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Pěvecký sbor

JAROMÍR
Vás srdečně zve na

dne 26. prosince 2021
15:00 Kostel sv. Maří Magdalény v Heřmanicích
17:00 Kostel Nanebevstoupení Páně v Josefově

Na koncertě zazní vánoční hudba od doby 
středověku po současnost.

vstupné dobrovolné

VÁNOČNÍVÁNOČNÍ
KONCERTKONCERT
VÁNOČNÍ
KONCERT

| AKCE

Loutkové divadlo Maminy Jaroměř vás zve

na představení z cyklu loutkových pohádek pro děti

KAŠPÁRKOVY VEČERNÍČKY PRO KLUKY A PRO HOLČIČKY

internetové stránky divadla nebo náš Facebook.www.ld-maminy.svet-stranek.cz, 
Pro aktuální informace o představení vám doporučujeme sledovat 

Upozornění: 

POHÁDKY
OD MIKULÁŠE

PPáátteekk  33..  pprroossiinnccee  22002211  vv  1166..3300  hhoodd..

Městské divadlo Jaroměř - Divadlo NaČerno

ů

ů Několik balíčků a v každém pohádka.

Ale o čem budou, to je veliké tajemství.

Vstupné: 30 Kč

Sledujte aktuální nařízení vlády v souvislosti s epidemickou situací nemoci COVID–19 na www.mzcr.cz
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NEPŘIŠEL VÁM ZPRAVODAJ DO SCHRÁNKY?
V tom případě nás informujte na e-mail: zpravodaj@jaromer-josefov.cz nebo zavolejte na tel.: 491 847 162. Roznos by se měl 
uskutečnit ve dnech 4. 12. – 5. 12. 2021. Reklamaci je možno uplatnit jen dva dny po roznosu. Neváhejte nás kontaktovat, 
pokud 7. 12. nebudete mít svůj Zpravodaj ve schránce. 

PROSINCOVÁ  
UZÁVĚRKA  

PRO PŘÍSPĚVKY  
DO LEDNOVÉHO  

ZPRAVODAJE 
BUDE 10. 12. 2021

16. LISTOPADU 2021 ZEMŘEL PO DLOUHÉ 
NEMOCI PhDr. PAVEL MERTLÍK

PhDr. Pavel Mertlík se narodil 23. 9. 1952 v Jaroměři, prakticky celý svůj život pro-
žil a věnoval našemu městu. Po ukončení doktorandského studia se ve dvaceti šes-
ti letech stal ředitelem Městského muzea v Jaroměři, které vedl dvanáct let. V ro-
ce 1989 se aktivně zapojil do politiky, když stál u zrodu Občanského fóra v Jaroměři 
a aktivně se podílel na protestech proti bolševickému režimu a zasazoval se i za od-
sun sovětských vojsk z Jaroměře.

V  prvních demokratických volbách po 
době totality, v roce 1990, získal mandát 
zastupitele a následně byl zvolen staros-
tou města. Tento mandát obhájil i v ná-
sledujícím volebním období. Později si-
ce svou politickou kariéru ukončil, ale 
pro město pracoval i dále, ať již z pozi-
ce vedoucího odboru kultury a památ-
kové péče Královéhradeckého kraje, 
či jako autor a  propagátor města, opa-
kovaně také jako předseda Klubu přá-
tel Josefova, ale zejména jako obrovský 
patriot.
Za své působení se nesmazatelně zapsal 
do historie města. Zasadil se o vybudo-
vání čistírny odpadních vod v Jaroměři. 
Za jeho působení byla opravena budo-
va radnice v Josefově, bytový dům č. p. 
1, ale třeba i Semoničtí vděčí za zřízení 
vlakové zastávky právě jeho působení na 
městské radnici.
Jako předseda, ale i  člen Klubu přátel 
Josefova, pracoval pro veřejnost na pří-
pravě kulturních a  společenských ak-
cí, které měly nejen pobavit, ale také lé-
pe propagovat naše město a pomoci ke 

sblížení stále trochu nekompaktní jaro-
měřsko-josefovské veřejnosti.
Na poli autorském a  publikačním ta-
ké nezahálel a ať již sám, nebo se svou 
celoživotní partnerkou PhDr.  Olgou 
Mertlíkovou, představoval veřejnos-
ti krásy našeho městě a připomínal je-
ho historii. Mezi jeho neznámější dí-
la patřily publikace „Jaroměř na pře-
lomu tisíciletí“ či „Vzpomínky josefov-
ského kluka“. Poslední společnou pra-
cí s  jeho ženou Olgou pak byla kniha 
„Jaroměř  – vyprávění o  historii měs-
ta“. Slavnostního křtu této publikace se 
však již nedočkal. Přes jeho statečný boj 
se zákeřnou chorobou, které vzdoroval 
několik let, jí nakonec podlehl.
Stejně jako zanechal nesmazatelnou 
stopu v  našem městě, zcela jistě za-
nechal i stopu v životě mnohých z nás. 
Naše město ztrácí svého velkého patrio-
ta, zarmoucená rodina svého blízkého, 
„šancováci“ svého kamaráda a my všich-
ni dobrého člověka.
Budiž čest jeho památce.

Josef Horáček, starosta

SLOVO STAROSTY
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, velmi rád bych byl s přicházejícím koncem roku po-
slem dobrých zpráv, bohužel je jich v posledním čtvrtletí roku 2021 čím dál méně. 
Stejně jako každý z vás, jsem i já doufal, že proklaté slovo Covid, budu používat již 
jen při vzpomínkách.

V době, kdy píši tento příspěvek, počty 
pozitivně testovaných rostou neúpros-
nou rychlostí a stejně tak přibývá i po-
čet hospitalizovaných osob. Nezbývá 
než doufat, že nás situace opět nezavře 
doma a  společně vydržíme další vlny 
opatření různou měrou omezující náš 
běžný způsob života, tentokrát snad již 
opravdu naposled. Zřejmě nejpostiže-
nější skupinou občanů jsou živnostníci 

a malé firmy provozující restaurace, ka-
várny, kadeřnictví a podobné služby. Ti 
jsou krom omezení svého běžného ži-
vota ještě navíc vystaveni existenčním 
problémům. Asi o to víc nechápu mnohé 
nenávistné komentáře a  někdy až vul-
gární útoky na jejich adresu. Prosím, ti-
to lidé doslova bojují o  své přežití, na-
řízené kontroly nevykonávají ze své vů-
le a  zcela jistě je nijak netěší. Proto si 

ZÁMĚR PRONÁJMU 
NEMOVITÉHO 

MAJETKU
ZÁMĚR PRONÁJMU Č. 40/2021

PŘEDMĚT PRONÁJMU:
Nebytový prostor (plechová ha-
la) o  výměře 450 m2, která je sou-
částí pozemku p.  č.  305/3 o  výmě-
ře 450 m2. Pozemek včetně budovy 
je zapsán u Katastrálního úřadu pro 
Královéhradecký kraj, Katastrálního 
pracoviště Náchod, pro obec Jaroměř, 
katastrální území Josefov u Jaroměře.

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

TERMÍN PRONÁJMU:
Předpokládaný termín uzavření ná-
jemní smlouvy je ve 1. čtvrtletí roku 
2022, na dobu neurčitou.

Více informací včetně fotografií 
a zákresů získáte na úřední desce 

v sekci ZÁMĚRY PRONÁJMŮ
nebo na odboru majetku města.

KONTAKT:
e-mail: balkova@jaromer-josefov.cz

telefon: 491 847 217
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ADVENT  
V RE–USE CENTRU 
VEDLE SBĚRNÉHO DVORA

PŘIPRAVUJEME  
VELKOU VÝPRODEJNÍ AKCI 

V OBDOBÍ ADVENTU.

O sobotách 4. 12., 11. 12. a 18. 12., 
se na vás budeme těšit

v době od 8 do 12 hod., kdy pro vás 
chystáme většinu zboží „za hubičku“.

Přijďte si k nám užít 
vánoční atmosféru!

Technické služby města Jaroměře

NOVINKY Z TIC
Jaroměřské Turistické in-
formační centrum infor-
muje o novinkách ve svém 
sortimentu.

Jako každoročně nabízíme k pro-
deji oblíbené kalendáře Jiřího 
Škopka na rok 2022. Tentokrát 
jsou kalendáře s  tématikou 
Malebná česká městečka, Kladské 
pomezí a Krkonoše a podkrkonoší 
si u nás můžete koupit za 170 Kč.

Knižní novinku z  pera histori-
ků Pavla a  Olgy Mertlíkových 
Jaroměř: Vyprávění o  historii 
města máme v našem Turistickém 
informačním centru bohužel mo-
mentálně vyprodanou. Jakmile se 
nám podaří doobjednat, budeme 
vás o tom informovat na našich fa-
cebookových stránkách.

Turistické informační cent-
rum přeje všem občanům měs-
ta Jaroměře a svým návštěvníkům 
poklidné prožití vánočních svátků 
a do nového roku 2022 všem mno-
ho štěstí a zdraví.

KONTAKTY
Telefon: 420 491 847 220 

E-mail: tic@jaromer-josefov.cz 
www: volny-cas/

turisticke-informacni-centrum/ 

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ V JOSEFOVĚ 
LETOS BEZ VÁNOČNÍHO STROMU

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, chci vás tímto informovat, že letos v  Josefově na 
Masarykově náměstí vánoční stromeček mít bohužel nebudeme. Jistě neuniklo 
vaší pozornosti, že zde probíhají práce na úpravě terénu, na který není možné na-
jet těžkou technikou před dokončením a předáním díla z důvodu záručních pod-
mínek. Děkujeme za pochopení.

Nyní pár slov k  novému 
povrchu na Masarykově 
náměstí: odborná firma 
na náměstí v  Josefově 
realizuje mlatový po-
vrch po celé jeho plo-
še. Mlatové povrchy, 
cesty a  pěšiny jsou 
v Evropě budovány již od 
středověku. 
Nejprve jsme se z  nich 
mohli těšit v  zámec-
kých zahradách a  par-
cích, později se z  nich začaly budovat 
veřejné cesty. Svůj název si mlatové po-
vrchy nejprve získaly tím, že skutečně 
vznikly na mlatech, kde se cepy mláti-
lo obilí. To bylo totiž možné mlátit jen 
na takovém povrchu, který umožňoval 
snadný sběr zrn. Lidé proto přišli na to, 
že když mechanicky zhutní povrch hli-
nitých podlah stodol, je problém vyře-
šen. Později se pak začaly budovat mla-
tové pěší cesty, a  nakonec i  cesty pro 
koňské povozy. 
Popsány přitom byly jako komunikač-
ní prvky pro jízdu a  chůzi, ale též ja-
ko osnovy půdorysného členění 

a  prostorového uspo-
řádání cest a  pěšin, má 
přírodní vzhled, cho-
dí se po něm pohodlně, 
dobře propouští vodu. 
Dnes se s  mlatovými 
cestami setkáme nejčas-
těji tam, kde to všechno 
začalo  – v  zámeckých 
zahradách a parcích.
Obecně lze říci, že za-
chování mlatových cest 
na pozemcích s  histo-

rickými památkami garantuje památ-
ková péče, stejně jako zachování růz-
ných parterů. 
Jedná se o  nemalou investiční akci 
města Jaroměř a  je na nás všech, aby-
chom se k  tomuto povrchu chovali 
ohleduplně, čímž si uchováme jeho pří-
jemně upravený vzhled. 
S  tímto novým povrchem souvi-
sí i potřeba údržby, kterou zajistí TSM 
Jaroměře. Dále pak náměstí bude opat-
řeno dalšími čtyřmi lavičkami v  pro-
storu před kostelem.

Iveta Kovaříková, ředitelka organizace 
Technické služby města Jaroměře

rozhodně nezaslouží, aby si na nich ně-
kdo vyléval své frustrace. S příchodem 
koronaviru v loni na jaře jsem byl velmi 
mile překvapen, jak obrovská vlna soli-
darity se mezi našimi občany vzedmu-
la. Naprostou přirozeností byla pomoc 
druhému. Při koordinaci pomoci se nám 
často stávalo, že jsme měli více pomoc-
níků než zájemců o pomoc. Bylo příjem-
né sledovat, jak tato krizová situace z lidí 
dostává to nejlepší, co v nich je. Bohužel 
se mi nyní zdá, že se asi v  mnohých 
z nás cosi zlomilo. Snad i vinou dlouhé 
doby, po kterou jsme různě omezovaní, 
a podvědomé obraně proti přijetí faktu, 
že ještě není vše zlé za námi, vyplouva-
jí na povrch mnohá negativa. Ve společ-
nosti narůstá napětí, mnohdy i nenávist, 
probíhají vášnivé diskuze o  zákonnos-
tech vydávaných opatření či o  očková-
ní. Samozvaní epidemiologové či znal-
ci práva přibývají jak houby po dešti. 
Prosím, pokusme se alespoň v  období 
adventu zklidnit vášně. Není třeba ničit 

stará přátelství při diskuzích o  potře-
bě očkování. Respektujme odlišné názo-
ry, vždyť život přináší celou řadu nepří-
jemností sám o sobě a není tedy potřeba 
jitřit vášně. Šířit svou jedinou „pravdu“ 
a nutit ji brutálním způsobem všem oko-
lo sebe. Pokusme se, prosím, společně 
alespoň na chvíli zapomenout na všech-
ny nepříjemnosti a  starosti, které nám 
dnešní doba přináší. Období adventu 
vždy přicházelo ruku v ruce s obdobím 
zklidnění, oproštěním se od všedních 
starostí a užívání si vzájemnosti se svý-
mi blízkými. Přeji vám všem, aby se vám 
podařilo překlenout tuto nelehkou dobu 
v plném zdraví, abyste prožili co možná 
nejkrásnější svátky vánoční, aby se spl-
nila všechna vaše přání a do nového ro-
ku 2022 abychom společně vkročili plni 
sil a optimismu.

Josef Horáček, starosta
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SYSTÉM
„DOOR TO DOOR“

PAPÍR
1. 12. 2021; 5. 1. 2022

PLAST
29. 11.–3. 12., 13. 12.–17. 12., 
27. 12.–31. 12. 2021

KOMUNÁL
6. 12.–10. 12., 20. 12.–24. 12. 2021;
3. 12.–7. 1. 2022

ZPRÁVY Z MĚSTA |

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE

Město Jaroměř vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pracovních pozic:

PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA
MĚSTA JAROMĚŘE

• Nástup možný ihned po 
ukončení výběrového řízení.

