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Tříkrálová sbírka se letos uskutečnila již po sedmnácté. Část výtěžku poputuje do Domova sv. Josefova - na
nákup vířivé vany pro nemocné, zbývající část putuje každoročně na další projekty diecézní Charity, humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci Charit ČR. Za všechny zmíněné děkujeme.
Foto: H. Holečková
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Vážení čtenáři,
první lednové dny přímo vybízejí k tomu,
abychom si dali nějaké to předsevzetí.
A i když je osobně nemám příliš v lásce,
vždy mě dokáže fascinovat, jak jsou si
všechny podobné. Člověk o sebe chce více
dbát, méně jíst nebo přestat kouřit. Chce si
splnit sny a vyrazit za poznáním nebo se
jen více věnovat rodině, ačkoliv je stále v
plném pracovním nasazení. Lidé se sebou
snad nikdy nebudou spokojeni!
Proto nám všem přeji, abychom se přestali honit za přeludy a měli rádi sami sebe.
Buďme spokojeni sami se sebou, více se
objímejme a milujme a ze všeho nejvíc si
pamatujte, že pokud máte rodinu a přátele, máte všechno - to ostatní se vždy nějak
poddá.
Pro mě osobně bude tento rok jistě přelomový. Jako nová redaktorka Jaroměřského
a josefovského zpravodaje jsem postavena
před nelehký úkol - zachovat seriózní tvář
periodika a zároveň do něj vnést něco nového a neotřelého. Toho úkolu se hodlám
zhostit na sto procent, mějte se mnou však
trpělivost, žádný redaktor se "nenarodil
přes noc".

Dne 31. prosince 2016 jsme měli možnost navštívit Ravelin No. XIV, kde
proběhly mimo jiné i střelby z kasematních a polních kanónů historických
jednotek.
Dále byla možnost se podívat do muzea Ravelinu XIV, Bastionu IX,
Traxlerovy sýpky a podzemních chodeb.

Na závěr Vám chci popřát, abyste do nového roku 2017 vzhlíželi se stejným optimismem, s jakým jsem já prvně vstoupila do
své kanceláře.
Vaše redaktorka
Lucie A. Tykalová
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
tel.: 491 847 162
e-mail: zpravodaj@jaromer-josefov.cz
foto: Vladimír Oliva, ASFČ

www.facebook.com/
jaromersky.a.josefovsky.zpravodaj
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ZPRÁVY Z M ĚSTSK ÉH O Ú Ř A D U
O z n á m en í o ve ře jn é m o s vět l ení
Od 1. 1. 2017 je novým dočasným provozovatelem veřejného osvětlení na území města Jaroměř město Jaroměř, zastoupené Odborem
majetku města.
Se společností CITELUM, a.s., Praha byla k 31. 12. 2016 ukončena
Smlouva o přenesené správě veřejného a slavnostního osvětlení.
Město Jaroměř vypsalo veřejnou zakázku na nového provozovatele
veřejného osvětlení na území města Jaroměř a o novém provozovateli
budeme občany informovat po ukončeném výběrovém řízení a uzavření nové smlouvy na provozovatele veřejného osvětlení.

Techni cké sl užby města
Vánoce na sběrném dvoře
Kolektiv pracovníků sběrného dvora již šestým rokem pozval Ježíška s nadílkou pro děti z Praktické školy internátní.
Radost je vždy obrovská .

V současné době hlaste poruchy na veřejném osvětlení
na tel. čísle: 491 847 111 (podatelna městského úřadu)
v pracovní době:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

7.00 - 17.00
7.00 - 15.00
7.00 - 17.00
7.00 - 14.30
Ing. Hana Paulusová

Ing. Jaroslava Valentová, referentka OMM

Z áp i s do z á k la d n ích š ko l
Odbor školství, kultury a tělovýchovy sděluje, že na základě novely školského zákona se termíny zápisů do prvních ročníků základních škol posouvají z původního rozmezí 15. ledna – 15. února nově na 1.-30. dubna.
Konkrétní termíny pro zápisy dětí do jaroměřských základních škol jsou předběžně stanoveny na 4.-5. dubna 2017. Pro bližší informace sledujte
webové stránky škol a města.
Ing. Bohumila Steklá, vedoucí OŠKT

ŠKOLY A ŠKO LSK Á ZA Ř Í ZEN Í
G y m ná z i u m Ja r o s lav a Ž áka
Prosinec ve škole je zvláštní měsíc. Studenti, především ti
z nižšího gymnázia, se už už vidí na vánočních prázdninách
a soustředit se na učení je pro ně těžší a těžší, snad přímo
úměrně k blížícím se svátkům. Je to měsíc soutěží a sportovních klání, který je pomyslně završen „Pásmem z vlastní tvorby
studentů“.
Začátek prosince, konkrétně 7. a 8.,
byl věnován školnímu Mikulášskému
turnaji v basketbalu. V kategorii nižšího gymnázia se vítězi stali chlapci
třídy kvarta a dívky třídy tercie, mezi
staršími studenty zvítězili studenti
třídy oktáva a studentky sexty.
Ve dnech 19. a 20. prosince se konaly konverzační soutěže v cizích
jazycích. První konverzační den byl
věnován francouzskému, německému, španělskému a ruskému jazyku. Následující den se konalo školní kolo konverzační soutěže
v anglickém jazyce. Vítězové školního klání v angličtině postupují
do okresního kola, vítězové v ostatních cizích jazycích mají zajištěn přímý postup do kola krajského.
Poslední školní den před vánočními prázdninami je každoročně

spojen s Pásmem z vlastní tvorby studentů. Tradice Pásma připraveného výhradně studenty vznikla krátce po roce 1989. Tento
program je zcela v kompetenci maturitních tříd, cenzura ze strany vyučujících je neznámé slovní spojení a budoucí maturanti si
užívají přípravu programu, jeho realizaci i své chvilky slávy. Pásmo 2016
nás zavedlo do televizního světa
reklam a televizních pořadů. Dva
průvodci dějem v hledišti, vybaveni
dálkovými ovladači, přepínali televizní programy a reklamy a na pódiu se
střídali odvážní účinkující. Studenti
nižších ročníků nadšeně reagovali
na slogany téměř notoricky známé
i na příspěvky vytvořené pouze a jen
autory pořadu.
Duch Básníků ovládl aulu gymnázia,
nostalgicky zavzpomínat přišli i někteří absolventi.
Školní rok ještě není v půli, roku 2016 ale v tuto chvíli zbývá už jen
několik hodin. Popřejme všem dobrým lidem do roku 2017 hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti a splněných přání.
Daniela Řípová
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Z á k l a d n í š ko la Na Os tr ově
Krásný dárek od Ježíška
Kdysi bylo vaření ve školní kuchyni v rámci výuky pouze doménou
nás, dívek. Jak nám kluci záviděli, když jsme oblékly maminčiny
zástěry a zmizely za dveřmi kuchyňky. A což teprve, když se po
chodbách
celé
školy linuly rozličné vůně, to
se všem sbíhaly
sliny. Ještěže následovala povinná
ochutnávka
našich výtvorů,
které jsme donesly klukům do
jejich království do dílen.
Dnes se situace
změnila. I kluci
mají právo naučit
se vládnout vařečce, takže skupiny pro pracovní činnosti jsou
smíšené a během
roku se spravedlivě
prostřídají.
Všichni tak zvládnou nejen základy
kuchařského umění, ale i zahradničení, v dílnách přičichnou ke
zpracování dřeva, kovu či plastu.
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deskou a troubou. Bohužel zatímco doma vaří většina z nás už na
indukčních varných deskách, tady jsme dosud ještě žili ve věku
elektrických plotýnek. Ale to se brzy změní.
O Vánocích k nám totiž přišel Ježíšek - tedy skoro. Pan ředitel se
rozhodl splnit nám naše vánoční přání – budeme mít nové indukční
varné desky, horkovzdušné trouby, nové nádobí na indukci atd. Čas
přípravy pokrmů se teď určitě zkrátí a my budeme mít šanci nachystat ještě více dobrot. Děkujeme, Ježíšku
Děvčata z Ostrova

St ř ední škol a ř emesl ná
Vánoční laťka
Dne 21. 12. 2016 se v naší tělocvičně uskutečnila Vánoční laťka,
soutěž chlapců ve skoku do výšky. Tomuto finále předcházely v hodinách tělesné výchovy kvalifikační boje ve všech třídách naší školy. Žáci s nejlepšími výkony postoupili do finále. Vítězem se stal
Ondřej Porubek z 2. A, který skočil 165 cm. Na druhém místě se
umístil Jakub Žaba z 1. A a třetí byl Tomáš Bureš z 1. C. Překrásné
medaile zhotovili žáci v hodinách keramiky. Všem úspěšným žákům

A protože doba velí umět zacházet s digitálními technologiemi
a projevit finanční gramotnost, i toto je předmětem dnešních pracovních činností.
Vraťme se však k vaření. Středobodem vaření na škole je vybavená
školní kuchyně, kde jsou zřízena tři samostatná pracoviště pro tři
skupiny dětí. Každá skupina má k dispozici svou linku s nádobím,
pracovní desku, umývací box a varný panel tvořený varnou

Mgr. Vít Miler a Mgr. Petr Zmítko

M at e ř s k á š ko la Ja r o mě ř
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.

