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TNÍ  KINO V BASTIONU X. JOSEFO
V

A Life on Our Planet Výstava cestovatelských fotek 

Havel Výstava cestovatelských fotek 

10.9.

17.9.

Irská hudba Crann

 Miloš Dvořáček

Provozovatel si vyhrazuje právona změnu programu.

Zveme Vás na další promítní letního kina Jaroměř.
V letošním roce se uskuteční ještě dva promítací večery:

Filmy pod pevností

náš Josefovděkujeme
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D N Y
E V R O P S K É HO
D Ě D I C T V Í
OŽ I V L É PROHL ÍDKY

11.9. 2021 Bastion I a podzemí od 9 do 17 hodin

dobové postavy
střelba
vojenský život v kasematech
josefovské příběhy a další

Prohlídka začíná vždy v celouhodinu.

vstupné:
děti do 6 let zdarma
základní 120 Kč
snížené 60 Kč.

více informací na webových stránkách www.pevnostjosefov.cz
nebo na FB Pevnost Josefov – Bastion No. I a podzemí

Loutkové divadlo Maminy Jaroměř vás zve

na představení z cyklu loutkových pohádek pro děti

KAŠPÁRKOVY VEČERNÍČKY PRO KLUKY A PRO HOLČIČKY

Vstupné: 30 Kč

Upozornění: 
Pro aktuální informace o představení vám doporučujeme sledovat 

internetové stránky divadla nebo náš Facebook.www.ld-maminy.svet-stranek.cz, 

Pátek 17. září 2021 v 16.30 hod.
Městské divadlo Jaroměř - Velký sál

VÍKEND PLNÝ POHÁDEK

POVÍDÁNÍ
O PEJSKOVI A KOČIČCE

tak úplně nepodařilo, protože nemají tak šikovné tlapičky?

Kdo by neznal úsměvné vyprávění o tom, jak spolu pejsek a kočička hospodařili, 
jak chtěli dělat všechno tak, jako to dělají lidé, a jak se jim to občas 

Dnes pro malé i velké v loutkové podobě.

 POHÁDKA  JOSEFA CAPKA

| AKCE
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VÁŽENÉ ČTENÁŘKY A VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
obrátili jsme list v kalendáři a vítají nás jasná, chladná rána. 
Obloha je ještě šmolková, ve vzduchu už zachytíme lehkou 
vůni podzimu. Moje nejmilejší roční období je tu. Má hod-
ně z léta, jen mu chybí ten silný elektrický náboj a intenzita 
všech vjemů. Podzim je pozvolné vydechnutí. Září má také 
energii začátků, začíná školní rok. Jsme nabití létem a v zá-
ří můžeme zářit. (A nemusí se jednat jen o vedlejší důsledek 
očkování proti nemoci COVID-19.)
Tématu konspiračních teorií se sice zářijový Zpravodaj ne-
věnuje, ale dovolte mi k  němu pár slov zde. Je to bohužel 
velmi aktuální. Konspirační teorie umně pracují s tématem 
strachu a nabízejí „exkluzivní“ informace ze „zasvěcených“ 
zdrojů. Nechci se však tomuto fenoménu posmívat, často 
jim podlehnou naši blízcí, které máme rádi a vážíme si jich. 
Konspirace vychází pravděpodobně z  lidské potřeby na-
cházet jednoduchá řešení velmi složitých problémů. Svět je 
komplikovaný – je plný velkých nespravedlností, nerovností, 

velkého bezpráví a naše země má svých problémů také po-
žehnaně. Teď před volbami se s různými konspiracemi bu-
dete potkávat zřejmě ještě častěji.
Jednoduchá rada jak poznat, že vás konspirační teorie ta-
há za nos? Za prvé, taková správná konspirační teorie mlu-
ví o tajném spiknutí, plánu, který realizuje malá skupina ve-
lice vlivných a často velmi bohatých lidí (např. Bill Gates ne-
bo George Soros). Často mívá antisemitistický, rasistický či 
xenofobní podtext. Dále předkládá řadu důkazů o nichž tvr-
dí, že spolu souvisí a nejedná se o náhodu. Nabízí černobí-
lé vidění světa, dělí lidi na ty správné a ty špatné. Bohužel 
i nepříliš dávná historie Evropy ukazuje, že začneme-li dě-
lit lidi na ty správné a ty špatné, končívá to ostudně tragic-
ky. Nenechme se zlákat a přijměme fakt, že jednoduchá ře-
šení jsou jen vějičkou, na kterou se máme chytit.

Barvený podzim přeje 
Kristýna Ruferová

NEPŘIŠEL VÁM ZPRAVODAJ DO SCHRÁNKY?
V tom případě nás informujte na e-mail: zpravodaj@jaromer-josefov.cz nebo zavolejte  
na tel.: 491 847 162. Roznos by se měl uskutečnit ve dnech 30. 8. – 1. 9. 2021. Reklamaci je možno uplatnit jen dva dny po roznosu. 
Neváhejte nás kontaktovat, pokud 3. 9. nebudete mít svůj Zpravodaj ve schránce.

–krý–

RE USE CENTRUM V JAROMĚŘI
… JE TADY S NÁMI JIŽ 4. MĚSÍC

Ještě jste si zde nic nekoupili? Přijďte se podívat a uvidíte, že najdete věci, bez kterých 
prostě nemůžete být!

TERMÍN RE–USE
Anglický termín re–use 
přeložíme nejspíš jako 
znovupoužití. Někdo 
se může pozastavit 
nad tím, proč použí-
váme anglický výraz. 
Jdeme s  dobou a  tento 
výraz patří do „odpadové 
rétoriky“. Věřím že časem 
tento výraz zevšední a  stane 
se přirozenou součástí našeho slovní-
ku, stejně jako další výrazy v angličtině, 
které u nás zdomácněly, jako např.: big 
bag, work shop, booking, office, mee-
ting, facebook, second hand, dress code 
a další.
Již naši předkové znali a používali ten-
to přístup k použitým věcem. Nenutila 
je k tomu žádná ochrana životního pro-
středí, ekologie nebo dokonce brusel-
ské směrnice. Nutilo je k tomu něco, co 
se stává vzácností. A  to je „zdravý ro-
zum“. Všichni víme, že lepší, než něco 
vyhodit, je použít to znovu, nebo tomu 
alespoň prodloužit životnost.
Znovupoužívání věcí je naplňováním 

principů cirkulární ekono-
miky a  snižování celkové-

ho množství vyproduko-
vaných odpadů. Jenomže 
v době, kdy naši existenci 
provází nadprodukce úpl-
ně všeho, je znovupouží-

vání vlastně velmi kompli-
kovaná činnost. 

Pomozte nám naplňovat tyto 
principy, ať již tím, že u nás odloží-

te pro vás již nepotřebné věci, nebo na-
opak odložené zakoupíte.
U  vchodu do našeho Re–Use jsme pro 
vás vytvořili veřejnou knihovničku, kde 
si můžete vzít knihu dle vašeho výběru.
Za měsíc vás budeme informovat, jaké 
zboží v jakém počtu se nám již podaři-
lo prodat. Těšíme se na vaši návštěvu!

TSM Jaroměř

HRA TRIPPER
V TURISTICKÉM INFORMAČNÍM 

CENTRU

TPRIPPER je velká dobrodružná hra 
pro celou rodinu plná originálních, 
zábavných a  dobrodružných výle-
tů naplněná rébusy, hádankami a za-
jímavými místy k  navštívení po celé 
České republice. Důležitá informace 
je, že ke hře nepotřebujete mobilní 
telefon, pouze brožurku s hrou.

Město Jaroměř má také svoji herní kníž-
ku (trip #133), kterou si můžete v TIC za-
koupit, stojí 199 Kč. Hra spočívá v plnění 
23 úkolů, které vás dovedou k jaroměř-
skému pokladu.
Jako odměnu pak v  TIC získáte spe-
ciální Absolventskou vizitku do svého 
Turistického deníku.

TIC Jaroměř

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

SO 8:00–12:00
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SYSTÉM „DOOR TO DOOR“

PAPÍR
1. 9. 2021; 6. 10. 2021; 3. 11. 2021

PLAST
6. 9.–10. 9., 20. 9.–24. 9. 2021
4. 10.–8. 10., 18. 10.–22. 10. 2021
1. 11.–5. 11. 2021

KOMUNÁL
30. 8.–3. 9., 13. 9.–17. 9., 27. 9.–1. 10. 2021
11. 10.–15. 10., 25. 10.–29. 10. 2021

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

BIOODPAD
21. 9.–24. 9. 2021
19. 10.–22. 10., 26. 10.–29. 10. 2021

BIOODPAD, SUŤ, OBJEMNÝ ODPAD
7. 9.–10. 9. 2021

| ZPRÁVY Z MĚSTA

SLOVO OPOZIČNÍHO ZASTUPITELE
Ve svém příspěvku reaguji na článek starosty ze Zpravodaje č. 7-8/2021. Dlouho jsem mlčel a nepsal do Zpravodaje, ale nyní již musím ří-
ci i svůj názor. Jsem jediný opoziční zastupitel v poměru 1:20, jsem také nejstarší a nejdéle městu sloužící zastupitel.

Městu sloužím několik desítek let a za-
stupitelem jsem byl za všech porevo-
lučních starostů. Takže hodně pama-
tuji a  město i  jeho chod znám skrz na 
skrz. Ovšem úpadek města, jeho chátrá-
ní a nedobré hospodaření v posledních 
15 letech mne děsí. Město se propadá 
do dluhů, kam se člověk podívá, tam je 
majetek města v  katastrofálním stavu. 
Jen namátkou stačí ukázat na plavec-
ký areál, polikliniku, městské byty, vo-
jenskou nemocnici, Kotoulovský most, 
městský kostel v Josefově s  jeho zvoni-
cí, stav chodníků, stav komunikací atd. 
Člověk si není jist, zdali při jízdě po roz-
bitých komunikacích mu vypadají zubní 
plomby hned, nebo až za další kilome-
tr. Když se občané vzepřou úděsnému 
stavu, jako obyvatelé ulice Rumunská 
a  sepíší petici, přijde do zastupitelstva 
města (ZM) návrh nevyhovět požadav-
ku na zpevnění ulice, navíc ve zdůvod-
nění se uvede, že mohlo by to být brá-
no jako precedens. Teprve, když ZM vy-
zvu, ať alespoň s lidmi si o problemati-
ce pohovoří, tak se vedení k  tomu od-
hodlá. Takhle bych mohl hovořit o dal-
ších a dalších záležitostech. Ve městě je 
mnoho ulic sjízdných tak pro traktory.
Nejde jen o dluhy města, které silně na-
růstají a jistě např. přesáhnou 50 mil. Kč 
jen na jediné (!!!) investiční akci – opra-
vě části hradeb. Jsou další a  další eko-
nomické průšvihy. Například ulože-
ný odvod za porušení rozpočtové káz-
ně Dobrovolného sdružení obcí ve výši 
10 mil. Kč. Jen tak na okraj, město opra-
vuje pevnostní hradby v  Josefově, při-
tom radní Města Josefov za 1. republiky 
ČSR hradby bourali a rozprodávali cih-
ly i kámen. Kam se člověk podívá v okolí 

20 km jsou všechny stodoly i domy v té 
době postavené z  pevnostního materi-
álu. Jistě by se měla opravit jen určitá 
malá část historické pevnosti jako pa-
mátka, ale ne v rozsahu jako se to dělá 
nyní. Co z toho občané máte? Jen to, že 
není na opravy těch důležitějších částí 
města, které potřebujete.
Již více jak 15  let požaduji, aby se roz-
počet města na každý příští kalendář-
ní rok projednával jako jeden celek (tak 
se to děje ve většině měst). Ne, v našem 
městě se nejdříve projednává tzv. „pro-
vozní rozpočet“ a  teprve co zbude, tak 
v následujících měsících se schvaluje na 
investice. Tedy nejdříve se rozdělí vše-
lijaké dotace, příspěvky, dary a  nákla-
dy na provoz. Divíte se, že potom toho 
moc nezbude na investice? Já nikoliv. To 
je jako, když vám teče střecha do cha-
lupy a vy si nejdříve užíváte na dovole-
né a pak se divíte, že nemáte na opravu 
děr ve střeše.
Teď k  záměru prodeje čtvercových ka-
sáren, č. p. 9 a č. p. 6 v Josefově. Vidím 
to jako zoufalou snahu něco utržit a zba-
vit se problému. A to ani neznají odhadní 
cenu nabízených objektů! Nesouhlasím 
s prodejem historického sálu, restaurace 
a  příslušenství Posádkového domu ar-
mády (PDA). To je přeci symbol Josefova 
obnovený nesmírným nadšením a  spo-
luúčastí občanů. To je zvrhlost! To, že 
politici slibují městu peníze na opravy 
Josefova je vždy předvolební bluf. Sliby 
se slibují, blázni se radují. Jako jediný 
zastupitel jsem v  minulosti např.  varo-
val tehdejšího starostu PhDr.  Mertlíka 
před převzetím vojenské nemocnice, že 
to město neutáhne. Výsledek vidíte sa-
mi, objekt se blíží k ruině vhodné třeba 

k  natáčení filmu pád Reichstagu v  ro-
ce 1945. To samé jsou v  těsném závěsu 
„čtvercáky“.
Shrnuto a  podtrženo, jako jediný opo-
ziční zastupitel nic nezmohu. Protože 
„koaličníci“ si prohlasují, co sami chtějí. 
Bodejť by ne, každý z nich má k zastu-
pitelskému mandátu řadu dalších měst-
ských funkcí jak vědecká kalkulačka, ov-
šem dobře placených. Takže „pláč“ sta-
rosty města nad jeho bídnými investič-
ními možnostmi by měl být pláčem nad 
hospodařením města za vlády koaličních 
stran Volba pro město, ANO a  dalších. 
Vedení města (starosta, místostaros-
ta a  radní) naprosto selhalo. Pro město 
mohou udělat jediné, odejít! Na druhou 
stranu občané mají, co si zvolili. Někdy 
mi to připadá, že jim tristní stav města 
vyhovuje.
Je jisté, že v případě, pokud bude tento 
článek v září otištěn, že se na mne sne-
se hned několik reakcí, kdy budu za pa-
doucha, který štve lidi a  lže. Potrefená 
husa vždy zakejhá. To jen potvrdí pravdi-
vost toho, co píši. Prosím „nekamenujte“ 
úředníky města, dělají svoji práci pocti-
vě, ale musí plnit co jim zastupiteli zvole-
né vedení uloží. A že věci jdou dělat dob-
ře, je vidět na práci relativně samostat-
ných městských organizací, jako je tře-
ba MěVaK, Mě Energetika, Mě Lesy, TSM 
a na dalších. Oni si zaslouží pochvalu! Za 
rok jsou komunální volby, pokud se má 
město v  příštích desetiletích dostat ze 
současné hrozivé situace, musejí přijít 
zcela noví, kvalifikovaní, a hlavně nere-
cyklovaní zastupitelé. A budou to mít za-
traceně těžké, nezávidím jim.

Ing. Otto Salač, CSc., 
zastupitel
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČR 2021

Dne 31. prosince 2020 byly prezidentem republiky vyhlášeny VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ RE-
PUBLIKY, které se budou konat v pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8:00 do 14:00 hodin.

Voličem je státní občan České republi-
ky (dále jen „občan“), který alespoň dru-
hý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Překážkami výkonu volebního práva 
jsou:

a) zákonem stanovené omezení 
osobní svobody z důvodu 
ochrany zdraví lidu,

b) omezení svéprávnosti k výkonu 
volebního práva.

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
(okrsek, volební místnost, adresa)
1. Restaurace Růžovka Jaroměř

Jaroměř, Na Vrších 257
2. ZŠ Speciální a praktická škola Jaroměř

Jaroměř, Palackého 142
3. Radnice Jaroměř

Jaroměř, nám. Československé armády 16
4. SŠ řemeslná – Domov mládeže

Jaroměř, Studničkova 176
5. Gymnázium Jaroměř 

Jaroměř, Lužická 423
6. Nemocnice Jaroměř

 Jaroměř, Národní, budova bez č. p.
7. Městská knihovna Jaroměř 

Jaroměř, V. Probošta 180
8. ZŠ Boženy Němcové Jaroměř 

(„Malá Boženka“) Jaroměř, Knappova 287
9. Jídelna U berňáku Jaroměř

Jaroměř, Nádražní 904
10. Jídelna U berňáku Jaroměř

Jaroměř,  Nádražní 904
11. Jídelna SATO Jaroměř

Jaroměř,  Průmyslová 443
12. Radnice Josefov

Jaroměř – Josefov, Traxlerova 110
13. Radnice Josefov 

 Jaroměř – Josefov, Traxlerova 110
14. Sokolovna TJ Sokol Jezbiny 

 Jaroměř – Jezbiny, Hradecká 38
15. Bývalá ZŠ Starý Ples 

Jaroměř – Starý Ples 1
16. Hasičská zbrojnice Semonice

Jaroměř – Semonice 101
17. Gymnázium Jaroměř

Jaroměř, Lužická 423
18. Železniční muzeum Jaroměř

Jaroměř, Nádražní 227

OKRSKOVÉ VOLEBNÍ 
KOMISE (OVK)
Informujeme členy komisí, kteří bu-
dou delegováni volební stranou nebo 

dojmenováni starostou města na neob-
sazená místa, že dne 14. září 2021 (úte-
rý) ve 13:00 hod. proběhne v Městském 
divadle v  Jaroměři první zasedání 
OVK, slib členů OVK a losování předse-
dy a místopředsedy OVK.
Vylosovaný předseda a  místopředse-
da OVK má za povinnost zúčastnit se 
školení k zásadám hlasování a k systé-
mu zjišťování a zpracování výsledků hla-
sování, které zajišťuje pověřený obecní 
úřad ve spolupráci s  Českým statistic-
kým úřadem.
Zájemci o členství v OVK, kteří nebu-
dou delegováni volební stranou, se mo-
hou hlásit u  Ing.  Anety Kašparové na 
tel. 491 847 135, a to nejpozději do 13. zá-
ří 2021 do 17:00 hod.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Od termínu vyhlášení voleb (tj.  od 
31. prosince 2020) mohou občané podá-
vat žádosti o vydání voličského průkazu. 
Osobní převzetí voličského průkazu je 
však možné nejdříve 14 dní před zahá-
jením voleb, tj. 24. září 2021. 
Voličský průkaz opravňuje voliče k  zá-
pisu do výpisu ze stálého seznamu ve 
dnech voleb ve volebních okrscích na 
území České republiky.
Volič, který se dostaví do volební míst-
nosti s  voličským průkazem, je povi-
nen po prokázání své totožnosti tento 
průkaz odevzdat okrskové volební ko-
misi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštní-
ho seznamu voličů. Po záznamu ve vý-
pisu ze zvláštního seznamu voličů obdr-
ží od okrskové volební komise sadu hla-
sovacích lístků a prázdnou úřední obál-
ku. Neprokáže-li volič svou totožnost 
a  státní občanství České republiky ne-
bude mu hlasování umožněno.