• Plný pracovní úvazek, na dobu 
neurčitou, tříměsíční
zkušební doba.

• Platová třída č. 11.
• Požadujeme vysokoškolské vzdě-

lání v magisterském studijním 
programu u v oboru práva.

REFERENT/KA ODDĚLENÍ STAVEB-
NÍHO ÚŘADU ODBORU VÝSTAVBY 

MĚSTSKÉHO ÚŘADU JAROMĚŘ
• Nástup možný ihned po 

ukončení výběrového řízení.
• Plný pracovní úvazek, na dobu 

určitou, tříměsíční 
zkušební doba.

• Platová třída č. 10.
• Požadujeme vysokoškolské 

vzdělání v magisterském nebo 
bakalářském studijním programu 
ve studijním oboru stavebního, 
architektonického nebo práv-
ního směru, nebo vyšší odborné 
vzdělání v oboru stavebnictví 
a 2 roky praxe v oboru staveb-
nictví, nebo střední vzdělání 
s maturitní zkouškou v oboru 
stavebnictví a 3 roky praxe 
v oboru stavebnictví.

Nabízíme:
• Náročnou, ale zajímavou práci.
• Možnost dalšího vzdělávání.
• Výměru dovolené 5 týdnů 

v kalendářním roce.
• Měsíční příspěvek zaměstnava-

tele na penzijní připojištění.

• Příspěvek na stravování.
• Možnost využívat rekreační 

zařízení města.
• Další zaměstnanecké bonusy dle 

Kolektivní smlouvy.

Další informace spolu s přihláškami do 
výběrových řízení naleznete na úřední 

desce MÚ v sekci výběrová řízení 
(personalistika):

Úřední deska - Ofi ciální stránky města 
Jaroměř (www.jaromer-josefov.cz)

Doplňující informace podá v pracovní 
době tajemnice úřadu:

Ing. MICHAELA SKOVAJSOVÁ, 
tel.: 491 847 122, mobil: 603 485 672, 

e-mail: skovajsova@jaromer-josefov.cz

NOVÁ POVINNOST PRO ŽADATELE 
O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA

K žádosti o  dotaci je nově nutné dolo-
žit údaje o skutečném majiteli právnic-
ké osoby ve formě úplného výpisu [ust. 
§ 10a odst.  (3) zákona č.  250/2000 Sb., 
o  rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpi-
sů]  – netýká se právnických osob uve-
dených v  ust. § 7 zákona č.  37/2021 
Sb., o  evidenci skutečných majitelů 
(např. územní samosprávný celek, dob-
rovolný svazek obcí, školská právnic-
ká osoba zřízená územním samospráv-
ným celkem či dobrovolným svazkem 
obcí, příspěvková organizace územního 

samosprávného celku, církev/nábožen-
ská společnost/ostatní právnické osoby 
podle zákona upravujícího církve a ná-
boženské společnosti).
Úplný výpis je možné získat u  přísluš-
ného krajského soudu (u právnické oso-
by se jedná o krajský soud, v  jehož ob-
vodu je obecní soud této právnické oso-
by; u pobočného spolku se jedná o kraj-
ský soud, v jehož obvodu je obecní soud 
hlavního spolku).
https://www.jaromer-josefov.cz/
mestsky-urad/dotace-nfv-a-dary/

POTRAVINOVÁ SBÍRKA
PRO POTRAVINOVOU BANKU 

HRADEC KRÁLOVÉ z.s.

Sbírka proběhne dne 6. 12. 2021 
Tato sbírka cílí na potraviny a  po-
třeby hlavně pro děti: dětské vý-
živy, přesnídávky, piškoty, dět-
ské kaše. Dále pak i  hygienické 
potřeby pro děti jako jsou vlh-
čené ubrousky, pleny, dětská 
kosmetika.

Kromě toho také samozřejmě uvítá-
me i sortiment: konzervy všeho druhu 
(masové, rybí, zeleninové, marmelá-
dy, ovoce), těstoviny, rýži, oleje, ostatní 
trvanlivé potraviny a  z  nepotravino-
vého zboží základní drogerie – mýdlo, 
šampon, sprchový gel, toaletní papír, 
prostředky na nádobí, prací prášek). 
Pakliže se rozhodnete pomoci, moc rá-
di od Vás potravinovou a  hygienickou 
pomoc převezmeme dne 6.  12.  2021 od 
13:00 do 17:00  – tzv.  svatební vchod 
MěÚ, nám. Československé armády 16, 
Jaroměř  – místo bude označeno. Ještě 
téhož dne bude vámi darovaná pomoc 
předána zaměstnancům potravinové 
banky Hradec Králové a  ti ji rozdistri-
buují potřebným.

Za odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví MěÚ Jaroměř

Mgr. Petra Šilhánová Hajpišlováwww.pecujdoma.cz
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TECHNICKÉ SLUŽBY 
MĚSTA JAROMĚŘE 

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

SO 8:00–12:00

PROVOZNÍ DOBA  
SBĚRNÉHO DVORA

duben – říjen
PO, ST 8:00–18:00

PÁ 8:00–17:00
SO 8:00–13:00

listopad – březen
PO, ST 8:00–17:00

PÁ 8:00–16:00
SO 8:00–13:00

ÚŘAD PRÁCE NYNÍ NABÍZÍ PŘÍSPĚVEK 
NA ZVÝŠENÉ ZÁLOHY ENERGIÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) připravilo novou formu podpory s ná-
zvem „MOP – vyúčtování DPI“. (MOP = mimořádná okamžitá pomoc; DPI = do-
davatel poslední instance). Tato pomoc je časově omezena.

Dávka je určena pro ty, jimž při pře-
chodu od zkrachovalých poskytovate-
lů elektrické energie a plynu k dodava-
teli poslední instance narostly zálohy za 
energie do takové výše, že přesahují je-
jich měsíční příjem, nebo jim nezbudou 
téměř žádné finanční prostředky na zá-
kladní potřeby jako je jídlo, ošacení, či 
léky. U  podpory, kterou MPSV připra-
vilo, se předpokládá, že žadatelé o dáv-
ku v  co nejkratší době přejdou od DPI 
k běžnému dodavateli energií. V té chvíli 
jim bude vystaveno vyúčtování, se kte-
rým se mohou obrátit na Úřad práce. ÚP 
může pomoci s uhrazením nedoplatku, 
bude-li mít s jeho zaplacením z vlastích 
zdrojů domácnost potíže.
Neplatí však, že mimořádná okamži-
tá pomoc bude přiznána každému, kdo 
o  ni zažádá. Možnosti jednotlivých ža-
datelů budou posuzovány individuálně. 
Byť pro tento typ dávky jsou podmínky 

nastavena mírněji, než je tomu u klasic-
ké mimořádné okamžité pomoci, bu-
de se stále přihlížet k žadatelovým pří-
jmům, úsporám a nákladům na bydlení.
Pokud máte zájem o  tuto mimořád-
nou dávku zažádat a  nejste si jisti, zda 
na ni máte nárok, kontaktujte Úřad prá-
ce (ÚP) telefonicky na bezplatné tele-
fonní lince Call centra Úřadu práce ČR: 
+420 800 779 900. Linka je v provozu ve 
dnech PO, ST od 8:00 do 17:00 v ÚT, ČT 
od 8:00 do 15:00 a v PÁ od 8:00 do 13:00.

Podrobnější informace poskyt-
nou též pracovnice agendy hmot-
né nouze Úřadu práce v  Jaroměři 
na telefonických číslech: 950 138 681, 
950 138 685, 950 138 648 či e-mailem: 
podatelna.na@uradprace.cz

Zdroj: Tisková zpráva MPSV z 9. 11. 2021
–krý–

MILOSTIVÉ LÉTO UMOŽNÍ ZBAVIT 
SE NĚKTERÝCH EXEKUCÍ

Milostivé léto je akce schválená zákonodárci, která umožňuje zbavit se exekucí vů-
či státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným podnikům. 

Stačí zaplatit aktuální výši dlužné jisti-
ny (tím se myslí původní dlužná částka 
bez úroků, penále a  nákladů na vymá-
hání) a náklady exekuce ve výši 908 Kč. 
Dlužníkovi budou následně státem od-
puštěny veškeré úroky, úroky a poplat-
ky z  prodlení, náklady na vymáhání 
a další náklady, které dluh navýšily.

Akci je možné využít jen v  období od 
28. října 2021 do 28. ledna 2022.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY
1. Dluh vůči státu, obci či jejich 

většinově vlastněným organi-
zacím (dopravní podniky, ČEZ, 
Česká televize, Český rozhlas, 
a zdravotní pojišťovny...) Seznam 
všech institucí, na které se tato 
akce vztahuje naleznete na:  
www.nedluzimstatu.cz

2. Dluh je v exekuci. Není-li dluh 
ještě v exekuci nebo jste v oddlu-
žení nelze Milostivé léto uplatnit.

3. Exekuce je vedena soukromým 
exekutorem. Milostivé léto se 
nevztahuje na exekuce vedené 
státem (tzv. správní nebo daňové 
exekuce – nejčastěji vymáhané 
celní správou, finanční správou či 
správou sociálního zabezpečení, 
dluhy na výživném či náhradním 
výživném).

NEVÍTE SI RADY?
Týká se vás exekuce, ale nejste si jis-
ti, zda se na vás vztahují podmínky 
Milostivého léta? Využijte help-linku 
Člověka v tísni, tel.: 770 600 800, která 
funguje v pracovní dny od 9:00 do 17:00, 
nebo jakoukoli neziskovou organizaci 
zabývající se dluhovým poradenstvím 
(Rubikon, Charita ČR, Romodrom ad.)

Zdroj: Nedlužím státu – Institut prevence 
a řešení předlužení

www. nedluzimstatu.cz

PODĚKOVÁNÍ
Dne 12. 11. 2021 jsem po nákupu v ob-
chodě Tesco zapomněla svoji kabel-
ku pověšenou na nákupním vozí-
ku. V kabelce jsem měla celkem vel-
kou finanční hotovost, platební karty 
i osobní doklady. Při jejím hledání mi 
pomáhala ostraha obchodu Tesco, 
ale průlom v  pátraní po ztracené 
kabelce přišel až po telefonátu na 
Policii ČR, která tuto informaci pře-
dala místnímu oddělení v  Jaroměři. 
Policie v  Jaroměři už měla informa-
ce od nálezců, a tak mě za nimi do-
vezla. Byli to manželé Neužilovi z ul. 
Otakara Španiela, kteří kabelku našli, 
a mně ji předali. A také odmítli nález-
né, které jim právem náleželo. Tak 
alespoň touto cestou jim vyjadřuji 
svoji hlubokou vděčnost za nezištný 
skutek. V  těchto časech je dobrých 
zpráv tak málo, o to důležitější je po-
dělit se s poznáním, že v našem měs-
tě žijí hodní a poctiví lidé. Moje po-
děkování patří i pracovníkům ostra-
hy Tesca a policii v Jaroměři.

Magdaléna Jarošová
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PRÁVNÍ PŘEDPISY OBCÍ
NA JEDNOM MÍSTĚ

K 1. lednu 2022 bude spuštěn 
informační systém Sbírky práv-
ních předpisů územních samo-
správných celků a  některých 
správních řádů, ve kterém bu-
dou na jednom místě zveřej-
ňována znění všech právních 
předpisů vydaných jednotlivými 
územními samosprávnými celky 
a některými správními úřady.

Povinnost zřídit a  provozovat infor-
mační systém vyplývá Ministerstvu 
vnitra České republiky ze záko-
na č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních 
předpisů územních samosprávných 
celků a některých správních úřadů.

JAKÉ JSOU DOPADY PRO OBCE?
• Zcela nový způsob vyhlašování 

právních předpisů realizova-
ných prostřednictvím interak-
tivních elektronických formu-
lářů s intuitivním ovládáním.

• Snížení administrativy spočí-
vající v zasílání právních před-
pisů různým subjektům veřejné 
správy.

• Odpadnutí zákonné povin-
nosti vést evidenci právních 
předpisů.

PROČ SE VYTVÁŘÍ?
• Sjednocení způsobu vyhlašo-

vání právních předpisů, které 
nejsou publikovány ve Sbírce 
zákonů.

• Dostupnost všech obecně 
závazných vyhlášek a nařízení 
obcí a krajů na jednom „cent-
rálním“ místě.

• Přístupnost všem občanům 
i zástupcům veřejné správy 
způsobem umožňující dálkový 
přístup.

BLIŽŠÍ INFORMACE:
tel.: 603 190 675,

e-mail: odbordk@mvcr.cz

Odkaz na web:

www.mvcr.cz/odk2/clanek/odbor-
-verejne-spravy-dozoru-a-kontroly.

aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d
Zdroj: Ministerstvo vnitra 

České republiky

SAMETOVÝ VEČER FOLKOVÉ SVOBODY
Oslavili jsme 32  let od pádu komunismu v Československé republice, při vší úctě 
a respektu k historickým událostem odehrávajících se za nacistické okupace, mající 
pro naši společnost hlubší význam. Kam jsme od té doby došli?