Vážení čtenáři a čtenářky,
dříve než jsme se rozutekli na vánoční prázdniny, tak jsme toho
hodně zažili. Ve třídách bylo živo a veselo. Společně se ohlédneme zatím, co všechno se v posledním měsíci v roce u nás
událo. Vánoční prázdniny jsou už za námi a my na ně s radostí
zavzpomínáme.
Ve školce Na Zavadilce jsme přivítali nový rok 2017, ale i nový měsíc leden. Děti v mateřské škole přivítaly Mikuláše s něžným andělem a milými čertíky písničkou: „Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti
straší.“ Děti přednesly mikulášské básničky, zazpívaly čertovské
písničky a přeskočily čertovu metličku. Anděl s Mikulášem odměnili
děti balíčkem plným ovoce. V naší školce po celý prosincový měsíc
vonělo cukroví, které si upekly děti za pomoci svých paní učitelek.
Seznamovali jsme se s vánočními tradicemi a zvyky. Děti ze třídy
Sluníček si pouštěly lodičky a dozvěděly se hodně o této tradici.
Pouštění lodiček se nám velice líbilo. Děti ze třídy Berušek se zase

radovaly z kapra, kterého si přinesly od rybářů.
Nesmíme zapomenout ani na kamarády ze třídy Rybiček, kteří si
nazdobili stromečky na školní zahradě. Napilno měly i děti z pěveckého sborečku Kuličky, neboť v adventním čase rozdávaly
radost svým vystoupením v jaroměřském Muzeu a také v ZŠ Na
Ostrově pod vedením paní učitelky Radomíry Šrejberové a Simony
Duškové. Vystoupení se velmi podařilo. Krásný adventní čas prožily i děti ve třídách, neboť rozdávaly radost a úsměv svým rodičům
a jejich blízkým, připravily si pro ně vánoční pásmo s dílničkou.
Každý svým rodičům předal drobný dáreček a přáníčko.
Nakonec nás našel i Ježíšek, který dětem nadělil spoustu krásných
dárečků.
U stromečku jsme mu děkovali a zazpívali si vánoční koledy.
A co nás čeká v novém roce 2017? Věříme, že si užijeme spoustu
legrace a zábavy.
Všem čtenářům přejeme, ať je tento rok 2017 plný zázraků.
Kolektiv MŠ Na Zavadilce
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SPOLK Y A O RG A N I ZAC E
L e t ecko-mo d e lá řs k ý k lu b TRIFID
Letecko-modelářský klub Trifid v Zájezdu u České
Skalice pořádal, tak jako každý rok, Silvestrovské
polétání.
Je to akce, kdy se schází modeláři ze širokého okolí, aby si
polétali se svými modely, popovídali si o svých plánech na příští
rok a strávili hezké odpoledne. Letošní setkání se vyznačovalo
teplotou -5°C pod nulou. Ale létalo se. Přijelo asi 30 modelářů
a ti předváděli svá letadla a vrtulníky asi stovce divákům. Tak
jako každý rok připravili klubáci - trifiďáci dráhu a zázemí pro
modely a občerstvení pro příchozí. Nechyběla tradiční „polévka
prdelačka“, kterou vařili Knapovci a jako vždy s láskou a péčí
k příchozím. Bufet pro příchozí „jel“ naplno, protože diváci si
žádali čaj a grog. Žhavá polévka šla na odbyt. Mezitím se na
ploše letiště prezentovali modeláři. Namátkou jmenuji pana
Ondru Celbu z Falema Červený Kostelec a jeho akrobatické letadlo „Extra“. Pan Celba sklidil velký potlesk za svoji akrobatickou sestavu zalétnutou, úměrně ke zmrzlým prstům. Kolegové

z Hradce Králové a z Hronova a domácí modeláři předváděli
kromě jiných letadel, také svižně létající motorové samokřídlo
v podání pilota Oldy Barvíře, historický model BETA předváděl
Jindřich Dvořáček z Jaroměře. A tak to šlo přibližně dvě hodiny.
Model střídal model a diváci se bavili. A tak bylo co fotit a modeláři ukázali divákům, že lepení „špejlí“ po večerech přináší své
ovoce. Na konec celé akce si modeláři a diváci popřáli hodně
zdraví do roku 2017 a přípitkem na rozloučenou se rozešli do
svých domovů. Závěrem mi dovolte, abych jménem členů LMK
TRIFID Vám všem čtenářům popřál hodně zdraví a štěstí do
roku 2017 a těším se nashledanou na letišti U Knapů v Zájezdě
u České Skalice, na dalších modelářských akcích.

Foto a text: Jindřich Dvořáček
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Z O Č S O P JA RO Ja r o mě ř
Orel Matěj emigroval do západního Německa!
Z naší záchranné stanice pro divoká zvířata v Jaroměři, kterou provozuje akční
ochranářská skupina JARO, jsme před
několika týdny vypustili u východočeské
přehrady Rozkoš orla mořského. Jeho
celý fotopříběh, tedy kdy a proč se dostal do naší záchranné stanice, jak jsme
o něho pečovali a připravovali na vypuštění, až po jeho návrat do přírody, si můžete prohlédnout zde:
http://jarojaromer.rajce.idnes.cz/
Orel_Matej_emigroval_do_zapadniho_Nemecka/

Protože díky spolupráci Národní sítě záchranných stanic provozované Českým
svazem ochránců přírody s Ústavem
biologie a chorob volně žijících zvířat VFU Brno a rakouskou organizací
Technisches Büro für Biologie v DeutschWagramu byla orlovi na záda připevněna
vysílačka. Můžeme nyní sledovat jeho
osud po vypuštění a ten je zatím mimořádně zajímavý.
„Ačkoliv byl orel Matěj nalezen na

se můžeme v naší přírodě setkat a zdánlivě by hravě dokázal ulovit i dospělou
srnu, upřednostňuje podobnou potravu
jako třeba supi.“, doplňuje ornitolog
a profesionální ochránce přírody David
Číp. Tento fakt z něj spolu s dalšími
požírači mršin ve velké míře dělá ohrožený druh, a to nezákonným kladením
otrávených návnad s prudce toxickým
jedem karbofuranem (více na www karbofuran.cz). Právě to je jedním z důvodů, proč orel dostal vysílačku - jako
součást výzkumu kolik dravců působících v přírodě jako „zdravotní policie“
uhyne na následky nelegálních otrav.
Zjištěné výsledky jsou prozatím vskutku
alarmující. Z 21 loni vysílačkami označených dravců CZ, A, SK) jich bylo za
první rok otráveno šest (3x Slovensko,
1x Rakousko, 1x, Česko, 1x Itálie)!
Orel Matěj přehradou Rozkoš i jejími
uhynulými rybami opovrhl a záhy po
opuštění si vybral podstatně dobrodružnější život. Nejprve odletěl na podstatně klidnější lokalitu 20 km jižněji.
Zalíbilo se mu okolí lesního rybníku
nedaleko Třebechovic pod Orebem.
Shodou okolností si tedy vybral oblast,
kde byl před lety karbofuranem nelegálně otráven orel skalní a později i další

zesnulého prezidenta Václava Havla
na Hrádečku, a nakonec zamířil krajinou Podkrkonoší až k Nové Pace.

Odtud zavítal na Českolipsko k okolí
Novozámeckého rybníka a odtud nakonec až do západního Německa, aby se
nakonec usídlil v okolí Berlína.“
Doufejme, že Matěj při svém putování
objeví dostatek „chutných mrtvol“, které
však nebudou zrádnými otrávenými nástrahami ilegálních travičů a pytláků. Při
nálezu podezřelých otrávených návnad
prosím okamžitě kontaktujte jaroměřskou záchrannou stanici, neboť případy
s podezřením na travičství pak předáváme k došetření přímo kriminální policii
České republiky.

