736 Kč, v Zaloňově 2.565 Kč, v Rožnově 7.563 Kč a 20 Euro, v Neznášově
7.179 Kč, v Rasoškách 19.330 Kč, na Novém Plese 15.725 Kč,
v Heřmanicích 6.141 Kč, v Běluni a Slotově 6.351 Kč, v Brodu
4.823, ve Velichovkách 18.430 Kč, v Hustiřanech 8.920 Kč, v Jasenné 24.932 Kč, v Žirči 10.084 Kč, v Habřině 9.884 Kč, ve Chvalkovicích 1.522 Kč a letos poprvé na Starém Plese 4.263 Kč.
Domov sv. Josefa plánuje prostředky získané z letošní sbírky
přidat k velkému projektu výměny stařičkých oken (více na
www.darujokno.cz). Za naše klienty děkujeme za štědrost!
Naše díky patří i Městskému úřadu v Jaroměři i všem obecním
úřadům za vstřícnost při administraci sbírky, stejně tak děkujeme i jaroměřským skautům a sboru Církve adventistů sedmého
dne za milé zázemí a Městské policii Jaroměř.
Jitka Holcová a Mgr. Marie Paclíková, Domov sv. Josefa v Žirči
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Kalendárium

4. únor
Starověký Jeruzalém
17.30 hod.
Městské divadlo
Pořádá: Místní skupina ČKA
4. únor
O křišťálovém srdci – pohádka
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
od 4. února
Svět očima indických dětí –
výstava
Městská knihovna Jaroměř
7. únor
Znovu a líp – představení
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
7. únor
Jarsen – koncert
19.00 hod.
Penzion Expanze
Pořádá: Penzion Expanze
8. únor
Přísně tajné aneb Za vším
hledej ženu – představení
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
8. únor
Nároďák Beer Fest
12.00 hod.
Nároďák
Pořádá: Nároďák
8. únor
8. Sportovní ples
20.00 hod.
Tělocvična TJ Sokol Josefov
Pořádá: TJ Sokol Josefov
11. únor
Večer poezie a prózy s harfou

– koncert
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
14. únor
Jak to bývá u medvědů – pohádka
16.30 hod.
Městské divadlo – Divadlo
NaČerno
Pořádá: LD Maminy Jaroměř
14. únor
Sokolský ples
20.00 hod.
Jezbinská sokolovna
Pořádá: TJ Sokol Jezbiny
15. únor
Josefovský masopust
Pevnost Josefov
Pořádá: MKS
15. únor
Lakomec a další světci – derniéra
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
16. únor
Lví král – kinoklub
15.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
18. únor
Ženská na vrcholu – kinoklub
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
20. únor
Keltové ve Východních Čechách – přednáška
17.30 hod.
Městské divadlo
Pořádá: Městské muzeum v Ja-

roměři a NPÚ ÚOP Josefov
20. únor
Kouzelná vyhlídka – představení
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
21. únor
Martina Trchová a Adam Kubát – písně Zuzany Navarové
19.00 hod.
Penzion Expanze
Pořádá: Penzion Expanze
21. únor
Vision Days + Zputni, punk
21.00 hod.
Bastion 35
Pořádá: Bastion no. 35
22. únor
Vzpomínky zůstanou
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
22. únor
Nároďák Crossover Fest
18.00 hod.
Nároďák
Pořádá: Nároďák Jaroměř
22. únor
Sokolské šibřinky
20.00 hod.
Sokolovna Vlkov
Pořádá: TJ Sokol Vlkov
23. únor
Bezhlavý rytíř
13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
Pořádá: LS BOĎI Jaroměř
23. únor
Dětský karneval
15.00 hod.

Sál Důstojnické besedy v
Josefově
Pořádá: DDM Klíč
25. únor
Staré řecké báje a pověsti
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
25. únor
Masopustní průvod v Jaroměři
13.30 hod.
Od ZUŠ
Pořádá: ZUŠ Jaroměř
27. únor
Promítání filmu (bude upřesněno)
18.30 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie
Bastion IV
28. únor
Nároďák Thrash Fest
18.00 hod.
Nároďák
Pořádá: Nároďák Jaroměř
29. únor
XVIII. ročník divadelní plesu
aneb Už jsme prý dospělí
20.00 hod.
Důstojnická beseda Josefov
Pořádá: MKS
29. únor
Písničkářský večer
18.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie
Bastion IV
29. únor
Jarní úklid
9.00 hod.
Ptačí park Josefovské louky
Pořádá: ČSO

Stomatologická pohotovost – 08.00-10.00 hod.
08.02. a 09.02.
MUDr. Karel Klfus
Česká 50, Jaroměř
491 815 077
22.02. a 23.02.
MUDr. Ivona Plšková
Komenského 554/a, Česká Skalice
491 451 300

15.02. a 16.02.
MUDr. Lucie Strnadová
Z. Němečka 130, Josefov
491 812 495
29.02. a 01.03.
MUDr. Olga Záplatová
Husovo nám. 36, Česká Skalice
491 452 447

07.03. a 08.03.
MDDr. Šárka Šejvlová
Husova 931, Jaroměř
491 812 944
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Jaký byl minulý rok v Kladském pomezí?
Přelom každého roku je obdobím, které vybízí ke krátkému za- den letních prázdnin připravujeme zážitky v podobě netradičstavení a ohlédnutí se za rokem minulým. V Kladském pomezí ních prohlídek na téma tradice. Více informací vám prozradí
naše sociální sítě a web www.kladskepomezi.cz.
byl rok 2019 rokem změn.