Slavíme odchod komunistů ze sněmov-
ny, přičemž nám bude pravolevý poli-
tický střet chybět; tehdejší studentský 
vůdce Michal Mejstřík odmítá pojem 
„sametová“, jelikož značná část protes-
tujícího studentstva utrpěla dost vážná 
zranění; dle prvního polistopadového 
premiéra Petra Pitharta pak nešlo o re-
voluci, ale předání moci; nakonec v mé-
diích někteří z mojí generace – děti na-
rozené v 90. letech – debatují, co pro ně 
současné pojetí oslav 17.  listopadu zna-
mená. Oprávněně. Každý to vidí jinak. 
Však pro naši rodinu je den studentstva 
především oslavou maminčiných naro-
zenin, což svého času glosoval náš táta.
Jak se tehdy žilo, nedokážu posoudit, 
ačkoli je můj život plný různých vyprá-
vění od rodičů, prarodičů nebo přá-
tel. Oslavy uznávám se vším respek-
tem především kvůli tomu, co studenti 
a studentky shromáždění na Albertově, 
Vyšehradě a  Národní třídě dokázali, 
avšak rozumím kritickému pohledu. 
Nemohu podléhat nostalgii, protože 
jsem ji nezažil. Patřím tak k  těm, kteří 
hledají ve Dni boje za svobodu a demo-
kracii a  Mezinárodní den studentstva 
současné téma s  ohledem na budouc-
nost, abychom se po těch letech „vybo-
jované“ svobody nevrátili zpět.
Zbavili jsme se komunistů, ale jsou před 
námi větší úkoly, které mohou ovlivnit 
budoucí generaci. 
Stále jsou mezi námi ti, co nejsou plně 
rovnoprávní. Budeme muset smysluplně 
řešit nástrahy klimatické krize, pokud 
nic závratného neuděláme. Máme před 
sebou problémy bytové nebo energe-
tické krize. Nesmíme být lhostejní k to-
mu, co se děje v Polsku, Maďarsku ne-
bo Bělorusku. Nemůžeme postupně při-
hlížet vnitřní nesvobodě nejen u našich 

světových partnerů, o  jejichž porážku 
našim rodičům před více než třiceti lety 
šlo. Kdy, když ne teď, a kdo, když ne my, 
s tím něco neudělá?
Proto je potřebné kriticky pohlížet na 
kroky vysněné vlády. Nemysleme si, že 
to teď, po 12. předsedovi vlády, bude 
všechno lepší. Nebude, nemusí být.
Den svobody byl tak pro mě kulturním 
zážitkem v josefovském Bastionu 4, kde 
Pavel Šimek pořádal folkový večer a zís-
kal tak azyl po ukončení folkových kon-
certů kvůli prodeji penzionu Expanze, 
proto nechybělo poděkování manželům 
Plecháčovým. Předehrou byla Diana od 
Milana Chladila v podání žačky Kamily 
Škvrnové. Poté přišel na řadu skvě-
lý kytarista Jarda Hnízdil se svými au-
torsky romantickými, ale také meta-
forickými písněmi, se kterými jsme se 
mohli vztáhnout k  myšlenkám odkazu 
svobody.
Závěr večera patřil právě zmíněné 
Kamile Škvrnové se skupinou Jinotaj 
a hostující Petrou Chmelařovou. Nabídli 
nám poměrně krátké písně odrážejí-
cí autorčino nitro, mírnou sebeironii 
a  hravost. Mohli jsme tak odcházet pl-
ni vydatného zážitku z  toho, o  co teh-
dy před třiceti dvěma lety lidem šlo. 
Svobodně se projevovat, svobodně po-
slouchat autorské písně a nebát se jeho 
rozpuštění nebo rozehnání. Mladé ge-
neraci předat štafetu svobodného a kri-
tického myšlení. Je to na nás všech.
Organizátor nás na závěr ubezpečil, že 
pokud se nic závažného nestane, má-
me před sebou desítku takových setká-
ní. Příště nás čeká vystoupení klavírníka 
Petra Bischofa a písničkáře Jiřího Pilaře 
17. prosince na stejném místě.

Petr Hrudka

SDH JAROMĚŘ  
PODPORUJE PROJEKT

RECYKLUJTE S HASIČI
Nemusíte nikam jezdit, přijedeme až 

k vám domů, stačí zavolat.
 

tel.: 733 170 509 
VAŠÁTKO KAREL

 
PODĚKOVÁNÍ  
za krásné představení Sluha dvou 
pánů, které se odehrálo 19. 11. 2021 v 
Městském divadle v Jaroměři, celému 
divadelnímu souboru Vrchlický, 
především však představiteli hlavní 
role Milanu Hrycíkovi. 

Fanynky z Mimoně
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UPOZORŇUJEME NA ZMĚNY U MÍSTNÍHO POPLATKU 
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD OD 1. 1. 2022

MÍSTNÍ POPLATEK ZA OBECNÍ 
SYSTÉM ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ
Dnem 1.  ledna 2022 vstupuje v platnost 
nová Obecně závazná vyhláška měs-
ta Jaroměře č.  3/2021 o  místním po-
platku za obecní systém odpadového 
hospodářství.
Obecně závaznou vyhlášku města 
Jaroměře najdete na webových strán-
kách města (https://www.jaromer-jo-
sefov.cz/mestsky-urad/uredni-des-
ka/ - v  sekci obecně závazné vyhlášky 
a nařízení).
Na základě novely zákona č.  565/1990 
Sb., o místních poplatcích, která se týká 
místního poplatku za komunální odpad, 
dochází, mimo jiné, k významným změ-
nám uvedeným níže.

Poplatek platí:
• fyzická osoba přihlášená v obci, 

platí i pro všechny druhy pobytů 
podle zákona upravujícího pobyt 
cizinců na území České republiky,

• vlastník nemovité věci zahrnující 
byt, rodinný dům nebo stavbu 
pro rodinou rekreaci, ve které 
není přihlášená žádná fyzická 
osoba a která je umístěna na 
území obce.

Nově od 1. 1. 2022 se poplatníkem stá-
vá nejen fyzická osoba, tak jak tomu by-
lo již v minulosti, ale i právnická osoba, 
která je vlastníkem nemovité věci za-
hrnující byt, rodinný dům nebo stav-
bu pro rodinou rekreaci, ve které není 

přihlášená žádná fyzická osoba.
Nově od 1.  1.  2022 zaniklo osvobození 
od poplatku z titulu vlastnictví nemo-
vitosti, ve které nebyla přihlášená žád-
ná fyzická osoba, pro osoby přihlášené 
v obci.
Žádáme všechny vlastníky nemovité 
věci, kteří již takto neučinili, aby poda-
li ohlášení k místnímu poplatku nejdé-
le do 31. 1. 2022.

Povinnost ohlášení vzniká všem, kdo
• vlastní rodinný dům, ve kterém 

není přihlášená žádná fyzická 
osoba,

• vlastní rekreační objekt, ve 
kterém není přihlášená žádná 
fyzická osoba,

• vlastní byt, ve kterém není 
přihlášená žádná fyzická osoba.

Vzhledem k  tomu, že přihlášený pobyt 
se váže u bytového domu k číslu popis-
nému a není možné určit vazbu na byt, 
žádáme všechny vlastníky bytů, ve kte-
rém sami nemají přihlášený pobyt, aby 
podali ohlášení k  místnímu poplatku 
a  zároveň písemně oznámili, zda v  ná-
mi požadovaném období byl někdo v ne-
movitosti přihlášen k pobytu.
Pokud je v Katastru nemovitostí zapsá-
no více vlastníků, podává se jedno ohlá-
šení k místnímu poplatku. Spoluvlastníci 
si mezi sebou vyberou zástupce, který 
ohlášení k nemovitosti podá.
Potřebné tiskopisy si můžete od 
1.  1.  2022 vyzvednout osobně na odbo-
ru plánovacím a  finančním Městského 

úřadu v  Jaroměři, 1. patro, číslo dve-
ří 111. Tiskopisy najdete i  na webových 
stránkách města Jaroměře (www.jaro-
mer-josefov.cz/mestsky-urad/odbory-
-mu-1/odbor-planovaci-a-financni/
zadosti-a-formulare/).
Vyplněné tiskopisy doručte osob-
ně na odbor plánovací a  finanč-
ní Městského úřadu v  Jaroměři, 1. pat-
ro, číslo dveří 111. Tiskopisy můžete za-
slat na adresu Městský úřad Jaroměř, 
nám. Československé armády 16, 551 01 
Jaroměř, prostřednictvím poskytovate-
le poštovních služeb nebo podat dato-
vou zprávou podepsanou způsobem, se 
kterým jiný právní předpis spojuje účin-
ky vlastnoručního podpisu.
Upozorňujeme občany i na další změ-
ny, které se týkají správy poplatku za 
obecní systém odpadového hospodář-
ství, jako je ohlášení údajů rozhodných 
pro vznik osvobození od poplatku a no-
vě stanovená lhůta pro jejich ohláše-
ní. Bližší informace rádi poskytneme 
na telefonních číslech 491 847 238 nebo 
491 847 231.
Městský úřad v  Jaroměři, jako správce 
poplatku, se bude i  nadále v  maximál-
ní možné míře snažit informovat o plá-
novaných či schválených změnách, tý-
kajících se místních poplatků. Tyto in-
formace naleznete ve Zpravodaji měs-
ta, na webových stránkách města, na 
facebooku a  v  blízké budoucnosti i  na 
Portálu občana.

Iveta Neumannová, vedoucí 
odbor plánovací a finanční

PODZIM U PUŠTÍKŮ
Se školním rokem započaly i pravidelné středeční a čtvrteční schůzky našeho oddílu. Ve středu, kdy se scházejí děti od 4. třídy vý-
še, jsme trávili čas na tůňkách (slepé rameno řeky Labe), kde jsme studovali tamější faunu a flóru a upravovali prostředí, abychom 
přilákali další živočišné druhy.

S  těmi menšími, kteří na-
vštěvují čtvrteční družinu, 
jsme se věnovali poznává-
ní stromů a ptáků, vyrábě-
ní a hraní her.
Kromě oddílových schůzek 
se také účastníme akcí, kde 
můžeme přiložit ruku k dí-
lu. V uběhlém čtvrtletí jsme 
pomáhali na Josefovských 
lukách, se sázením bylin a  okrasných 
květin před naší klubovnou (u  lékár-
ny pod náměstím), nebo také na Holého 
stráni mezi Jezbinami a  Semonicemi, 
kde jsme čistili louku od popadaných 

větví a posekané trávy.
Ale aby to nevypadalo, že 
stále jen pracujeme… umí-
me se také bavit. Rádi po-
znáváme nová místa a  zá-
koutí naší vlasti. O podzim-
ních prázdninách jsme se 
vypravili na Malou Skálu, 
konkrétně pod skalní hrad 
Vranov – Pantheon. V oko-

lí jsme navštívili další zajímavá mís-
ta (hrad Frýdštejn, Drábovnu, a  dal-
ší). Nemohli jsme si nechat ujít ani ská-
ly, kterých bylo nespočet, a sváděly nás 
k jejich prozkoumávání.

Podzim jsme uzavřeli rukodělkami. 
Koupelová sůl, mýdlo, svíčka… ideální 
trojkombinace pro relaxaci. Přáníčka, 
podšálky, leptání na skleničky a  další. 
Možností bylo požehnaně a každý si tak 
mohl vyrobit a odnést malé dárečky pro 
své blízké nebo jen tak pro radost.
Za tyto tři měsíce jsme toho stihli 
opravdu mnoho a další máme ještě před 
sebou. Teď už nezbývá nic jiného, než si 
přát, abychom se mohli i  nadále schá-
zet, pokračovat na rozpracovaných pro-
jektech a začít třeba i něco nového.

ČSOP Puštíci Jaroměř
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MATEŘINKY NA STÁŽI – JEDEN DEN V ZAČÍT SPOLU V PARDUBICÍCH
Mateřské školy na Jaroměřsku pracují dlouhodobě na svém rozvoji s paní Věrou Krejčovou PhD., lektorkou programu Začít spolu 
a prvky tohoto programu již aplikují ve svých mateřských školách. Upravily své prostory tak, aby děti mohly pracovat v centrech ak-
tivit a podpořily tak větší samostatnost dětí, skupinovou práci a umožnily dětem možnost výběru aktivit.

Ale šedivá je teorie a zelený strom živo-
ta. Lépe je věci vidět na vlastní oči než 
o  nich jen slýchat, a  tak Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání na Jaroměřsku 
zorganizoval celodenní stáž v Mateřské 
škole Pastelka v Pardubicích a Mateřské 
škole Řestoky. Zájem o  stáž byl velký, 
a tak jsme se domluvily rovnou na dvou 
výpravách na začátku listopadu 2021.
Program Začít spolu klade velký důraz 
také na podporu dobrých vztahů ro-
dičů – dětí – učitelů, a tak ráno na dě-
ti a jejich rodiče čeká tzv. „zpráva dne“. 
Jedná se o velmi krátký úkol, který pod-
poruje vzájemný vztah rodičů s  dět-
mi. Dále jsme se účastnily ranního kru-
hu, ve kterém si děti sdělují své nálady 
a pocity a otvírá se zde také výukové té-
ma dne. Děti se také protáhnou, zatan-
cují si, zazpívají, procvičí mluvidla a na-
startují se do práce v  centrech aktivit, 
ve kterých mohou rozvíjet svoje schop-
nosti a  dovednosti hravou formou. Při 
stáži jsme viděly centrum zaměřené 
na pohyb (opičí dráha), centrum ateli-
ér (výroba draků), centrum malých her 
(procvičování tvarů a  barev), centrum 

laboratoř (pokus s barvami) a centrum 
čtení a písmen.
Po krátké reflexi aktivit s dětmi jsme si 
mohly prohlédnout celou školku a  ná-
sledně se nám věnovala paní ředitel-
ka, která byla připravená zodpovědět 
všechny naše otázky k organizaci výu-
ky. Bylo to podnětné povídání, stejně ja-
ko celá školka. Odpoledne jsme přejely 
do Řestok, kde se pyšní „ukázkovou pří-
rodní zahradou“, která je unikátní tím, 
že se na její tvorbě podíleli nejen paní 
učitelky, ale také rodiče a  děti. Vše do 
sebe zapadá a nic není nahodilé. 
Divíte se, proč jsou na plotě pověšené 
holínky? Nemusíte. Opět velmi vstřícná 
paní ředitelka vám vysvětlí, že v  těch-
to holínkách je sláma, ve které žijí škvo-
ři. A  tito škvoři požírají mšice na zele-
nině pěstované hned vedle. Takže ne-
musí používat žádné chemické postři-
ky. Ptáte se, co se stane se slámou z blu-
diště? Opět se vám dostane okamžité 
odpovědi – sláma se použije pod herní 
prvky a na záhony.
Nadšení paní učitelek, které jsme na-
vštívily se přeneslo i  nás a  přemýšlely 

jsme, jak inspiraci ze stáže zařadíme do 
praxe našich školek. 
„Neustále jsem totiž měla pocit, že to 
nejde. Ale ono to jde a  jak krásně! Když 
jsem sledovala práci učitelky, uvědomila 
jsem si, jak moc potřebuji nejdříve zklid-
nit sebe. Hodit se do pohody, neustále je 
na čem pracovat“, uvedla jedna z účast-
nic stáže z  Mateřské školy ve Velkém 
Třebešově.
I  pedagogové ze základních škol 
se o  program Začít spolu zajíma-
jí. V Základní škole v Rychnovku – Zvoli 
proběhla letní škola s  lektorkami orga-
nizace Step by step ČR a  3.  listopadu 
jsme se opět sešli, abychom konzultova-
li zavedené prvky do našich tříd.