Broumovsku, všichni odborníci napříč
Českou republikou se shodli, že vhodnější lokalitou pro jeho vypuštění bude
přehrada Rozkoš. V tomto období je
zde totiž dostatek jeho nejmilejší potravy – uhynulých ryb“, vysvětluje Alice
Janečková, vedoucí týmu, který o orlí
mládě v jaroměřské záchranné stanici
pečoval. „Navzdory faktu, že se jedná
o našeho největšího dravce, se kterým

dravci. „Proto jsme si dost oddychli, když
se po několika dnech vydal na dalekou
pouť“, ventiluje své obavy jeden z dalších ošetřovatelů Filip Laštovic a dodává: „Matěj prolétl okolím Jaroměře, kde
nám možná i alespoň z povzdálí zkontroloval svojí bývalou voliéru, zda tam
nebude něco k snědku. Potom si to namířil až za Trutnov směrem k Janským
lázním. Následně prolétl kolem chalupy

Činnost záchranné stanice Jaroměř i celé
akční ochranářské skupiny JARO by nebyla možná bez podpory dobrovolníků,
sponzorů i některých institucí. Pomozte
nám chránit přírodu. Nejlépe svým ohleduplným způsobem života bez palmového oleje, mnohdy zbytečných jízd autem
či letadlem, preferováním regionálních
výrobků šetrnějších k přírodě (včetně biopotravin) a k živočichům, ohleduplnou
péčí o zahrady nebo třeba jako naši dobrovolníci či alespoň drobní dárci.

Kateřina Hejzlarová
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SPO RT
H C M Jar o mě ř
Starší žáci ročníku 2003/2004 HCM Jaroměř vedené trenérem
Markem Machem a Danielem Duškem ovládli základní část
ligy starších žáků. V brankářském tandemu J. Mathauserová,
P. Toman a sestavě A. Dušek, M. Glos, M. Hájek, J. Hofman,
V. Jahelka, M. Javůrek, M. Mach, D. Netolický, Š. Rind,
L. Souček, Z. Suchánková, M. Štohanzl, R. Švagr, F. Toman,
D. Urlich, M. Ziegler - tito všichni zvládli všech 14 mistrovských
zápasů, a to pouze s jedinou porážkou.
Nyní je čeká nadstavba (od 7. ledna), kde se utkají se čtyřmi
nejlepšími týmy z Libereckého a Královehradeckého kraje.
Výsledky starších žáků můžete sledovat na těchto stránkách:
www.hcmjaromer.cz nebo můžete přímo zajít na jejich zápasy na zimní stadion v Jaroměři.
Milan Souček – vedoucí družstva

TJ SOKOL JAROMĚŘ-JOSEFOV 2
Kvalifikace o účast na Mistrovství Evropy ve stolním tenise
Ženy: ČR - Srbsko
Muži: ČR - Rumunsko
V úterý 24. ledna 2017 od 18:00 proběhne v hale ASVAJ v Jaroměři mezinárodní utkání ve stolním tenise české reprezentace žen a mužů.
Vstup volný. Na utkání Vás srdečně zve TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2.

S p o r t v i sio - W in te r g la d iat or r ace
Gladiátoři se utkají v pevnostním městě v Josefově
i v zimě!
V roce 2016 se Josefov již navždy zapsal do paměti mnoha sportovců, jejichž srdce tepe pro překážkové běhy. Právě Josefov

byl poslední zastávka v celé sérii Gladiator race, která se v roce
2016 uskutečnila. A byl opravdu pomyslnou třešničkou na dortu!
Unikátní lokalita přilákala na start téměř 2500 běžců. Tajemná noční atmosféra pevnostního města dala kulisu pro největší noční překážkový závod, který se kdy na území České republiky uskutečnil.
A tak není divu, že se organizátoři rozhodli, ve spolupráci s městem Jaroměř, ukázat Josefov i v bílém, mrazivém období. Dne
11. 2. 2017 od 9:00 bude v Ravelinu XIV. probíhat další
závod GLADIATOR RACE.
Tentokrát WINTER GLADIATOR RACE JOSEFOV.
Pořadatelé očekávají až 1500 běžců všech věkových kategorií. Mrazivý zážitek totiž připravují i pro ty nejmenší gladiátory.
Kvůli závodu bude v Josefově minimální dopravní omezení.
Trať i v zimním období očekávejte však opravdu pestrou.
Závodníci se budou moci těšit na neuvěřitelně různorodý
mix terénů. Vše od strmých výběhů v přírodě, přes chodby
a schodiště opuštěných budov, kasematy (podzemní chodby),
v kombinaci s klasickými překážkami Gladiator race. Opravdu
jedinečný zážitek i test fyzických a psychických schopností
odvážných závodníků. Zkrátka bitva o pevnost, při které tuhne krev v žilách! A to nejen závodníkům, ale i početné divácké
kulise, která k závodům Gladiator race neodmyslitelně patří!
Mgr. Petra Balcarová
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I NFORM AC E PRO O B Č A N Y
D i a kon i e ČCE - Milíč ů v d ům
Vánoce v Milíčově domě
Rádi bychom poděkovali všem lidem, kteří se zapojili do akcí
„Krabice od bot“ a „Strom splněných přání“. Prostřednictvím
Vašich dárků se podařilo zkrášlit a zpříjemnit Vánoce mnoha
dětem.
Vánoce v Milíčově domě jsme oslavili 20. prosince, kdy za přítomnosti pana Žárského – faráře Českobratrské církve evangelické
v Semonicích, proběhlo příjemné posezení se zpěvem u vánočního
stromu. Pan farář program obohatil zajímavým příběhem o betlémském světle. Po krátkém posezení a navození pravé vánoční atmosféry následovalo předávání dárků, na které se všechny děti moc
těšily. Děti byly obdarovány dárky, které se podařilo nashromáždit
v rámci akce „Krabice od bot“. Největší část dárků se seskupilo

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ LEDEN
Hodiny pro veřejnost:
Neděle

15.01. 13.30-15.30

Sobota

21.01. 13.30-15.30

Neděle

22.01. 13.30-15.30

Sobota

28.01. 14.30-16.30

Neděle

29.01. 13.30-15.30

S sebou si vezměte rukavice! Jsou povinné!

ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické v Semonicích.
Dárků se sešlo téměř 150 a byly rozdány dětem, se kterými tým
pracovníků pracuje po celý rok v rámci sociálních služeb střediska
Milíčův dům, akce se zúčastnilo 78 nadšených dětí.
V rámci akce „Strom splněných přání“ pod záštitou firmy
Skanska CZ, a. s., se podařilo obdarovat 9 konkrétních dětí, které
si svůj vysněný vánoční dárek nakreslily formou přání.
Děkujeme všem dobrým lidem, kterým není lhostejný osud druhých, a díky kterým se podařilo vykouzlit spoustu krásných dětských úsměvů a nadšených tváři.
Pracovníci Milíčova domu

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
21.01. a 22.01.
MUDr. Olga Záplatová
Husovo nám. 36, Česká Skalice
491 452 447
28.01. a 29.01
MUDr. Jiří Domáň
Hurdálkovo nám. 52, Česká Skalice
491 451 030
04.02. a 05.02.
MUDr. Šárka Šejvlová
Z. Němečka 130, Jaroměř-Josefov
491 812 495