Kladské pomezí je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je
šetrný rozvoj cestovního ruchu. Jejím zakladatelem je Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více než 40 měst,
obcí a soukromých subjektů.
Markéta Venclová

Bilance činnosti Ligy proti rakovině Náchod v roce 2019.

Po 22 letech působení naší destinační společnosti pod názvem
Branka, o.p.s. došlo k jejímu přejmenování na Kladské pomezí,
o.p.s. Během uplynulého roku jsme prošli také velmi náročným
procesem, který vedl k získání certifikátu Kategorizace organizací destinačního managementu. Zároveň s tím došlo k novému
vymezení území.
Od května do září jezdily naším regionem cyklobusy, rodiče
s dětmi cestovali a soutěžili s Toulavým baťohem a téměř osm tisíc návštěvníků se zúčastnilo Festivalu zážitků na téma vojenská
historie, která formovala naše česko-polské příhraničí. Pokračovali jsme také v projektu Čapek, který představuje místa spjatá
s pobytem sourozenců Čapkových v celém kraji, a k nabídce výletů jsme přidali možnosti stravování a ubytování. Po stopách
slavného spisovatele se vydal rovněž pořad Výleťák.
V letošním roce se můžete těšit na nový projekt věnovaný životu Boženy Němcové, který bude představen v březnu. Na každý

Za svůj největší úspěch v roce 2019 považují členové náchodské pobočky LPR nejlepší výsledek Českého dne proti rakovině, veřejnosti známého pod názvem Květinový den. Díky spolupráci s 12 středními školami, se skauty a junáky i s dalšími
dobrovolníky v mnoha městech a obcích Náchodska, Broumovska, Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska bylo
dne 15. května 2019 prodáno celkově 13 264 kytiček a na celorepublikový účet sbírky bylo posláno 304 272 Kč!
Upřímné poděkování patří všem prodejcům – žákům, studentům i jejich pedagogům a dalším dobrovolníkům za jejich obětavý přístup ke sbírce.
Již nyní probíhá příprava na letošní ročník Květinového dne,
který proběhne ve středu 13. května 2020. Zároveň bychom
v našich řadách rádi uvítali nové zájemce o dobrovolnickou
práci v naší organizaci. Pokud nám chcete v naší činnosti pomoci, ozvěte se na kontaktní tel. 605 244 562. Naše občanské
sdružení sídlí na adrese Pražská 1759.
Liga proti rakovině Náchod, z. s.

Akce na únor 2020 v Královských věnných městech
Dvůr Králové nad Labem
DIVADLO ANNA KARENINA
20. 2. 2020
www.hankuv-dum.cz
VÝSTAVA DVŮR KRÁLOVÉ VE FOTOGRAFIÍCH
od 21. 2. 2020
www.muzeumdk.cz
Hradec Králové
FESTIVAL CYKLOCESTOVÁNÍ
22. 2. 2020
www.cyklocestovani.cz
MASOPUST NA STATKU
23. 2. 2020
www.sramkuvstatek.cz
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Chrudim
MASOPUSTNÍ JARMARK
15. 2. 2020
www.chrudimskabeseda.cz
Mělník
MĚLNICKÝ MASOPUST
23. 2. 2020
www.melnik.cz
Nový Bydžov
MASOPUST NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
22. 2. 2020
www.novybydzov.cz