Mgr. Michaela Brandová
Projekt Místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání Jaroměřsko

Projekt 
CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/17_047/0008602 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro 
ORP Jaroměř

HALLOWEEN V MŠ 
ZAVADILKA

A  je tu konec října… Pro nás 
ve školce to znamenalo jediné: 
Halloween a  Dušičky. Tyto svát-
ky jsou nám sice známé, ale ně-
kdy opomíjené. Děti se dozvěděly, 
v jakých zemích se Halloween slaví 
a jaké tradice držíme u nás.

Rozhodli jsme se, že si takový Halloween 
vyzkoušíme a do příprav zapojíme i ro-
diče dětí. Svátek jsme zahájili tvořivou 
dílnou „Maminko, tatínku vydlabej si se 
mnou doma dýni“. Děti s rodiči vydlabá-
vali různorodé dýně, protože fantazii se 
meze nekladou, kterými jsme následně 
vyzdobili celý areál školky. 
Každé ráno děti do školky doprováze-
la světýlka z vydlabaných dýní. Naladili 
jsme skvělou podzimní atmosféru, ze 
které byli všichni nadšeni.
Děti se převlékly do masek a  třídy by-
ly strašidelně vyzdobené. Naším hlav-
ním cílem bylo, aby si děti odnesly skvě-
lý zážitek z her, činností a netradiční at-
mosféry. Chtěli jsme také upevnit ko-
lektiv a  hlavně naplno si užívat oslavy, 

SEMINÁŘ PRO RODIČE
Dne 2. 11. se otevřely školní dveře ZŠ Boženy Němcové pro rodiče žáků. Přišli 
z  důvodu nabídky semináře, jehož náplní bylo přiblížení podporujícího přístupu 
k dětem, jenž cílí na jejich sebeřízení a samostatnost.

Lektorce Petře Dočkalové se povedlo 
vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém 
měl každý možnost sdílet svou zkuše-
nost a pokládat otázky ohledně výcho-
vy dětí.
Petra Dočkalová působí jako terén-
ní učitelka, má mnoholetou zkuše-
nost s  vedením a  vzděláváním dětí. 
Východiska své práce čerpá z  moder-
ních studií o fungování lidského mozku. 
Na jejich základě pak definuje a aplikuje 
principy práce s dětmi tak, aby dochá-
zelo k  jejich rozvoji a seberozvoji. Celý 

seminář začal definováním kompetencí 
dětí pro 21. století. V jeho průběhu pak 
došlo k vyjasňování pojmů: důvěra, ne-
násilná komunikace, oboustranný re-
spekt, přirozený důsledek.
Vzhledem k tomu, že se jedná o atrak-
tivní téma, plánuje se již nyní další na-
vazující seminář.
Za možnost realizace tohoto semi-
náře patří dík Darině Bártové z  MAP 
II Jaroměř (Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání Jaroměř).

Mgr. Miloš Smetana

která se do některých českých domác-
ností nedostane.
Ráno jsme si předvedli masky a  hned 
poté se pustili do strašidelných her. 
Po takové aktivitě jsme si chtěli odpo-
činout, tak jsme se rozhodli pro face 
painting (malování na tvář). Nesmíme 
však zapomenout na dlabání dýně, kte-
ré si děti užily na maximum. Ten úžasný 

nepořádek, který po nás zůstal, snad 
nepotěšil jen naši paní uklízečku.
Na závěr jsme se hezky rozloučili a  ze 
strašidelné školky jsme už odcházeli ja-
ko usměvavá strašidýlka.
Děkujeme všem rodičům za skvě-
lou spolupráci a  nádherně připravené 
kostýmy.

kolektiv MŠ Zavadilka



10

| ŠKOLSTVÍ 

 

Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř 
Prosinec 2021 

 

Vychází prosincové číslo časopisu ZUŠkoviny 
 

6. pondělí, 18:30 hod., koncertní sál školy 
Adventní koncert 

7. úterý, 17:00 hod., koncertní sál školy 
Třídní koncert žáků Ivany Kubíčkové 

(klavír) 
8. středa, 18:00 hod., koncertní sál školy 

Třídní koncert žáků Markéty Kočí  
a Romana Horského 

(housle, pozoun, zobcová flétna) 
11. sobota Umělecká kolonie Bastion IV, Josefov 

Adventní jarmark 
„Když v prosinci mrzne a sněží…“ žáci LDO 

Adventní prozpěvování, komorní sbor Bel Canto

15. středa, 18:00 hod., koncertní sál školy 
Vánoční koncert 

16. čtvrtek, 17:00 hod., koncertní sál školy 
Třídní koncert žáků Kateřiny Jirkové 

(klavír) 
informace pro rodiče: 

23. 12. – 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny 
Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, tel.: 491 812 356 

Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř. 
www.zus-jaromer.cz 

 
 

OSTROV PLAVE
Žáci druhých a třetích tříd absolvu-
jí i v tomto období plavecký výcvik 
v rozsahu deseti lekcí v krytém ba-
zénu v Dobrušce. 

Děti jsou nadšené z jízdy autobusem, sa-
motné plavání se jim samozřejmě také 
moc líbí. Podle výkonnosti jsou žáci roz-
děleni do pěti družstev, v nichž se přimě-
řeně svým možnostem a  dovednostem 
rozvíjejí. Příjemným zpestřením je pra-
videlná návštěva páry. Pokud mají chuť 
a  dostatek odvahy, mohou si vyzkoušet 
i  skok do bazénu z  třímetrového prkna. 
Na každou lekci se všichni žáci velice těší.

Mgr. Denisa Bedleková

PRŠ, ZŠ A MŠ JOSEFA ZEMANA NÁCHOD
VYBRALI JSME Z NAŠICH AKCÍ:

DRAKIÁDA V JOSEFOVĚ
K  neodmyslitelným tradicím spojený-
mi s  podzimními měsíci patří mimo ji-
né i  pouštění draků. V  letošním škol-
ním roce tomu nebylo jinak ani na naší 
škole. Oproti předcházejícím akcím by-
la drakiáda obohacena o nový nápad – 
a to, aby žáci v rámci polytechnické gra-
motnosti v předmětu Pracovní činnosti 
vyrobili draky pro každou třídu. To by-
la obrovská výzva! Nakoupilo se potřeb-
né materiální vybavení (tyčky, fólie, izo-
lepy, barvy, motouzy) a začalo se praco-
vat. Před samotnou výrobou byli všich-
ni seznámeni s  technologickým postu-
pem, protože úkol pro každého zněl ne-
jen vyrobit draka, ale hlavně i  zabez-
pečit jeho schopnost létat. Nakonec se 
zhotovilo celkem šest papírových dra-
ků, což bohatě postačilo na pokrytí po-
třeb celé školy. Při zkouškách sice došlo 
k poškození tří výrobků, ale i to je přiro-
zené, neboť chybami se člověk učí.
A  pak nastal den D! Akce probíhala na 
rozlehlé louce v  Jaroměř  – Josefově. 
Každá třída dostala svého draka a  to-
ho si pak žáci půjčovali mezi sebou. Po 
počátečních obavách, zda výtvory, kte-
ré vyžadovaly tolik úsilí, budou létat, 
se tyto pochyby postupně rozplynu-
ly a celá akce se zdařila. Létali jak dra-
ci vlastnoručně vyrobení i  ti zakoupe-
ní. Žáci si dopoledne užili, zasportova-
li si a  do své školy odcházeli s  novými 
dojmy. Zvlášť dobrý pocit měli chlapci 
a děvčata z IX. třídy, neboť ti se podíleli 

na jejich výrobě a  zároveň je hřálo za-
dostiučinění, že něco dobrého udělali 
pro své mladší spolužáky.

Ing. Petr Zlatník

HALLOWEENSKÝ TÝDEN
První týden v  listopadu 2021 se nesl ve 
znamení Halloweenu. Děti se dozvědě-
ly, co tento svátek znamená, kde a jak se 
slaví. Celý týden vypracovávaly zábavné 
pracovní listy s  touto tématikou, vyrá-
běly strašidýlka z  vlny, vytvářely obrá-
zek s halloweenskými motivy a v nepo-
slední řadě ve cvičné kuchyňce upekly 
mumie z párečků a listového těsta.
Tyto dny jsme si všichni velmi užili a vě-
řím, že se všichni účastníci i  spoustu 
nových věcí naučili.

Mgr. Alžběta Macková

CONVIVIUM
NA PŘELETU NAD 

LOUTKÁŘSKÝM HNÍZDEM 
V PRAZE

Po účinkování v národních ko-
lech přehlídek Mladá scéna, 
Loutkářská Chrudim a Jiráskův 
Hronov byl soubor Convivium 
ve složení Jan Kosejk, Karolína 
Novotná a  Tereza Prokešová 
pozván s inscenací „Hra o duši“ 
na začátku listopadu do divadla 
Minor v Praze.

Přelet nad loutkářským hnízdem 
je vrcholnou oborovou přehlídkou 
loutkového divadla, profesionální-
ho, nezávislého a amatérského a ka-
ždoročně přináší nejlepší a  nejin-
spirativnější inscenace za uplynu-
lou divadelní sezónu. Právě proto 
si vždy pozvání „našich“ inscena-
cí do takové společnosti velmi váží-
me. V  minulosti se na Přeletu hrá-
lo „Osudové kolo“, „Tygr Thomase 
Tracyho“, „Kázání děvčátkům a sleč-
nám“, „O šmolíčkovi“ a v loňském ro-
ce „Erben 1862“, který byl streamo-
ván z  Divadla NaČerno. „Hra o  du-
ši“ je inspirována motivem z  po-
hádky bratří Grimmů „Bezruká dív-
ka“ a  povedlo se ji připravit v  rám-
ci loňské distanční výuky a nazkou-
šet od května do června, kdy měla 
komorní premiéru v Hradci Králové 
na Audimaforu a během přehlídek se 
stále dokončovala a ladila.

Za čas, energii a nasazení  
souboru děkuji! 
Jarka Holasová
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DNY OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 

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

PÁTEK            3. PROSINCE 2021
SOBOTA  5. LEDNA 2022
SOBOTA  12. ÚNORA 2022

Všeobecné informace k přijímacímu 
řízení podá vedení školy. Možnost 

individuálních konzultací.

KONTAKT:  
734 319 797, 605 532 763 

 

e-mail: sekretariat@ssrjaromer.cz

https://ssrjaromer.
cz/pro-uchazece/

dny-otevrenych-dveri/

ROZŠÍŘENÍ BETLÉMU NA 
JAROMĚŘSKÉM NÁMĚSTÍ

Žáci Střední školy řemeslné 
v Jaroměři pod vedením učitelů od-
borného výcviku zahájili práce na 
rozšíření originálního betlému, kte-
rý se již po dobu loňského adventu 
významně podílel na vytváření vá-
noční atmosféry v  samém centru 
města – na jeho náměstí.

Stávající, příjemně nasvětlená, kontu-
ra výjevu narození Ježíška v chlévě bu-
de doplněna o  dřevěné jesle, ohradu 
a kovanou ovci a beránka. Času je málo, 
a tak nezbývá než popřát, aby šla práce 
od ruky a její výsledek dodal návštěvní-
kům místa tolik potřebný klid a pohodu 
v dnešní nelehké době.

Miloš Tichý 
Střední škola řemeslná

JAROMĚŘSKÝ HOKEJ SE DOČKAL OCENĚNÍ
Základní část Krajské ligy hokejistů Královéhradeckého a Pardubického kraje jde do finále. Tým Jaroměře se od začátku soutěže držel 
na předních příčkách. Vinou nemocí a zranění ale musel v poslední době nastupovat v oslabené sestavě, což se projevilo na výsledcích.

Borci v  modro–bílých dresech se lvem 
na hrudi měli přesto v době psaní toho-
to článku velké šance na postup do nad-
stavbové skupiny A. Díky tomu by ve 
zbytku sezony mohli měřit síly i  s  eli-
tou Pardubického kraje. Branku jaro-
měřského týmu strážil během podzi-
mu nejčastěji Michal Vich, záda mu kry-
li Aleš Mráček a Michael Prokš. Obranné 
řady diriguje zkušený Martin Vágner 
a v útoku se zatím nejvíce daří Tadeáši 
Kociánovi, který si v  kanadském bodo-
vání drží průměr více než bod na zápas. 

Oslabenou sestavu často doplňují hráči 
z juniorky, kteří díky tomu získávají mezi 
dospělými cenné zkušenosti.
Jaroměřský hokej se dočkal i  význam-
ného ocenění. V  rámci slavnostního 
GALAVEČERA v  sále Důstojnické be-
sedy, který se konal na státní svátek 
17.  11.  2021, převzal Cenu města za zá-
služnou činnost v oblasti sportu Radim 
Syrovátko. Dlouholetý mládežnický tre-
nér vychoval celou řadu nadějných ho-
kejistů. Radim je duší a  největší hyb-
nou silou mládežnického oddílu HCM 

Jaroměř. Přestože se svými svěřenci do-
sahuje velmi dobrých výsledků, vede 
je hlavně ke kolektivnímu pojetí, čest-
nosti a  respektování pravidel fair play. 
Ocenění města je rozhodně ve správ-
ných rukou.
Aktuality, reportáže nebo pozvánky 
na zápasy týmu HC Jaroměř sledujte 
na www.hcjaromer.cz, případně na 
www. facebook.com/hcjaromer.cz.
Vše o jaroměřském mládežnickém hokeji 
najdete na www.hcmjaromer.cz.

Petr Záliš

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
V NÁCHODĚ 

PŘIVÍTALO ŽÁKY 
BOŽENY

Žáci čtvrtých a  pátých tříd se 
vydali v  prvních listopadových 
dnech vyzkoušet své teoretické 
i  praktické znalosti a  dovednos-
ti na dopravní hřiště v Náchodě.