L i g a p r o ti r a kov in ě
Bilance činnosti Ligy proti rakovině Náchod v roce 2016
Každoročně v prosinci hodnotí svou celoroční činnost Liga proti
rakovině Náchod, z.s., občanské sdružení onkologických pacientů a přátel, které již více než 20 let působí na poli protinádorové
prevence. Prvořadým cílem náchodské Ligy proti rakovině je především soustavná preventivní činnost, v níž se její členové zaměřují zejména na mladou generaci – středoškolskou mládež. Právě
v období dospívání je nejvhodnější doba pro vznik správných postojů a návyků k celoživotnímu dodržování zdravého životního stylu. Ten je základem prevence všech závažných onemocnění, nejen
nádorových. V této oblasti se náchodské sdružení může pochlubit
opravdu pozoruhodnými výsledky.
V roce 2016 její členové proškolili při 23 přednáškách na třinácti
školách v našem regionu celkem 437 středoškoláků, což je o 70
více než v předcházejícím roce. Součástí přednášek byl vždy i nácvik samovyšetření pro prevenci rakoviny prsu na fantomových
modelech, dvě krátká DVD a anonymní dotazník v rámci projektu
Mamma Help. Další významnou složkou činnosti náchodské Ligy
jsou školami velmi žádané odborné přednášky MUDr. Vladimíra
Müllera, předsedy pobočky a dlouholetého vedoucího lékaře oddělení klinické onkologie náchodské nemocnice, o vzniku a příčinách
rakoviny pod názvem Rakovina je choroba genů.
Členky LPR Náchod se rovněž samy pravidelně vzdělávají v odborných seminářích a zúčastňují se konferencí Aliance žen s rakovinou prsu. Letos se také zástupkyně náchodské LPR dne 11. června
zúčastnily významné preventivní akce – pražského Avon Pochodu
proti rakovině. Ve dnech 26. a 27. září se členové LPR podíleli na

výstavě Ligy proti rakovině Praha pod názvem Každý svého zdraví
strůjcem, která probíhala na náměstí v Trutnově. Se svým stánkem
vybaveným dvěma cvičnými fantomovými modely a osvětovými
publikacemi významně přispěli k preventivnímu zacílení akce – celkem předali konkrétní informace 111 zájemkyním a zájemcům z řad
trutnovských obyvatel o prevenci nádorových onemocnění prsu.
Díky spolupráci náchodské pobočky LPR se čtrnácti středními školami a se skauty v mnoha městech a obcích Náchodska,
Broumovska, Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska
jsme oblastí, kde lidem není zdraví lhostejné a kde má každoročně
velkou podporu Český den proti rakovině - Květinový den. Celkem
bylo v našem regionu dne 11. května 2016 prodáno 12 310 kytiček (o 1500 více než loni) a na celorepublikový účet sbírky bylo
posláno 269 097 Kč. V porovnání s loňským rokem je to opět více,
a to dokonce o 37 678 Kč! V každém případě je to úctyhodný výkon, za kterým stojí obrovský kus práce členů Ligy proti rakovině
Náchod a spolupracujících subjektů. Zároveň je také důležité, že
významná část výtěžku sbírky se vždy vrací zpět do regionu, především pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.
Věříme, že i v dalších letech bude veřejnost příznivě nakloněna
našim projektům.
V roce 2017 přejí členové náchodské pobočky Ligy proti rakovině
všem především pevné zdraví a dobrou mysl!
MUDr. Vladimír Müller
Mgr. Renata Lelková
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K U LTU R A
Ro zhovo r s p u b l i c i s t o u J i ř ím Uhlířem. Seriál na pokr ačování. 2 . č á st
rací pro umění“ o vzniku knihy, otištěném
před vernisáží výstavy (v neděli 5. 5. do 30.
9. 1968) v náchodském Novém čase, ročník 9, 1968, 1. 5., č. 18, s. 5 (zde odkazuji
na svou Bibliografii Jiřího Uhlíře 1954-31.
12. 2016, kde jsou citovány příslušné záznamy ohlasů).

Potěšitelné bylo, že Muzeum Boženy
Němcové (dále jen MBN) v České Skalici
koncem dubna 1968 vydalo mou knihu
„Božena Němcová ve filmu a televizi“ (1968,
168 stran formátu A5, 14 fotografií na volných listech, náklad 5000 výtisků, résumé
- souhrn anglicky, francouzsky, německy
a rusky, rejstříky titulový, tvůrců a chronologický). Mou debutovou a unikátní filmografii
redakčně k tisku připravil Ludvík Mühlstein
a z mého podnětu ji aktuálně vydal knižně,
žel na nekvalitním papíru, k 70. výročí českého filmu, k 15. výročí vzniku čs. televize
a u příležitosti výstavy „Božena Němcová
ve filmu a televizi“ v MBN v České Skalici.
Tato ojedinělá filmografie zahrnula nejen
podrobný soupis filmů realizovaných i nenatočených včetně ukázek ze scénařů,
soupisy krátkých filmů, souborů diapozitivů, recenzí atd. Tato kniha též reprezentovala Československo od 23. srpna do
5. září 1969 na 30. mezinárodním filmovém
festivalu ve Venezii (Benátkách) v Itálii a na
14. Mostra internazionale del libro e del periodico cine fotografico a televizio, (tedy na
mezinárodní výstavě filmové, fotografické
a televizní výstavě literatury) a zde v Itálii
jí byl udělen mezinárodní diplom. Tehdy
vyšel v náchodském týdeníku „Nový čas“
7dílný seriál ukázek z mé knížky od 7. 2. do
1. 5. 1968. Knížka se dočkala velké publicity už před jejím vydáním nejen v regionálním, ale i celostátním českém i zahraničním tisku, odborných časopisech (včetně
akademického časopisu Česka literatura,
ročník 17, 1969, září, č. 3, s. 308-309,
recenze z pera literárního vědce, autora
monografií Božena Němcová, předního
českého němcologa PhDr. Mojmíra Otruby,
CSc.). Kniha zaznamenala také ohlas
v rozhlase i v televizi (33 ohlasů, zpráv
i podrobných recenzí). Dokonce redaktor
publikace kolega L. Mühlstein pořídil se
mnou rozhovor „Božena Němcová inspi-

U příležitosti odhalení bronzové figurální
plastiky Barunky Panklové od akademické
sochařky a medailérky Marie UchytilovéKučové (1924-1989) před Muzeem
Boženy Němcové v České Skalici (v neděli 13. 9. 1970, tehdy ještě v patinované
sádře! sic!) a u příležitosti otevření výstavy
Božena Němcová v plastice vydal Výbor
pro postavení pomníku Barunky Panklové
v červnu 1970 mou brožuru „Božena
Němcová v plastice“ (32 stran, 22 obr., souhrn něm., v nákladu 1500 výtisků). Tenkrát
po svých „politických průšvizích“ jsem byl
už v politické „klatbě“, perzekuovaný komunisty. Kolega Ludvík se zachoval tehdy
velmi statečně, měl odvahu přece jen mou
práci vydat.
Dále jsem se podílel bibliograficky i informačně na soupisu hudebních děl pro další ohlasovou knížku, tenkráte PhDr. Jiřiny
Vackové, CSc. „Božena Němcová v hudbě“, vydanou rovněž MBN v České Skalici
v roce 1979 (90 stran, souhrn rus., něm.)
v nákladu 1500 výtisků. Zde jsem spoluautorem bibliografie autorů, skladatelů a hudebních děl inspirovaných životem a dílem
B. Němcové. Dal jsem L. Mühlsteinovi,
řediteli Muzea Boženy Němcové v České
Skalici, zcela nezištně k dispozici i druhou, rozšířenou verzi rukopisu - strojopisu
bibliografie „Božena Němcová inspirací
pro umění“ (1974, 350 stran A4, strojopis)
a také jsem oba své rukopisy této němcovské bibliografii altruisticky a nezištně
zapůjčil naší univerzitní profesorce PhDr.
Jaroslavě Janáčkové, DrSc., z FF UK
Praha, k jejímu bádání k výstavě BN v letohrádku Hvězda v roce 2000 a v témže
roce také ředitelce nakladatelství Atlantis
v Brně paní Mgr. Janě Uhdeové, když se
uvažovalo o knižním vydání mého rukopisu v tomto nakladatelství. Dne 25. 5. 2005
mi tato vydavatelka oznámila, že: „Nedaří
se nám v nakladatelství dokončit náročné
ediční projekty. Nemůžeme dostát příslibu, že vydáme Vaši bibliografii [rozumí se
„Bibliografii Boženy Němcové“] Prosíme
o laskavé pochopení.“ A tak pro nepřízeň