Trutnov
JAZZINEC
únor - duben 2020
www.jazzince.cz
Polička
RETROGAMING - VÝSTAVA
do 26. 4. 2020
www.cbmpolicka.cz
Vysoké Mýto
DAVID KOLLER
20. 2. 2020
www.mklub.cz
Více informací na www.vennamesta.cz
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Po Vánocích dejte při nákupu pozor na falešné slevy
Po Novém roce čekají na spotřebitele nejvýraznější slevové
akce zejména na bílou elektroniku. Vyplývá to z dat nákupního
rádce Zboží.cz.
V tomto segmentu také výrazně roste nabídka na inzertním portálu Sbazar.cz, kde pak lidé prodávají hlavně starší spotřebiče
nebo nevhodné dárky. Ti, kdo chtějí v povánočním období ušetřit a vyhnout se falešným slevám, mohou využít rady pro chytrý
nákup Jana Kriegela, manažera Zboží.cz, nebo Pavla Koláře, produktového manažera Sbazar.cz.
Mnoho lidí nachází pod vánočním stromečkem peněžní poukazy a e-shopy se takové zákazníky snaží oslovit a zlákat ke koupi
hned zkraje roku. Využívají přitom často novoroční výprodeje
podpořené masivní reklamní kampaní, která lidi nutí k rychlým
a často i zbrklým nákupům. „Platí, že je vhodné si ceny ověřovat
na nákupních rádcích, jako je třeba Zboží.cz. Nestane se vám tak,
že byste nakoupili produkt ve slevě za cenu, která by mohla být
u jiného e-shopu nižší i bez slevy,“ říká Jan Kriegel. Podle něj je
také vhodné zjistit, zda zlevněné zboží odpovídá současným
standardům. „Zákazníci totiž mohou mít dojem, že zboží nakoupili
s výraznou slevou, ve skutečnosti si ale kupují typické výprodejové
modely. U nich může sleva podle dat Zboží.cz dosahovat 40–50 %,“
upozorňuje.
Užitečnou novinkou, kterou Zboží.cz uživatelům při výběru zboží nabízí, je takzvaný „teploměr“. Ten ukazuje, jak jsou na tom
produkty z hlediska funkcí a spotřeby ve srovnání s jinými kousky
ve stejné kategorii. Uživatel tak na Zboží.cz získá nejen informace o tom, kde daný produkt pořídit nejvýhodněji, ale dozví se,

jak si stojí produkty v celé kategorii z hlediska zvoleného parametru (např. objemu či hlučnosti lednice, spotřeby energie atp.).
„Tento teploměr by lidé mohli využít právě s ohledem na fakt, že
se v povánočním období často vyprodávají starší modelové řady
spotřebičů,“ doplňuje Kriegel.
Spotřebiče si nechte zapojit a vyzkoušejte je ještě u prodejce!
Pokud vám nevadí pořizovat si starší produkty, můžete výhodně nakoupit prostřednictvím internetových bazarů. „Na začátku
roku je nabídka zboží na Sbazar.cz rozhodně nejširší. Lidé se zbavují nevhodných dárků, a ty se tak dají nakoupit ve skvělém stavu
a za výrazně nižší ceny než v obchodě. Je také vidět, že v mnoha
domácnostech probíhá i povánoční úklid a v rámci novoročních
předsevzetí se vyřazují nepotřebné věci,“ prozrazuje Pavel Kolář.
Výrazně v tomto období podle něj roste zejména segment spotřebičů do kuchyně, elektra a bílé techniky. Masivně se prodávají
hlavně televizory bez DVB-T2. „Protože k řadě spotřebičů už nemusíte od prodejce při předání zboží dostat návod a přesný popis
funkcí, poprosil bych ho o zapojení a vyzkoušení spotřebiče přímo
při předání. Vyhnete se tak nepříjemným reklamacím a náročnému
převážení někdy těžkých spotřebičů,“ radí Kolář.
Mnohem širší než v předchozím období je podle něj na Sbazar.
cz také nabídka oblečení a sportovního vybavení. „Výrazně roste
zejména nabídka v segmentu dětské zboží. Pokud tedy chcete nakoupit pro děti, je právě toto období tím nejlepším,“ komentuje
Kolář.
Kristýna Hořovská, PR Specialistka

V p o r o d n i c í c h Krá lov éh ra d eckéh o kraje
s e vl on i n a ro d i l o 3 10 4 d ět í

V nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého
kraje přišlo vloni na svět celkem 3104 novorozenců.
V porovnání s rokem 2018 se tak roce 2019 v krajských porodnicích narodilo o 32 dětí více. Oproti děvčatům byli v mírné přesile
chlapci, kterých se vloni narodilo 1632, zatímco novorozených dívek bylo 1472. Z celkového počtu dětí bylo 16 dvojčat. Rodiče své
děti pojmenovali nejčastěji Eliška, Jan, Anna, Jakub, Tereza, Matěj, Tomáš nebo Ema. Největším krajským miminkem byl chlapec
s porodní váhou 5300 g a 55 cm narozený v Trutnově.
„Z narůstajícího počtu porodů v našich nemocnicích mám samozřejmě velkou radost. Svědčí to nejenom o profesionalitě našich
lékařů a sester, ale i o vlídnosti prostředí našich nemocnic pro
budoucí maminky.“ Okomentoval loňská čísla Ing. Aleš Cabicar,
náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro zdravotnictví.
Nejvíce porodů mají na svém kontě porodníci v Náchodě, kam
přijelo porodit 957 maminek, tj o 6 více než vloni. Narodilo se
tam 963 dětí, z toho 6 dvojčat, 515 chlapců a 448 dívek. Jičínská
porodnice odbavila vloni 911 porodů, tedy o 19 více než v předchozím roce. Přišlo tam na svět 437 chlapců a 476 dívek, z toho
dvě dvojčata. Trutnovská porodnice vloni provedla celkem
683 porodů, předloňské číslo tak navýšila o 44 porodů. Maminky
tu přivedly na svět celkem 8 dvojčat, 350 chlapců a 341 dívek.