Zalíbilo se jim na první pohled, ale než 
se mohli rozjet na kole, museli si po-
slechnout, připomenout a doplnit in-
formace o správné výbavě kola i cyk-
listy, o  značkách a  komplikovaných 
křižovatkách.

ZŠ JOSEFOV SÁZELA OVOCNÉ STROMY
V pátek 5. 11. 2021 se i přes nepřízeň počasí (bylo chladno a větrno) konala na lou-
ce před naší školou dopolední akce, kterou většina dětí ještě nezažila. Po domluvě 
našeho pana ředitele Mgr. Lukáše Zvěřiny a pana starosty Josefa Horáčka se roz-
hodlo, že se holá travnatá plocha před naší školou osadí ovocnými stromy (jabloně-
mi, hrušněmi, třešněmi).

Jednotlivé třídy postupně přicházely 
a měly na starosti zasázet svůj vybraný 
strom. Nejprve se musela vykopat po-
mocí krumpáčů a  lopat poměrně hlu-
boká díra, do které se nalila konev vo-
dy, pak se do ní zatloukl kůl jako budou-
cí opěra stromu. Ke kůlu se dal strom 
a  začalo se s  postupným přihrnová-
ním hlíny a drnů, aby kořeny byly dobře 
uchyceny. Nezapomnělo se ani na tab-
letky s  hnojivem. Strom se pak uchytil 
na několika místech ke kůlu a obalil se 
pletivem, aby ho v zimě neokousala les-
ní zvěř. Nakonec bylo nutné strom po-
řádně zalít, takže bylo potřeba nanosit 
deset kýblů s  vodou. U celého procesu 

samozřejmě asistovali zkušení zahrad-
níci, kteří dětem říkali, co mají dělat. Ti 
také přivezli pracovní nástroje a stromy. 
Pro děti to byla příjemná změna opro-
ti klasické výuce, protože se pracovalo 
manuálně na čerstvém vzduchu, a  tak 
někteří zažili trochu jinou dřinu než je-
nom tu v podobě učení. Bylo hezké sle-
dovat, jak se děti střídají v  práci, jak 
starší ročníky pomáhají s vykopáním dí-
ry těm mladším a  jak vybraní žáci rá-
di doběhli pro vodu na školní zahradu. 
Tato akce byla ojedinělá, ale všem zú-
častněným se moc líbila.

Mgr. Michaela Langová 
Základní škola Josefov

Žáci pátých ročníků měli příležitost 
ověřit si pak v  testu, jak dobře jsou 
teoreticky připraveni na samostat-
nou cestu po našich silnicích. Průkaz 
cyklisty, který po úspěšném zvládnu-
tí testu získali, byl milou odměnou za 
chvilku strachu z neúspěchu.
Potom již nic nebránilo tomu, aby si 
nasadili přilby a  vyjeli na průzkum. 
Přísní komisaři je písknutím upozor-
nili, když vyjeli na červenou, zapo-
mněli ukázat změnu směru jízdy, či se 
jinak prohřešili proti dopravním pra-
vidlům. Ale domluva byla vždy las-
kavá, a tak se vůbec nikomu nechtě-
lo vzdát se kola a vydat se autobusem 
domů.

Děkujeme. Mgr. Jana Nálevková
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FAMÓZNÍ PODZIM FOTBALISTŮ
Tak jsme se krajského přeboru dospělých dočkali až nečekaně rychle! Po odřeknutí účasti Olympie Hradec Králové bylo vedoucí po-
stavení FK Jaroměř v nedohrané I. A třídě odměněno vysněným postupem.

Úvodní zápas nás čekal v  sobotu 
31.  7.  2021 v  Jičíně. Po opatrném začát-
ku z obou stran udeřil v 18. minutě Gorol 
a jak se později ukázalo, byl to rozhodu-
jící moment zahajovacího duelu. Druhý 
poločas měli domácí územní převahu, 
ale brankář Červenka branku uzamkl. 
Z rychlých protiútoků měl více šancí náš 
celek a  proto je výsledek 0:1 zaslouže-
ný. V  domácím utkání s  Hořicemi mě-
la Jaroměř před slušnou návštěvou 362 
diváků stálou převahu. Hosté měli pro-
blémy se sestavou a tak se soustředili na 
obranu. Utkání rozhodl v  poslední mi-
nutě prvního poločasu opět Gorol, je-
hož nechytatelná střela se odrazila od 
tyče do sítě. V  druhé části se nám po-
dařilo vytvořit několik gólových příleži-
tostí, ale výsledek 1:0 zůstal nezměněn. 
Ve 3. kole se náš celek představil na hři-
šti lídra tabulky, mužstva Slavia Hradec 

Králové. Domácí hráči útočili více, ale 
z první vážnější akce udeřil v 15. minutě 
hlavou Votrubec. Po přestávce Slavia 
stupňovala tlak a vyrovnala. V 79. minutě 
však Petráček, který byl na hřišti pou-
hých šest minut, naběhl na centrovaný 
míč a nekompromisně zavěsil. V posled-
ních minutách jsme do otevřené obra-
ny běželi dvakrát sami na branku, ale bez 
gólového efektu. Zasloužená výhra 1:2 po 
skvělém taktickém výkonu nás posunula 
na 2. místo tabulky! V dalším kole zavítal 
do Jaroměře před zraky 402 diváků nový 
lídr Cidlina Nový Bydžov a tak šlo o sou-
boj dvou dosud nejlepších celků. V 21. mi-
nutě dal Kocourek vedoucí gól domá-
cích, když míč nečekaně proklouzl mezi 
nohama hostujícího brankáře. Celý polo-
čas jsme byli jasně lepším celkem. Hned 
na začátku druhé části však hosté vy-
užili naši riskantní rozehrávku dozadu 

a  snadno vyrovnali. V  79. minutě přišel 
rozhodující okamžik, když hráči Cidliny 
po rohovém kopu otočili výsledek na 1:2. 
Je však třeba říct, že po vyrovnávacím 
gólu byli lepším mužstvem. V Libčanech 
tradičně prohráváme a tak jsme to chtě-
li změnit. Střelecký den měl Kocourek, 
který nedal v  34. a  48. minutě domácí-
mu brankáři šanci. A když Votrubec při-
dal v 60. minutě třetí gól, bylo rozhodnu-
to. Posledních deset minut jsme si zkom-
plikovali zbytečným faulem, ale protože 
brankář Červenka penaltu chytil, zrodil 
se nečekaný výsledek 0:3. V  6. kole za-
vítal do Jaroměře celek Dobrušky. Hosté 
překvapili skvělým startem na míč, byli 
lepším mužstvem, ale do přestávky žád-
ný gól nepadl. Druhá část už byla v režii 
Jaroměře, když o  výsledku 2:0 rozhod-
li v 61. minutě důrazný Votrubec a v 86. 
minutě z  rychlého protiútoku Miloš 

Exnar. Na oba góly nahrál s velkým 
nasazením hrající Kocourek. Ve 
Vysoké nad Labem měli domácí 
hráči první poločas více gólových 
šancí, ale rozhodující okamžik 
utkání přišel těsně před pře-
stávkou, kdy jaroměřský bran-
kář Červenka skvělým zákro-
kem „zlikvidoval“ pokutový kop. 
Ve druhé části se v  50. minutě 
Votrubec otočkou uvolnil a nedal 
domácímu brankáři šanci zasáh-
nout. V 80. minutě Miloš Exnar 
táhlou střelou z  rohu trestného 
území zvýšil a zdálo se být roz-
hodnuto. Hostitelé však za dvě 
minuty snížili, čímž se postarali 
o dramatický závěr. Dvě minuty 
před koncem však potvrdil Miloš 
Exnar svůj střelecký den a upra-
vil na konečných 1:3. V domácím 

KLUB KUŽELKÁŘŮ NABÍZÍ 
PRONÁJEM KUŽELNY

Klub Kuželkářů nabízí pronájem ku-
želny a s tím spojené hraní kuželek. 
Hodina pronájmu činí 300 Kč a jed-
ná se o dvě hrací dráhy. Na naší ku-
želně je možné si zakoupit i  drob-
né občerstvení. Zájemci o pronájem 
ať kontaktují členy oddílu a dohod-
nou si termín pronájmu. Pro vstup 
do kuželny je nutné zajistit si halo-
vou obuv. Koho by tato hra zaujala, 
může se stát členem našeho kužel-
kářského klubu.

Kontaktní osoby:

Petr Hrycík tel.: 736 735 903, 
Pavel Řehák tel.: 777 801 820, 
Lukáš Ludvík tel.: 602 183 697, 
Jakub Hrycík tel.: 772 721 861,
Lukáš Rožnovský tel.: 606 425 353, 
Roman Kašpar tel.: 736 127 872

Milan Všetečka, předseda 
kuželkářského klubu

FLORBALOVÁ UTKÁNÍ  
V PROSINCI 2021

4. prosinec 2021
MSH Havířov v 19:30

1.liga, 17. kolo
Torpedo Havířov x TJ Sokol Jaroměř

11. prosinec 2021
ASVA Jaroměř v 19:00

1.liga, 18. kolo
TJ Sokol Jaroměř x TJ Slovan Havířov

18. prosinec 2021 
SH Sareza Ostrava v 17:00

1.liga, 19. kolo
FBC Letka Toman Finance Group x TJ Sokol 

Jaroměř
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VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
V PROSINCI 2021

sobota 04.12. od 14:00 do 16:00
neděle 05.12. od 14:00 do 16:00
sobota 11.12. od 14:00 do 16:00
neděle 12.12. od 14:00 do 16:00
sobota 18.12. od 14:00 do 16:00
pátek 24.12. od 12:30 do 14:00
sobota 25.12. od 14:00 do 16:00
neděle 26.12. od 14:00 do 16:00
pondělí 27.12. od 16:15 do 18:15
úterý 28.12. od 10:00 do 12:00
středa 29.12. od 14:00 do 16:00
čtvrtek 30.12. od 14:00 do 16:00
pátek 31.12. od 12:30 do 14:00

V LEDNU 2022
sobota 01.01. od 15:00 do 17:00
neděle 02.01. od 14:00 do 16:00

Vstup na zimní stadion povolen  
pouze při dodržení aktuálních  
protipandemických opatření.

utkání s Kostelcem nad Orlicí jsme by-
li favority, protože tabulkový rozdíl či-
nil deset bodů. Mimořádný výkon hostu-
jícího brankáře Matouška, který při ně-
kolika našich vyložených šancích skvě-
le zasáhl, však rozhodl o  první remíze 
jaroměřského celku a  to v  poměru 0:0. 
Protože penalty většinou umíme a bran-
kář Červenka se stává penaltovým spe-
cialistou, připsali jsme si v rozstřelu bod 
navíc. V  Chlumci nad Cidlinou jsme se 
utkali s  domácím B-mužstvem. V  první 
části měli blíž k vedení domácí, ale žádný 
gól nepadl. Hned po přestávce jsme však 
ve 49. minutě dostali gól ze dvou metrů, 
což nešlo nedat. V dalších sedmi minu-
tách se nám však podařilo běžet dvakrát 
na samotného brankáře, bohužel schá-
zela šikovnost. V  66. a  80. minutě vyu-
žili domácí hráči našich hrubých chyb 
v obraně, zvýšili na 3:0 a potom už jsme 
se těšili na konec utkání. V předehráva-
ném 15. kole k nám na státní svátek v úte-
rý 28. října přijelo Vrchlabí. První polo-
čas jsme si vytvořili čtyři vyložené šance, 
ale proměnili v 19. minutě jedinou. Hosté 
v 58. minutě vyrovnali, naštěstí však za 
dvě minuty potvrdil Petráček druhou 
brankou svůj střelecký den. Výhru pe-
četil v  poslední minutě Miloš Exnar. 
Na výsledku 3:1 měl lví podíl Pohořálek 
skvělými přihrávkami na druhý a  tře-
tí gól. V 10. kole jsme zajížděli do Rtyně 
v Podkrkonoší, kde má dočasný domov 
Červený Kostelec. Na hřišti, připomí-
nající polovinu válce, „přehlavičkoval“ 
v  5. minutě Valášek domácího obrán-
ce, ale již v  14. minutě bylo vyrovnáno. 
V dalším průběhu jsme měli velkou her-
ní převahu, bohužel bez gólového efek-
tu. Několik vteřin před koncem utkání 

však Votrubec opět hlavou rozhodl o vý-
sledku 1:2 pro Jaroměř. Po herní strán-
ce pod Jestřebími horami divizní výkon! 
V dalším kole jsme hostili Třebeš. První 
poločas se nám dařilo kombinačně a  již 
v 7. minutě využil Votrubec chybu při ro-
zehrávce hostů k vedení. Za sedm minut 
přidal druhý gól Miloš Exnar a vypada-
lo to na hladkou výhru. Potom však hos-
té po našem zbytečném faulu (míč už byl 
odehrán) z penalty snížili. Přesto se nám 
dařilo vytvářet další šance, ale bez vy-
užití. Na druhý poločas vystřídali hosté 
tři hráče a byli lepším celkem. Vyrovnat 
se jim však nepodařilo, a tak výsledek 2:1 
za krásného počasí před zraky pouhých 
134 diváků zůstal nezměněn. V Černilově 
domácí hráči vůbec nepřipomínali po-
slední celek tabulky. Bojovali jako lvi a fa-
vorizovaným hráčům Jaroměře nic ne-
darovali. Na výhru 0:2 se třetí celek ta-
bulky až nečekaně hodně nadřel. Skvělý 
den měl Kocourek, který ke gólům hla-
vou v 26. a 84. minutě ještě dvakrát na-
střelil tyč soupeřovy branky. Doma jsme 
s  Rychnovem nad Kněžnou sehráli vy-
rovnaný první poločas s šancemi na obou 
stranách. Jediným úspěšným střelcem 
byl v 26. minutě Kocourek, který dorazil 
střelu Votrubce. Druhou část jsme zahá-
jili čtvrthodinovým náporem, ale pojiš-
ťovací gól nepadl. V 58. minutě pak hosté 
po kopu z rohu vyrovnali a dá se říct, že 
výsledek 1:1 ubránili. V penaltovém roz-
střelu byli úspěšnější hráči soupeře, kteří 
po utkání odnesli svého brankáře ze hři-
ště na ramenou. V Polici nad Metují jsme 
si v prvních minutách utkání zřejmě ne-
uvědomili, že už nejsme v kabině, ale na 
hřišti. Za pouhých 25  minut se rozvlni-
la síť za naším brankářem třikrát a mohlo 