ŽÁDOST O VOLIČSKÝ 
PRŮKAZ JE MOŽNO PODAT 
NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY:

• v listinné podobě s úředně 
ověřeným podpisem voliče,

• v elektronické podobě pode-
psané uznávaným elektronic-
kým podpisem voliče,

• v elektronické podobě zaslané 
prostřednictvím datové 
schránky voliče,  
pro kterého bude voličský 
průkaz vydán,

• osobně na městském úřadu 
(nutnost předložení platného 
dokladu totožnosti).

Žádost se podává u obecního (městské-
ho) úřadu v místě trvalého pobytu, kde 
je občan zapsán ve voličském seznamu.
Při ztrátě nebo odcizení voličského prů-
kazu nelze vydat duplikát!
Lhůta pro doručení písemné žádos-
ti o  vydání voličského průkazu končí 
dnem 1. října 2021.
Lhůta pro osobní podání žádosti o vy-
dání voličského průkazu končí dnem 
6. října 2021 do 16:00 hod.

Žádáme všechny voliče, kteří chtějí volit 
v těchto volbách, aby si předem zkont-
rolovali platnost svých občanských prů-
kazů a  cestovních pasů, jelikož jen na 
základě těchto dokladů je možné hla-
sovat. Občanské průkazy, které se v mi-
nulosti vydávaly v  rychlém režimu pro 
uplatnění práva volit již nemohou být 
vydávány.
Dále žádáme voliče, aby si zkontrolo-
vali označení poštovních schránek, a to 
z důvodu roznosu hlasovacích lístků.
Roznos hlasovacích lístků proběhne 
v souladu se zákonem do 5. října 2021. 
V  případě, že volič neobdrží sadu hla-
sovacích lístků do poštovní schrán-
ky, získá je ve dnech voleb ve volební 
místnosti.

odbor vnitřních věcí MÚ Jaroměř

PŘÍPADNÉ DOTAZY  
ZODPOVÍME NA TĚCHTO  
TELEFONNÍCH ČÍSLECH: 
491 847 135, 491 847 240,  

491 847 246.

Další informace k těmto volbám  
naleznete na internetových  

stránkách města
 www.jaromer-josefov.cz  

– ÚŘEDNÍ DESKA –  
 VOLBY DO POSLANECKÉ  
SNĚMOVNY PARLAMENTU  

ČR 2021.
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DŘEVĚNÁ VRATA DO KOSTELA SV. MIKULÁŠE PROCHÁZÍ OBNOVOU
V letošním roce se podařila Římskokatolické farnosti – děkanství Jaroměř, získat významná dotace od města Jaroměře na celkovou ob-
novu vstupních vrat – dveří děkanského kostela sv. Mikuláše.

Dubová vrata jsou dle odhadů z polovi-
ny 19. století se staršími barokními kova-
nými a dřevěnými prvky. Vrata jsou ny-
ní demontována a převezena k řemesl-
níkům a restaurátorovi Pavlu Vágnerovi 
do Dvora Králové nad Labem.
Provádí se tzv.  odstrojení a  obno-
va všech poškozených a  nefunkčních 
částí. Restaurátor opravil a  zprovoznil 

např.  krabicové zámky, šupáky, kované 
prvky a restauroval již i  tzv. klepadla – 
která překvapila tvarem pávů.
Rostlinné motivy (asi staršího data) na 
výplních vrat jsou klasicky vyřezávané 
z  lípy a  jsou nyní velmi pečlivě řemesl-
níkem čištěny a zpevňovány.
Velkou neznámou byla barevnost vrat, 
která v  minulosti konanou údržbou 

získala několik odstínů tmavé hně-
dé (černé) nyní až do fialové barvy? 
U tzv. klapačky se dokonce zjistila barva 
tmavě zelená!
Během kontrolního dne za účasti od-
borníka z  Národního památkového 
ústavu v Josefově bylo rozhodnuto o fi-
nální úpravě vrat – tmavě hnědém od-
stínu, ten nejlépe koresponduje s  pů-
vodním vzhledem vrat.
Rozpracovanost je nyní v  rozsahu pře-
sahující 50  %. Cena díla – obnovy vrat 
– je 319 210 Kč. Předpokládaný ter-
mín dokončení obnovy a  osazení je do 
28. října 2021. 
Do této doby se vchází do kostela 
sv.  Mikuláše bočním vchodem (z ulice 
Havlíčkova).

Bc. Jan Slavík, 
vikariátní technik 

Foto: archiv autora.

Město Jaroměř se rozhodlo v  nelehké době pomoci Potravinové bance Hradec Králové
a dne 27. 9. 2021 mezi 13:00 a 17:00 uspořádat sbírku potravin a hygienických prostředků.

Co je nejvíce potřeba: konzervy všeho druhu (masové, rybí, zeleninové, marmelády, ovoce) 
a potraviny pro děti (dětské výživy – přesnídávky, dětské piškoty, dětské kaše) a z nepotravinové-
ho zboží základní drogerie – mýdlo, šampon, sprchový gel, toaletní papír, Jar na nádobí, prací prášek).

Pakliže se rozhodnete pomoci, moc rádi od Vás potravinovou a hygienickou pomoc převezme-
me dne 27. 9. 2021 od 13:00 do 17:00 – tzv. svatební vchod MěÚ, nám. Československé armá-
dy 16, Jaroměř – místo bude označeno. Ještě téhož dne bude Vámi darovaná pomoc předána 
zaměstnancům potravinové banky Hradec Králové a ti rozdistribuují potřebným.

POTRAVINOVÁ SBÍRKA
pro Potravinovou banku Hradec Králové z.s.,

proběhne dne 27. 9. 2021

Za odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jaroměř
Mgr. Petra Šilhánová Hajpišlová

| ZPRÁVY Z MĚSTA
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MŠ KNAPPOVA
Už skončil ten krásný, pohodový čas prázdnin. Děti si užily volný čas, který trávily s ro-
diči, kamarády či prarodiči. Paní učitelky se pečlivě připravovaly a na přivítanou zdobily 
třídy. Naši předškoláci se přes prázdniny změnili ve školáky a s taškou na zádech je víta-
la paní učitelka ve škole. Jak se jim bude dařit? To ukáže čas, snad nás navštíví a o všem 
budou vyprávět.

A  i  v MŠ nastal ten první, dlouho oče-
kávaný den. Někteří už vše dobře zna-
li, těšili se na své kamarády, věděli co je 
zde čeká, ale přišly i nové děti, kterým 
o školce vyprávěla jen maminka. Nástup 
do MŠ je velkou změnou nejen pro dě-
ti, ale i  pro celou rodinu. Maminky do 
té doby tráví s dítětem většinu času na 
rodičovské dovolené a  najednou při-
jde změna v podobě pravidelné docház-
ky do první vzdělávací instituce  – ma-
teřské školy. Mnoho maminek má obavy 
z toho, jak dítě odloučení od nich zvlád-
ne, zda by ještě neměly být raději s dítě-
tem doma, zda bude dítě ve školce spo-
kojené. Paní učitelky jsou na takové si-
tuace připraveny a  rodičům s  adapta-
cí pomohou. V MŠ se zábavnou formou 
zabýváme rozšířením běžných činnos-
tí zaměřených na rozvoj smyslů pro ka-
marádství, soucítění, spolupráci, sebe-
obsluhu, sebepoznání, lepší komunika-
ci. Respektujeme individualitu každého 

dítěte, jeho zvláštnosti, schopnos-
ti, hledání společného řešení, respek-
tování pravidel, respektování druhé-
ho. Chceme vytvořit prostředí bezpe-
čí a  porozumění. Hravou formou se tu 
učí vše, co budou pro následující život 
potřebovat.
A co si naše MŠ připravila na září? Děti 
se seznámí s  novými kamarády, pro-
zkoumají prostory MŠ, objeví nové 
hračky, naučí se nové písničky, básnič-
ky a dramatizaci pohádek. Součástí vý-
uky je i  objevování města a  jeho při-
lehlých částí, procházky do parku ne-
bo návštěva pouti. Naše kroky povedou 
i do knihovny, kde se naučíme pečovat 
o knihy. Starší děti v průběhu roku na-
vštíví plaveckou školu, lyžařský výcvik 
nebo školu v přírodě.
Těšíme na společné chvíle strávené 
s vašimi dětmi.

kolektiv MŠ Knappova

ZŠ Boženy Němcové
Vás zve na

První školičku

21.9.2021

Křížem krážem školou,

od šaten až pod střechu.

Správně chytnu svoji tužku,

nedělám už neplechu.

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme

na telefonech   739     447     043, 739 593     834  

nebo na webu školy   www.zsbn.cz  

     Předškoličky  

     v Josefově 
od 15:30 do 16:15 

 

 

 

 

 

               

   

   

   

 

 

15. 9. 2021  Školou křížem krážem 
13. 10. 2021  Počítačové hrátky 
10. 11. 2021  Brousíme si jazýček 
 8. 12. 2021  Těšíme se na Vánoce 
12. 1. 2022  Keramická dílna I. 
 9. 2. 2022  Keramická dílna II. 
16. 3. 2022  Povídání o jaru 
13. 4. 2022  Kdo si hraje, nezlobí 
18. 5. 2022  Zpíváme si pro radost 
15. 6. 2022  Putování za pohádkou 
  

Přijď každý měsíc mezi nás! 

ŠKOLSTVÍ |

DŮM DĚTÍ  
A MLÁDEŽE

PROGRAM NA ZÁŘÍ

3. – 5. září 
ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ

4. září 
Na Dožínkovém dni v Jaroměři

DOŽÍNKOVÉ DÍLNIČKY

7. – 8. září  
od 12 do 17 hodin

ZÁPISY DO KROUŽKŮ DDM

Více informací na  
http://www.ddmklic.cz/
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DOBRÝ START PRO PŘEDŠKOLÁKY
AHOJ HOLČIČKY A KLUCI, zdárně proplouváte mateřskou školkou a již brzy vplujete se svou lodí do vod opravdových školáků. 
Doufáme, že nám epidemiologická situace dovolí, abyste mohli v budoucích měsících opakovaně zakotvit u našeho Ostrova, pořádně ho 
prozkoumat a vše si na něm vyzkoušet.

Dobrý start – to budou naše pravidelná setkání ve škole, kte-
rá se jmenuje základní škola Na Ostrově (zkráceně – Ostrov). 
Výpravami vás provedou vaši budoucí vyučující – paní uči-
telky Petra Kačerová, Veronika Černá a pan učitel Jan Jandík 
(v budoucím školním roce 2022/23 budeme otvírat tři prv-
ní třídy).
Jak takovou dobrodružnou plavbu začít? Přijďte s maminkou 
nebo tatínkem v předem určený čtvrtek v 15:30 před školou 
Na Ostrově. Výpravy budou končit v 16:15 hodin. Do „výstroje“ 
si nezapomeňte přibalit bačkůrky. 

Mgr. Simona Soukalová

LETNÍ ZDRAVOTNICKÝ TÁBOR 
OBLASTNÍHO SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE NÁCHOD

Po zdolání úskalí všech aktuálních nařízení a požadavků, s novým personálním obsazením, Oblastní spolek Českého červeného kříže 
uspořádal ve dnech 10. 7. až 16. 7. 2021 již tradiční Letní zdravotnický tábor, tentokráte v Teplicích nad Metují.

Sice nebyla naplněna plánova-
ná kapacita 30 účastníků, nic-
méně tento fakt pořadatele ne-
odradil a s hrstkou statečných 
se vypravili do velmi atrak-
tivní oblasti  – Adršpašsko-
teplických skal. Vždyť možná 
právě některé z těchto dětí za-
chrání někomu život, nebo se stane pro-
fesionálním zdravotníkem.
Tábor, jak už název sám napovídá, byl 
zaměřen zdravotnicky, a  to na základy 
první pomoci u  různých život a  zdra-
ví ohrožujících stavů. Účastníci se ne-
jenom dozvěděli o postupech první po-
moci, mnohé postupy si mohli i vyzkou-
šet a při několikerých ukázkách si i po-
slechnout zážitky z praxe.
O ukázky se postarali psovodi Městské 
policie Jaroměř, Skalní záchranná služba, 
z.s., Sbor dobrovolných hasičů Teplice 
nad Metují a  Zdravotnická záchranná 

služba Královéhradeckého 
kraje  – výjezdová základna 
Broumov. 
Za ukázky z  praxe patří všem 
velké díky, neboť ve valné vět-
šině byly ukrojeny ze soukro-
mého času, a  to je nesmírně 
cenná veličina.

Naditý program podpořilo i  příjemné 
letní počasí a všichni účastníci odjíždě-
li s plnými zavazadly zážitků, vědomos-
tí a v neposlední řadě i odměn od drob-
ných dárců a IDC FOOD, s. r. o., za které 
i touto cestou pořadatelé děkují.
Zdravotnický tábor se uskuteční 
i v příštím roce, a to v obdobném termí-
nu. Bližší informace naleznete včas na 
facebooku  – Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Náchod nebo na strán-
kách www.osccknachod.cz.

Oblastní spolek ČČK Náchod

| ŠKOLSTVÍ

PROGRAM PŘEDŠKOLIČKY
30. 9. 2021
TAJUPLNÝ OSTROV
Seznam se s naším 
Ostrovem.

21. 10. 2021
OKOLÍ OSTROVA
Poznej naši školní družinu 
(sraz před vilou ŠD  
Na Ptákách v 15:30).

25. 11. 2021
BARVY A TVARY MOŘE
Prozkoumej mořský svět.

16. 12. 2021
VÁNOCE NA OSTROVĚ
Užij si vánoční atmosféru.

27. 1. 2022
KAPITÁNSKÉ POČTY
Spočítej poklad.

24. 2. 2022
LOĎ PLNÁ ŘÍKANEK
Rozhýbej svůj jazýček.

17. 3. 2022
NÁMOŘNICKÉ CVIČENÍ
Budeš potřebovat 
cvičební úbor.

31.3. 2022
PLAVČÍK ŠIKULKA
Vytvoř si něco pro radost.

16. 6. 2022 
INFORMAČNÍ SCHŮZKA 
rodičů předškoláků.

Na fotografii zleva: Veronika Černá,  
Jan Jandík a Petra Kačerová.
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ZASE JSME ZACHRÁNILI SVĚT
Mladí ochránci přírody Puštíci se po skvělém letním táboře zase schází k pravidelným schůzkám. Pojďte s námi zažít přírodu trochu jinak.