Novorozenecké oddělení Oblastní nemocnice Trutnov se také
postaralo o 3 děti narozené v domácnosti. V Rychnově nad Kněžnou se vloni narodilo 537 dětí, tedy o 36 méně, než v roce 2018.
Přišlo tu na svět 291 chlapců a 246 dívek.
„Na snížení počtu porodů v Rychnově nad Kněžnou se bohužel evidentně podílela podzimní mediální kauza, neoprávněně namířená
proti nemocnici, která na několik týdnů oslabila důvěru rodiček.“
Řekla Ing. Ivana Urešová, ředitelka Oblastní nemocnice Náchod,
pod kterou rychnovská nemocnice spadá. Její slova doplnil Ing.
Luboš Mottl, prokurista Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou:
„Ze zimních statistik už je patrné, že se nám rodičky opět vrací. Rád
bych je ubezpečil, že v rychnovské porodnici se jim dostane té nejlepší péče, jak po zdravotní stránce, tak i z hlediska osobního přístupu personálu. Budoucí maminky se navíc mohou těšit na dlouho
očekávanou modernizaci porodních boxů, dle nejmodernějších parametrů, kterou budeme realizovat v letošním roce.“
Děti na svět přicházely nejčastěji přirozenou cestou, počet císařských řezů v krajských porodnicích byl vloni 569, tj. 18 % z celkového počtu porodů. Některá miminka dostala vloni od svých
rodičů také neobvyklá jména, např. Jelyzaveta, Ksawery, Réa
Mária, Revelína, Malvína nebo Oscar Gordon.
Lucie Chytilová, mluvčí Zdravotnického holdingu KHK
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Lí pa sv o b o d y v pa rčíku Na Špici

Dne 11. 1. 2020 byla v parčíku u kruhového objezdu v Jaroměři
Na Špici označena 100letá Lípa svobody. Byla vysazena v souvislosti se vznikem Československého státu a koncem roku
2019 byla vyhlášena jako památný strom.
Za pomoci členů ZO ČSOP
Puštíci z Jaroměře byla
u Lípy svobody umístěna
tabule s malým státním znakem a cedulkou s popisem
dané dřeviny. Lípa svobody
byla také zahrnuta do knihy s názvem: Lípy svobody
v Královéhradeckém kraji –
příběhy památných stromů,
které byly vysázeny v Královéhradeckém kraji u příležitosti vzniku Československé republiky. Knihu v roce
2018 vydal Národní památkový ústav. Autory publikace
jsou Jiřina Jelínková a Petr
Omelka.
Lípa, jako náš národní strom, byla vysazena na paměť dne 28. října 1918 – ukončení první světové války a vyhlášení samostatné
Československé republiky. Strom byl na místě vysazen z podně-

O s ad n í v ý b o r S emon ice v á s zv e...

Po krátké odmlce Vás opět zdravíme ze Semonic a dovolujeme
si oznámit, že čtyři z pěti hlavních akcí, které v tomto roce plánujeme pro veřejnost, našly již v kalendáři své pevné místo.
A protože víme, že řada z Vás se do Semonic tradičně na některé
z nich chystá a navíc doufáme, že Ti, kteří ještě neví, o čem mluvím, podlehnou pokušení "neznámého" a Semonice do svých
plánů zahrnou, vezměte diáře do rukou a znamenejte si, prosím:-):
SEMONICE 2020
1.
2.
3.
4.

Velikonoce v Semonicích
Dětský den v Semonicích
Semonické mrkvobraní
Mikulášská besídka		

sobota, 4. dubna 2020
sobota, 23. května 2020
sobota, 5. září 2020
sobota, 28. listopadu 2020