to být ještě horší. Potom Kocourek v 31. 
a 50. minutě snížil na rozdíl jedné branky 
a zdálo se, že se nadechujeme k náporu. 
Domácí hráči však pokračovali v  rych-
lých přechodech do útoku, při kterých 
nás často dostávali do role přihlížejících 
a  vyhráli přesvědčivě 5:2. V  posledním, 
předehrávaném utkání 16. kola k  nám 
přijel celek Jičína místo 7. 11. 2021 až o tý-
den později, protože bojoval s covidem. 
V  první části stříleli jen domácí, když 
v  30. minutě proměnil Votrubec penal-
tu a  těsně před přestávkou vsítil druhý 
gól Gorol. Druhý poločas zahájil soupeř 
velkým náporem a zaslouženě v 60. mi-
nutě snížil. Po krásné akci na jeden dotek 
však Miloš Exnar hokejovým „blafákem“ 
zvýšil na rozdíl dvou gólů a protože hosté 
měli při svých šancích vychýlenou muš-
ku, zůstal výsledek 3:1 nezměněn.
Na závěr statistika: 3. místo se ziskem 36 
bodů (11-1-1-3) skóre 28:17, z toho doma 18 
bodů (5-1-1-1), skóre 13:6. Venku: také 18 
bodů (6-0-0-2), skóre 15:11. Střelci bra-
nek: Kocourek 8, Votrubec 7, Exnar Miloš 
6, Petráček a Gorol 3, Valášek 1.
Upřímně řečeno – většina příznivců 
FK Jaroměř očekávala boj o  záchranu. 
Umístění na „bronzovém“ stupínku snad 
nečekal od nováčka krajského přeboru 
nikdo. S dostatkem bodů můžeme na ja-
ře předvádět fotbal bez obav o zachová-
ní nejvyšší krajské soutěže. Proto máme 
všechny předpoklady bavit diváky nej-
méně tak pohlednou hrou, jakou jsme 
předváděli v  podzimní části. Všem hrá-
čům i trenéru Miloši Exnarovi patří dík 
za skvělou reprezentaci Jaroměře!

Miroslav Martinovský 
Foto: Václav Mlejnek

SOUBOJ O ZLATOU MÖLKKU
I přes sychravý podzimní den přijelo do Josefova v sobotu 16. října patnáct dvo-
jic soutěžit ve hře mölkky. O motivaci bylo řádně postaráno, jelikož vítěz tur-
naje pro začátečníky i pokročilé hráče si mohl myslet na krásnou trofej v podo-
bě “zlaté mölkky”.

Týmy byly rozdělené do dvou základ-
ních skupin, kde se vzájemně utkaly ve 
dvou hrách. Zápasy se odehrávaly na 
pěti hřištích pokryté antukou a střetá-
vali se v přátelské atmosféře zkušenější 
hráči s úplnými začátečníky. První čty-
ři dvojice ze skupin postoupili do play-
-off o  vítězství a  na ostatní čekal pa-
vouk poražených. V souboji o finále se 
uskutečnil zápas mezi úřadujícími vice-
mistry ČR v  mölkkách (SEMTAMŤUK) 
a  našimi mistry ČR v  kubbu (KNS 
Našrot), kterým se podařilo vyhrát 

a  ve finále se utkat s  manželským tý-
mem VeJa (Veronika a Jaroslav Marko). 
Po napínavé koncovce znovu naši čle-
nové (Petr Forst a Karel Souček) zvítě-
zili a radovali se z prvního místa. Náš 
klub také reprezentoval Ivo Plecháč (7. 
místo), Patrik Velc (9. místo) a Markéta 
Nývltová (15. místo). 
Děkujeme za velikou účast a vytvoření 
příjemné atmosféry. Jsme rádi, že vidí-
me jak stálé tváře, tak i ty nové.

Vojtěch Plecháč 
Klub netradičních sportovců
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VÝSTAVA ŘEMESLNÉ TRADICE V JAROMĚŘI OTEVŘENA 
V MUZEU CERAMIKI V POLSKÉM BOLESLAWCI

Muzeum Ceramiki v Boleslawci hostí do 10.  prosince výstavu s  názvem „Řemeslné tradice v  Jaroměři“, kterou obě partner-
ská muzea uspořádala v rámci „měkké“ části projektu „Centra tradičních řemesel na Via Fabrilis“ dotačního programu Interreg 
V-A Česká republika – Polsko. Jde o druhou výstavu z tohoto cyklu „putovních“ výstav.

První výstava z  cyklu, s  názvem 
„Stvořeno z  hlíny“, byla uskutečněna 
v  letních měsících ve Stálé historické 
expozici v  Josefově a  seznamovala ná-
vštěvníky s bohatou historií výroby ke-
ramiky v Boleslawci.
Současná výstava prezentuje vystavo-
vanými exponáty a bohatým doprovod-
ným textem dvě skupiny řemeslných vý-
robků z Jaroměře. První, početnější sku-
pinou, jsou historické i současné „absol-
ventské“ výrobky studentů Střední ško-
ly řemeslné, jejíž tradice začíná již v ro-
ce 1887. Druhou skupinou vystavova-
ných exponátů jsou historické „muškař-
ské“ výrobky firmy A. Wenke a syn.
Velmi povedenou instalaci exponátů za-
jistili pracovnice a  pracovníci Muzea 
Ceramiki. I  přes protiepidemická opat-
ření byla účast veřejnosti na vernisá-
ži poměrně hojná. Po ukončení výsta-
vy v  Boleslawci bude přestěhována do 

Muzea regionu Kladsko, které je třetím 
partnerem projektu. Výstava kladské-
ho partnera bude naopak v letních mě-
sících instalována v prostorách naší jo-
sefovské expozice. Jejím zaměřením bu-
de zejména představení sklářské tradice 
tohoto regionu.
Více fotografií z  výstavy je možné 
shlédnout na webových stránkách 
Muzea Ceramiki, v  sekci „výstavy“: 
www.muzeum.boleslawiec.pl.
Při této příležitosti připojuji něko-
lik aktuálních informací k  rekonstruk-
ci sídla Městského muzea v  Jaroměři, 
tzv.  Wenkeova domu a  přilehlého dom 
č.  p. 91. Stavební práce, prováděné fir-
mou RITUS, probíhají v  uspokojivém 
tempu. Dokončena byla výměna střeš-
ního pláště na č.  p. 91 a  např.  rozvody 
elektřiny a vody v celém soudomí. Velmi 
také pokročily fasádní práce, včetně zá-
mečnických oprav původních výkladců 

a rámů oken. V zimních měsících by mě-
ly být interiéry z  větší části dokonče-
ny a firma přistoupí k pracím na dvoře. 
Vzhledem k  poměrně významným ví-
cepracím, mezi které patří např.  právě 
i výměna střešního pláště na č. p. 91, fir-
ma požádala k posunu termínu dokon-
čení prací o 3 měsíce. Toto, bohužel, po-
souvá i termín, kdy bude moci další do-
davatel mobiliáře nové stálé expozice, ve 
spolupráci s pracovnicemi a pracovníky 
muzea, začít s  instalací. Reálný odhad 
znovuzahájení plného provozu muzea 
tak lze nyní odhadnout na počátek říj-
na r. 2022. Pracovnice a pracovníci mu-
zea se v této době např. podílejí na rea-
lizaci dotačního projektu (zejména jeho 
„měkké části“, spočívající v uskutečňo-
vání výstav a četných workshopů), pro-
jektové a textové přípravě nových expo-
zic a plánovaných výstav, či na přípravě 
a  realizaci dalších dotačních projektů, 

JAŘINEC 2021 SE OSVĚDČIL!
V pátek 17. 9. 2021 byl zahájen druhý ročník nejen divadelního festivalu Jařinec, s letošním podtitulem Zářinec. A hned tento první 
festivalový den byl naplněn skvělými vystoupeními. Před Braunovým morovým sloupem zahráli Geisslers Hofcomoedianten trilo-
gii Malé příběhy velkého hraběte, která s láskou i nadhledem mapuje život a činy kukského hraběte Šporka, a tak se jednalo o za-
hájení naprosto adekvátní geniu loci jaroměřského náměstí.

Dispozice jaroměřského veřejného pro-
storu byla naplno využita i pro následu-
jící body programu  – koncert zpěvač-
ky a  muzikantky AN-NY způsobil ne-
tradičně magickou atmosféru v  při-
lehlém altánu v  Masarykových sadech. 
Večer byl zakončen připomínkou sta let 

loutkového divadla v Jaroměři v podobě 
oživlé výstavy, kterou připravili organi-
zátoři festivalu, členové Kolegia hrabě-
te Šporka. Při této příležitosti se mohli 
diváci setkat například s dvoumetrovou 
loutkou kráčící po hladině Labe.
Víkendový program Jařince se ode-

hrál v  prosto-
rech Národního pa-
mátkového ústavu 
v Josefově. Tamní dvůr, 
pro organizaci kultur-
ní akce jako stvořený, 
během soboty i nedě-
le hostil několik pohá-
dek pro děti s  dopro-
vodnými dílnami, ins-
cenaci S  čaganem la-
mag nohy intelektuál-
ně pojednávající o dě-
jinách a  krajině pro 
nás exotických Beskyd 
od souboru Akolektiv 
Helmut, fyzického 
básníka Petra Vášu, 
koncert hradecké 

písničkářky Anny Beckerové za dopro-
vodu cellisty Matěje Čapka a  inscena-
ci jaroměřského souboru Convivium 
Erben 1862. Místním divákům jsme se 
pokusili nabídnout program blízký na-
šim srdcím, a zdá se nám, že každý jeho 
bod stál za návštěvu.
Vřelou atmosféru Jařince tvoří také ob-
čerstvení složené zásadně z  domácích 
dobrot nebetyčných chutí. Přáli bychom 
si, aby byl festival místem setkávání se 
u divadla, hudby nebo při opékání buřtů 
v inspirativním prostředí našeho města. 
Děkujeme všem, kteří nám s přípravou 
festivalu pomohli, zejména tedy Městu 
Jaroměř, MKS Jaroměř, Umělecké kolo-
nii bastion IV, Dubenecké knedlíkárně, 
NPÚ, ÚOP v Josefově a ZUŠ F. A. Šporka 
v Jaroměři.
Za Kolegium hraběte Šporka všechny 
srdečně zvu na příští květnový ročník, 
jehož dramaturgii už teď zodpovědně 
připravujeme. 

Věřte, že se o vás postaráme jako o vlastní!
Kateřina Prášilová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V JAROMĚŘI
MILÍ ČTENÁŘI, máme tady prosinec a jedno přísloví k tomu: „Jaké je počasí na 
svatou Barboru, takové bývá až do Vánoc.“ Tak se necháme překvapit a budeme 
doufat, že budou bílé a kouzelné.

A CO SE DĚLO U NÁS 
V KNIHOVNĚ V LISTOPADU?
10. 11. 2021 nám přiblížil Lukáš Lacina ve 
své přednášce „Architektura je služba!“, 
jak není vůbec jednoduché dovést rea-
lizaci stavby od A až do Z. Každá stavba 
či stavební počin má své specifi cké sta-
vební činnosti a povolení. Je jedno, zda 
stavíme nový dům nebo most, zda je to 
stavba pozemní, užitková, komerční ne-
bo průmyslová. Architektura je zkrát-
ka služba a architekt je umělec, technik, 
návrhář a  vedoucí stavitel (arkhi = ve-
doucí + tekton = stavitel).
V  průběhu celého měsíce probíhala 
v našich knihovnách čtenářská minima 
neboli „čtenářská gramotnost“. S  ma-
lými dětmi z  MŠ Na Zavadilce jsme se 
vydali za zvířátky do lesa. S žáky ze ZŠ 
praktické v  Josefově jsme si povídali 
o svatém Martinovi a žáci ze ZŠ Boženy 
Němcové probírali tematické okruhy 
dle jednotlivých ročníků (vývoj písma, 
práce s online katalogem, region a prá-
ce s informacemi).
V  hlavní budově Městské knihov-
ny Jaroměř je stále k  dispozici kniha 
„Šéfkuchařův deník“ od Radka Pálky, 
skvělý typ na dárek pro vaše blízké.

V  první týdnu roku 2022 (3.  1.–7.  1.) na 
Vás čeká „Black Week“. Stávající čtená-
ři mohou v tomto týdnu vrátit knihy bez 
případné fi nanční penalizace.

PROVOZNÍ DOBA V DOBĚ 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:

HLAVNÍ BUDOVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 ZAVŘENO
3. 1. 2022 8:00 –11:00, 13:00 – 17:00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 ZAVŘENO
3. 1. 2022 7:00 – 8:00, 12:30 –16:00

POBOČKA NA ZAVADILCE
23. 12. 2021 – 3. 1. 2022 ZAVŘENO

POBOČKA V JOSEFOVĚ
23. 12. 2021 – 3. 1. 2022 ZAVŘENO

KULTURA |

souvisejících např.  s  budoucím lepším 
uložením sbírkového a knihovního fon-
du. Přesto se, samozřejmě, celý kolek-
tiv těší na znovuotevření celého opra-
veného muzea pro veřejnost, ke které-
mu naše společné úsilí s pracovníky od-
boru investic městského úřadu směřuje.

Rudolf Havelka

MILÍ ČTENÁŘI, 
přejeme vám krásný adventní čas, 

kouzelné vánoční svátky 
a vše dobré.

Děkujeme vám za vaši přízeň 
vaše Městská knihovna Jaroměř

VYŠLA KNIHA BOŽENA 
NĚMCOVÁ INSPIRACÍ 

PRO UMĚNÍ (1842-2020)
Již delší dobu jsme se těšili na kni-
hu Božena Němcová inspirací pro 
umění (1842-2020) středoškolské-
ho pedagoga PhDr.  Jiřího Uhlíře 
z Jaroměře, neboť autor její vydání 
po mnohaletém úsilí avizoval.