Konečně jsme zase stáli na naší lou-
ce. Na levé straně potok, na pravé bílé 
plachty stanů. To celé zabalené do ticha 
lesa. Ten zvláštní školní rok byl konečně 
pryč. A my před sebou měli celých 14 dní 
na tomhle krásném místě. Dlouhých 
14 dní na to, abychom si vynahradili do-
bu, kdy jsme se vídat nemohli. Pouhých 
14 dní, co uteklo rychleji než voda v tom 
potoce nalevo.
Stali jsme se bojovníky šesti irokézských 
kmenů, které mezi sebou vedly válku. 
Moudrý stařec Hiawatha nás ale svo-
lal, abychom spojili síly a zachránili svět 
před zlem, temnotou, příšerami a další-
mi fajn věcmi, co se drali do našeho svě-
ta. A  tak jsme ho teda zachránili. Jako 
vždycky.
Vyléčili jsme šamanku trpící záhadnou 
nemocí, obnovili mohylu zničenou ze-
mětřesením a  postavili vodovod, aby-
chom zahnali sucho. Také jsme dlou-
ho putovali do sousední vesnice, aby-
chom jejím obyvatelům pomohli získat 
zpět odcizenou úrodu. V náročném bo-
ji jsme přemohli nepřátelský kmen a ve 
vlastnoručně postavených lodích jsme 
dopravili posvátné kameny do zatope-
ného chrámu. Postupně jsme tak zís-
kali 6 kousků pečeti, pomocí které jsme 
uzamkli všechno zlo do světa věčné tmy.
Tentokrát nám dokonce i  počasí vyšlo 
vstříc. Asi mělo špatné svědomí z  pře-
dešlých let, kdy nám buď půl tábora pr-
šelo, anebo bylo takové sucho, že jsme 
nemohli ani škrtnout sirkou. 
Ze začátku jsme pojali silné obavy. Po ve-
liké průtrži mračen, která přišla dva dny 
před začátkem tábora se totiž z  louky 
stala bažina. Za pár dnů ale zase vyschla 
a dál už šlo všechno podle plánu. Občas 

dokonce i líp. A tak jsme si mohli to za-
chraňování světa užít naplno. Proto se 
taky nikomu z nás, dětem ani vedoucím, 
letos domů moc nechtělo. Ale všichni 
jsme věděli, že už brzy se zase uvidíme 
na pravidelných schůzkách. A ty začína-
jí právě teď 8. a 9. 9. Menší děti od 1. do 
4. třídy se setkávají každý čtvrtek v 16:15 
hod. S nimi se věnujeme poznávání pří-
rody a všeho, co se nám při pobytu v ní 
může hodit. Učíme se znát zvířata, jejich 
stopy, vázat uzly, anebo pracovat s bu-
zolou. Samozřejmě se vždycky najde čas 
i na hry. Těch není nikdy dost.
S  těmi staršími, od čtvrté třídy, se ví-
dáme ve středu rovněž v  16.15 hod. 
Na těchto schůzkách přírodu napří-
mo konfrontujeme a  sžíváme se s  ní. 
Pokud nám v  tom počasí vyloženě 

nebrání  – rozumějte nejsme po kolena 
ve vodě  – najdete nás venku. Většinou 
pečujeme o kousky přírody v okolí měs-
ta nebo i přímo v něm. Tato místa jsou 
pro nás zároveň útočištěm. Můžeme na 
nich pozorovat, šťourat, hrabat, očichá-
vat, okusovat a nechat se vést zvědavos-
tí. Ale taky hrát spoustu her anebo tam 
prostě jen tak existovat.
Záleží nám hlavně na tom, aby si kaž-
dý našel svoji cestu k přírodě. A taky na 
tom, aby nám všem bylo spolu dobře. 
Rádi mezi sebou uvítáme kohokoli, kdo 
by se mezi námi chtěl taky cítit dobře. 
Přijít mezi nás můžete kdykoliv, nejlépe 
již na první schůzku na klubovnu v sute-
rénu lékárny pod náměstím.

Kryštof Brouk 
ČSOP Puštíci Jaroměř

ŠKOLSTVÍ |

ZUŠ F. A. ŠPORKA SE PŘIPRAVILA 
NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Jaroměřská zuška se po prázdninách otevírá do nového školního roku, který je plný 
očekávání. Vstupujeme do něho tradičně s maximálně využitou kapacitou a s velkou 
chutí do společné práce. Školní rok máme předběžně naplánovaný s několika desítkami 
akcí a doufáme, že je budeme moct všechny uskutečnit pěkně „na živo“.

Práce v  digitálním prostředí, do kterého nás na čas přestěhovala proticovidová 
opatření, byla určitě zajímavá, mnohému jsme se všichni přiučili, snažili jsme se vy-
užít všechny přednosti distanční výuky a s  limity této formy vzdělávání se smířit 
s nadhledem. Teď si moc přejeme, abychom mohli pracovat a sdílet výsledky našeho 
snažení zase s osobní přítomností. Měsíční přehled plánovaných akcí najdete vždy 
na našich stránkách www.zus-jaromer.cz, stejně tak informace a fotografie k akcím, 
které už proběhly. Těšíme se na společná setkání a přejeme vám, ať je pro vás setká-
ní s poctivým uměním posilou a radostí.

Vlastimil Kovář, ředitel ZUŠ F. A. Šporka

SOUBOR POPCORN  
NA YOU TUBE

Poslechněte si, k čemu inspirova-
ly dva texty I. M. Jirouse z knihy 
„Magor dětem“, soubor literárně- 
dramatického oboru Popcorn na 
You Tube pod názvem Divadlo 
pro uši na odkaze: 
https://www.youtube.com/
watch?v=ZeNiwoT1VtY

Zdroj: www.zus-jaromer.cz
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VÝSLEDKY DISTANČNÍ VÝUKY 
LITERÁRNĚ- DRAMATICKÉHO OBORU

Během obtížné distanční výuky literárně-dramatického oboru (LDO) se žákům a stu-
dentům podařilo vytvářet domácí videa a zvukové nahrávky, animované seriály, při-
pravit umělecký přednes a  účastnit se celoškolních projektů (Masopust z  obýváku, 
Poděkování zdravotníkům, Galerie safari park z domova, Přání maminkám…) a do-
mlouvat se na přípravě několika inscenací. Na webových stránkách školy můžete vý-
sledné prezentace zhlédnout nebo si Divadlo pro uši poslechnout.

Soubor Popcorn se v  celostátním pro-
jektu základních uměleckých škol Pošli 
to dál se svým animovaným „Drak-
ovidem“ umístil na třetím místě. Soubor 
Možná už… se v červnu zúčastnil fi ná-
le projektu Čtenář na jevišti se scénic-
kým čtením „1918 aneb Jak jsem dal gól 
přes celé Československo“. V  krajském 

kole Dětské scény, kam jsme posíla-
li recitační vystoupení na videu získa-
ly ocenění Vendula Povalilová a Viktorie 
Ulrychová. Do národního kola umělec-
kého přednesu Wolkrův Prostějov, kte-
ré je přesunuté na září, postoupili Jan 
Kosejk a Karolína Novotná.

Jarka Holasová 

NÁRODNÍ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY 
A JIRÁSKŮV HRONOV

Divadelní soubory Convivium a Je to tajný literárně-dramatického oboru ZUŠ F. A. Šporka 
se tradičně účastnily letních přehlídek a festivalů. Předvedly inscenace, které si připravily bě-
hem distanční výuky v minulém školním roce.

Dva nejstarší soubory, Convivium 
(Karolína Novotná, Tereza Prokešová 
a Jan Kosejk) a Je to tajný (Pavlína Tichá, 
Adéla Moravcová, Michaela Zelená 
a  Petr Kosejk) během distanční výuky 
připravovaly každý po inscenaci, aby je 
v  květnu v  rekordním čase nazkoušely 
do té míry, že se mohly účastnit krajské-
ho kola divadelní přehlídky Audimafor, 
která proběhla bez diváků. Inscenace 
„Míchat v hrncích“ je variací na témata 
klasické pohádky a soubor Je to tajný ji 

zahrál v hlavním programu Loutkářské 
Chrudimi. Jeho doporučení na Mladou 
scénu programová rada nevyužila.
Inscenace souboru Convivium „Hra 
o  duši“ inspirovaná pohádkou brat-
ří Grimmů „O bezruké dívce“ na Mladé 
scéně v  Ústí nad Orlicí získala Cenu 
za inscenaci a  doporučení na Jiráskův 
Hronov. Na Loutkářské Chrudimi byla 
lektorským sborem oceněna stejně, na-
víc s nominací na Jiráskův Hronov.
Soubor Convivium byl v  červenci po-
zván na Šrámkovu Sobotku, festival 
českého jazyka, řeči a  literatury, jehož 
letošním tématem byl folklór. Zahrál 
zde dvě inscenace „Erben 1862“ a v pre-
miéře vloni připravovanou inscenaci 
„Viktorka“.
Na konci prázdnin se někteří součas-
ní a  bývalí studenti tradičně účastnili 
s  několika projekty festivalu Theatrum 
Kuks.
Všem žákům,  studentům a  rodičům za 
dálkovou i  blízkou spolupráci, trpěli-
vost a chuť nerezignovat a  tvořit velmi 
děkuji! 

Jarka Holasová 
Foto: Jan Slavíček

– redakčne upraveno –

| ŠKOLSTVÍ
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TÝDEN PĚSTOUNSTVÍ V JAROMĚŘI
Ve dnech 13. až 19. 9. 2021 Královéhradecký kraj pořádá ve spolupráci s městskými úřady a neziskovými organizacemi „Týden pěstoun-
ství Královéhradeckého kraje 2021“. V našem městě proběhnou tři akce, a to dne 14. a 15. 9. 2021. 

Na akce vás zve také sociální pracov-
nice náhradní rodinné péče Pavlína 
Křížová z odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví Městského úřadu v  Jaroměři, 
která se následujícími řádky popsala 
pěstounství.

PĚSTOUN OBECNÝ – 
VÝJIMEČNÝ DRUH
Už rok sleduji pěstouny na Jaroměřsku 
z  pozice sociální pracovnice náhrad-
ní rodinné péče na Městském úřa-
dě v  Jaroměři, náměstí ČSA č.  p. 3. To 
je ta budova vedle kostela. A  víte co? 
Pěstouni jsou výjimeční. 
Mění životy dětí, které z  různých dů-
vodů nemůžou vyrůstat ve svých pů-
vodních biologických rodinách. Jsou to 
třeba děti rodičů, kteří sami nepoznali 
v dětství náruč mámy a nezvládli se tak 
postarat o vlastní děti. 
Jsou to děti rodičů, kteří vlivem silné zá-
vislosti v rodičovské roli selhali. Jsou to 
děti rodičů zavřených ve věznicích, ale 
také děti týrajících rodičů apod. 
Vždy to jsou děti zraněné, poznamena-
né traumatem ze ztráty primární pe-
čující osoby. A pěstouni dávají takovým 
dětem šanci žít v  rodině, ne v  ústavu, 
kde každý den má službu jiný zaměst-
nanec. Pěstouny a přijaté děti pak čeká 
kus společné životní cesty. 
Máme pěstouny dlouhodobé a pěstouny 
na přechodnou dobu. Pěstouni na pře-
chodnou dobu pečují o přijaté děti ma-
ximálně po dobu jednoho roku. Já osob-
ně je vnímám jako převozníky, kteří činí 
velké věci ve velmi krátkém čase. Snaží 
se ošetřit ty nejhlubší rány dětí po je-
jich příchodu. Absolvují s nimi nespočet 
lékařských vyšetření, doprovázejí je na 

terapie. Jsou to právě oni, kte-
ří v noci přinášejí klid a útěchu, 
když přichází zlý sen nebo noč-
ní můra. Jsou to profesionálové, 
připravují děti na další život-
ní cestu, která může vést zpět 
k rodičům, jimž se podařilo od-
stranit překážky bránící v kaž-
dodenní péči o  své děti. Může 
vést také do rodiny jejich dal-
ších příbuzných, kteří jim chtě-
jí pomoci a péči převzít. Často 
cesta vede do rodiny dlouho-
dobých pěstounů, tedy těch, 
kteří mohou o  dítě pečovat až 
do doby jeho zletilosti, do dne 
jeho 18. narozenin. 
Dlouhodobý pěstoun pak po-
kračuje ve snaze dítě ošetřit, 
stabilizovat ho v  jeho nové životní 
etapě. Je průvodcem a ochráncem, 
kdy prioritou je bezpečí dítěte. 
Pěstoun v tom nikdy není sám, vždy ho 
někdo doprovází. Konkrétně má své-
ho doprovázejícího klíčového pracovní-
ka, který pěstounovu rodinu pravidel-
ně navštěvuje, sdílí s ním aktuální situ-
aci dítěte i jeho vlastní, řeší s ním aktu-
ální záležitosti. 
Každé dítě má také svého sociálního 
pracovníka, který aktuální rodinnou si-
tuaci dítěte monitoruje, pod záštitou 
Městského úřadu ho zastupuje u  pří-
padných soudních jednání. Znamená to 
tedy, že rodinu navštěvuje hned něko-
lik lidí. Pěstoun je také v kontaktu s pra-
covníky Krajského úřadu, který zpro-
středkovává náhradní rodinnou péči. 
Pěstoun je za svou činnost odmě-
něn, rozhodně neúměrně v  porovná-
ním s náročností jeho aktivit. Nelze tak 

pěstounství vykonávat pro peníze, mu-
sí v tom být něco víc – životní energie, 
schopnost dávat a  nést životní příběh 
přijatého dítěte. Být otevřený jeho bio-
logické rodině, která může být s  dítě-
tem v kontaktu. 
Přerod v  pěstouna není rychlý proces. 
Musíte jít krůček po krůčku. A  kde to 
všechno začíná? Na vašem Městském 
úřadě, odboru sociálních věcí a  zdra-
votnictví, náměstí Československé ar-
mády č. p. 3, v kanceláři č. 6.

Mgr. Pavlína Křížová, 
 sociální pracovnice NRP, OSPOD Jaroměř

KONTAKT: 
491 847 261

krizova@jaromer-josefov.cz

TÝDEN PĚSTOUNSTVÍ |

TÝDEN PĚSTOUNSTVÍ V JAROMĚŘI
DATUM ČAS KONÁNÍ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ INFORMACE K AKCI

14. 9. 2021 od 10:00 do 12:00

do 12:00 do 13:00

Staň se náhradním rodičem Turistické informační 
centrum v Jaroměři

Informační stánek věnovaný pěstounství, 
prezentace doprovázení doprovázející 
organizace Diamant a aktivit sociálního 
pracovníka NRP MěÚ Jaroměř, propagace 
myšlenek NRP, prezentace práv dětí v NRP.  
(Ve spolupráci nezisk. organizací Diamant.)

15. 9. 2021 od 13:00 do 16:00 Staň se náhradním rodičem Pasáž J. Žáka před kavárnou 
Žákova studovna

Informační stánek věnovaný pěstounství, 
prezentace doprovázení doprovázející 
organizace Diamant a aktivit sociálního 
pracovníka NRP MěÚ Jaroměř, propagace 
myšlenek NRP, prezentace práv dětí v NRP.  
(Ve spolupráci nezisk. organizací Diamant.)

15. 9. 2021 od 9:00 do 16:00 Den otevřených dveří Diamant, podporujeme 
náhradní rodiny srdcem, z. s. 
ul. Jiráskova 385, Jaroměř

Informace pro zájemce o náhradní rodinnou 
péči. Představení nabízených služeb a principů 
doprovázení. Připraveny jsou i drobné aktivity 
pro děti.



12

| SPORT

BĚHÁM, SKÁČU, HÁZÍM RÁD, SPORT TO JE MŮJ KAMARÁD
NÁBOR DO ODDÍLU ATLETIKY TJ SOKOL JAROMĚŘ

MILÍ RODIČE, 13. září 2021 od 17 hod. na atletickém stadionu ASVAJ v Jaroměři pořádáme nábor do naší atletické přípravky pro děti 
ve věku 5-7 let. Hledáme malé, šikovné holky a kluky, kteří mají rádi pohyb a společné pohybové hry s ostatními dětmi.

Pokud máte takové dítko doma, přiveď-
te ho k nám a my si s ním zkusíme pár 
pohybových aktivit a domluvíme se, zda 
je pro něj atletika vhodný sport.
Ať si vezme váš malý atlet s sebou spor-
tovní oblečení a obuv a láhev s pitím.
Budeme se na vás těšit.
Pokud máte doma starší dítko, které 
by chtělo chodit na atletiku, kontaktuj-
te nás kdykoliv na telefonu 776 249 879 
(Roman Kopecký, vedoucí trenér 
atletiky).

Mgr. Roman Kopecký,  
vedoucí trenér atletiky 

TJ Sokol Jaroměř

VĚNUJME POZORNOST DĚTEM – POTŘEBUJÍ TO
Věnujme pozornost dětem je název vznikajícího projektu, kterým reagujeme na stav spojený s pandemií a  jeho vlivem na život dětí. 
Mnoho dětí se dostalo do složité situace a není nám to lhostejné.

Proto pro spolupráci oslovujeme všechny vedoucí dětských od-
dílů, volnočasových kroužků, táborové vedoucí, učitele, trené-
ry sportovních oddílů, vychovatele družin prostě ty, kteří pra-
cují s dětmi a mládeží ať už profesně, nebo ve svém volném čase.

 Těmto pracovníkům nabízíme vzdělávání v další podpoře dě-
tí, nabízíme prostor pro sdílení zkušeností a v neposlední řa-
dě chceme tyto pracovníky propojit s profesionály – psycholo-
gy, sociálními pracovníky, pracovníky sociálně-právní ochra-
ny dětí, preventisty a dalšími, aby se měli na koho obrátit, po-
kud vnímají, že dítě v jejich oddílu/kroužku/družině potřebu-
je další pomoc a mohli je nasměrovat na potřebnou podporu.
Chceme spolupracovat se všemi organizacemi na Jaroměřsku, 
které pracují s dětmi a mládeží a vytvořit tak silnou podpůr-
nou síť pomáhající dětem. Projekt zaštiťuje organizace SATORI 
HK z.s., zabývající se prevencí na školách, projekt MAP - Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání, okresní metodička prevence 
z Pedagogicko-psychologické poradny v Náchodě a vzniká ve 
spolupráci s odborem školství, kultury a tělovýchovy a odbo-
rem sociálních věcí a zdravotnictví města Jaroměř.
Proč se zapojit a stát se tutorem?

• máte možnost získat vzdělání v oblasti osobnost-
ního rozvoje (komunikační dovednosti, práce s dítě-
tem v obtížné životní situaci, emocionálně obtížné 
situace)

• nebudete na to sami, budeme se setkávat a sdílet své 
zkušenosti s profesionály.

První setkání pracovníků s dětmi a mládeží proběhne ve čtvr-
tek 21. října za přítomnosti všech spolupracovníků projektu - 
dozvíte se více o komunikaci s dětmi a dostanete kontakty, na 
profesionály, kteří nám mohou pomoci při práci s dětmi.
Pokud vás tutorská podpora zaujala, neváhejte nás kontakto-
vat: jakub.drbohlav@satori.cz nebo darina.bartovamas@gmail.
com, rádi vám poskytneme další informace.
Děkujeme všem za spolupráci!