doby i z tohoto knižního vydání sešlo v roce
2005. Tyto moje inedita čekají stále na knižní vydání.
Samozřejmě, že jsem literární vědce v ÚČL
ČSAV v Praze informoval o své němcovské bibliografii i kartotéce, a to v přehledném chronologicky faktologickém přehledu „Posmrtný kult Boženy Němcové“ a ve
stručném statistickém přehledu „Božena
Němcová inspirací pro umění“, otištěném v (Bauerových) Jaroměřských novinách, ročník V, 1997, ve dvojčísle 1-2, leden - únor, vydaném v pátek 14. 2. 1997,
strana 6-7. Tuto důležitou a zásadní stať
registruje i soupis literatury za heslem
„Božena Němcová“ [Encyklopedické heslo
zpracoval němcolog M. Otruba] ve vědeckém Lexikonu české literatury. Osobnosti,
díla, instituce, 3 M-Ř. Svazek I M-O. Ed.
J. Opelík. 1. vyd. Praha Academia 2000,
strana 474-484, citace Uhlířova článku
na s. 484. Dále jsem přepracovanou stať
a studii s názvem „Posmrtný kult Boženy
Němcové“ v letech 1862 - 2007“ s částmi
Božena Němcová jako kulturní fenomén.
Mezinárodní a národní uznání Boženy
Němcové, Posmrtný kult Boženy Němcové
konkrétně ve stručném přehledu na území
Československa a České republiky za léta
1862-2007, Poznámky a odkazy, ve sborníku Stopami dějin Náchodska [svazek]
14. sborník Státního okresního archivu
Náchod. Ed. L. Baštecká. 1. vyd. Náchod
2010, strana 405-412. Samozřejmě, že
jsem se k osobnosti B. Němcové často
navracel a otiskl řadu dalších článků o ni
i pobytu na Jaroměřsku a v Josefově.
Naposledy jsem ji věnoval samostatný medailonek ve své knize Osobnosti Jaroměře
(Ed. E. Koudelková, Liberec, Bor 2011,
strana 109-111, 3 obr.). Závěrem chci zdůraznit, že mě zajímá především skutečně
posmrtný ohlas a inspirace BN pro umění. O jejím životě už nelze říci nic nového,
nic nového objevit. Proto ve středu mého
literárně vědného zájmu je posmrtné uctívání, zbožňování, ohlas a inspirace BN pro
básníky, prozaiky, dramatiky, hudebníky
a výtvarné umělce, kteří ji vzdávají hold,
oslavují a dále zpodobňují ve svých uměleckých artefaktech a dílech.
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Ž en i t ba
Derniéra se uskuteční dne 4. 2. 2017 v 19 hodin
v Městském divadle v Jaroměři.
Premiéra N. V. Gogola „Ženitba“ byla v Jaroměři 27. až
29. 11. 2015. Snad nikdo z herců, ani v nejtajnějších snech,
nepomyslel o takovém úspěchu, která tato inscenace bude
mít v dalších měsících. V Jaroměři byla uvedena celkem 4x,
v Červeném Kostelci 2x a po jednom představení v Hradci
Králové, ve Smiřících, v Chrudimi, Chlumci, v Novém Bydžově
a nyní naposled znovu v Jaroměři na začátku února 2017.
Celkový součet zájezdů bude, i s derniérou v Jaroměři, čtrnáct.
Naposledy se setkáme s Agátou, pány Podkolatovem,
Kočkarevem,
Nenažraným,
Onučkinem,
Žvanikinem
a Starikovem. Dále i s krásnými dámami ze svatebního salonu
paní Varvary.
Znovu v tomto článku musíme všichni poděkovat našemu režisérovi, milému a námi obdivovanému herci z Klicperova divadla
v Hradci Králové, Janu Sklenářovi, který ze všech účinkujících
vydoloval sílu předvést obecenstvu herectví v plném nasazení všech – ať na jevišti nebo v zákulisí (osvětlovači, zvukaři).
A v neposlední řadě chci poděkovat naší Ivaně Inertové, která
na přehlídkách slavila úspěchy s ušitím kostýmů.

Poslední slova Tekly – dohazovačky svateb – „Kdepak chlapče, v tech věcech se prostě
nevyznáš. Jó, kdyby vodešel
třeba dveřma, to je jiná, prosím, ale když vyklouzne ženich vokem, tak to je, chlapče, definitivní!“
Uzavře se naposled opona
a všem nám zůstává radost
z tohoto představení.
Tak tedy naposled 4. února
nashledanou.

Alena Pacáková

M e r t l í kov y v zp o mín k y
Pozoruhodně čtivé Mertlíkovy „Vzpomínky josefovského
kluka“ vydalo jaroměřské muzeum začátkem prosince
2016.
Jaroměř/Josefov v pátek 2. prosince 2016 vydalo Městské muzeum v Jaroměři nákladem 250 výtisků padesátistránkovou
brožuru Vzpomínky josefovského kluka z počítače PhDr. Pavla
Mertlíka, historika a archiváře, bývalého ředitele jaroměřského
muzea a emeritního starosty města Jaroměře (1990-1998), do
července roku 2016 vedoucího odboru kultury Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, nyní už důchodce. Autor veřejnosti
předkládá původní memoárovou nonfikční literaturu faktu a jak
sám na závěr knížky na straně 51 uvádí: „Nebylo však mým
úmyslem zpracovat přesné faktografické dílo, přesto uvedená
data lze považovat za ověřená. Záměrně jsem se většinou vyhnul popisu míst a spíše se zaměřil na každodennost a reálie, v nichž náš život probíhal.“ Pokusil se svůj text obohatit 28
černobílými fotografiemi ze svého archivu, Městského muzea
v Jaroměři, Ladislava Bátory a Jindřicha Poláka. Zdařile grafiku
a přípravu tisku uskutečnil Karel Hanuš a první vydání kvalitně
vytiskla tiskárna Tisk AS, s.r.o. Jaroměř.
Už úvodem naší recenze lze říci, že jde o zdařilou a hodnotnou
vzpomínkovou knihu, v níž se Pavlu Mertlíkovi podařilo ze své
paměti vytěžit mnoho cenných subjektivních a zároveň šťastně
objektivizovaných vzpomínek. V souladu se současným trendem moderní historiografie detailně, podrobně a zároveň zcela
konkrétně zachycuje každodennost, všednost životního stylu
doby, kterou se svými souputníky prožíval. Mertlík líčí životní styl doby, kterou mu bylo dáno prožívat od svého narození
1952. Tedy po únoru 1948 až do závěru gymnaziálních studií,
do roku 1972. Zachycuje historické mezníky své vlasti i lidstva
- například první vzlet člověka do vesmíru i na Měsíc a také
události srpna 1968 v našem městě. Samozřejmě, že začíná
od Adama, od své rodiny.
S láskou vzpomíná na své dětství, rodiče, zaměstnance vojenské správy, na milovanou babičku, na mateřinku, obecnou
školu, dětství, alotria a skopičiny normálního josefovského
kluka. Evokuje a přibližuje své dětství, plavání, lyžování, sáňkování, jízdu na kole, bruslení a lyžování, zachycuje i projevy všudepřítomné politiky, ale očima tehdejšího josefovského

kluka zcela vyváženě. Zavádí nás nejen do školy, kde se učil
číst ve svém prvním slabikáři, ale umí se objevně rozhlížet na
poště, u lékaře, zubaře, obdivovat řemeslný fortel holiče, zedníka, objevit smysl pro kutilství, praktické každodenní oblečení
i obuv. Podrobně si všímá života ve vojenském a posádkovém městě Josefově a soužití vojáků s civilisty. Své postřehy,
prožitky a obyčejnosti nejen líčí, popisuje, ale i evokuje - má
velký pozorovací talent a smysl pro konkrétní detail, podrobnosti, maličkosti i jistou banálnost všedního života. S tím koresponduje jeho prostý, leč vytříbený, kultivovaný vyprávěcí styl.
Sympatické je mi, že si všímá i specifik tehdejší mluvy, jazyka,
stylu, slangu, dobově podmíněných slov a výrazů (strana 41
a 44). Trefně zachycuje vývoj společnosti, například rok 1968
(s. 45). Nezapomíná ani na sport, zábavu, kina, divadla, restaurace, zkrátka zachycuje proměny, pohyb a dějinný vývoj
ve společnosti i v našem dvojměstí Jaroměř-Josefov. Oceňuji
též, že autor v sobě nezapřel erudovaného historika, neboť své
vzpomínky opírá o ověřená fakta a data městských kronik letopisce Jana Vacka Jaroměřského (1911-1990) i o svou paměť,
která čtenáři imponuje. Mertlíkovy vzpomínky jistě osloví nejen
pamětníky, ale i současnou a budoucí mladou generaci, jíž jsou
adresovány, neboť si autor všímá též morálky, chování a mezilidských vztahů a správně, vedle popisu, líčení a charakteristiky
doby, nejednou věcně hodnotí.
Knížku jsem si v úterý na sv. Mikuláše 2016 zakoupil v jaroměřském Muzeu za 60,-Kč, a protože mne skutečně zaujala
a oslovila, rozhodl jsem se na ni upozornit veřejnost. Brožura
určitě obohacuje jaroměřskou memoárovou literaturu, kterou
představují takové publikace, jaké nám před časem nabídl
Zdeněk Hovorka o jaroměřských divadelnících nebo Jaroslav
Borůvka o poštovnictví v našem dvojměstí. Pavel Mertlík tak
navazuje na svou historickou příručku "Jaroměř na přelomu tisícitetí" z roku 1999 a na své vzpomínky na sametovou revoluci
v roce 1989. Knižní novinku kolegy Pavla Mertlíka Vzpomínky
josefovského kluka mohu doporučit k zakoupení a k přečtení.
Jde o hodnotné čtivé paměti a vzpomínky. Přesvědčte se sami!
V Jaroměři, středa 7. prosince 2016
PhDr. Jiří UHLÍŘ
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M ěs t s ké k u ltu r n í s tře d isko
Úterý 17. ledna 2017 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Malý sál
377. abonentní koncert SMYČCOVÉ KVARTETO UNIVERSITY
HRADEC KRÁLOVÉ
Repertoár kvarteta tvoří skladby starých autorů, skvosty klasiky i vlastní aranže populární hudby a je neustále doplňován o nové skladby,
inspirované přáním posluchačů.
Účinkují: A. Hübnerová – 1. housle, P. Hýbnerová – 2. housle,
K. Cvejnová – viola a D. Bartáková – violoncello.
---------------------------------------------------------------------------------------------Pátek 20. ledna 2017 v 16.30 hod.
Městské divadlo - Učebna
"Suterén"
JAK RÓZIČKA ŠTĚSTÍ NAŠLA - Loutkové divadlo Maminy Jaroměř
Kdepak se asi schovává štěstí? Husopaska Rózička ho hledala v jeskyni s poklady, u loupežnické dcerky a dokonce i na pekelném bále.
A jestli ho nakonec našla? O tom už vám budeme vypravovat u nás
---------------------------------------------------------------------------------------------Pátek 20. ledna 2017 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
I. hra v předplatném, sk. A – Klicperovo divadlo, Hradec Králové, David
Drábek
KOULE
Divadelní zpracování skandální rozhlasové hry, která rozpoutala lavinu
soudních žalob a mediálních emocí, aby se nakonec stala nejstahovanějším pamlskem na internetu a v anketě posluchačů rozhlasovou
hrou roku.
---------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 21. ledna 2017 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
I. hra v předplatném, sk. B – Studio Dva, Praha, Patrik Hartl
HOVORY O ŠTĚSTÍ MEZI ČTYŘMA OČIMA -