Pozvánky na jednotlivé akce naleznete vždy v aktuálním Zpravodaji a na webu města. Tam si také budete moci přečíst podrobnosti k programu a časový harmonogram. Věříme, že se s Vámi
v Semonicích v tomto roce opět uvidíme a že pro Vás připravíme
odpoledne plné příjemných zážitků a dobré nálady. Těšíme se na
viděnou v Semonicích.
Za Osadní výbor Semonice, Lucie Kubálková
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tu tělocvičné jednoty Sokol žactvem a dorostem Sokola za spoluúčasti jaroměřské mládeže při slavnosti, která se konala dne
28. října 1919.
Lípa svobody je symbol naší národní svobody a demokracie, která tvoří základní principy naší společnosti. Lípa svobody tak, jak
ji můžeme vidět v této podobě, na tomto místě a v tuto dobu,
je krásným podnětem k tomu, abychom si základní principy naší
společnosti připomněli a dále je ochraňovali před lidskou zlovůlí.
Strom svým mohutným vzrůstem tvoří nepřehlédnutelnou zelenou kulisu mezinárodní dopravní komunikace Paříž-Moskva
a zároveň zajišťuje mnoho biologických a ekologických funkcí,
které mají velice významný pozitivní vliv na přírodu, na fyzickou
a psychickou stránku člověka, resp. na celé životní prostředí,
jehož jsme součástí. V době květu mohutně kvete a nádherně
voní, a tím člověka dokáže příjemně naladit a obohatit.
Proto pečujme o tuto lípu jako o symbol naší národní svobody
a demokracie, aby občané Jaroměře nejen za dalších sto let se
mohli na tomto místě u tohoto stromu sejít a připomenout si
její význam.
Rád bych touto cestou poděkoval mladým členům ochránců přírody a krajiny ZO ČSOP Puštíci a jejich vedoucímu Luďkovi Andersovi za pomoc při umístění tabule. Zároveň bych rád poděkoval panu Jindřichu Polákovi za vyhotovení textu k Lípě svobody
a pořízení fotografií.
Ing. Vojtěch Papík, orgán ochrany přírody a krajiny MÚ Jaroměř

Během ledna probíhalo v Josefově natáčení dánského filmu
z období druhé světové války (1945) - Shadows in My Eyes.
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Vánoční nadílka v Diakonii ČCE – středisko Milíčův dům

Někdo prožil Vánoce hojně, jiný třeba skromněji, přesto společně s nejbližšími v kruhu rodinném.
Děti ze sociálně slabých
rodin se hojnost i letos
skrývala v maličkostech,
a to díky lidem, kteří přispěli svými dary do dobrovolné veřejné sbírky „Krabice od bot“. Tuto sbírku
vyhlašuje Diakonie ČCE
a prostřednictvím partnerského sboru v Semonicích
a Diakonie ČCE – středisko
Milíčův dům se dárky dostanou těm nejpotřebnějším.
Hračky a plyšáci tvořili větší část dárků, nechybělo
ani oblečení, kosmetika,
pastelky a další drobnosti. To vše si děti převzaly v rámci vánočního předávání dárků, které se konalo dne 17. 12. 2019 v detašovaném pracovišti v Josefově. S výrazem neskrývané radosti
děti obdržely z nashromážděné sbírky zabalený dárek. Protože
je každoročně zájem veřejnosti o pomoc veliký, věříme, že i v dal-

ších letech rozzáří spoustu dětských očí a za tuto radost Vám
děkujeme.
Děkujeme též společnosti Skanska a. s. a jejím zaměstnancům,
kteří skrze projekt „Strom splněných přání“ věnují dětem z našeho střediska vytoužené dárky. V rámci jednoho odpoledne si děti
namalují s pomocí pracovníků nějakou reálnou hmotnou věc,
obrázky poté putují v adventním čase do pražského sídla firmy
Skanska a. s. a je na vůli zaměstnanců, zda se nějakého z přání
chopí a rozhodnou se ho splnit. Dárečky jsou poté předány přímo do rukou konkrétních dětí.
Karin Ferynová

Omluva
V lednovém čísle Zpravodaje jsem publikoval článek Události
prvních měsíců roku 1990, ve kterém jsem se dopustil dvou
pochybení. Z Vladimíra Pospíšila, odstupujícího předsedy
městského národního výboru, jsem udělal Lubomíra a neuvedl
jsem, že autorem přiložených fotografií je Ing. Josef Podvalský. Oběma pánům se za tato nedopatření omlouvám.
Pavel Mertlík

Mas o p ust n í p r ův od

Velevážené občanky a občané jaroměřští, s radostí Vám oznamujeme, že pro Vás všechny opět Masopustní průvod připravujeme!

Výtěžek z masopustního koledování hnedle v sobotu 29. února
2020 dopoledne v Domově sv. Josefa v Žirči předáme, kde místní
klienty masopustním „rejděním“ rozveselit hodláme.
Uvidíte-li průvod maškar, prosím, věnujte i malý obnos na pomoc
lidem, kteří nemají to štěstí a chybí jim zdraví. Nové rehabilitační
zařízení pro ně zakoupeno bude! Děkujeme.
Akci podporují Johnova pekárna Josefov, Řeznictví Uhlíř Jaroměř a Cukrárna Vilma Dvůr Králové nad Labem, děkujeme!
Za muzikanty a maškary Jarka Holasová

Životní jubileum v prosinci 2019 oslavili:

V úterý 25. února 2020 se maškary a muzikanti v 13:30 od Základní umělecké školy F. A. Šporka směrem k městskému rynku budou ubírati, na Městském úřadě o povolení a feruli budou žádati,
a potom svými taškařicemi Vás budou chtít pobaviti.
Spolek Pronáměstí pro Vás všechny občerstvení u stánků na
náměstí nachystá, polévka a pochoutky ze zabijačky, čaj, horká
medovina, svařené víno, koláče a další dobroty chybět nebudou. Průvod se v mnoha krámcích zastaví, muzikanti pro radost
zahrají a zazpívají. Hospodyně, opakujte mazurku, ať si s naším
medvědem zatancovat můžete a hospodáři, drobné groše si
střádejte, abyste klibnu nebo jiná zvířata od nás koupiti mohli.