Mgr. Darina Bártová - projekt MAP 
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - ORP Jaroměř 

CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/17_047/0008602
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LUKÁŠ HORÁK PŘEKONAL NA MISTROVSTVÍ ČR  
VE VÍCEBOJI ŽACTVA PĚT OSOBNÍCH REKORDŮ

Vícebojaři jsou vždy skvělá parta atletů, kteří si, přesto že jsou soupeři, vždy fandí a  pomáhají. Ne jinak tomu bylo i  o  víkendu  
14. a 15. srpna v Plzni na Mistrovství České republiky v atletice žactva, v její královské disciplíně, ve vícebojích.

V  kategorii starších žáků, která soutěží v  devítiboji (běh na 
100 metrů překážek, hod diskem, skok o  tyči, hod oštěpem, 
běh na 60 metrů, skok do dálky, vrh koulí, skok do výšky, běh 
na 1000 metrů), reprezentoval náš jaroměřský oddíl Lukáš 
(Luky) Horák.
Vzhledem k velice rozličnému rozsahu disciplín se jedná o fy-
zicky i  technicky extrémně náročnou přípravu, protože ví-
cebojař musí velice dobře ovládat hned devět disciplín. 
Pokud se ptáte, která disciplína oproti plnému desetiboji chy-
bí, tak je to závěrečná disciplína prvního dne, běh na 400 
metrů.
Přestože je Luky v kategorii staršího žactva teprve prvním ro-
kem, předvedl v Plzni 5 osobních rekordů a ziskem 4652 bo-
dů obsadil konečné 11. místo. Ve svém ročníku (2007) byl do-
konce druhý nejlepší. Příští rok bude určitě atakovat medailo-
vé pozice, takže se máme na co těšit.

Mgr. Roman Kopecký, vedoucí trenér atletiky 
TJ Sokol Jaroměř

SPORT |

NÁBOR ATLETICKÉ 
PŘÍPRAVKY
MÍSTO KONÁNÍ:

Atletický stadion ASVAJ,  
Lužická 426, Jaroměř 55101

DATUM KONÁNÍ:
pondělí 13. 9. 2021  

v 17:00 hod.

MÍROVÝ BĚH SRI CHINMOY ONENESS – HOME PEACE RUN
SE V SRPNU ZASTAVIL NA JAROMĚŘSKÉM NÁMĚSTÍ

SRI CHINMOY ONENESS – HOME PEACE RUN je Mírový běh s hořící pochodní, kterou postupně nesou statisíce dobrovolných běž-
ců přes více než 141 zemí světa. 

Město Jaroměř bylo zahrnuto do 6. eta-
py tohoto běhu, která se konala dne 
6.  srpna  2021 a  mířila z  Rychnova nad 
Kněžnou do Hořic.
Do Jaroměře přiběhla skupina běžců ve 
14:15 hod. za doprovodu Městské poli-
cie. Na náměstí skupinu uvítal starosta 
města Josef Horáček společně se zastu-
pitelem Janem Slavíkem.
Běžce s  pochodní dále vítali zástup-
ci místních sportovních organizací, a to 
Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř – at-
letický oddíl, Fotbalový klub Jaroměř,  
Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř  – 
Josefov 2 a TAK DANCE KROK. Všichni 
společně se zapojili do připravených 
her a aktivit a na závěr také do mírové-
ho běhu.

Skupina mírových běžců se díky na-
šim sportovcům rozrostla na zhruba 50 
běžců.  Za to jim patří velké poděkování. 
Před samotným ukončení ceremo-
nie byli vypuštěni holubi, symbolizují-
cí mír. Za toto zpestření děkujeme panu 
Miroslavu Rojšlovi, předsedovi organi-
zace Českomoravského svazu chovatelů 
poštovních holubů OS Náchod.

V  15:00 Mírový běh v  čele se zá-
stupci města pokračoval směrem na 
Velichovky. Na hladký průběh a  bez-
pečnost běžců dohlížela Městská poli-
cie a zástupci SH ČMS – Sboru dobro-
volných hasičů Jaroměř. Ještě jednou 
všem, kdo se zúčastnili a  s  organizací 
běhu v našem městě pomohli, děkujeme.

Ing. Bohumila Steklá, vedoucí 
odbor školství, kultury a tělovýchovy
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1. KRÁLOVÉHRADECKÝ MASTER 2021
JAROMĚŘ – JOSEFOV, DŮSTOJNICKÁ BESEDA, 11. ZÁŘÍ

V Jaroměři se v polovině září uskuteční úvodní významný podnik šipkařské sezóny 2021. V místním sále Důstojnické besedy se odehraje 
Královéhradecký Master Unie šipkových organizací, který je pro dlouhodobé krajské i republikové žebříčky bodově zvýhodněn.

Program akce nabízí tradičně soutěže 
různého druhu, ve kterých si na své při-
jdou všechny věkové kategorie. 
První k terčům přiskotačí děti – přesně-
ji mládež v maximálním věku 18 let – na 
které od 9. hodiny čekají hned dva in-
dividuální turnaje. Ve stejný čas roze-
hraje skupinovou fázi nejprestižnější-
ho krajského turnaje TOP aktuálně nej-
úspěšnější šestnáctka mužů a  osmička 
žen. Následovat budou od 10:00 „dospě-
lácké“ Mastery dvojic a  po poledni od 
13:30 Nominační Mastery jednotlivců, 
potažmo play off TOP turnajů. Nabitý 
program pak uzavře zvýhodněný tur-
naj dvojic krajského žebříčku Poháru 
W-Sportu.
Všechny soutěže, vyjma turnajů TOP, 
jsou otevřené široké veřejnosti. Zapojit 
se proto mohou snadno i neregistrování. 
Bližší informace o podniku lze vyhledat 
na webové stránce události master.na-
vrchol.cz. A na webu: www.sipky.org/
khk-s

(VOn)

TAK DANCE KROK CAMP 2021
Jaroměř se v srpnovém termínu opět nesla ve víru tance. Znovu se stala hledáčkem mnoha vrcholových tanečníků z celé ČR na tradič-
ním tanečním soustředění sportovního tance TDK CAMP JAROMĚŘ, který již za rok oslaví své 10. narozeniny. Pořadatelem je taneční 
škola TAK DANCE KROK z. s., která se dlouhodobě stará o výchovu tanečníků v Jaroměři.

Campu se účastnily taneční páry 
všech věkových i  výkonnostních kate-
gorií. I  přes přísná platná nařízení se 

nám podařilo přivést do Jaroměře zno-
vu jedny z  nejlepších uznávaných tre-
nérů, kteří se skvěle ujali seminářů 

i  zdraví tanečníku. Jmenovitě Marek 
Bureš (Liberec), dvojnásobný mistr ČR 
v  latinskoamerických tancích, vicemi-
str ČR v  10 tancích. Dalším hvězdným 
trenérem byl Jiří Pohlodek (Zlín), trenér 
několikanásobných mistrů ČR, ale také 
jaroměřský fi tness trenér Jirka Souček, 
Filip Chmel (Jaroměř) a  Štěpánka 
Dunajová (Hulín), společně dvojnásobní 
2. vicemistři ČR 2020 ve standardních 
a 10 tancích. Společně se tito odborníci 
postarali o skvělé taneční výkony a no-
vé aktuální informace, které každoroč-
ně připravují tanečníky na novou sezo-
nu začínající vždy od září. 
Letošní novinkou bylo zařazení odbor-
ných praktik Jirky Součka zaměřených 
na individuální potřeby jednotlivých 
tanečníků, jejich uvolnění a  náprava. 
Každodenní program byl opravdu naby-
tý, od ranního běhu, profesionální roz-
cvičky, přes odborné semináře, indivi-
duální lekce, až po každodenní dvoufá-
zový praktice. 
Nutno říci, že celkový počet účastníků 
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BĚH PRO HOSPIC
Oblastní charita Červený Kostelec zve všechny příznivce běhu rekreačního i závodní-
ho k účasti na 8. ročníku benefičního „Běhu pro hospic“.

Akce, která je součástí běžeckého 
seriálu Primátor CUP proběhne 18. září 
v  Červeném Kostelci (start u  budovy 
Háčko, Manželů Burdychových 245), 
přičemž bodován v  rámci seriálu bude 
hlavní závod, trať na 10 km. 
Připraveny však budou i tratě na 5, 2 km 
a  další kratší úseky pro mladší běžce, 
včetně symbolického běhu na 150 m pro 
nejmenší, aby nikdo nepřišel zkrátka.
Akce je součástí veřejné sbírky a  veš-
kerý výtěžek ze vstupného bude určen 
na podporu Mobilního hospice Anežky 
České a  dalších terénních služeb, kte-
rým se aktuálně v  Červeném Kostelci 
buduje nové zázemí. Akce je podpořena 
městem Červený Kostelec. 
Pro registraci navštivte stránky  
www.behprohospic.cz

Přijďte si zaběhat! 
Jan Kordina 

Oblastní charita Červený Kostelec

SPORT A KULTURA |

byl z  větší části ovlivněn nařízeními 
a  hlavně předešlým omezením sportu 
a pohybových aktivit.
I letos se uskutečnil TDK CAMP Jaroměř 
v  prostředí Střední školy řemeslné 
(SŠŘ), respektive v přilehlém Domově 
mládeže a v tělocvičně SŠŘ. Velké po-
děkování patří také personálu školní jí-
delny Na Karlově za celodenní stravo-
vání. Důvod, proč se tanečníci vracejí 
do Jaroměře pravidelně, je kromě skvě-
le připravených seminářů i přilehlé pro-
středí. Obzvláště skvěle udržované 
Masarykovy sady, ale i  kavárny a  další 
možnosti vyžití. Určitě se sluší poděko-
vat také městu Jaroměř, které dlouho-
době sport, tuto i další akce v Jaroměři 
podporuje. Děkujeme.
Zcela jistě se budeme snažit díky všem 
těmto dispozicím Jaroměře tanec i tak-
to významnou akci udržet i v následují-
cích letech.

Za organizaci Tomáš Chmel, 
předseda TAK DANCE KROK z.s.

FILMY POD PEVNOSTÍ
I  letošní sezóna letního kina FILMY POD PEVNOSTÍ odstartovala zdárně filmem 
„Teorie Tygra“ s doprovodným vystoupením improvizačního divadla „Bizoni“ a gypsy 
swing kapely „Les Doux Méchants“. Podobně kulturně založený program se vám sna-
žíme přinášet při každém promítání.

Zároveň chceme podpořit míst-
ní umělce, jako třeba letos již proběhlé 
DVAJAJA, Jirku a Matěje Pilařovi, nebo 
vystoupení od „Muzea Magie“.
Oproti minulému roku se nacházíme 
v prostorách Bastionu X, které můžeme 
využívat díky Klubu Vojenské Historie 
Brendy – Josefov. Opět to jsou autentic-
ké prostory s krásnou atmosférou.

Velmi si ceníme veškeré podpory, ať 
už od našich nadšených dobrovolníků, 
města Jaroměře, tak i vás, diváků!
Opět se na vás těšíme na letošních po-
sledních večerech. 10.  9. film A Life 
on Our Planet s hudbou Crann a 17. 9. 
film Havel s  vystoupením pana Miloše 
Dvořáčka.

Adam Hůlka

SEMONICKÉ VARHANY 
SE V ZÁŘÍ ROZEZNÍ
NA ORLICKO-KLADSKÉM 
VARHANNÍM FESTIVALU

V  rámci Orlicko-kladského var-
hanního festivalu se v  semonic-
kém evangelickém kostele uskuteč-
ní v neděli 19. 9. 2021 od 15:00 var-
hanní koncert, který provede pořa-
dateli vybraný umělec.

Pořadatelé festivalu umělce volí vždy 
velice pečlivě, takže je na co se těšit.
Stejně tak jako na samotný poslech se-
monických varhan. Jsou unikátní. Byly 
sice zakoupeny z „druhé ruky“ v dnešní 
Bielsko–Biała (Polsko), mají však velice 
pravděpodobně barokní základ, byť by-
ly upraveny a vestavěny do vnější podo-
by odpovídající stylu 19. století kutno-
horskou firmou Antonína Mölzera v ro-
ce 1887. 

Srdečně zveme! Serdecznie zapraszamy!
Radim Žárský, farář ČCE 

Semonice

VÍCE INFORMACÍ O DALŠÍCH 
KONCERTECH POŘÁDANÝCH 

V RÁMCI ORLICKO–KLADSKÉHO 
VARHANNÍHO FESTIVALU 

NALEZNETE NA WEBOVÝCH 
STRÁNKÁCH: 

http://www.ok-organfestival.eu/
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V JAROMĚŘI
MILÍ ČTENÁŘI, období letních prázdnin, dovolených a zaslouženého odpočinku je za námi a provoz knihovny a jednotlivých poboček 
se vrátil do normálu. Upozorňujeme všechny čtenáře, že DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ bude mít opět každé ÚTERÝ otevřeno od 13:00 do 
18:00 hodin.

Na přelomu měsíce července a  srp-
na přivítala naše knihovna student-
ku z  University Pardubice, Kateřinu 
Süsserovou, na měsíční praxi. Ke svému 
studiu si Katka vybrala obor historicko-
-literární. Její teoretické znalosti z kul-
turních dějin, dějin literatury a  inter-
pretace textu tak byla propojena s kaž-
dodenní praxí knihovnic.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Každoročně naše knihovna pořádá pa-
sování prvňáčků na čtenáře. 
Tato akce probíhá vždy na konci školní-
ho roku. Z důvodu „lockdownu“ jsme by-
li nuceni tento slavnostní akt přesunout 
na září. A tak se moc těšíme, v týdnu od 
6. 9. – 10. 9. 2021, na všechny absolven-
ty prvních ročníků našich základních 

škol v Jaroměři a Josefově. Jejich čtenář-
ské dovednosti prověříme v  zábavném 
dopoledni.
V  minulém čísle Zpravodaje jsme vám 
slíbili zajímavé besedy a přednášky, tak 
tady jsou:

15. 9. RADEK PÁLKA,
rodák z  Jaroměře, šéfkuchař Hotelu 
Duo Praha a  pravidelný kuchař v  po-
řadu Snídaně s  Novou si s  námi přijde 
povídat o  vaření, kuchyni, gastronomii 
a lásce na celý život.

29. 9. Ing. LUKÁŠ KUNST,
od 4.  ledna  2019 nový kastelán hradu 
Karlštejn. Čím si přitáhl Karlštejn nové-
ho kastelána? Proč je hrad Karla IV. pro 
Lukáše především domovem, mýtickým 

místem plným energie a  symboliky? 
To vše se dozvíte a možná i něco navíc 
v zajímavé přednášce.
Besedy a  přednášky se budou ko-
nat v  hlavní budově Městské knihov-
ny Jaroměř ve středu od 17:30  hodin. 
Těšíme se na vás. Případné změny vám 
budou sděleny prostřednictvím našich 
webových stránek, facebooku, osobních 
emailů a vývěsních tabulí.
A jeden citát nakonec: 

„Kniha je zrcadlem, 
v němž spatříme pouze to,  
co v sobě nosíme.“
Carlos Ruiz Zafón 

Městská knihovna v Jaroměři

JAŘINEC? ZÁŘINEC!
ANEB SNAD UŽ TO KONEČNĚ DOPADNE

Ve dnech 17. 9. – 19. 9. 2021 se uskuteční druhý ročník festivalu Jařinec. Vzhledem k tomu, že na sebe tento Jařinec nechal čekat dva a půl 
roku, bude se jednat o bujarou oslavu!

Té se zúčastní skvělí muzikanti a  muzikantky, performeři 
a performerky, vypravěči a vypravěčky, loutkoherci a loutko-
herečky, diváci a divačky a věhlasný fyzický básník. Konkrétně 
se můžete těšit například na divadelní soubor Geisslers 
Hofcomoedianten, muzikantku AN-NU nebo na Petra Vášu.
Jařinec měl být v květnu, mělo jít o časoprostor pro zaradování 
se nad pučením a bujením a hučením v plné síle.
Nakonec se sejdeme v září, zaradujeme se zpětně a sklidíme, 
co nám letošní léto přineslo.
Přijďte si s námi zatančit, zazpívat, podebatovat o viděném, to 
vše za doprovodu vzdáleného řevu pávů a mekotu koz ve dvo-
ře Národního památkového ústavu v  Josefově a dalších mís-
tech v Jaroměři. 
Více informací na facebooku Kolegia hraběte Šporka. 
Sledujte plakáty. Těšíme se na vás!

Kolegium hraběte F. A. Šporka

| KULTURA

POHÁDKY  
Z BAUEROVIC ZAHRÁDKY III

18. 9. 2021 BOĎI  – Bauerovi 

KAŠPÁREK, KAŠPÁREK A KAŠPÁREK  
aneb POHÁDKA PRO CHYTRÉ DĚTI 

Langiewiczova 304 (bývalé zahradnictví Josefov)
Začátek představení v 16:00 hodin.

Vstupné 70 Kč
Parkování zajištěno, drobné občerstvení také.  
Hraje se za každého počasí ve velkém stanu.
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ROZTRHL SE PYTEL
V Umělecké kolonii Bastion IV se v září roztrhl pytel s přívalem společenského života. 
Ačkoliv rekonstrukce hradeb už značně pokročila, na dvoře máme stále ještě staveni-
ště. Vnitřní prostory Dvojitých kasáren jsou ale v provozu a v očekávání návštěvníků. 
Připravujeme pro vás bohatý program.