Situační komedie o lásce a sexu na nábytku IKEA. I mladí a krásní lidé
mají své problémy. Tři milenecké dvojice a rozmazlená čivava svedou
na rozkládací skandinávské pohovce boj o štěstí.
Přijďte jim fandit!
Režie: Patrik Hartl
----------------------------------------------------------------------------------------Neděle 22. ledna 2017 ve 13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové
divadlo
KAŠPÁREK A ŠKRHOLA DĚLAJÍ STRAŠIDLA
Pořadatel: BOĎI Jaroměř
-------------------------------------------------------------------------------------------Úterý 24. ledna 2017 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub - STRAŠIDLA
Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou vilu na pokraji města.
Sladký strašidelný život, v němž si Hugo hejkal, jeho paní Patricie a její
matinka Žofie čarovaly, vodník Bubla se staral o dušičky a víla Jitřenka
si tančila lehkonohé tanečky, změní vpád úředníka Patočky, který má
na obecním úřadě ve správě evidenci budov. A jak zjistil, za dům už
pěknou řádku let nikdo neplatí nájem a nikdo
---------------------------------------------------------------------------------------------Pátek 27. ledna 2016 v 18.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
NOVOROČNÍ KONCERT BRASS ORCHESTRA
Na koncertě zazní skladby pro dechový orchestr, úpravy lidových písní
i světových evergreenů.
BRASS ORCHESTRA vystoupí pod vedením dirigenta Romana
Horského s několika pěveckými sólisty. Pořadatel: ZUŠ Jaroměř.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Městské kulturní středisko Jaroměř, nám. Dukelských hrdinů 240, Jaroměř, tel. 491 812 806,
e-mail: mks.jaromer@seznam.cz, www.divadlojaromer.cz,
předprodej vstupenek - TIC, nám. ČSA 16, Jaroměř, tel. 491 847 220 a Městská knihovna,
Traxlerova 110, Josefov, tel. 491 813 141

Ko n c e r t jin ý m p o h le d e m
Po celý rok 2016 jsme v Jaroměři měli dostatek hudebních zážitků,
počínaje divadelními sály až po vánočně laděné náměstí ve svátečním
duchu. O různých koncertech toho bylo napsáno dost, a tak koncem
roku je jistě dobré podívat se na vše trochu jiným pohledem. Co se
takhle vžít do pocitů účinkujících? Když jsem v mládí chodil do hudební
školy, přišel se asi dvakrát za rok podívat na hodinu výuky jeden z rodičů. Chtěli se přesvědčit, jak mně to s houslemi či později harmonikou
jde (nebo spíše nejde). Přednost před cvičením dostávalo hřiště a bylo
to znát. Přehmatů bylo trochu více, ale nikoliv proto, že bych se obával
výčitek. Nechtěl jsem zklamat, jenže přehnaná snaha obvykle nevedla
k úspěchu. Proto cítím s každým člověkem, který se představí v domácím prostředí, před zraky svých blízkých a známých. Ono to není
jako u sportovců, kde se střídání výborných a nepovedených výkonů
očekává. Od účinkujících se na koncertu přijme nejméně dobrý, spíše
však vynikající výkon. A i když se jedná o interprety, kteří vystupovali na
mnoha koncertech u nás i v zahraničí, pocit zodpovědnosti a touhy nezklamat vždy přináší nervozitu nebo alespoň vnitřní napětí. Někdy ani
poslední spánek před vystoupením nebývá klidný. To vše však vynahradí nádherné uvolnění s pocitem štěstí po skončení koncertu. Potlesk
nadšených posluchačů dá rychle zapomenout na desítky hodin tvrdé
práce při zkouškách. Na druhé straně pro návštěvníky nemůže být nic
lepšího, než vnímat krásu poslechem i pohledem najednou.
Zatímco v Jaroměři máme s našimi umělci každý rok několik skvělých
koncertů, ve světě je to jiné. Dokonce to vypadá, jako bychom ztráce-

li pozice. Mimo Magdaleny Kožené se objeví na významnějším koncertu v zahraničí český umělec jen výjimečně. Nedávné představení
Dvořákovy Rusalky jedním cizím divadlem bylo na takové úrovni, že
už to slabší snad ani být nemohlo. Proto si važme každého, kdo něco
umí a ve světě nás dokáže
reprezentovat.
V současné době máme
v naší republice 961
Základních uměleckých
škol, takže základnu pro
výuku hudby máme dostatečnou. Hudebních
talentů určitě nemáme
méně, než kdekoliv ve
světě. Prosadit se v silné konkurenci však není
vůbec jednoduché. Do
nového roku si každý přeje změnu k lepšímu. Přejme si, abychom se
ve světě v brzké době setkávali s českými umělci a krásnou českou
hudbou častěji. V Jaroměři si to přát nemusíme, protože takových setkání máme naštěstí v dostatečné míře.

Miroslav Martinovský
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M ěs t s ká k n ih ov n a Ja r o m ěř
Úterý 17. ledna – Pobočka Zavadilka - 15:00 - Herní klub.

Středa 25. ledna - Hlavní budova - 17:00 - Maroko. Život v sou-

Máme připravené stolní deskové hry pro malé i velké. Zveme

sedství Sahary. Cestovatelé Lenka a Václav Špillarovi nás zvou

Vás na hráčské odpoledne.

na výlet do země pohádek Tisíce a jedné noci. Poznáme, jak

-----------------------------------------------------------------------------------

velmi se liší naše představy o Maroku od skutečnosti.

Čtvrtek 19. ledna - Hlavní budova - 15:00 - Herní klub. Kdo si

-----------------------------------------------------------------------------------

hraje, nezlobí. Přijďte se přesvědčit do

Mimo tyto veřejné akce budou také probíhat každý týden

knihovny.

besedy pro družiny prvních tříd. Pobočka Josefov chystá

---------------------------------------------------

besedy pro děti z mateřské školky v Josefově.

M ěs t s ké mu ze u m v Ja r o měř i
V roce 1989 začal Mirek König zpívat s několika přáteli, jejich
přáním bylo rozdávat naději, a tak toto slovo brzy zakotvilo
i v jejich názvu. Pojďte prožít koncert „Naději s Nadějí“.