Kočvarová Věra
Josefi Marie		
Lábusová Jana		
Petrnoušek Karel
Dernerová Božena
Vítová Eva		
Němeček Svatopluk
Krystová Antonie
Jánský Zbyšek		
Joneš Josef		
Kašparová Zdeňka
Havlová Jarmila

90 let
97 let
90 let
87 let
89 let
88 let
86 let
95 let
89 let
88 let
85 let
88 let (listopad)
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Ak tuá l n í d ěn í v kn ih ov n ě

Milí čtenáři, dovolte nám malou rekapitulaci za měsíc leden.
V týdnu od 2. 1. do 10. 1. mohli čtenáři vrátit knihy bez případné
penalizace v rámci tzv. Black Weeku.
29. 1. se konala poutavá přednáška p. Ludmily Konvalinkové
na téma „Zapomenutá řemesla“. Věděli jste, že brabenář byl
člověk, který chodil do lesa a sbíral mravenčí kukly, které pak
prodával jako potravu pro ptáky nebo, že nunvář byl řemeslník, který klestil hospodářská zvířata? Naštěstí je ještě spousta
řemesel, která se dochovala a my víme, čím se zabývají např.
brašnář, kovář, čalouník.
V měsíci lednu opět začala „Knihovnická minima“. Dětské oddělení přivítalo žáky ze školních družin ZŠ Na Ostrově a Boženy
Němcové. Paní knihovnice J. Malá si pro ně připravila besedu
ke 130. výročí narození českého spisovatele, intelektuála, novináře a dramatika Karla Čapka.
Žáci ze ZŠ Praktické v Josefově si přišli poslechnout povídání
o cestě „Tří králů“. Zdálo by se, že cesta tří mudrců je zachycena v mnoha historických análech, ale pouze v Matoušově evangeliu se dovídáme o návštěvě Ježíše, krátce po jeho narození.
Na pobočkách Na Zavadilce a v Josefově probíhala setkání
s našimi nejmenšími. Tématem setkání dětí z mateřských školek byla „zima“ – jaké je počasí, kde se berou sněhové vločky,

proč nám zamrzají kaluže, jak se starat o zvířátka a ptáčky, jak
se správně obléknout, zimní sporty a radovánky. O tom všem
jsme si zábavnou formou s dětmi povídali.
A co pro Vás chystáme na měsíc únor?
Od 4. 2. – 25. 3. se uskuteční výstava v hale Městské knihovny
Jaroměř na téma „Svět indických dětí“.
5. 2. a 19. 2. proběhnou přednášky p. Milana Záviše na téma
„Romanovci“. Přijďte si poslechnout vyprávění o tajuplném
světě a neobyčejných osudech této dynastie. Přednášky budou probíhat na hlavní budově Městské knihovny Jaroměř
od 17,30 hodin.
Pobočka Josefov bude pokračovat v tematicky zaměřených
knihovnických minimech pro žáky ze ZŠ Josefov.
V dětském oddělení Městské knihovny Jaroměř budou probíhat besedy družinových dětí ze ZŠ Na Ostrově a Boženy Němcové.
Pobočka Na Zavadilce má přichystané povídání pro děti z Mateřské školky Na Zavadilce.
Městská knihovna Jaroměř

Z V E M E V Á S N A T A N E Č N Í Z Á B A V U...
u příležitosti svátku Mezinárodního dne žen.

V sobotu 7. března 2020 od 18.00 hodin
v sále Sokola Jezbiny.
Hraje oblíbený OK STYL, taneční vystoupení,
bohaté občerstvení, odvoz na požádání.

Vstupné 80 Kč.
Srdečně zve okresní výbor KSČM

Veřejné bruslení ÚNOR.
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
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01.02.2020
02.02.2020
08.02.2020
09.02.2020
15.02.2020
16.02.2020
22.02.2020
23.02.2020
29.02.2020

20:00 – 22:00 hod. s DJ
14:00 – 15:45 hod.
19:00 – 21:00 hod.
14:00 – 15:45 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 15.45 hod.
14:00 – 16:00 hod.
14:00 – 15.45 hod.
14:00 – 16:00 hod.
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Městské muzeum v Jaroměři vás zve...
Městské muzeum v Jaroměři a Národní památkový ústav v Josefově vás zvou na přednášku v cyklu „Mezi řádky“.