Hned první zářijové pondělí od 18  ho-
din opět začne kurz večerního kreslení 
pro začátečníky i  pokročilé. Pod vede-
ním sochaře Petra Nováka z Jaroměře si 
můžete vyzkoušet ztvárnit lidskou po-
stavu podle živého modelu, a  to třeba 
tužkou, uhlem, pastelem nebo akrylem, 
dle libosti. Kurz je vhodný i pro studen-
ty připravující se k přijímačkám na vý-
tvarné školy.
Vernisáž první podzimní výstavy se 
chystá na pátek v  17 hodin. Svoje foto-
grafi e Podmanivé přírody nám předsta-
ví pan Jiří Vít z Černčic a k tomu nám na 
fl étnu zahraje Jonáš Bílý a svou básnic-
kou tvorbu přednese Denisa Jirásková.
Den nato v  sobotu 11.  září nás můžete 
navštívit v  rámci Dnů evropského dě-
dictví, budeme mít otevřeno od 10 do 
18 hodin.
Ve dnech 17. a  18.  září u  nás proběh-
ne již tradiční Bazárek dětského ob-
lečení, který pořádá neziskový spo-
lek Dobrotety. V pátek od 17 do 19 hodin 

můžete věcičky do prodeje přinášet, 
v sobotu od 9 do 12 hodin se bude pro-
dávat a večer mezi 18 a 18:30 se nepro-
dané věci budou vracet.
Dále se na vědomost dává, že letos, vi-
rus nevirus, připravujeme Adventní jar-
mark, a to na sobotu 11. prosince od 9 do 
17 hodin. Tímto také zveme trhovce, ře-
meslníky a prodejce kvalitního občerst-
vení, kteří by se jarmarku chtěli zúčast-
nit, nechť se hlásí na adrese bastioniv.
josefov@gmail.com do konce září.
Při přípravě nejen vánočních výrob-
ků se můžou u nás scházet dospělí i dě-
ti v upraveném textilním ateliéru, kte-
rý je opět v  provozu. Zručné a  nápadi-
té výtvarnice Lada Škaldová a  Eliška 
Kuthanová vám pomůžou např. pomalo-
vat látku, ušít zajímavý kostým či uplstit 
hračku z ovčí vlny. Termíny pravidelných 
dílniček budou časem upřesněny, až to 
ňák vykrystalizuje. Těšíme se na vás!

Za Uměleckou kolonii Bastion IV
Markéta Škopková

MĚSTSKÉ MUZEUM 
V JAROMĚŘI

ZVÍDAVÉ PROCHÁZKY JAROMĚŘÍ 
S MOBILNÍM TELEFONEM

Městské muzeum v Jaroměři připravilo dvě 
Zvídavé procházky Jaroměří. Zkuste si je obě 

projít.
Potřebujete jen chytrý telefon s připo-
jením k internetu, papír, tužku a zvída-
vou mysl.
QR kód a  odkaz na Zvídavé procházky 
v Jaroměři naleznete na: 
https://muzeumjaromer.cz/
zvidave-prochazky-v-jaromeri/

PROCHÁZKOVÉ OKRUHY
1. Procházkový okruh:

Procházka po náměstí 
Československé armády

2. Procházkový okruh:
Procházka po Pražském 
předměstí

Více informací na FB městského muzea 
v Jaroměři @Mestske.muzeum.v.Jaro-
meri a na webových stránkách muzea.

Zdroj: web Městského muzea v Jaroměři.
–krý–

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2021
ZA POZNÁNÍM KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

11. 9. 2021 v Jaroměři

* Změna programu vyhrazena (COVID-19).

Bastion I a podzemí
9:00 – 17:00
Oživlé prohlídky podzemních chodeb 
s osobnostmi z historie Josefova, zaměřené na 
300. výročí stavitele Querlonda.
Vstupné: 120 Kč, snížené 60 Kč, děti do 6 let 
zdarma.

Stálá historická expozice 
v Josefově
10:00 – 17:00
Expozice představuje vývoj věnného města 
i císařské pevnosti. Sezónní výstava: Stvořeno 
z hlíny a Putování za kamennými kříži Českého 
ráje a Podkrkonoší.
Vstupné: zdarma.

Husův sbor – Jaroměř
9:00 – 16:00
Pro zájemce komentované prohlídky.
Vstupné: dobrovolné.

Pevnostní kovárna
Stroje v pohybu II
9:00 – 17:00
Expozice kovářských strojů a náčiní, které je 
možné si i vyzkoušet.
Vstupné: dobrovolné.

Umělecká kolonie  Bastion IV
10:00 – 18:00
Součástí objektu jsou ateliéry umělců, kteří 
zde tvoří. Funguje zde také textilní dílna 
a Divokolárna – půjčovna netradičních bicyklů. 
Sezónní výstava: Jiří Vít – Podmanivá příroda 
(fotografi e).
Vstupné: dobrovolné.

Náměstí a kostel sv. Mikuláše
10:00 – 17:00
Dominantou náměstí je Mariánský sloup a chrám 
sv. Mikuláše. Komentované prohlídky náměstí 
a chrámu sv. Mikuláše od 9:30 a 13:30, sraz 
u Turistického informačního centra 
na nám. Československé armády.
Vstupné zdarma.

Kostel sv. Mikuláše
10:00 – 17:00
Prohlídka kostela, literátského kúru a krypty.
Komentované prohlídky v 10:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 15:00 a 16:00.
Vstupné dobrovolné.

Muzeum magie
15:00 Kouzelnické vystoupení (50 Kč) 
10:00 – 16:00
Expozice je rozdělena do tří částí: vznik magie 
a kouzel, mistři české magie a výstavy 
práce J. Zacha. 
Vstupné: 50 Kč, děti: 30 Kč.

Střední škola řemeslná 
v Jaroměři
9:00 – 17:00
Výstava prací žáků a absolventů v historické 
budově školy a praktické ukázky řemesel na 
dvoře školy – kovářské práce, tesání kulatiny, 
točení keramiky, ohýbání dřeva…
Vstupné zdarma.

Železniční muzeum Výtopna 
Jaroměř
Komentované prohlídky v 10:00 a ve 14:00.
Muzeum historických parních mašin 
a tematických dobových rekvizit. Rozšířená 
prohlídka železniční stanice Jaroměř s ohledem 
na historii a stavební vývoj stanice. 
Omezená kapacita.
Doporučejeme rezervaci na e-mailu:
michal.havranek@vytopnajaromer.cz
Vstupné: dle platného ceníku muzea.

* Změna programu vyhrazena (COVID-19).
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1. 9. v 17:00
Středeční koncerty 
před vinotékou
NOSDAMES
Vinotéka u Sv. Mikuláše, 
nám. Československé 
armády 60, Jaroměř
Pořádá: Vlasta a Stanislav 
Rudolfský

4. 9. od 12:00 do 22:00
INFERNAL FEST OPEN 8 AIR
Koupaliště Na Úpě Jaroměř
FB: https://www.
facebook.com/
events/849527482285591/

4. 9. ve 14:00
DOŽÍNKOVÝ DEN 
V JAROMĚŘI
nám. Československé 
armády, Pořádá: Město 
Jaroměř, Pevnost Josefov 
- Bastion No. I a podzemí 
a Městské divadlo Jaroměř

4. 9. v 15:00
SEMONICKÉ ZELOBRANÍ 
Hasičská zbrojnice Semonice 
Pořádá: Osadní výbor 
Semonice 
Program akce na str. 31 
tohoto Zpravodaje.

4. 9. v 15:00
Kouzelnický program
MAGIC PARTY
Muzeum Magie,
Náchodská 432
www.muzeummagie.cz
Pořádá: Muzeum Magie

7. 9. v 19:00
Klub přátel hudby
ADAMUSOVO TRIO
Městské divadlo – Malý sál
www.divadlojaromer.cz

8. 9. v 17:00
Středeční koncerty 
před vinotékou
DOSTAVNÍK
Vinotéka u Sv. Mikuláše 
nám. Československé 
armády 60, Jaroměř
Pořádá: Vlasta a Stanislav 
Rudolfský

9. 9. v 18:00
Přednáška 
PŘEDNÁŠKA S AUTOGRA-
MIÁDOU KNIHY BOŽENA 
NĚMCOVÁ INSPIRACÍ PRO 
UMĚNÍ (1842–2020)
Přednáší PhDr. Jiří Uhlíř.
Městské divadlo, malý sál 
Jaromír
Pořádá: MKS Jaroměř

10. 9. v 19:00
Koncert
4FOLK - náhradní termín
Městské divadlo – Velký sál 
www.divadlojaromer.cz

10. 9. v 17:00
Vernisáž
JIŘÍ VÍT FOTOGRAFIE
Umělecká kolonie Bastion IV
www.bastionivjosefov.com

10. 9. ve 20:30
Letní kino
FILMY POD PEVNOSTÍ 2021 
A LIFE ON OUR PLANET
Bastion X, Okružní 245
FB: Filmy pod pevností
Pořádá: Filmy pod pevností

11. 9. od 9:00 do 18:00 
DNY EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ 2021
Podrobný program na str. 17 
tohoto Zpravodaje a na FB 
Město Jaroměř.

11. 9. od 9:00 do 17:00
Komentované prohlídky
Dny evropského dědictví 
OŽIVLÉ PROHLÍDKY
Pevnost Josefov - Bastion 
No. I a podzemí,
Pořádá: Pevnost Josefov - 
Bastion No. I a podzemí

14. 9. v 19:00
Kino
MATKY
Městské divadlo – Velký sál
www.divadlojaromer.cz

15. 9. v 17:00
Středeční koncerty 
před vinotékou
MILAN A BOSORKY
Vinotéka u Sv. Mikuláše, 
nám. Československé 
armády 60, Jaroměř
Pořádá: Vlasta a Stanislav 
Rudolfský

15. 9. v 17:30
Přednáška
RADEK PÁLKA, ŠÉFKUCHAŘ
Městská knihovna v Jaroměři 
Vojtěcha Probošta 180
Pořádá: Městská knihovna 
v Jaroměři

16. 9. ve 14:00
Klub autorů literatury faktu
XX. ROČNÍK UDÍLENÍ 
LITERÁRNÍCH CEN 
MIROSLAVA IVANVOVA
Městské divadlo, malý sál 
Jaromír
Pořádá: Klub autorů litera-
tury faktu

16. 9. od 16:30 do 17:50
Klub autorů literatury faktu
JAN ŽIŽKA

Přednáší: 
prof. PhDr. Petr Čornej
Městské divadlo, malý sál 
Jaromír
Pořádá: Klub autorů litera-
tury faktu

16. 9. v 19:00
Divadelní představení
MILIÓNOVÝ ÚDRŽBÁŘ
Městské divadlo – Velký sál 
www.divadlojaromer.cz

17. 9. ve 20:30
Letní kino
FILMY POD PEVNOSTÍ 2021 
HAVEL
Bastion X, Okružní 245
FB: Filmy pod pevností
Pořádá: Filmy pod pevností

17. 9. v 16:30
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI 
A KOČIČCE
Městské divadlo Jaroměř
Pořádá: LD Maminy

17. 9.–19. 9.
VÍKEND PLNÝ POHÁDEK 
A KOUZEL PRO DĚTI
Městské divadlo – Velký sál
Podrobné info na str. 19 
tohoto Zpravodaje.
www.divadlojaromer.cz

17. 9.–19. 9.
Divadelní festival
ZÁŘINEC (JAŘINEC)
Program se koná na nám. 
Československé armády, 
v altánu v Masarykových 
sadech a v Národním památ-
kovém ústavu v Josefově.
Více na str. 16 tohoto 
Zpravodaje.
Pořádá: Kolegium hraběte 
F. A. Šporka

18. 9. od 20:00 do 5:00
TECHNO – DJ CHRIS SADLER
Bastion No. 35, 5. května 287
Korunní hradby Josefov
www.bastion35.cz

18. 9. v 16:00
Pohádky z Bauerovic 
zahrádky III
KAŠPÁREK, KAŠPÁREK, 
KAŠPÁREK ANEB POHÁDKA 
PRO CHYTRÉ DĚTI
(bývalé zahradnictví Josefov) 
Langiewiczova 304
Pořádá: BOĎI Jaroměř

19. 9. v 15:00
Koncert
ORLICKO-KLADSKÝ 
VARHANNÍ KONCERT
Evangelický kostel ČCE
Semonice
Pořádá: ČCE Semonice

| KALENDÁRIUM

SLAVNOSTNÍ 
KONCERT

sopranistky

JANY VESELÉ VEBEROVÉ
varhanní doprovod 

Martin Strejc
v chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři

4. 9. 2021 v 17:00

Pořádá Město Jaroměř ve spolupráci 
s Římskokatolickou farností – děkanství Jaroměř I

Vstupné dobrovolné, výtěžek půjde na opravy chrámu.

Vstup pouze 

s respirátorem
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO JAROMĚŘ
PODROBNÝ PROGRAM NA ZÁŘÍ 2021

ÚTERÝ 7. ZÁŘÍ 2021 V 19.00 HOD.
Městské divadlo - Malý sál

403. abonentní koncert KPH

ADAMUSOVO TRIO
V  tomto malém obsazení jsou vlastně 
zastoupeny nejdůležitější skupiny hu-
debních nástrojů - dechové, smyčcový 
a klávesový. Soubor se orientuje jak na 
hudbu barokní či klasickou, tak na hud-
bu romantickou a moderní.
Účinkují: Jan Adamus - hoboj, anglický 
roh, Markéta Vokáčová - housle, Martin 
Levický - klavír.

PÁTEK 10. ZÁŘÍ 2021 V 19.00 HOD.
Městské divadlo - Velký sál

4FOLK! - NÁHRADNÍ TERMÍN!
Přijďte podpořit domácí folkové 
skupiny, které hrají vlastní písničky.
Účinkují: 2JAJA, AltanTrio, Milan 
a Bosorky a Napohodu.

ÚTERÝ 14. ZÁŘÍ 2021 V 19.00 HOD.
Městské divadlo - Velký sál

Kinoklub 

MATKY
Čtyři nejlepší kamarádky jsou sebevě-
domé, chytré, užívají si, probírají spolu 
chlapy, vztahy a sex. K  tomu se ale ta-
ky starají o děti, nebo je právě porodily, 
případně jsou těhotné. Jedna je hvězda 
soc. sítí, druhá je bohatá, ale její manžel 
je workoholik a ne-ní moc doma. Třetí je 
matka samoživitelka a čtvrtá má skvě-
lého kluka, nesnesitelné rodiče a  je tě-
hotná. Ale hlavně mají jedna druhou. 
Komedie. Do 12 let nevhodné.

ČTVRTEK 16. ZÁŘÍ 2021 V 19.00 HOD.
Městské divadlo - Velký sál

IV. hra v předplatném, sk. C - Agentura 
HARLEKÝN, Praha

MILIONOVÝ ÚDRŽBÁŘ
Eric Assous
Séverinu opustil manžel Jean Pierre 
před dvaceti lety. Opuštěná a  na mizi-
ně si založila vlastní vydavatelství, kte-
ré teď prosperuje. Jednoho dne se ten-
to kdysi světácký ex-manžel objeví před 
jejími dveřmi, avšak už to není ten aro-
gantní a cynický obchodník, ale zruino-
vaný muž bez střechy nad hlavou. 
Režie: Antonín Procházka
Hrají: P.  Nárožný, V. Freimanová, Z. 
Žáková/A. Kotlíková, R. Hájek/M. 
Zahálka ml., A. Procházka/V. Fridrich, 
L. Zedníčková/Š. Křesťanová.

PÁTEK 17. ZÁŘÍ - NEDĚLE 19. ZÁŘÍ 2021
Městské divadlo - Velký sál

VÍKEND PLNÝ POHÁDEK A KOUZEL
Pátek 17. září v 16:30 hod.
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
LD Maminy Jaroměř

Sobota 18. září v 10:00 hod.
Kinoklub
ČERVENÝ STŘEVÍČEK  
A 7 STATEČNÝCH

Sobota v 15:00 hod.
KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ
(bude upřesněno)

Neděle 19. září v 15:00 hod.
NOČNÍ SKŘÍTEK HRAČKOŽROUT
DS MIMos, Praha

Bližší informace na samostatném 
plakátu a na www.divadlojaromer.cz

ÚTERÝ 21. ZÁŘÍ 2021 V 19.00 HOD. 
KOSTEL SV. MIKULÁŠE

404. abonentní koncert KPH

ORLICKO–KLADSKÝ 
VARHANNÍ FESTIVAL

Koncert z programu Orlicko–kladské-
ho varhanního festivalu. Interpret bude 
upřesněn.

STŘEDA 29. ZÁŘÍ 2021 V 19.00 HOD.
Městské divadlo - Velký sál

III. hra v předplatném, sk. A, PODZIM 
2020 - Studio DVA divadlo, Praha

DUETY - NÁHRADNÍ TERMÍN!
Peter Quilter
Komedie o zvláštnosti vztahů a věčném 
hledání štěstí mezi muži a ženami.
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Monika Absolonová a Filip Blažek.