Sobota 28. 1. 2017
Městské muzeum v Jaroměři
Od 17:00 hodin
Mirek König

S m í r č í k říž ve Ve lich ov k ách
Veškeré smírčí kříže nacházející se na katastru našeho města
již byly popsány v několika minulých JŘ zpravodajích. Proto
si Vás dovolím tentokrát pozvat na výlet za zajímavým křížem jinam, a to do nedalekých Velichovek. U tohoto reliéfně
řešeného smírčího kříže v podobě stély jsem byl mnohokrát.
Většinou, když jsem před tím byl na obhlídce rozvalin zaniklého hradu Rotemberk.

kříž. Kromě toho mu určil, kolik musí dát sloužit mší, nebo kolik
návštěv poutních míst musí vykonat.
V případě velichovského kříže bohužel již nikdo nezjistí, co měl
kříž vypovídat. Žádná smírčí smlouva se totiž nedochovala
Zdroje:

Samotný kříž je umístěný na téměř nejvyšším místě obce.
Několik metrů severozápadně od něj stojí dobře udržovaná
socha sv. Jana Nepomuckého, směrem jižním se nachází pohodlné dřevěné sezení, odkud se nabízí zajímavý pohled na
Velichovky s lázeňskými budovami, které jsou opět v provozu.

Brožura „Čtení o láz-

Podle lidové tradice prý kříž pochází z doby Cyrila a Metoděje.
Více se bohužel neví. Co je ale jisté, že do osmého dne měsíce června roku 1908 stával na kraji obce, u silnice vedoucí
do nedaleké Jaroměře. Dlouholetý badatel smírčích křížů Jiří
Vaněk ale uvádí, že kříž u silnice stával ještě krátce před rokem 1960.

Náchod, Vlastivědný

Vzhledem k tomu, že kříž začal být překážkou připravované
výstavbě, byl přemístěn jinam, a to před severní část kostela
Proměnění Páně. Slovíčko „prý“ bude ale znamenat pro tento
kříž zřejmě něco zcela jiného. Dávné právní zvyklosti, dodržované až do 17. století, určovaly, že soud ve smírčích smlouvách rozhodl tak, aby pokud vrah nebyl potrestán hrdelně,
musel na místě činu (tedy vraždy) nechat postavit kamenný

ních Velichovkách
1897–1997“, Miroslav
Ivanov, 1997
Okresní muzeum
sborník „Náchodsko
od minulosti k dnešku“,
Monolitické kříže, Jiří
Vaněk, 1989

Foto a text: Jindřich Polák
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Per ze k u c e k ato lick é h o far ář e Sýkor y
Perzekuce katolického faráře Antonína
Sýkory (1912-1993) po únoru 1948.
Po únorovém převratu 1948 nastalo období dlouhodobého pronásledování církví, zejména katolického duchovenstva,
kněží, řeholníků a řeholnic.
Nejinak tomu bylo i v Jasenné na
Jaroměřsku. Na svátek Neposkvrněného
Srdce Panny Marie 22. srpna 1948 pronesl náš pan farář P. Antonín Sýkora
mariánské kázání v jasenském kostele sv. Jiří. V kázání citoval z knihy „Pod
sluncem Fatimy" (Praha, Vincentinum
1945)“ proroctví P. Marie z Fátimy
o obrácení Ruska. To stačilo na udání
Bezpečnosti, o které se postarala pravověrná členka komunistické strany a její
syn. Pan farář Sýkora byl vyslýchán na
stanici Sboru národní bezpečnosti (SNB)
v Josefově a posléze na základě trestního nálezu byl pokutován 5.000 Kčs a za
soudní výlohy dalších 1976 Kčs, celkem
tedy asi 7000 Kčs, které musel zaplatit.
Současně se konalo soudní a trestní řízení u okresního, krajského a posléze
Nejvyššího soudu v Praze. Celkem se
v této kauze uskutečnilo sedm soudních
přelíčení a pan farář byl uznán vinným a
odsouzen „k trestu tuhého vězení v trvání
tří měsíců a k náhradě nákladů trestního
řízení.“ Krajský soud v Hradci Králové
povolil odklad výkonu trestu vězení na
zkušební dobu dvou let (dne 26. 10.
1950). Bylo to tedy kázání za 7000 Kčs,
kázání náboženského charakteru, při-

praveného podle cenzurou schválené
knihy „Pod sluncem Fátimy" (1945). „Ale
i tentokrát přispěli věřící i jinověrci štědrou rukou, takže celá věc více prospěla,
než uškodila“, končí zápis v jasenské farní kronice na folii 118b.
Podobně za přečtení pastýřského listu o církevně politické situaci ve státě
v neděli 19. června 1949 v jasenském
kostele „přes výslovný zákaz bezpečnostního referenta F. K.“ a dalších členů
SNB v Jasenné byl P. A. Sýkora vyslýchán a posléze na základě trestního nálezu odsouzen k další pokutě 5000 Kčs
ve prospěch státní pokladny. Na pokutu
opět spontánně přispěli věřící (viz jasenská farní kronika, folie 118). Byla to
tedy kázání za 12 tisíc Kčs, které musel
P. A. Sýkora zaplatit.
I později byl náš pan farář ještě dvakrát
vyšetřován SNB dne 19. prosince 1950
a 11. ledna 1951 pro kázání Písma svatého o posledním soudu a pro kvatembrovou pobožnost za kněze. Je charakteristické pro tohoto kněze svatého
života, jak jej označil královéhradecký
arcibiskup Mons. Karel Otčenášek,
že nejen odpustil udavačům, ale zcela se s nimi smířil. Mons. P. A. Sýkora
po celý svůj kněžský život zůstal věrný
Vatikánu i svému arcibiskupovi Josefu
Beranovi, Františku Tomáškovi i arcibiskupovi Karlu Otčenáškovi. Nikdy také

TJ Sokol Josefov
TJ Sokol Josefov
pořádá

v pátek 17.02.2017 od 20 hodin
v sále Důstojnické besedy Josefov

5. SPORTOVNÍ PLES

k tanci a poslechu hraje hudba
TRIO VOSA BAND z Trutnova
předtančení, bohatá tombola, soutěže o ceny
vstupné 120,- Kč

nevstoupil do loajální státní organizace
duchovních Pacem in terris. I v té době
P. A. Sýkora pečoval o sakrální památky
i mobiliář kostelů v Josefově, Jasenné
i o kapli sv. Huberta na Starém Plese.
Už tehdy v Jasenné, nejenže renovoval
mobiliář, oltáře, ale pořídil i nový oltář
se sochou Panny Marie Fátimské v říjnu
1949 a asi v téže době i velkou sochu
Panny Marie Fátimské pro josefovský
kostel (rovněž firmou Břetislava Kafky
z Červeného Kostelce).
Mons. A. Sýkora byl posléze za věrnou
a příkladnou službu veřejnosti, za obnovu 32 kulturních, zejména sakrálních,
památek v 10 obcích okresu Jaroměř,
Náchod i Hradec Králové, za pořízení
9 nových zvonů v 6 obcích, mimo jiné
i pro kapli svaté Anny v rodné Lubné
u Litomyšle, za zbudování smuteční
obřadní síně s kolumbáriem v Jasenné
(1972), za to, že vychoval tři novokněze
a za to, že byl duchovním vůdcem řádových sester v Černožicích, mu byl u příležitosti jeho 80. narozenin v pondělí 20.
července 1992, z podnětu arcibiskupa
ThLic. Karla Otčenáška, PaeDr. h. c.,
udělen papežem Janem Pavlem II. čestný titul monsignore (papežský kaplan),
což bylo vysoké ocenění od nejvyšší hlavy katolické církve.
V Jaroměři, neděle 1. 1. 2017
PhDr. Jiří UHLÍŘ

Klub vojenské historie
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CÍ RK VE
B oh o s l už b y
Církev adventistů sedmého dne
Na Karlově (u školní jídelny)
Bohoslužby každou sobotu
09.00-10.30 Studium Bible
10.45-11.30 Kázání Božího slova
13.00-14.00 Odpolední program

Církev československá husitská Jaroměř

Týdenní progam v Husově sboru
úterý		
		
neděle

09.00-15.00 hod. úřední den
15.00 biblická hodina (každý druhý týden)
10.00 hod. bohoslužba (modlitebně)

Kolumbárium úterý, čtvrtek, sobota, neděle 9-16 hodin.
Upozornění: Nabízíme možnost uložit si urnu svého drahého zesnulého v našem kolumbáriu, za poplatek 100 Kč ročně. Dohodu
je možné uzavřít v úřední den, tj. v úterý, případně po tel. dohodě
s farářkou Mgr. Alenou Fabiánovou - 725 593 598.
www.husitijaromer.wz.cz; e-mail: husbor777@email.cz