Byli jsme zvědavi, jak zvolenou te-
matiku uchopí a  podle jakých krité-
rií ji zpracuje. Autor si se šíří i obtíž-
ností tématu poradil velmi dobře. Je 
třeba zdůraznit, že žádná takto roz-
sáhlá a  ucelená bibliografi e Boženy 
Němcové dosud vydána nebyla. 
Spisovatelka Božena Němcová je trva-
le usazena v povědomí obyvatel České 
republiky, a  proto by tato hodnotná 
kniha, která je běžně dostupná v knih-
kupectvích, neměla chybět v knihovně 
žádného ctitele Boženy Němcové a je-
jího díla.

Manželé PharmDr. Daria Kučová
a JUDr. Viktor Kuča z Hradce Králové

Z ČINNOSTI ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU V JAROMĚŘI
Rok 2021 pro rybáře začal ve velmi omezených podmínkách z důvodu pandemie Covid 19. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni pře-
rušit dlouhodobou tradici pořádání rybářských plesů, které jsme bez přestávky pořádali od roku 1971.

Nikdy bych nevěřil, že by nám do toho 
někdo začal mluvit, abychom ples ne-
mohli uspořádat. V roce 2022 se ples 
opět konat nebude. V omezené činnos-
ti jsme měli i vedení rybářských kroužků 
dětí a  mládeže. Bylo velice pěkné, když 
se na naši organizaci obrátil majitel sou-
kromého rybníka NARYBYNAPLES ze 
Starého Plesu Tomáš Merkl, který nám 
předal zdarma poukaz pro dvě děti s do-
provodem. Dva mladí rybáři si na sou-
kromém rybníku moc pěkně zarybaři-
li a podařilo se jim ulovit i trofejní kap-
ry. Dále se nám povedlo uspořádat jednu 

víkendovou rybářskou akci pro děti a je-
jich vedoucí a též školení pro vedoucí ry-
bářských kroužků, které bylo dotované 
z fondu MŠMT. Od MÚ Jaroměř jsme ob-
drželi dotaci na pořádání rybářských zá-
vodů. Z fi nančních prostředků jsme za-
koupili ceny na závody „Noční lov úho-
řů“ a „Posvícenská husa“. Za poskytnuté 
dotace děkujeme. Přes veškerá opatře-
ní a po odkladu z roku 2020 se nám po-
vedlo uspořádat rybářskou soutěž v ry-
bolovné technice (RT) a  to Mistrovství 
ČR mládeže v  RT ve sportovním areá-
lu v Dolanech, kam se sjelo z celé ČR 11 

družstev, mezi kterými bylo i 7 mládež-
nických mistrů světa. Přes veškeré škr-
ty a opatření jsme po roce opět rozje-
li rybářské kroužky mládeže, které se 
scházejí pravidelně v úterý v 15:30 v ry-
bářském areálu v Jaroměři, Dolecká č. 1. 
Stále je možné se do rybářského krouž-
ku přihlásit a pro nové dětské členy má-
me zvýhodnění, – první povolenku k ry-
bolovu zdarma. Přijďte mezi nás. Rybáři 
z  Jaroměře budou opět ve dnech 21. 
a 22.  12. 2021 provádět prodej vánoční-
ho kapra přímo na sádkách v Jaroměři.

Jaroslav Červený, DiS.
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BOŽENA NĚMCOVÁ INSPIRACÍ PRO UMĚNÍ
Ve čtvrtek 9. 9. 2021 představil v malém sále jaroměřského divadla svou poslední knihu, v pořadí již dvacátou, PhDr.  Jiří Uhlíř 
(*1937). Kniha s názvem Božena Němcová inspirací pro umění (1842–2020) je výběrovou bibliografií, kterou autor vydal vlastním 
nákladem a pracoval na ní s malými přestávkami od 60. let 20. století až do jejího vydání na začátku září tohoto roku.

„Spisovatelka Božena Němcová mne 
provází celý můj život“ uvedl při našem 
společném rozhovoru literární histo-
rik a dlouholetý středoškolský pedagog 
na trutnovské Střední lesnické škole Jiří 
Uhlíř. Příjmení „Němcová“ se dokonce 
objevilo i v  jeho nebližší rodině, kdy ho 
vyvdala starší setra Helena. Doktor Jiří 
Uhlíř mi přiblížil, jak kniha vznikala a jak 
složitá i komplikovaná byla cesta k  její-
mu vydání. Zapůsobilo na mne nasaze-
ní a odhodlání s jakým se Jiří Uhlíř sna-
žil o zveřejnění knihy – nezištně, trpěli-
vě a s přesvědčením, že si toto dílo za-
slouží být publikováno v celistvosti.
Již první literární počin Jiřího Uhlíře, 
publikovaný v  době středoškolských 
studií na jaroměřském gymnáziu v roce 
1955, je věnován Boženě Němcové. Byl 
jím divadelní referát, informující o  ins-
cenaci povídky Divá Bára ochotnického 
souboru v  jeho rodné Jasenné. Možná 
tehdy se zrodila myšlenka věnovat se 
odkazu spisovatelky, která je spjata 
s tímto krajem. Při studiích na pedago-
gické fakultě FF Univerzity Karlovy v le-
tech 1955–1959 měl možnost poslouchat 
přednášky profesorky PhDr.  Jaroslavy 
Janáčkové,  CSc. (*1930), která se zabý-
vala osobností Boženy Němcové. Spolu 
s dalšími vědci, kteří se odborně věno-
vali české spisovatelce, ho inspirova-
la k  práci na soupisu bibliografie. Jako 
čtyřiadvacetiletý absolvent Vysoké ško-
ly pedagogické v Praze oboru český ja-
zyk a  literatura pro 3. stupeň střed-
ních škol se v roce 1961 ucházel o mís-
to literárního historika v Muzeu Boženy 
Němcové v  České Skalici. Náboženské 
vyznání mu kádrově bylo překážkou. 
Ředitelem muzea se tehdy stal příro-
dovědec Mgr.  Ludvík Mühlstein (1934-
2008). S  ním Jiří Uhlíř později spolu-
pracoval a dohodl se, že budou postup-
ně vydávat publikace věnované ohlasu 
a kultu Boženy Němcové.
Od 60. let bohemista Jiří Uhlíř sbíral 
a shromažďoval materiál o této spisova-
telce, jezdil do knihoven, archivů i mu-
zeí. Zájem o  výraznou osobu nejen li-
terárních dějin podpořila i  význam-
ná událost tohoto období. Organizace 
OSN pro vzdělání, vědu a  kulturu 
(UNESCO) v  souvislosti se 100. výro-
čím úmrtí Boženy Němcové vyhlási-
la rok 1962 „Rokem Boženy Němcové“. 
Aby získal úplnější informace, odhodlal 
se Jiří Uhlíř na začátku září roku 1963 

oslovit též básníka Jaroslava Seiferta 
(1901–1986). Žádal ho o  objasnění okol-
nosti vzniku jeho dvou básnických sbí-
rek věnovaných Boženě Němcové, a  to 
Vějíř Boženy Němcové (1940) a  Píseň 
o Viktorce (1950). V rukou psaných do-
pisech Jaroslav Seifert například uvedl, 
že sbírka Vějíř Boženy Němcové nevze-
šla v  důsledku soupeření s  Františkem 
Halasem, který vydal básnickou sbír-
ku Naše paní Božena Němcová (1940):  
„[…] Dokonce jsme myslím o  sobě nevě-
děli (o mé práci, myslím). Jakákoliv sou-
těž by byla vyloučena, protože jsme by-
li velcí přátelé a pak ze soutěží už dnes 
básně nevznikají, nevím. To je vše. […]“
Jiří Uhlíř byl neúnavným návštěvníkem 
knihoven  – při zaměstnání na Střední 
lesnické škole v Trutnově, ve svém vol-
ném čase, převážně tedy v období škol-
ních prázdnin. Díky tomu se seznámil 
i s tehdejším ředitelem Národní knihov-
ny, PhDr.  Jaroslavem Kuncem (1912–
1983), a  učil se od něho bibliografic-
kým dovednostem. Navazoval na vý-
znamné práce předních českých „něm-
cologů“ Zdeňka Záhoře (1881–1931), 
PhDr.  Miloslava Novotného (1894–1966) 
a  zejména PhDr.  Miroslava Laiskeho 
(1923–1975). Ten k  100. výročí úmr-
tí významné spisovatelky vydal knihu 
Bibliografie Boženy Němcové s  pod-
titulem Soupis jejího díla a  literatu-
ry o něm. S mnohými odborníky na ži-
vot a dílo Boženy Němcové byl v osob-
ním kontaktu a své vznikající dílo s nimi 
konzultoval. Miloslava Novotného něko-
likrát osobně navštívil v jižních Čechách, 
v  místě jeho bydliště - v  Radomyšli 
u Strakonic. Při jedné z návštěv dokon-
ce zachytil tohoto významného literár-
ního vědce a editora svou kamerou.
První verzi své práce Božena Němcová 
inspirací pro umění se rozhodl zveřej-
nit již v  roce 1968. Předběžnou autor-
skou smlouvu měl uzavřenou s  králo-
véhradeckým nakladatelstvím KRUH. 
Vydání však ovlivnila politická situace. 
Po srpnu 1968 požadoval VčKV KSČ, aby 
autor z  textu odstranil všechna jména, 
která byla pro tehdejší režim nepřija-
telná. Na tuto podmínku, která by vý-
razně poškodila jeho dílo, nemohl Jiří 
Uhlíř, jako bibliograf i člověk ctící křes-
ťanské hodnoty a nepříslušející k žádné 
politické straně, přistoupit: „Komunisté 
mne donutili, abych od uzavřené autor-
ské dohody odstoupil sám z  vědeckých 

i morálních důvodů.“
Z  vydání tedy sešlo. Po nezdařeném 
zveřejnění odeslal Jiří Uhlíř rukopis 
na literární soutěž Šrámkova Sobotka. 
V  rámci soutěže byla práce posouze-
na prof.  Václavem Hejnou (1898–1974), 
správcem Šrámkova archivu v Sobotce, 
a Miroslavem Laiskem (1923–1975), bib-
liografem a  literárním historikem 
z  Ústavu pro českou literaturu ČSAV 
v  Praze. V  červnu roku 1970 byl ruko-
pis od obou posuzovatelů doporučen 
k otištění a získal v soutěži v příslušné 
kategorii 2. cenu.
I  když byla práce Jiřího Uhlíře dopo-
ručena k  vydání, bohužel k  tomu ne-
nastaly vhodné podmínky. Díky Muzeu 
Boženy Němcové v  České Skalici a  je-
jímu odvážnému řediteli Mgr.  Ludvíku 
Mühlsteinovi (1934–2008) se vydání do-
čkaly alespoň části z vytvořeného díla. 
Jako první vyšla kniha Božena Němcová 
ve filmu a  televizi, která vznikla k  70. 
výročí českého filmu a 15. výročí Čs. te-
levize v roce 1968. Kniha slavila úspěch, 
reprezentovala Československo v  Itálii 
na mezinárodní výstavě filmové a  te-
levizní literatury v  Benátkách, kde by-
la oceněna diplomem. V roce 1970 byla 
u příležitosti odhalení pomníku Barunky 
Panklové v  České Skalici vydána bro-
žura Božena Němcová v Plastice. Část 
bibliografie byla též publikována v kni-
ze Božena Němcová v hudbě, kde se Jiří 
Uhlíř autorsky podílel společně s muzi-
koložkou PhDr.  Jiřinou Vackovou,  CSc. 
(1912–2000).
O  dalším vydání výběrové bibliogra-
fie se uvažovalo v  brněnském nakla-
datelství Atlantis v  letech 2000–2005. 
Avšak i od tohoto vydání bylo nakonec 
ustoupeno. V  rozhovoru zveřejněném 
v  roce 2017 si PhDr.  Jiří Uhlíř posteskl:  
„[…] Za největší svou prohru coby bib-
liografa považuji, že se dosud za takřka 
50 let nenašel vydavatel mého inedita – 
bibliografie ‚Božena Němcová inspira-
cí pro umění‘. Jak jinak, v tomto součas-
ně kouzelně zakletém světě – žel o vydá-
ní rozhodují peníze a  zase žel – peníze. 
Nevzdávám se však. Uvidíme!“ 
Jiří Uhlíř se nevzdal… a  jeho celoživot-
ní dílo se mu podařilo po více než 50 le-
tech vlastním nákladem vydat.
Na 440 stranách přinesl výběrový pře-
hled o  životě a  díle Boženy Němcové. 
„Chtěl jsem zpracovat průkopnický 
soupis a  v  něm faktograficky zachytit 
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vývoj tématu, jak spisovatelka Božena 
Němcová podnítila umělce i  vědce, jak 
je inspirovala a jak se sami tvůrci toho-
to tématu zmocňovali a zhmotňovali ho.“
Zachytil obraz národní spisovatelky 
a  jejího působení v  poezii, próze, dra-
matu, ikonografii, diskografii i ve filmu 
a  televizi a  též i  vysokoškolských pra-
cích. Kniha má tři cizojazyčné résumé 
a 17 rejstříků. Celkem 1800 záznamů od-
ráží, jak se zájem o osobu a tvorbu české 
spisovatelky proměňoval, kdy zesiloval 
a kdy upadal. Z díla Jiřího Uhlíře je pa-
trné, že v určitých dějinných událostech 
naší země, v dobách národního ohrože-
ní, docházelo k  vzestupu produkce děl 

Boženy Němcové. Příkladem toho je rok 
1940, kdy bylo za jediný rok vydáno tis-
kem celkem 34 českých knižních vydá-
ní Babičky.
Krédem Jiřího Uhlíře je: „Služba lidem 
a  vědě.“ Službu lidem a  vědě spatřu-
je doktor Jiří Uhlíř v tom, že se celoži-
votně věnuje bibliografické práci. „Tedy 
stručně  – za největší svůj úspěch  – dí-
ky Bohu  – považuji své bibliografie 
a filmografie.“ 
Tato činnost je velmi záslužná a nároč-
ná na čas i vytrvalost, jak sám Jiří Uhlíř 
uvádí: „Bibliograf musí prokázat vel-
ké pracovní nasazení, vždyť jde o  ča-
sově náročnou, zpravidla dlouhodobou 

práci. Osvědčit výdrž, houževnatost, 
tzv. Sitzfleisch, tzn. vytrvalost při práci, 
jež je úmorná, namáhavá, vyčerpávají-
cí, vysilující, únavná dřina, velká zátěž 
na oči i záda.“ 
Ale velmi důležité je, že svou práci Jiří 
Uhlíř dělá rád a  s  myšlenkou na dru-
hé: „Já osobně coby bibliograf tuto prá-
ci podstupuji rád, protože mi přiná-
ší radost z objevování nových poznatků 
i  uspokojení, že soupisovou prací uleh-
čím práci následujícím generacím bada-
telů a historiků“.