21. 9. v 19:00
Klub přátel hudby
ORLICKO-KLADSKÝ 
VARHANNÍ KONCERT
Kostel sv. Mikuláše, Jaroměř
www.divadlojaromer.cz

22. 9. v 17:00
Středeční koncerty 
před vinotékou
NA POHODU
Vinotéka u Sv. Mikuláše, 
nám. Československé armády 
60, Jaroměř
Pořádá: Vlasta a Stanislav 
Rudolfský

23. 9. v 17:00
Přednáška
POVÍDÁNÍ O IZRAELI

Chrám CČH
Husovo nám. 424
Pořádá: Husův sbor 
v Jaroměři

25. 9. od 18:00 do 11:00
BLEŠÍ TRHY
nám. Československé 
armády, Velké podloubí
Pořádá: Spolek PRONÁMĚSTÍ

18. 9. od 18:00
NÁROĎÁK FEST COVID 2020
Národní 54, Jaroměř
Pořádá: Nároďák Jaroměř

26. 9. od 10:30
Veřejný závod horských kol
23. ROČNÍK MEMORIÁLU 
OLDŘICHA MÁCHY

Areál josefovského dolíku, 
bývalý vstup do podzemek.
Pořádá: Cyklistický oddíl TJ 
Jiskra Jaroměř
https://jiskra.potocky.cz/

29. 9. v 19:00
Divadelní představení
DUETY - náhradní termín
Městské divadlo – Velký sál
www.divadlojaromer.cz

29. 9. v 17:00
Středeční koncerty 
před vinotékou
JIŘÍ PILAŘ A HOSTÉ
Vinotéka u Sv. Mikuláše, 
nám. Československé armády 
60, Jaroměř. Pořádá: Vlasta 
a Stanislav Rudolfský

29. 9. v 17:30
Přednáška
ING. LUKÁŠ KUNSTA, 
KASTELÁN HRADU 
KARLŠTEJN
Městská knihovna v Jaroměři 
Vojtěcha Probošta 180
Pořádá: Městská knihovna 
v Jaroměři

UPOZORNĚNÍ: Redakce 
nezodpovídá za změny, které 
v programu nastaly po uzávěrce 
15. 8. 2021. Změna programu 
vyhrazena (COVID-19).
Podrobné informace o kulturních 
a sportovních akcích v Jaroměři 
získáte v TIC Jaroměř.

KONTAKT:  
nám. Dukelských hrdinů 240, Jaroměř 

tel.: 731 037 507
e-mail: mks.jaromer@seznam.cz, 

www.divadlojaromer.cz 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
TIC, nám. ČSA 16, Jaroměř  

tel.: 491 847 220; Městská knihovna 
 Traxlerova 110, Josefov, tel.: 491 813 141.

UPOZORNĚNÍ: 
Jednotlivé akce mohou  

být zrušeny (COVID-19). 
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KONCEPCE ZAHRADNÍHO MĚSTA V JAROMĚŘI
V  letošním roce si můžeme připomenout 120  let od zpracování prvního plánu územního rozvoje města Jaroměře stavitelem Janem 
Čermákem a 115 let od vytvoření regulačního plánu Dušanem Samuelem Jurkovičem pro lokalitu zvanou Na Ptákách a zřejmě i rozvr-
hu lokality na Zavadilce a Cihelnách.

V úvodu článku se vznáší otázka, jak popsat druhou polovi-
nu 19. století? Architektura vždy odráží vkus dané doby, pří-
stup k životu, politickou a společenskou situaci. Velmi zjedno-
dušeně a s jistou nadsázkou uvádím následující zástupné udá-
losti. V českých zemích byla v roce 1848 zrušena robota, v ro-
ce 1862 vznikl Sokol, v  roce 1881 poprvé postaveno Národní 
divadlo. Města jsou propojována železnicí a  zemí hýbe prů-
myslová revoluce. V rámci architektury ve světě představuje 
2. polovina 19. století určité ustrnutí, vždyť vládne historizu-
jící sloh, který ve své podstatě nepřináší nic nového. Posiluje 
však odvětví urbanismu, tedy regulace a  plánování zástav-
by měst. Typickým příkladem jsou mohutné asanace centra 
Paříže a po jejich vzoru obdobné snahy i v dalších městech. 
Zanedbané domy jsou bourány a nahrazovány novými domov-
ními bloky. Mění se uliční sítě, vznikají široké bulváry, ale i na-
příklad městské okruhy. Dochází k  zavádění vodovodů, bu-
dování kanalizací, pečuje se o veřejný prostor – zakládají se 
veřejné parky, odstraňují se pevnostní systémy a vytvářejí se 
průmyslové areály.

JAROMĚŘ NA KONCI 19. STOLETÍ
Jaroměř v tomto směru nebyla nijak odlišná. Sokol tu byl hned 
druhý po Praze, první vlak zastavil na jaroměřské (přesně-
ji josefovské) stanici již v roce 1857 a v roce 1885 byla dokon-
ce na první pokus postavena škola Na Ostrově. Celosvětové 
trendy zde pociťujeme rovněž, byť s  mírným zpožděním. 
Vzpomeňme na rok 1883, kdy byly pobořeny tři domy na ná-
městí, aby vznikl dostatečně široký nástup na nový most přes 
řeku Labe. Na vybudování okrasného parku v anglickém sty-
lu okolo školy Na Ostrově a počátkem 20. století na postup-
nou elektrifikaci města a  budování kanalizace a  vodovodu. 
Město Jaroměř se začalo ve druhé polovině 19. století výrazně 
proměňovat zejména vlivem příchozí průmyslové revoluce. Je 
možno jmenovat nově založené firmy Etrich, Čerych, Bondy, 
Stárek a  ještě před Velkou válkou založené firmy Františka 
Polického a  Aloise Krčmáře. Průmysl znamenal příliv inves-
tic, příliv lidí do města, změnu způsobu života a s tím souvise-
ly i přestavby města a rozšiřování zástavby. Uvědomme si, že 

jen firma Etrich ve 20. letech 20. století zaměstnávala 1400 li-
dí. Průmyslová výroba zákonitě nepřinesla jen zisky majitelům 
továren a obživu stovkám jejich dělníků, vyvstala také potřeba 
prostředí města zvelebovat, usměrňovat jeho zástavbu a zajis-
tit jeho obyvatelům odpovídající občanskou vybavenost.

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZVOJE V JAROMĚŘI
První plán územního rozvoje města zpracoval v roce 1901 zku-
šený stavitel Jan Čermák, který stál za řadou městských sta-
veb, budováním silnic, ale i  projektů průmyslových objek-
tů. Stavitel Čermák musel mít ve městě značnou vážnost, je-
ho jméno se vyskytuje u  řady velkých projektů  – ať už jako 
stavitele nebo jako odborného dozoru. Z  jeho návrhu územ-
ního rozvoje dále vychází architekt Dušan Jurkovič, jenž do-
dal čtvrti Na Ptákách potřebné měřítko a rozvrh cestní sítě. 
Výkresy jsou uloženy v náchodském archivu a datovány pro-
sincem roku 1906. V těchto výkresech je zkreslená i  lokalita 
Zavadilky a  dnešních Cihelen. Těžko říct, jestli Jurkovič vy-
cházel z urbanistického principu zahradních měst, nicméně je 
zjevné, že se mělo jednat o čistě obytnou zónu. Jurkovič se na-
víc o výstavbu vil, rodinných domů a dělnických domů velmi 
zajímal, stejně tak i o závažný problém celých čtvrtí. Ostatně 
vedoucím Státní průmyslové školy ve Vídni, kde Jurkovič stu-
doval, byl v  té době významný urbanista Camillo Sitte. Jeho 
návrh tedy rozhodně nebyl nijak zpátečnický a odpovídal mo-
derním trendům.

NOVÉ LOKALITY K ZÁSTAVBĚ
Výběr lokality Ptáka a Zavadilky pro novou zástavbu je zce-
la logický. Stačí se podívat do mapy, kde se nachází historic-
ké centrum města, kde je nejbližší město Josefov a kde se na-
chází již zmiňovaná železniční stanice. Od nádraží k centru je 
dále celá lokalita položena v úrovni, kterou neohrožují povod-
ně. To, co se mohlo zdát před 1. světovou válkou jako nesmy-
slně velká plocha, se ukázalo za 1. republiky jako zcela ade-
kvátní a  vlastně dostatečně velkorysý rozsah pro město ty-
pu Jaroměře. Vytvořený základ pánů Čermáka a Jurkoviče ze-
jména pro silniční rozvržení a  vhodné měřítko lokalit stačil 

| HISTORIE



21

září | 20září | 21

pro čtvrť Na Ptákách do roku 1924, kdy byla vytvořena urba-
nistická soutěž na nové pojetí daného území. Tam bude kon-
čit i náš článek.

VÝCHOZÍ STAV
Nezastavěná Ptáka byla polem či pastvinou, po jejímž východ-
ním obvodu vedla cesta na Josefov. Dnes tato cesta nese jmé-
no Na Ptákách. Byl to také jediný vstup do lokality od histo-
rického centra. V roce 1897 byl postaven dům pana Matyse - 
č. p. 230 a v roce 1904 – 1905 vedle něho zřízen kopec k sáňko-
vání (Matysák), pěšina od Matysáku dále vedla do městského 
parku a k lávce vedoucí do ulice Kostelní. Jednalo se o propo-
jení Pražského předměstí s Jakubským. V roce 1906 byla po-
stavena neorenesanční řemeslná škola dle návrhu Františka 
Hellmana, významného jaroměřského zedníka a  stavitele. 
František Hellman je například autorem Adalbertina v Hradci 
Králové a připisuje se mu i Náhlovského vila – budova dneš-
ní městské knihovny. Stavba řemeslnické školy je ještě v his-
torizujícím slohu, byť tento sloh byl v této době již opouštěn.

PODOBA ČTVRTI NA PTÁKÁCH  
OD ROKU 1906 DO ROKU 1924
Během této relativně krátké etapy vznikly ve vymezeném úze-
mí dvě školy a  řada výstavních vil ovlivněných doznívajícím 
historismem a  nastupující secesí, jeden exemplář ovlivněný 
kubismem a pár vil již modernistických.
Ulice Na Ptákách byla od roku 1906 obestavována secesními 

vilami zámožnější vrstvy, z  nichž téměř každá 
stojí za pozastavení. Až na jednu jsou tyto vily 
doposud ve stavu, že je co obdivovat. Další vý-
voj směřoval do ulice Studničkova a pokračoval 
ulicí Otakara Španiela k dnešní mateřské školce. 
Z opačné strany začal vývoj ulicí Jiráskovou. Zde 
byl postaven první objekt v roce 1907 a jednalo se 
o dělnický dům pro firmu Čerych a syn. Zástavba 
vždy probíhala podél cesty, případně zabíhala 
do bloku o  jeden dům. Nové ulice se zakládaly, 

až když to mělo smysl. Střed čtvrti díky tomuto principu zů-
stal nezastavěn až do druhé poloviny 20. století. Autoři těch-
to vil jsou jak místní stavitelé, zde nutné vypíchnout Josefa 
Mášu a Jan Bureše a jejich secesní tvorbu. Z mladší tvorby po-
té Aloise Rulíka jehož stavby jsou zastoupeny v ulici Jiráskova. 
Nelze ale zapomenout ani na Františka Novotného, Josefa 
Novotného nebo Eduarda Peška. Tři vily poté nesou zvučněj-
ší jména autorů, jako je Oldřich Liska ve spolupráci s Josefem 
Fňoukem, Ladislav Skřivánek ale i Vladimír Fultner.

VLIVY NA DALŠÍ PODOBU ČTVRTI
Ze staveb před 1. světovou válkou je nutné hovořit o  budo-
vě Dívčí školy, která částečně vychází ze secesního slohu. 
Autorem stavby je Antonín Křivánek a  byla postavena v  ro-
ce 1914 pány Mášou, Fňoukem a  Liskou. Na stavbu dohlížel 
Jan Čermák. V  souvislosti s  výstavbou školy nelze opome-
nout zbudování přístupového kopce, hlavního vstupu do nové 
čtvrti, dle návrhu Vladimíra Fultnera z roku 1913. Stavba školy 
a nová komunikace měla zásadní vliv na pozdější uspořádání 
lokality. Další vývoj Pták znamenal přechod na novou koncep-
ci zcela rozvíjející princip zahradního města a byl vyvolán řa-
dou staveb, které se pro toto místo chystaly. Budovou Husova 
sboru, budovou gymnázia a novou sokolovnou se stadionem. 
To však po roce 1924 a tedy snad při dalším výročí.

Ing. Matěj Kubina 
Foto: archiv Městského muzea v Jaroměři.
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JAROMĚŘSKÁ ŠATLAVA A VĚZENÍ PRO ZLOČINCE ZVANÉ „TANČICE“
Západní stranu jaroměřského náměstí uzavírala kdysi věž s branou do špičky klenutou a s mansardní střechou. Jedním svým bokem při-
léhala k domu č. p. 39, a druhým k tzv. masným krámům, které sousedily s domem č. p. 38. Tato věž, zvaná „Pražská“, byla postavena při 
založení města. Roku 1548 shořela, ale v roce 1569 byla znovu postavena. Bylo v ní vězení.

Nahoře šatlava, dole vězení pro zločince, kterému se říka-
lo „tančice“. Vězení v té době byla zostřována „kládou“, nebo 
pouty. Kláda se skládala ze dvou trámů po délce na sebe polo-
žených, v nichž byly otvory. Postižený seděl při tom na zemi, 
maje ruce a nohy prostrčeny otvory v této kládě. 
Hlavou bezpečnostní policie ve městě byl městský rychtář. 
Jemu k ruce byl biřic, u nás zvaný „právní posel“, dále ponoc-
ní a z občanů volení čtvrtní hejtmani a jim podřízení desátní-
ci. K policii náležel i hlásný, jehož povinností bylo hlásiti oheň 
a blížící se bouřku. 
Podívejme se na „hosty“ v  šatlavě na jaře roku 1752. Jsou tu 
muži i ženy. Čekají tu na ortel dvě „dopuštěné“, či „zmrhalé“ 
děvečky, dále tu jsou tři sousedé pro dluhy. Jeden z nich, do-
lanský krčmář, nezaplatil včas pivovaru za dodané pivo, druhý 
přes vše upomínání neplatí dávno již „zasedělé“, tj. dlužné da-
ně a třetí, jirchář, je již příliš dlouho dlužen bukovinskému ži-
du za kůžičky. Pobudou tu tak dlouho, dokud manželka nebo 
příbuzní nepřijdou s potřebnou částkou, nebo alespoň neob-
měkčí věřitele slibem, že budou dluh spláceti. 
Pro „nářek“ cti, či urážku na cti je tu hospodář z Ráje, který 
pohaněl desátníka zdejší dragounské posádky, která v Ráji „lo-
žírovala“. I hlásného ráčili páni milostivě do šatlavy vsaditi, že 
neohlásil blížící se bouřku, která potom občanům mnoho ško-
dy natropila. Ostatně byl minulou zimu zavřen také zvoník, že 
opominul zvoniti proti mrazům. 
Bývali v šatlavě časem také lidé, kteří jsouce znamenitě truň-
kem obtíženi, na ulici, nebo dokonce i na rynku k  lidem ne-
řádně se chovali a tak divadlo nepěkné na pohoršení mnohých 
učinili. Právě tu sedí a  pokání činí ponocný, protože místo 

konání své služby v krčmě truňku holdoval a čtvrtního hejt-
mana, který ho napomenul, slovy hanlivými zle potupil. Buď 
jen přes noc, někdy i  po delší dobu dleli v  šatlavě různí tu-
láci hnaní postrkem, vojenští zběhové, někdy i  „kacíř“, kte-
rý se z ciziny navrátil, nebo i podezřelí lidé, kteří byli zatče-
ní při častých nočních prohlídkách ve městě, nebo v šosov-
ních vsích. 
Ale i lidé nevinní bývali někdy šatlavou zajištěni. Město se šo-
sovními vesnicemi mělo za povinnost dodati každoročně čty-
ři muže k odvodu do Hradce. Protože se zřídka kdo hlásil dob-
rovolně, byli jímáni násilím a zajištěni až do odvodu ve vězení.
 Smutný býval za starých dob osud svedených dívek, kte-
ré nesly následky svého „provinění“ často po celý život. O je-
jich pranýřování a trestání v jiných městech bylo toho již mno-
ho napsáno, nás ale bude zajímati, jak byly trestány u  nás. 
Dopuštěná či zmrhaná děvečka, jak tehdá říkali, bývala po do-
bu vyšetřování zajištěna ve vězení a po skončeném soudním 
řízení býval veřejně vyhlášen rozsudek.
Jak jsme si již řekli, byly roku 1752 dvě takové dívky v šatlavě 
a jedna v tančici. V září téhož roku byl jim přečten tento soud-
ní výrok: Examinirovaným ženským osobám publikována po-
kuta následní a to sice:

1. Kateřina M. skutečně dopuštěná, má na budoucí 
čas čepec z režného plátna nositi, též v kostele nikdy 
do nějaké stolice, ani která jiná dopuštěná vcházeti 
nemá, nýbrž každá na zemi klečeti má.

2. Dorota K. a Dorota P., pro jejich nešlechetný a boha-
prázdný život, ač že by také takový režný čepec 
nositi zasloužily, na tenkrát pětadvaceti karabáčo-
vými ranami na záda bez šněrovačky, nač se ona 
Kateřina M. dívati má, potrestány býti mají, což vše 
pro budoucí příklad jiným, publikováno.

| HISTORIE
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
V KVĚTNU 
Vlastislava Plšková 92 

V ČERVENCI 2021
Věra Petrovická  87
Václav Novák  86
Věra Hynková  90
Jozefa Sekyrová  88
Jindřiška Rykrová 88 
Hana Baierová  91 
Marie Hřivnová  87 
Anastazie Modrá 91 

DIAMANTOVÉ VÝROČÍ 
SVATBY V ČERVNU 
OSLAVILI:
Manželé Zděnka a Jiří 
Uhlířovi

Srdečně gratulujeme! 
matrika Jaroměř

 

ROZLOUČENÍ
V ČERVENCI 2021
Věra Pitrová  89
Marie Kociánová  78
Eva Jurisová  82

Čest jejich památce!

Zveřejněno se souhlasem 
pozůstalých.  
Redakce děkuje za 
vstřícnost společnosti 
KREMATORIUM, a. s.