Aktuální přednáška se uskuteční ve čtvrtek 20. února od
17:30 v Městském divadle v Jaroměři. Tématem bude regionálně
zaměřený vhled do archeologie historických Keltů, kteří obývali
i širší region Jaroměřska. O významu našeho regionu na sklonku
doby halštatské a doby laténské (tedy samotné obdobní Keltů)
svědčí například mimořádný nález zlatých falér, tedy součástí
koňských postrojů, které jsou uloženy v Národním muzeu. Nejen
o tomto nálezu zasvěceně pojedná, archeolog-specialista Univerzity v Hradci Králové, pan Tomáš Mangel. Těšíme se na Vaši
návštěvu.

Nový přednáškový cyklus České křesťanské akademie v Jaroměři.
Česká křesťanská akademie chce v křesťanském duchu pomáhat rozvoji svobodné české společnosti na poli kultury, politiky
a ekonomie. Je to nezávislé sdružení občanů, které je otevřeno
nejenom křesťanům všech církví, ale i lidem, kteří cítí odpovědnost za uplatňování křesťanských kulturních a morálních hodnot
ve společnosti. Je to sdružení nestátní, neziskové a nadstranické
(citováno z webových stránek ČKA).
Mezi členy křesťanských církví v Jaroměři a Josefově jsou již
po několik let individuální členové České křesťanské akademie
a bylo pořádáno několik přednášek. Pro organizaci pravidelného
cyklu přednášek však bylo vhodné, aby byla založena přímo tzv.
místní skupina, která již může spolupracovat přímo s pražským

sekretariátem ČKA. Na založení této skupiny se podíleli římso-katolický farář Petr Boháč z josefovské farnosti a pan farář Radim
Žárský z evangelické farnosti v Semonicích, za přispění Městského muzea v Jaroměři. Členství ve skupině je samozřejmě otevřené všem dalším zájemkyním a zájemcům.
Hlavním cílem jaroměřské místní skupiny je pořádání přednáškové cyklu, na který budeme zvát osobnosti významné na poli
celostátního společensko-kulturního života, vědy a historie.
Tento nový přednáškový cyklus nemá konkurovat obsahově ani
termínově již zavedeným přednáškovým cyklům „Mezi řádky“
(Národní památkový ústav a Městské muzeum; obsah přednášek především regionálně historický a uměnovědný) a přednáškovému cyklu Městské knihovny (cestopisné přednášky, kulturní
a historické přednášky). Naopak, smyslem cyklu ČKA je obohacení nabízených přednášek o témata společensky aktuální a o témata zaměřená na židovsko-křesťanskou kulturní tradici.
První přednáška cyklu s názvem „Starověký Jeruzalém – Co
víme o chrámu krále Šalomouna“ se uskuteční v úterý 4. února
od 17:30 v Městském divadle v Jaroměři (konkrétní místnost/sál
budou upřesněny). Přednášku prosloví pan Filip Čapek, docent
katedry Starého zákona Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Filip Čapek se osobně každoročně účastní archeologických vykopávek v Jeruzalémě. V poslední sezoně se jeho týmu
podařilo lokalizovat možné pozůstatky mytického Šalomounova
chrámu. Vstup na přednášku je volný (viz plakát přednášky na
vnitřní straně obálky Zpravodaje).
Další přednášky cyklu se budou konat také v Městském divadle (po dobu rekonstrukce Městského muzea), a to v měsících
dubnu, červnu, září, listopadu a prosinci 2020, vždy v prvním
týdnu měsíce. O aktuálních přednáškách budou informovat Facebookové a webové stránky Městského muzea v Jaroměři (muzeumjaromer.cz) a Zpravodaj.
Těšíme se na vaši přízeň a návštěvu přednášek!
Rudolf Havelka

Loutkové divadlo Maminy Jaroměř vás srdečně zve
v pátek 14. února 2020 v 16.30 hod.
Městské divadlo – Divadlo NaČerno

JAK TO BÝVÁ U MEDVĚDŮ
Začalo to v boudě a skončilo na cestě k babičce s plnou nůší koláčků. Pohádka pro nejmenší diváky o medvědí rodině, ke které
občas přišel někdo na návštěvu.
A jako valentýnský přídavek …

RYTÍŘ BRUMLA A MALIČKÁ VÍLA
Láska přes internet v pohádkové podobě. Pohádka tak trochu
o klučičím a holčičím světě, ale především o podivuhodném
přátelství jednoho neobyčejného rytíře a jedné docela obyčejné
maličké víly.
Vstupné 30 Kč.
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Masopust

Trubka troubí, vytrubuje,
s bubínkem nám oznamuje,
masopust zas přišel k nám,
ten rej masek dobře znám.
Medvěd s dětmi radost mají,
muzikanti k tanci hrají.