Českobratrská církev evangelická
Pondělí
Středa
Pátek
Neděle

14.00 hod. DD Černožice – Nad Písmem
18.15 hod. Biblická hodina (každý sudý týden)
17.00 hod. Biblický kroužek pro děti
09.00 hod. Bohoslužby Semonice - kostel
11.00 hod. Bohoslužby Jaroměř Husův sbor (v Jaroměři vždy 2. a 4. neděli v měsíci)
Kontakt - farář Radim Žárský: 604 149 841
Web: www.semonice.evangnet.cz
Facebook: Evangelické společenství Semonice

Římskokatolická církev
Farnost Jaroměř bohoslužby:
Pondělí		
Úterý 		
Středa		
Čtvrtek		
Pátek		
Sobota 		
Neděle		
		

08.00 hod. v kapli na děkanství
17.00 hod. v kapli na děkanství
08.00 hod. v kapli na děkanství
17.00 hod. v kapli na děkanství
17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše
bohoslužby dle rozpisu na vývěsce
8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše,
10.15 hod. ve Velichovkách

Veškeré změny v programu bohoslužeb jsou vyhrazeny a budou
oznámeny na vývěsce.
Více na: www.jaromer.farnost.cz

Farnost Josefov bohoslužby:
Neděle

Středa
Pátek

8.00 hod. Jasenná kostel sv. Jiří
9.30 hod. Josefov Nanebevstoupení Páně
během mše je dětská školka
2. neděli v měsíci se koná dětská rytmická mše.
17.00 hod. v kapli na faře Duškova 77
17.00 hod. v kapli na faře Duškova 77

Na první pátek v měsíci je adorace a požehnání.
Na Starém Plese v kapli sv. Huberta se koná mše v letním čase ve
14 hodin vždy 1. neděli v měsíci.
Pro domluvu křtin, svatby, pohřbu, žehnání a vykropení domu či
auta, příprava na svátosti aj. kontaktujte: mobil 731 402 211, farnost.josefov@gmail.com. Více na www.farnostjosefov.cz

S l av n o s t Matk y B o ží Pa nny M ar i e
V neděli na Nový rok 1. 1. 2017 se v chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři uskutečnila
slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE ke 100. výročí zjevení Panny Marie ve
Fátimě.
Sošku Panny Marie Fátimské požehnal a pontifikální mší svatou celebroval Jeho
Excelence Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU. D., biskup královéhradecký.

Foto a text: Marta Mladá
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K A LEN D Á R I U M
18. leden		
		
		
		
		

Třídní koncert žáků Markéty Kočí, Romana
Horského a Vlastimila Kováře
18.00 hod.
Koncertní sál školy
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

23. leden
		
		
		

Třídní koncert žáků Kristýny Brzkové
17.30 hod.
Koncertní sál školy
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

19. leden
		
		
		

Herní klub
15.00 hod.
Hlavní budova
Pořadatel: Městská knihovna

24. leden
		
		
		

Kinoklub – STRAŠIDLA
19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Pořadatel: MKS

		
		
		

Expedice Monoxylon
17.30 hod.
Malý sál Městského divadla
Pořadatel: Městské muzeum v Jaroměři

25. leden
		
		
		

Maroko
17.00 hod.
Hlavní budova
Pořadatel: Městská knihovna

20. leden
		
		

Retro DISCO 89 - 90 HITY
Nároďák
Pořadatel: Nároďák

		
		
		
		

Třídní koncert žáků Martina Brunnera
18.00 hod.
Koncertní sál školy
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

		
		
		

KOULE
19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Pořadatel: MKS

27. leden
		
		
		

NOVOROČNÍ KONCERT BRASS ORCHESTRA
18.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Pořadatel: MKS

		
		

Vasilův Rubáš, Helemese
Bastion No. 35
Pořadatel: Bastion No. 35

		
		

DJ TALENT - Hledáme nové DJ
Nároďák
Pořadatel: Nároďák

21. leden
		
		
		

HOVORY O ŠTĚSTÍ MEZI ČTYŘMA OČIMA
19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Pořadatel: MKS

28. leden
		
		

ORIENT ROCK & DIVÁ BÁRA
Nároďák
Pořadatel: Nároďák

		
		
		

27. Josefovský ples
20.00 hod.
Důstojnická beseda Josefov
Pořadatel: Klub přátel Josefova

		
		
		
		

Naděje s Nadějí
17.00 hod.
Městské muzeum v Jaroměři
Pořadatel: Křesťanská skupina Naděje

		
		

TŐRR/ANARCHUZ / SCELETONS
Bastion No. 35
Pořadatel: Bastion No. 35

29. leden
		
		
		

Dětský karneval
15.00 hod.
Sál Důstojnické besedy Josefov
Pořadatel: DDM Klíč

22. leden		
		
		
		

KAŠPÁREK A ŠKRHOLA DĚLAJÍ STRAŠIDLA
13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
Pořadatel: BOĎI Jaroměř

30. leden
		
		
		

Třídní koncert žáků Martiny Zemkové a Hany Medkové
17.00 hod.
Koncertní sál školy
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

Loutkové divadlo Maminy Jaroměř
vás srdečně zve na pohádku z cyklu
KAŠPÁRKOVY VEČERNÍČKY PRO KLUKY A PRO HOLČIČKY
Pátek 20. ledna 2017 v 16.30 hod.
Městské divadlo – Učebna „Suterén“
JAK RÓZIČKA ŠTĚSTÍ NAŠLA
Kdepak se asi schovává štěstí? Husopaska Rózička ho hledala v jeskyni s poklady, u loupežnické dcerky, a dokonce i na pekelném bále.
A jestli ho nakonec našla? O tom už vám budeme vypravovat u nás v divadle.
Vstupné: 25,- Kč
Po představení bude pro děti jako obvykle připravený výtvarný koutek, losování vstupenek, pohádkové stolní hry a samozřejmě také možnost
podívat se za oponu. Na závěr přidáváme obvyklé doporučení – vezmete-li dětem do divadla na přezutí bačkorky, budou se cítit volněji a pohodlněji zkrátka jako doma.
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I N ZERC E








SMARTPŮJČKA - nejvýhodnějí nebankovní půjčka v regionu, TEL.: 731 915 130.
Prodám DB 1+1, 39 m2, 1. patro, v centru Jaroměře.
Tel. 723 107 450.
Čištění koberců a čalounění pro domácnosti i firmy.
Kompletní úklidový servis. Kvalitně za rozumnou cenu a
s dopravou zdrama. Telefon: 603 701 992.
Dobře zaplatím za staré obrazy, hodiny, náramkové
a kapesní hodinky, fotoaparáty a objektivy, pivní lahve
s nápisy, mince a bankovy, odznaky a vyznamenání,
housle, pohlednice a knihy, porcelánové a kameninové
sochy, obrazové rámy a jiné. Poradenství i návštěva je
vždy zdarma, platba hotově. Tel.: 605 254 511 můžete
i SMS.



Zlatnictví U Kostela - Alena Sejtková, nám. ČSA 8,
tel.: 491 812 366. Na veškeré zlato 20 % sleva.



Domácí potřeby, nám. ČSA 11 (vedle Vesny). Zveme
Vás do naší prodejny na probíhající akci dětských boxů
od 3 - 20 litrů, značky Frozen + Star Wars. Sleva 25 %.
Akce potrvá od 15. do 31. ledna - nebo do vyprodání
zásob.

KSK BONO s.r.o.

výrobce krmiv pro psy a kočky
přijme zaměstnance
pro směnový provoz v Brodě n. L.
Požadujeme:
• vyučen, praxe výhodou
• nástup možný ihned nebo dle dohody
• nástup možný ihned nebo dle dohody
Kontaktní osoba: P. Heger
životopisy: pheger@kskbono.cz

UZÁVĚRKY PRO INZERCI:
VŽDY k 1. a 15. dni v měsíci. Dotazy a inzerci ke zveřejnění
zasílejte na adresu: zpravodaj@jaromer-josefov.cz.
Případné dotazy k inzerci Vám zároveň zodpovíme na telefonu 491 847 162.
Aktuální ceník inzerce naleznete na stránkách města: www.
jaromer-josefov.cz

strana 17

Jaroměřský a josefovský zpravodaj

2/2017

2/2017

Jaroměřský a josefovský zpravodaj

strana 18

POZVÁNKY

POZVÁNKY