Tato exekuce byla pak skutečně dva dny na to dopoledne před 
radnicí veřejně vykonána. 
Někdy byl na prosbu otce nebo příbuzných trest změněn v pe-
něžitou pokutu, což potvrzuje účet o příjmu peněz na posta-
vení Mariánského sloupu na jaroměřském náměstí, v němž za-
psány jsou pokuty po 7 zl. od otců „zmrhalých“ dívek. Svůdcem 
byl nejčastěji vojín z  posádky, která právě procházela měs-
tem. Někdy také cizí tovaryš, který potom včas z města zmi-
zel. Proto jsou též v křestních matrikách časté poznámky, že 
otec dítěte je neznámý. Byl-li zdejší a mlád, ale nevalné pověs-
ti a bez mocné přímluvy, byl dán městem za rekruta, což by-
lo zajisté nejtěžším trestem. I dítě z takového poměru zroze-
né mělo krušný život, protože bez „zachovacího listu“, svěd-
čícího o manželském původu, nebyl nikdo přijat do škol, nebo 
učení řemeslu, ani do školy veřejné. 
Téhož roku 1752 byli v tančici zavřeni cikán s cikánkou, kteří 
pro nějaký, dnes nám neznámý zločin byli pražským soudem 
odsouzeni ku stětí mečem. Jejich společníkem byl jakýsi čele-
dín, který pro smilstvo proti přírodě též propadl katu. Měl býti 
sťat mečem, jeho tělo mělo být spáleno a popel do povětří roz-
metán. Když jim byl rozsudek z Prahy oznámen, prosili všichni 
o milost. Proto byl požádán známý hradecký prokurátor, aby 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA |

TICHÁ VZPOMÍNKA
Minulý měsíc, 4.  srpna  2021, by se dožil 50  let náš milova-
ný syn a bratr, starostlivý a obětavý tatínek a laskavý manžel  
PETR PÁLKA. Zemřel 4. dubna roku 2006.

Říká se, že čas zahojí všechny bolesti a rány, ale spíš se s tou 
bolestí člověk naučí žít. Při každém výročí, narozeninách či 
Vánocích prožíváme velkou bolest.
Za těch 15 let se toho hodně změnilo. Z Petrových malých sy-
nů jsou dnes dospělí lidé, a  i  když ani jeden nedělá muziku, 
oba ještě studují a dělají nám radost. I jeho žena Silvie zdárně 
dokončila vysokou školu a za pomoci rodičů, především otce 
Jirky, postavila v Hanychově rodinný dům. To vše zaslouží ve-
liký obdiv. V loňském roce se znovu vdala za slušného a vzdě-
laného člověka a začala nový život. Co se ale vůbec nezměnilo, 
jsou naše vztahy. Jsme stále ve styku, navštěvujeme se. Jsme 
pro Silvinku stále mamka a taťka a ona je pořád naše holka.
Petr měl hodně přátel a kamarádů, mnozí z nich jsou i po le-
tech našimi přáteli. Petr byl skvělý člověk a kdo jste ho znali 
a měli rádi, věnujte mu prosím s námi tichou vzpomínku.

Manželka a dcery s rodinami

napsal k apelačnímu soudu žádost o milost. Ten zhostil se své-
ho úkolu tak dovedně, že i pražským pánům soudcům se po-
hnulo srdce a po nějakém čase došlo rozhodnutí, že se čele-
dínu mění trest smrti ve tříletou práci v pražské káznici a ci-
kánům ve dvouletou práci v poutech při zdejší obci. Čeledín 
byl brzy na to odvezen do Prahy a později bylo učiněno opat-
ření, aby mu byl po odbytém trestu v celém zdejším kraji po-
byt znemožněn. 
Cikáni nastoupili pak pod dozorem právního posla na práci. 
Prokázali při tom neobyčejnou trpělivost po celé čtyři měsí-
ce, ale jednoho dne přiběhl uděšený městský rychtář na rad-
nici se zprávou, že cikáni i s pouty sběhli a není po nich pa-
mátky. V sezení rady byla celá věc přísně vyšetřena, a usnese-
no městskému rychtáři udělit ostrou důtku, a poslu právnímu 
pak za pokutu diktirováno, poněvadž pro jeho nedbalost ci-
káni sběhli, aby jiná pouta zaopatřiti hleděl a to na svůj vlast-
ní náklad, mimo to, aby skrze třikrát dvacet čtyři hodin v klá-
dě arest vystáti neopominul. Jestli právní posel místo dozoru 
v krčmě truňkem žízeň hasil, o tom není již nic zapsáno.

Zdroj: Vacek, Jan, Jaroměřský, kniha č. 2. Text byl odvysílán 
v jaroměřském Rozhlase po drátě dne 20. dubna 1959. 

Text upravil Jindřich Polák.
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Leželi jsme se Zdendou v příkopě a sledovali Talíře s Mertlíkem, 
jak právě útočí na úkryt z  roští, kde se schovával Mini Johny 
s  Beznoskou. To všechno z  protějšího bunkru sledoval Kotlár, 
zatímco se snažil vyprostit Lucidu, která při ústupu uvázla 
v  šípkovým keři. Prágrová, která dělala sanitu, seděla za náma. 
Rekonstruovali jsme dobytí Stalingradu a nechápu, jak se mohlo 
Mertlíkovi povést, že k  tomu překecal i  holky. On a  Talíř tvrdí, 
že Josefov vypadá stejně jako ruský město, kterým se prohnala 
natřikrát fronta, no nevím. Rusové, nebo jak by mě opravil děda – 
Sověti, v Josefově opravdu byli. Po druhý světový a pak v roce 1968!
Talíř pořád hulákal něco jako: „Narodnaja naša strana“ a „gremanci 
duraci“. Po dobytí úkrytů Beznosky a Johnyho, kteří hráli Němce, 
se postavil, dal si kuličkárnu nad hlavu a vřískal: „Eto naše!“ Talíř to 
vojenství žere.
Potom se snažili vyhnat nás. Vůbec jsme si nevšimli, že už jsme 
vlastně skoro ve městě. Talířova kuličkárna vystřelila dávku kulek! 
Dyk říkal, že to má zajištěný!
„Smradi jedni, to na vás povím ve škole!,“ ozvalo se.
Radši jsme utekli.

Omg. Tak vam teda pekne dekuju, to 
tricko mam rozrtzeny,
psala večer Lucida.
Ten chlap co na nas řval byl zmateny,
reagoval Zdenda.
proc,
ptal se Talíř.
Toho si nevsimejte ten řve i na pope-
lare, že kradou popelnice, přidal se ke 
konverzaci Mertlík.
Talíř poslal odkaz.
Abyste mi vjeřili ze muj deda u těch 
rusu byl. Teda v tom 68! Ne za druhy 
světoví.
Věřili s J!,
odepsala mu Prágrová.
Talíř jí na to poslal přisprostlý gif.
Sabina Prágrová opustila konverzaci.
On u nich sloužil?, zeptala se Lucida.
Ne, byl pochopitelně u našich, ale 
pracovně se s nima setkával.

Rozklikl jsem link a v novém panelu se objevily stránky nějakého 
archivu, na fotce bylo několik vojáků, dva z  nich se drželi kolem 
ramen a stáli vedle sebe. Ten napravo byl Talířův děda a nalevo byl 
Rus. Vypadali jako kamarádi, smáli se. Pak jsem si vzpomněl na to, 
jak mi můj děda vyprávěl o ruský okupaci, jak na Sověty nadávali, jak 
se jich kdekdo bál. No a teď vidím tohle.

To byl dědův kamarád, prý tomu rusoj 
pomoh při nějakým průseru. Pry by ho 
jinak zavreli.
KOHO? Sry caps lock.
Toho rusa! Něco s naftou pry byl 
problem.
Teda, si cely deda, 
vložila se do toho Lucida.

To je vypadá jako na bastionu. To je 
pracharna vzadu, 
napsal Mertlík.
JJ měli tam naftu.

Talíř poslal další link. Opět černobílá fotka, nákladní auta jedno za 
druhým. Pinknutí a v konverzaci je další odkaz. Lidi na fotce byli 
mázlý. Jednomu vojáku nebylo vidět do obličeje a ten druhý koukal 
do objektivu, bylo to v místnosti. Oba nesli nějaké bedny a někam 
šli. Ten jeden Rus byl kamarád Talířova dědy a vypadal vyděšeně 
a  smutně. Pink. Třetí fotka. To je nemocnice, před kterou stojí 
voják a ukazuje náklaďáku, že může couvat, a za ním stojí důstoj-
ník, který měl čepici naraženou tak, že mu koukalo čelo a vypa-
dalo to, že mu každou chvíli spadne. Ty ruský čepice sou nemožně 
veliký! Vůbec se mi nelíbí.

Tohle sou fotky, když rusove jeli domu 
v roce 1991. Deda se s tim Čapajevem 
ani nerozloucil, pry se nejak vetrel 
do nemocnice, ze se s nim rozlouci 
za kazdou cenu, ale nemohl ho najit. 
To ze ho vyfotil byla nahoda, zrovna 
bezel kolem s tou bednou. Pak ho uz 
nikdy nevidel.
To mi rikal tata ze pry tu chteli 
nektery zustat, ale nedovolili jim 
to,
dodal Mertlík.

Lucida na to poslala gif se Spongebobem, jak mu vypadávaj oči 
z důlků.
Pak jsme si na Mertlíkovy fotky nikdo ani nevzpomněl. Vybavil 
jsem si je znova, až dyž sme byli v pevnosti a šli kolem nemocnice. 
Představil jsem si, jak tu stojí cizí vojáci, rozuměl bych jim, kdyby 
mezi sebou hovořili? Jak by se chovali k  nám a  jak se tu s  nimi 
muselo žít?

foto_bastion I_ghghjkj

Po rusech najdeš všude nápsisy, tady
je napsaný: "Zde možno ne-kouřit."
Prý tu kouřit mohli, ale pak ne, tak
tam dopsali jen to "NE".

LOL
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SRDEČNĚ ZVEME NA

POVÍDÁNÍ O IZRAELI
s p. Křivkou

Dne 23. září 2021 od 17 hodin
do Husova sboru v Jaroměři.

Povídání doplní svým zpěvem 
a hrou na kytaru Mirka Ferynová.

ČESKOSLOVENSKÁ CÍRKEV HUSITSKÁ
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, v těchto dnech se na mnoha místech slaví dožínky, posvícení, anebo také díkuvzdání, děkování za úrodu. 
Děkování za chléb. Ten byl kdysi něco vzácného. A jeho získání stálo mnohem větší úsilí než je tomu dnes.

Chléb byl naprosto klíčový pro 
přežití. Proto se také i  Ježíš při-
rovnává ke chlebu. Chléb je dnes 
stejně jako kdysi nejběžnější po-
travinou. Pro nás všechny je sa-
mozřejmé, že ho máme dostatek, 
stejně jako i  jiného pokrmu, který 
potřebujeme ke svému každoden-
nímu životu.
Je sice hezké, že Ježíš povídá o ja-
kémsi duchovním chlebu, co je 
to však platné, když duchovního 
chleba se člověk nenají. A dojde-li v roz-
hovoru na víru, pak se dozajista mís-
to na otázky – kdo byl dřív, Bůh nebo 
hmota anebo otázka po smyslu utrpe-
ní - průměrně smýšlející Čech zeptá  – 
a co mi ta víra přinese, co z toho budu 
mít? - Víra nepřichází jako zázrak, ač-
koliv když Ježíš nasytil davy lidí, násle-
dovali ho. 
Je známo, a  to platí stále, kdo dokáže 
dát lidem chléb, za tím lidé půjdou. Proč 
vlastně věřit, když ne kvůli chlebu? Za 
chléb si můžeme klidně dosadit materi-
ální zabezpečení, zdraví, úspěch v živo-
tě. To všechno nabízí i ďábel Ježíši – když 

tohle všechno dáš lidem, pů-
jdou za tebou a  budou ti vě-
řit - Ježíš však na to odpoví-
dá, že člověk není živ jen chle-
bem. I kdybychom tedy byli za-
bezpečeni na celý život a mě-
li všechno potřebné, stejně nás 
to neuspokojí a nenaplní. 
Společnost, v níž žijeme, v nás 
totiž neustále vyvolává tlak 
na materiální zabezpečení. 
Vyvolává v nás umělou potře-

bu, že to či ono musíme mít, že bez to-
ho nebudeme šťastnější a  spokojenější. 
Že bez toho se nám nezvýší kvalita ži-
vota. K takovým cílům nás vede dnešek. 
A čím více všeho máme, tím jsme uvnitř 
našeho vlastního já prázdnější. Možná 
ale právě proto, abychom té prázdnotě 
unikli, ještě víc se obklopujeme materi-
álními věcmi. 
Nenechme se ale oklamat nabídka-
mi fyzického chleba, který je samo-
zřejmě také důležitý pro život kaž-
dého z  nás, a  vezměme na vědomí, že 
prázdnotu v  našich duších může napl-
nit jen duchovní chléb, který je stejně 

tak nezbytně důležitý pro život věčný. 
Připomeňme si to zvláště v tomto čase 
dožínek a děkování za úrodu. Je to Boží 
milost, že se máme čím sytit, ať už chle-
bem fyzickým či tím nebeským.

Požehnané dny prosluněné teplými paprsky 
pozdního léta nám všem přeje farářka 

Mgr. Alena Fabiánová

CÍRKVE |  CÍRKVE |  

 

 

Pečuji o hranice své péče 
Relaxační workshop pro pečující, zaměřený na péči o sebe.  

 
  

 

 
 

 techniky vnímání svého těla a svých hranic  

 jak si udržet dobrou kondici těla, být zdravý, štíhlý a uvolněný,  

spokojený ve svém těle,  seznámení se s možnostmi, jak odbourat stres 
 

středa 15.září 2021, od 17 do 19:15 h.  

v JAROMĚŘI    (v Diamantu, Jiráskova 385) 
 

Setkání je zdarma. Je pro ty, kteří pečují částečně nebo zcela o své blízké doma,      
o seniora, o duševně či zdravotně znevýhodněného člověka, nebo o dítě,                  

které potřebuje domácí péči.  Setkáním Vás provede:                                                
Mia Magenheimová (lektor seberozvoje a poradce pro pečující) 

Více informací a REGISTRACE:   tel. 704 607 850  
e-mail: kralovehradecky@pecujdoma.cz 

Potvrzení přihlášky je nutné nejpozději týden předem! 
 

Tato aktivita je součástí projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII 
Reg č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015987 

 

 

 

Pozvání na setkání pečujících 
  

 

 

 

27.září,  12.října,  9.listopadu, 14.prosince 
od 17 do 19h.  
v Jaroměři 

v Diamantu (Jiráskova 385)  
 

• sdílení radostí  i starostí péče 
• možnost řešení krizových chvil, zkušenosti a informace o péči 

• možnost seznámit se s druhými pečujícími 
 

Setkání je zdarma. Je pro ty, kteří pečují částečně nebo zcela o své blízké doma,      
o seniora, o duševně či zdravotně znevýhodněného člověka, nebo o dítě,                  
které potřebuje domácí péči. Můžete dorazit na jakýkoli termín chcete.                 
Setkáním Vás provede: Mgr. Bc. Marek Bárta (psychoterapeut) 

Více informací a REGISTRACE:  
e-mail: kralovehradecky@pecujdoma.cz, tel. 704 607 850  

Potvrzení přihlášky je nutné týden předem. 
Tato aktivita je součástí projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VII 
Reg č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015987 

                
 



26

| NEZISKOVKY

SENIOŘI ČR, ORGANIZACE JAROMĚŘ
POZVÁNKA NA ZÁJEZD 5. 10. 2021

Program zájezdu:
• Nová Paka – muzeum mi-
nerálů, • Hrad Pecka,
• výrobna Hořických trubi-
ček v Miletíně.

Jízdní řád (odjezd):
7:00 hod. – poliklinika.
7:15 hod. – Na Špici (u Lidlu)
Předpokládaný návrat do 
18:00.

Cena zájezdu:
členové S ČR Jaroměř – 
200 Kč, senioři – nečlenové 
S ČR Jaroměř – 300 Kč.

V ceně zájezdu je doprava, 
vstupné a pozdní oběd.
Přihlásit se na zájezd a uhra-
dit cenu zájezdu je mož-
né v  Domě s  pečovatelskou 
službou (ul. Josefa Šímy) 
6. 9. 2021 v době od 17:00 do 
17:30 hod. Po uvedených ter-
mínech bude možno se při-
hlásit na telefonním čísle 
732 474 035.
Členové Senioři ČR mají při 
přihlášení přednost. Je nut-
no zvážit svůj zdravotní stav 
a fyzickou kondici.

Za výbor Senioři ČR, 
Městská organizace Jaroměř, 

Ivan Kolář

SOUTĚŽ O BABIČKU ROKU
Krajské kolo soutěže O babičku roku se uskuteční 19. 10. 2021 
v Hradci Králové.

SOUTĚŽNÍ ÚKOLY
• Řízený rozhovor – představ sebe, svůj kraj a bydliště 

v rozsahu max.3 min.
• Ukaž co umíš – zpěv, tanec, hra na hudební nástroj, 

recitace, sport, ukázka vlastní tvorby (malování, 
ruční práce apod.).

• Módní přehlídka – společenské oblečení dle vlast-
ního výběru (popř. kroj).

Přihlásit se mohou babičky starší jak 60 roků do 4. 10. 2021 na 
tel.: 732 474 035.
Vítězka soutěže postoupí do celostátního kola, které se bude 
konat 19. 11. 2021 v Olomouci. Doprava do Olomouce bude za-
jištěna autobusem. Soutěže se mohou zúčastnit i diváci.