Doplň antonyma (slova opačného významu):
x hodně
x ráno
x nahoře
x malá
x tma
x levný

Doplň mláďata:
kočka x
kráva x
liška x
klisna x
ovce x
kachna x

Doplň chybějící samohlásky a zjisti pranostiky, které se týkají masopustu:
Masopust na sl_nci – poml_zka u k_amen.
K_nec m_sopustu jasn_ – len krásn_.
Krátk_ masop_st – dlouh_ zima.

Jaké jest masop_stní úter_, taková b_de Velik_ noc.
Bude-li v _terý masopustní vítr aneb vich, tehd_ celý p_st
větrn_ bude.

2020

Církevní okénko a inzerce

Z H us o v a sb o r u

Vážení spoluobčané,
když se tak dívám okolo sebe, vidím, že je všechno nějak naruby. A to nemusím mít na mysli jenom přírodu. Jsou to především naše vlastní životy. A nemusí to být jenom problémy
mezigenerační, ty ostatně byly v každý čas. Ani to nemusí být
problémy mezi vrstevníky. Jsou to především problémy mě se
mnou samotnou. Lidé neumí vycházet sami se sebou. A jestli
jsem spokojená uvnitř sebe samotné, budu prožívat klid, pohodu a radost, pak jistě budu vytvářet i dobré vztahy s lidmi
okolo sebe. A jestli budu mít dobré vztahy s lidmi okolo sebe,
pak budu sama uvnitř sebe spokojená. To je ten jediný správný
kruh, který bychom měli každý z nás pěstovat. Jenže problém
je právě v tom, že spousta lidí má uvnitř sebe místo spokojenosti bojiště. Bible říká, že čeho je srdce plné, tím ústa přetékají. Jestli je tedy uvnitř mne samotné napětí, pak stejný vztah
budu vytvářet i s druhými lidmi. A bude zle. Proč ale lidé nedokážou vycházet sami se sebou? Protože nejsou šťastní. Kdyby
byli šťastní, pak by jistě nepotřebovali ani drogu ani alkohol.
Člověk hledá vnitřní štěstí někde venku, jenže tam nemá šanci
jej najít. Člověk musí jít do hlubin. Ježíš říkával svým učedníkům – rybářům „Zajeďte do hlubin“. Jen tam v hlubinách plavou živé ryby a jsou schopny plavat i proti proudu. Na povrchu

jsou jen leklé ryby. A my často jsme tak povrchní, stejně jako ty
leklé ryby, a necháváme se unášet proudem všech těch nesmyslných seriálů, žvaněním médií a výmyslů politiky. Náš vlastní
rozum a úsudek i naše city se zanášejí nečistotou a nakonec?
Co bude nakonec? Vraťme se na hlubinu, do čisté vody a plavme třeba proti proudu a zase najdeme ten vlastní vnitřní klid.
A spolu s ním i radost a dost možná i tu pověstnou kapičku
štěstíčka.
Pokojné a radostí naplněné dny nám všem,
Mgr. Alena Fabiánová

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 tel. dohodě
s farářkou Mgr. A. Fabiánovou – 737 847 864.
• pondělí
• úterý
		
		
		

14.30 hod. DD Černožice
9-15 hod. úřední den
15 hod. biblická hodina (každé sudé út)
14.30 hod. odpolední čaj (první liché út v
měsíci)

Inzerc e
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Inzerce

•

•

První vojenskohistorické muzeum M. Frosta hledá

ÚNOR

průvodce-muže do expozice. Tel. č. 603 279 310.

Uzávěrka pro inzerci je vždy k 15. v měsíci. Zpravodaj
vychází k 1. v měsíci.

Nutně SHÁNÍM menší byt v Jaroměři, platba v ho-

Možnosti plošné inzerce:

tovosti. Volejte prosím na tel. 774 777 073.
•

Koupím historické fotoaparáty, kapesní a náram-

Modul 2, 1/2

kové hodinky, pohlednice, knihy, staré známky,

Velikost: 178 x 125,5 mm
86 x 256 mm
Cena: 2.370 Kč bez DPH

mince, bankovky, obrazy, sošky, housle, pivní lahve, odznaky, šavle, bodáky a jiné zajímavosti.
Poradenství i návštěva je vždy ZDARMA, platba hotově. Volejte, piště SMS platí stále!!! Tel.
605 254 511.
•

Koupím chatu, chalupu nebo domek v Jaroměři

Modul 3, 1/4
Velikost: 86,5 x 125,5 mm
178 x 59 mm
Cena: 1.185 Kč bez DPH

a okolí. Nabídněte na tel. 774 777 072.
•

Koupím rotoped. Volat večer. Tel. č. 721 460 224.

Modul 4, 1/8

•

Půjčovna nářadí, stavebních strojů a zahradní

Velikost: 86,5 x 60 mm
40 x 125,5 mm
Cena: 592,5 Kč bez DPH

techniky – NOVĚ OTEVŘENO na Náchodské 118
v Jaroměři.
•

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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Silvestrovské střílení

Foto: Zdenek Hrobský
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