Za výbor Senioři ČR, 
Městská organizace Jaroměř, 

Ivan Kolář

30. VÝROČÍ NÁVRATU ČERNOBYLSKÝCH KRAJANŮ 
NA ÚZEMÍ SVÝCH PŘEDKŮ

V roce 1991-93 se uskutečnila bezprecedentní humanitární akce československého státu. Vice než 1800 osob ze zóny postižené havárii na 
černobylské jaderné elektrárně reemigrovalo do České republiky a usídlilo se v 56 lokalitách 27 okresů. Město Jaroměř poskytlo v roce 
1991 nový domov pěti rodinám černobylských krajanů.

Přesídlenci se úspěšně integrova-
li k  podmínkám života ve vlasti svých 
předků, aktivně se zapojili do práce ja-
ko univerzitní pedagogy, učitele zá-
kladních škol, zdravotníky  apod. V  pří-
ležitosti 30. Výročí návratu město uví-
tá 2.  října už počtvrté Celostátní se-
tkání černobylských krajanů na téma 
„Plusy a minusy naše reemigrace do sta-
ré vlasti“. Záštitu této akce udělili prezi-
dent ČR Miloš Zeman, ministr vnitra Jan 
Hamáček a hejtman Královéhradeckého 
kraje Martin Červíček.

Doc. Boris Iljuk, CSc.,  
předseda Sdružení volyňských Čechů 

Foto: archiv autora.

OSLAVY DEN SENIORŮ 16. 9. 2021 
NA PIVOVARSKÉM NÁMĚSTÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

PROGRAM NA NÁMĚSTÍ
• 12:00 hod. Skautská dechovka
• 13:00 hod. Předání cen sociálních služeb
• pěvecký sbor z Liberce

Na náměstí senioři obdrží malý balíček s občerstvením.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Bezplatný vstup do muzea a  galerie moderního umění, od 
13:00 do 15:00 hod. bude otevřen dřevěný kostel sv. Mikuláše, 
prohlídky elektrárny Hučák – v 10:00, ve 14:00 a v 16:00 hod.

Za výbor Senioři ČR, 
Městská organizace Jaroměř, 

Ivan Kolář

Josef Matinek, Vladimir Tyrek – reemigranti 
z první vlny při návštěvě reemigrantů 
z druhé vlny v Jaroměři – Josefově v roce 
1992.
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DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO MILÍČŮV DŮM
ZŘÍDILA NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A MLÁDEŽ LUCERNA

MILÍ ČTENÁŘI, rádi bychom vás informovali o nové sociální službě v našem středisku. Jedná se o nízkoprahové zařízení pro děti a mlá-
dež (NZDM) ve věku od 6 do 21 let.

Klub Lucerna bude otevřen od 1. 9. 2021, 
najdete nás na adrese Havlíčkova 14, 
v Jaroměři, případně nás můžete potkat 
v Jaroměři a Josefově v terénu.
Hlavním cílem NZDM Lucerna je umož-
nit dětem a  mladým lidem aktivně 
a smysluplně trávit svůj volný čas.
Pracovníci klubu podporují děti a  mlá-
dež při doučování, řešení problémů se 
školou, rodinných vztazích, organi-
zují volnočasové aktivity a  poskytu-
jí prostor pro realizaci vlastních akti-
vit. Klub je bezpečným zázemím, kde 
se mohou setkávat se svými vrstev-
níky. V  Lucerně se budou také konat 

preventivní a  vzdělávací programy pro 
školy, nabídka preventivních progra-
mů bude zveřejněna na sociálních sí-
tích – webu www.milicak.cz a FB profilu 
NZDM Lucerna Jaroměř.
Mezi akce, které pro vás připravujeme 
jsou: společné vaření, kvízy, sportovní 
turnaje, výtvarné činnosti, filmová od-
poledne, výlety a mnoho dalších aktivit.
Veškeré aktivity klubu, poradenství 
a  doučování pro děti a  mládež jsou 
bezplatné.

Těšíme se na vás, 
Marta a Karin 

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
PROBĚHNOU V KRÁLOVÉHRADECKÉM 

A PARDUBICKÉM KRAJI

Akce probíhající v rámci festivalu během září a října s cílem 
informovat o  problematice duševního onemocnění a  o  pre-
venci, zároveň vyvracet mýty a  předsudky spjaté s  touto 
problematikou.
K  návštěvě doporučujeme např.  autorské čtení Jindřicha 
Jašíka z  knihy Cesta ze schizofrenie v  Artičkoku v  Hradci 
Králové 5. 10. 2021.
Na Náchodsku a  Broumovsku zveme na festivaly sociálních 
služeb, které se uskuteční 7. 9. v Náchodě a 15. 9. v Broumově.

Krásné letní dny přeje  
Mgr. Michaela Venclová 

Péče o duševní zdraví. z.s.

1. PLES ZDRAVOTNÍKŮ
Oblastní nemocnice Náchod ve spolupráci se Střední odbor-
nou školou sociální a  zdravotnickou v  Náchodě vás srdeč-
ně zve do Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě na 
1. ples zdravotníků, který plánujeme na 13. listopadu 2021.

To, že mají naši zdravotníci srdce na pravém místě, se již mno-
zí přesvědčili. Chceme nadále udržet vzájemné propojení za-
městnanců celé nemocnice a  být co nejvíce otevřeni široké 
veřejnosti. Přijďte tančit, přijďte si poslechnout dobrou hud-
bu, přijďte se bavit!
Bližší informace již brzy.

Okresní nemocnice Náchod

OTEVÍRACÍ DOBA KLUBŮ:

KLUB PRO DĚTI 6–12 LET 
ÚT, ČT – od 13:00 do 17:00 

(17:00 – 18:00 individuální schůzky  
– poradenství, dle předchozí domluvy.)

KLUB PRO MLÁDEŽ 13–21 LET
PO, ST – od 14:00 do 18:00  

(13:00 – 14:00 individuální schůzky  
– poradenství, dle předchozí domluvy.)

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ  
(6 – 21 LET)

PÁ od 12:00 do 15:00  
dle předchozí domluvy.

DEN ZDRAVÍ
REGION DĚKUJE ZDRAVOTNÍKŮM

Hledáte program na sobotu 25. září? Zveme širokou veřej-
nost na akci s názvem Den zdraví, který je zaměřen na pre-
venci nemocí.

Zábavné a  edukativní odpoledne proběhne v  areálu nemoc-
nice Náchod. Připravujeme program pro celou rodinu včet-
ně těch nejmenších. Na své si přijdou nejen milovníci zdra-
vého životního stylu, ale i dobré zábavy. Pojďte se spolu s ná-
mi věnovat zdraví. Přijďte si otestovat své zdraví, ale také po-
bavit se.

Okresní nemocnice Náchod

Celý program a veškeré informace o festivalu  
TÝDNŮ PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ naleznete na:  

www.pdz.cz/tydny-pro-dusevni-zdravi.html.
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Jaroměř 188x61 mm 4B 2021 „Tchán 1“

Slyším dobře,
sleva pro každého?

NÁCHOD  |  JAROMĚŘ  |  DOBRUŠKA  |  RYCHNOV N. KN.800 404 010

Bezobslužná klubová
ČERPACÍ STANICE LPG
servis, revize a montáže LPG

ul. Průmyslová 126
Jaroměř – Josefov

tel.: 777 962 205
www.lpg-jaromer.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

MONTÁŽ TĚSNĚNÍ do OKEN a DVEŘÍ, plastové/dřevě-
né. Rádi přijedeme a poradíme. www.MontazTesnení.cz, 
tel: 734 240 608. 

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

OBUV NOBL Jaroměř (naproti České poště) nabízí plátěnky, te-
nisky do škol a podzimní obuv značek Tamaris, Marco Tozzi, 
Jana… www.obuvnobl.cz 

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

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

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

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

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

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

STOMATOLOGICKÁ AMBULANCE – ZÁŘÍ od 8:00 do 10:00
4. a 5. 9. MUDr. Bucharová Husovo nám. 36 ČESKÁ SKALICE 491 452 447
11. a 12. 9. MUDr. Beran č. p. 118 VELKÝ TŘEBEŠOV 491 453 272
18. a 19. 9. MUDr. Uhlířová Průmyslová 146 JAROMĚŘ 491 815 475
25. a 26. 9. MUDr. Ožďan B. Němcové 13 ČESKÁ SKALICE 491 452 789
28. 9. MUDr. Strnadová Z. Němečka 130 JOSEFOV 491 812 495

| INZERCE

PRAVIDLA ZADÁVÁNÍ 
INZERCE VE ZPRAVODAJI

Řádková inzerce má být zadána  
v textovém souboru (např.: txt., doc., docx.)

Plošná inzerce má být ve formátu pdf., možné jsou 
i obrazové formáty jpg. a png.

 Inzerce je VŽDY ČERNOBÍLÁ. 

Za grafické zpracování se účtuje 20 % navíc 
z celkové ceny inzerátu. 

Inzerci zadávejte pomocí OBJEDNÁVKOVÉHO 
FORMULÁŘE, který je ke stažení na webu města 

Jaroměře, nebo si o něj požádejte na e-mailu:  
zpravodaj@jaromer-josefov.cz
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Společnost VAM
výroba a montáže

je předním poskytovatelem služeb v oblasti výroby 
a montáže světelných i nesvětelných reklam, 
fasádních systémů.

V případě, že Vás pozice zaujala, zašlete svůj 
strukturovaný životopis na e-mail: bohuskova@vam.cz 

nebo volejte na telefonní číslo +420 702 269 880.

Do našeho týmu v Jaroměři hledáme 
kolegu/kolegyni tyto pozice:

Nabízíme:
• zázemí a podporu 

v zavedené
tuzemské společnosti,

• příspěvek na stravo-
vání,

• perspektivu dlouhodo-
bé spolupráce,

• práci v příjemném 
kolektivu,

• nástup možný ihned.

Očekáváme:
• pracovitost,
• pečlivost,
• samostatné 

rozhodování.

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK,
ELEKTROMECHANIK,
STROJNÍ ZÁMEČNÍK,
TECHNIK PRO PŘÍPRAVU 
ZAKÁZEK

rozhodování.

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

• Patříš do věkové kategorie 19–40 let?
• Sportuješ či se rád/a udržuješ v dobré kondici?
• Není Ti lhostejné, co se děje kolem Tebe 

a chtěl/a by si prosazovat zákonnost?
• Je Ti blízké pomáhat a chránit ostatní 

a chtěl/a by si se podílet na bezpečnosti 
v okrese Náchod?

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

Zákonné podmínky:
• být občanem

České republiky,
• být trestně bezúhonný/á,
• věk nad 18 let,
• mít střední vzdělání 

s maturitní zkouškou,
• být osobnostně, fyzicky 

a zdravotně způsobilý/á 
(ověřováno přijímacím 
řízením).

Bližší informace:
Bc. Pavlína Stražická
personalistka

Územní odbor Náchod
Tel.: 974 534 400
e-mail:
pavlina.strazicka@pcr.cz

www.policie.cz/nabor

Innovation • Technology • Quality
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SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ
účtování záloh, bank. výpisů, dohadných položek i časového rozlišení

ŘIDIČ VZV
průkaz řidiče VZV a zkušenosti s obsluhou

ELEKTRIKÁŘ / ELEKTROTECHNIK
zajišťování provozu výrobních linek, vyhláška č. 50/1978 Sb. §6

SEŘIZOVAČ
seřizování a příprava strojů ve výrobě

SVÁŘEČ
svářečské oprávnění, praxe se svářením CO2, TIG aj.

STROJNÍ ZÁMEČNÍK
práce ve strojní dílně – obrábění, broušení, frézování

STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK
vhodné i pro absolventy (rádi Vás zaškolíme)

Těšíme se na Vaše životopisy
ODPOVÍME NA VŠECHNY VAŠE 

REAKCE

Jsme výrobce dílů pro automobilový průmysl
v oblasti lisování, svařování a lakování a hledáme
nové kolegy pro náš závod v Jaroměři:

Nově nabízíme NÁSTUPNÍ BONUS
AŽ 7.500,- Kontakt:

KARSIT HOLDING, s.r.o. 
Jaromírova 91
551 01 Jaroměř
personalni@karsit.cz
www.karsit.cz
491 845 142, -110

INZERCE |  
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ALPHA StylSoft, s.r.o.
Husova 112, Jaroměř

www.stylsoft.cz      493 314 031
info@stylsoft.cz • facebook.com/alphastylsoft

INTERNET  •  TELEVIZE  •  MOBIL  •  TELEFON  •  ZABEZPEČENÍ  •  KAMERY

REVOLUCE VE SLEDOVÁNÍ TELEVIZE

Neomezujte se s DVB-T2 a užívejte výhod a funkcí moderní IPTV!

SLEDUJTE

AŽ 145 TV
PROGRAMŮ

Přehrávání pořadů až 14 dní zpětně 
na televizi, mobilu i počítači

Vaše nahrané pořady dostupné
kdekoliv a kdykoliv

Pozastavení a přetáčení 
sledovaného televizního pořadu

14

4K již nyní

IPTV

nám. Československé armády 29, Jaroměř, tel.: 777 912 819

Slevy
LZE sčítat!
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náměstí Československé armády 27, Jaroměř, tel.: 777 912 819

na brýlové obruby

na sluneční brýle

na všechna brýlová skla

na světové značky na sluneční brýle

Slevy
LZE sčítat!sčítat!
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září | 21

BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
 

na období podzim, zima 
 

Josefov – Bastion IV 

Okružní 242 
(na kopci na rohu za květinkou doleva  
a po Okružní asi 200 m až k sochám) 

 

 
Pátek 17. září 17:00 – 19:00 hod. příjem 
Sobota 18. září 9:00 – 12:00 hod. prodej 
Sobota 18. září 18:00 – 18:30 hod. výdej 

 
Do prodeje přijímáme podzimní a zimní oblečení,  

obuv, hračky a kojenecké potřeby. 
 

Věci označte větším lepícím štítkem, na kterém bude uvedeno číslo 
ze seznamu, velikost, cena a vaše značka (např. zkratka jména). 
Cedulku je nutné umístit tak, aby dobře držela. Soupravy či sady 

o několika kusech připevněte k sobě (např. zavíracím špendlíkem). 
 

Seznam prodávaných věcí je podmínkou pro případnou kontrolu. 
Z kapacitních důvodů nepřijímáme více jak 150 ks na osobu. 

 
(z toho: miminkovské oblečení do velikosti 80 v max. počtu 30 ks, 

max. 5 párů bot, hračky v max. počtu 5 ks). Vše musí být čisté 
a nezničené. 

 
Vybíráme 50 Kč na náklady spojené s bazarem. Při prodeji 

nad 1000,- Kč účtujeme 5 % z celkové prodané částky. 
Vyhrazujeme si právo STOP PŘÍJMU z kapacitních důvodů. 

Prosíme o dodržení termínu výdeje neprodaných věcí! 
 

Případné informace na tel. čísle 604 402 340. 
 

SEMONICKÉ  ZELOBRANÍ 
sobota 4. září 2021 od 15:00 

PROGRAM V HASIČSKÉ ZBROJNICI: 
15:00 - 17:00 soutěž o nejlepší ZELNOU pochoutku  

  (soutěžící prosíme o dodání jejich díla do 15:00) 

15:00 - 17:30  výtvarná soutěž PRO DĚTI "Semonický Picasso" 

15:00 - 17:30 výtvarná dílna nejen pro děti (výroba originálních svíček)  

15:00 - 17:30  floristická dílna - tvorba aranžmá z živých květin 

15:00 - 17:30  malování na obličej 

15:30  vystoupení hudební skupiny Altan Trio 

16:20   pohádka pro děti 

17:00  vystoupení hudební skupiny Napohodu 

17:45  vyhodnocení soutěží, slosování účastníků a předání odměn 

18:30  vystoupení hudební skupiny Pohroma 

20:00  vystoupení hudební skupiny Ž@h@fci! 

21:30  vystoupení hudební skupiny WhatRock 

Bohaté občerstvení včetně čerstvých bramboráků zajištěno! 

NA AKCI SI VÁS DOVOLUJE POZVAT MĚSTO 
JAROMĚŘ VE SPOLUPRÁCI S  

OSADNÍM VÝBOREM SEMONICE  
A  

SBOREM  
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SEMONICE 

Vstupné dobrovolné:-) 

                             
Zájemce o floristickou dílnu prosíme, aby si   

s sebou nezapomněli přinést nůžky a nádobu či  
košík na aranžování květin. Děkujeme!

AKCE |
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DOŽÍNKOVÝ DEN
v Jaroměři

14:00 
Slavnostní zahájení s DFS ČERVÁNEK 

14:30  
Koncert: BUMBLEBEEBAND

15:00 
Přednáška (50 Kč):
Jak chutnalo víno za doby Karla IV. 

15:30  
MUZEUM MAGIE: 
Kouzelnické vystoupení

16:00 
Koncert: ZELENÁ SEDMA

17:00
BOĎI JAROMĚŘ: Loutkové představení

17:00
Koncert: JANA VESELÁ VEBEROVÁ 
     a MARTIN STREJC

17:30
Koncert: ČOKOLI

19:00 
Koncert: MICHAL HORÁK 

20:30 
Koncert: YO YO BAND

5 netradičních sportů - spikeball, kanjam, 
kubb, mölkky a discgolf si můžete zkusit 
v Masarykových sadech u altánu.

Dnem vás provede moderátor Petr Záliš. 
Dále se můžete těšit na dílničky a soutěže 
pro děti, stánkový prodej a bohaté 
občerstvení. 
Časy jsou pouze orientační. 
Akce může být zrušena vzhledem k nařízením vlády.

4. 9. 2021 

od 14:00

nám. ČSA

Jaroměř

VSTUP ZDARMA