Mgr. Martina Vítková, historička, 
Městské muzeum v Jaroměři

MĚSTO JAROMĚŘ OCENILO VÝZNAMNÉ OBČANY
Město Jaroměř uspořádalo dne 17. 11. 2021 již pátý ročník slavnostního Galavečeru, který byl věnován jako poděkování všem ob-
čanům, spolkům a dobrovolníkům, kteří se aktivně zasluhují o prospěšnou činnost v Jaroměři. Letos město rozdalo sedmnáct oce-
nění v sedmi kategoriích.

Letošní ročník byl však výjimečný, 
poděkování si zasloužila také všechna 
„jaroměřská srdce“, která přispěla svým 
dílem k  tomu, že jsme náročné dny 
a  měsíce během první vlny pandemie 
zvládli. Možná právě jejich pomoc 
přispěla k  záchraně lidských životů. 
Děkujeme za projevenou solidaritu 
a  lidskost v  těžkých časech. Zde jsme 
rozdali celkem dvacet jedna ocenění.
Oceňovaní jsou vybíráni na základě no-
minací od občanů města, které jsou za-
sílány městu na základě výzvy. Z nomi-
nací následně vybere odborná komise 
občany či organizace, kteří jsou pak na 
slavnostním večeru oceněni.
Ocenění v roce 2021 získali:

ZA ZÁSLUŽNOU ČINNOST 
V OBLASTI KULTURY

• Ing. Jan Kočí – varhaník, sbormi-
str chrámového sboru, průvodce 
a „zachránce“ památek, který 
se zasloužil o opravu varhan 
a o záchranu krypty v kostele 
sv. Mikuláše.

• Manželé Rudolfští – podnikatelé 
a oblíbení vinaři, kteří pořádají 
oblíbené středeční koncerty 
a obohacují veřejný prostor, čímž 
oživuji jaroměřské náměstí.

• Manželé Plecháčovi – dlouholetá 
práce s dětmi, společně založili 
oblíbený oddíl Bimbrlata, ale 
také několik let pořádali hudební 
a divadelní akce a kurzy.

CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS 
V OBLASTI KULTURY:

• Jana Dvořáčková – divadelnice, 
která se již přes čtyřicet let věnuje 
loutkovému divadlu, autorka knihy 
Pohádka od řeky Labe, držitelka 
zlatého odznaku J. K. Tyla.

• Libuše Nováková – koncertní 
sopranistka, která vystupovala 
jako sólistka s různými orchestry 
a pěveckými soubory v tuzemsku 
i v zahraničí, např. v Jugoslávií či 
ve Skandinávii.

• Luboš Hynek – člen DS Vrchlický, 
který se divadlu věnuje přes 
dvacet let, na svém kontě má 
přes padesát rolí, a kromě hraní 
pomáhá v divadle i jako technik či 
požární hlídka.

ZA ZÁSLUŽNOU ČINNOST 
V OBLASTI SPORTU

• Roman Kopecký – dlouholetý 
trenér atletiky, aktivní atlet 
a vedoucí oddílu atletiky – TJ 
SOKOL Jaroměř, jehož svěřenci 
dosahují velkých úspěchů.

• Martin Michálek – dlouho-
letý člen FK Jaroměř, kapitán 
svého týmu a významnou osob-
ností novodobé historie kopané 
v Jaroměři.

• Radim Syrovátko – trenér hoke-
jové mládeže, jež vychoval celou 
řadu nadějných hokejistů, kteří 
dosahují výborných výsledků.

• Josef Vítek – dlouholetý funk-
cionář sportovních organizací, 
organizátor soustředění pro 
mládež a turnajů, rozhodčí stol-
ního tenistu, trenér, zakladatel 

oddílu stolního tenisu v Josefově 
a starosta TJ Sokol Jaroměř-
Josefov 2.

ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS 
V OBLASTI SPORTU

• Miloš Klouček – sportovec, 
který se v mladí úspěšně věno-
val gymnastice a v důchodovém 
věku založit kroužek sportovní 
gymnastiky v Jaroměři, který 
pokračuje dodnes a vychoval 
mnoho úspěšných gymnastů.

ZA PŘÍNOS V OBLASTI 
ROZVOJE MĚSTA

• Jaroslav Faltus – oblíbený 
dobrovolný hasič, starosta sboru, 
velitel výjezdového družstva JSDH 
Josefov a držitel několika vyzna-
menání od Okresního sdružení 
hasičů, Krajského sdružení hasičů 
či města Ziębice.

• Jan Kudri – provozovatel oblíbené 
výčepny „U Čolka“, která vyniká 
kvalitním točeným pivem a našla 
si příznivce i mimo Jaroměř.

ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS 
V OBLASTI ROZVOJE MĚSTA

• Jan Slavík – architekt, peda-
gog, památkář a skaut, který se 
zasloužil o rekonstrukci chrámu 
sv. Mikuláše v Jaroměři, ale 
i o záchranu dalších památek.

IN MEMORIAM
• Mgr. Vladimíra Traxlerová – 

oblíbená učitelka a kolegyně ZŠ 
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Na Ostrově, vedoucí pionýrského 
oddílu, cvičitelka a starostka – TJ 
Sokol Jaroměř – Josefov, která 
většinu svého času věnovala 
dětem.

• Bohuslav Krupka – dlouholetý 
člen DS Vrchlický – „byl vším, 
co bylo v divadle potřeba“, tady 
hercem, rekvizitářem, nápovědou, 
šatnářem, uvaděčem, režisérem, 
spoluorganizátorem plesů i před-
sedou souboru.

• Miroslav Paclík – obětavý dobro-
volný, později profesionální hasič, 
který během své služby pomáhal 
při likvidaci ničivých povodní – 
na Rychnovsku, v Jaroměři 
u Mělníku.

JAROMĚŘSKÁ SRDCE:
KATEGORIE „VÝROBCE“ – FYZICKÉ 
OSOBY (ŠITÍ ROUŠEK)

• Vlasta Holubová
• Blanka Hubáčková
• Jana Jonešová
• Josef Macháček
• Soňa Matušková
• Anna Matková

KATEGORIE „POMOCNÍK“ – FYZICKÉ 
OSOBY

• Mgr. Jarmila Borecká – pomoc 
v domově seniorů

• Vladimíra Černá – pomoc 
v domově seniorů

• Mgr. Vít Miler – nákupy 
potřebným

• Manželé Žárští – pomoc 
v domově seniorů

KATEGORIE „DÁRCI“
• Phuong Hang Dam
• Jan Kasnar
• Firma heri.cz zastoupená 

Richardem Hendlem
• Firma DLNK zastoupená Davidem 

Línkem
• Český červený kříž Jaroměř 

zastoupený Bc. Věrou 
Voborníkovou

• Odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví zastoupený Petrou 
Šilhánovou Hajpišlovou

KATEGORIE „VÝROBCE“ –
ORGANIZACE (ŠITÍ ROUŠEK)

• Diakonie Dvůr Králové nad 

Labem
• Dům děti a mládeže – Klíč
• Městské kulturní středisko
• Skauti
• ZŠ Boženy Němcové

Na Galavečeru jako hosté vystoupili 
Marian Vojtko, tenorový operní a  mu-
zikálový zpěvák, ale také Matěj Kodeš, 
profesionální bublinář, který má na 
svém kontě jedenáct světových rekor-
dů. Dále na Galavečeru vystoupili ta-
nečníci z TAK DANCE KROK, Ella Steklá 
s Ondřejem Steklým a Zuzana Veverková 
s Jakubem Bartošem.
Významnou roli měl také starosta měs-
ta, Josef Horáček, který všem oce-
něným předal ocenění, a  to společ-
ně s  Marianem Vojtkem, Matějem 
Kodešem a  Petrou Šilhánovou 
Hajpišlovou. Večerem provázel mode-
rátor Petr Záliš.
Město Jaroměř děkuje všem oceňo-
vaným i  hostům za příjemný večer. 
Poděkování taktéž patří lidem, kteří 
městu zaslali své nominace.

Mgr. Markéta Drahorádová 
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
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ZASTAVENÍ NA JOSEFOVSKÉM HŘBITOVĚ
V historii pevnosti Josefov nelze pominout její roli „žaláře národů“. Nevlídnost josefovských hradeb okusili vůdčí osobnosti polské-
ho povstání roku 1794 – Ignacy a Józef Zajączekové a též generál Hugo Kołłątaj, mimo jiné rektor Krakovské univerzity a spoluau-
tor polské ústavy z 3. května 1791. Josefov dále „hostil“ francouzské zajatce během napoleonských válek (1796-1797, 1813-1814), by-
li tu vězněni političtí vězni z Polska a Uher a také účastníci tzv. májového spiknutí roku 1849 v Praze.

Během první anexe Bosny a Hercegoviny rakousko-uherskou 
monarchií v letech 1878–1879 bylo v Josefově internováno okolo 
300 tureckých vojáků a 62 důstojníků. Bydleli v objektech sta-
vebního dvora v  jihovýchodní části pevnosti. Vykonávali po-
třebné práce ve městě i mimo něj a budili velký zájem míst-
ního obyvatelstva. Druhá anexe Bosny a Hercegoviny v letech 
1912–1913 přivedla do josefovské garnizony 365 vojáků a 4 dů-
stojníky turecké armády. Přes den pracovali a poté se mohli 

volně pohybovat po městě. Přebývali ve dvojitých kasárnách 
proti zbrojnici a dostávali stejné příděly jídla jako rakouští vo-
jáci. Důstojníci obdrželi jednou za měsíc žold.
Zcela odlišná situace však nastala na podzim válečného roku 
1914. Do Josefova přijížděly početné transporty zajatců z vý-
chodní fronty. Zde prošli 8denní karanténou včetně dezin-
fekce a poté měl následovat jejich rozvoz do ostatních táborů 
v Čechách, Rakousku a Uhrách. Vzhledem k tomu, že internač-
ní tábory ještě nebyly dostavěné, zůstali prozatím v Josefově 
(kupříkladu v dělostřeleckých kasárnech), ačkoliv i zde se dře-
věné budovy pro umístění zajatých vojáků teprve stavěly. Na 
jejich výstavbě a  dodávkách potravin do tábora se podíleli 
místní živnostníci.
Na jižní straně Josefova podél silnic ke Starému a  Novému 
Plesu vyrostlo osobité městečko obehnané plotem s  ostna-
tým drátem, rozdělené do čtyř táborů B–E (tábor A se nalézal 
v  tzv.  „šupnách“ u  železničního přejezdu), jimiž prošlo tisíce 
Rusů, Italů a Srbů. Sdíleli svůj těžký úděl, hlad a nemoci a tou-
žili po návratu do vlasti. Mnozí však podlehli válečným zra-
něním či nakažlivým chorobám a konce války se již nedočka-
li. Důstojníci zabydleli nový důstojnický pavilon. Pro veřejnost 
platil přísný zákaz styku se zajatci, leč ta jej často překračova-
la. Stačí vzít do ruky útlou knížku Karla Kracíka s názvem Ze 
života zajatých Rusů u nás.
Jenom do konce roku 1914 měly transporty do Josefova přivézt 
jen stěží uvěřitelný počet – 100 tisíc Rusů, jak uvádí kronikář 
města Antonín Hofmeister, autor knihy Josefov za světové 
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DIAKONIE ČCE – 
STŘEDISKO MILÍČŮV 

DŮM JAROMĚŘ
Vážení a milí čtenáři, jsme opět na 
konci roku, v době adventu a blí-
žících se Vánoc. Tento rok byl pro 
nás v  Diakonii ČCE  – středisko 
Milíčův dům Jaroměř velmi rychlý, 
náročný a plný změn.

Společně jsme se snažili o  zkvalitně-
ní poskytovaných služeb a  rozšíře-
ní toho, co Vám můžeme nabídnout. 
Dovolujeme si říci, že se nám naše po-
slání a vize podařilo naplnit, ale i přes 
to jsme si vědomi, že před sebou má-
me ještě velký kus práce, protože i po-
skytování sociálních služeb je živý, 
dynamický a  neustále se posouvající 
proces.
Je ale doba adventu a  blížících se 
Vánoc, kdy chceme naopak zpomalit 
a užít si ducha tohoto času. A toto zpo-
malení a klid bychom přáli také všem 
lidem, protože si uvědomujeme celko-
vé dění v naší společnosti, které je pro 
mnohé z nás náročné, stresující a vy-
čerpávající. Pojďme proto v  tento čas 
myslet na sebe a  na své blízké, pojď-
me se zastavit a užít si klidné, příjem-
né, smysluplné prožití adventu a svát-
ků vánočních.

Tým Milíčova domu

ZNÁTE GIVING TUESDAY?
K OSLAVÁM ŠTĚDROSTI A DOBRÝCH SKUTKŮ SE MŮŽE PŘIPOJIT 

KDOKOLIV NA SVĚTĚ!

Česká republika se již šestým rokem připojí ke Giving Tuesday, světovému dni štěd-
rosti a dobrých skutků. Giving Tuesday podporuje a oslavuje chuť pomáhat. Celý 
svět včetně Česka se v předvánočním čase spojuje, aby konal dobro. Akci v Česku 
zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti. My v Aufori se k akci letos připojí-
me poprvé.

Aufori je obec-
ně prospěšná spo-
lečnost, která 
v  Královéhradeckém kraji již 8  let po-
máhá lidem a rodinám, které se ocitnou 
v  nesnázích (www.aufori.cz). V  rámci 
Giving Tuesday jsme připravili speciál-
ní příležitost pro ty, kteří si jako my pře-
jí, aby děti mohly vyrůstat doma, a  ne 
v  dětských domovech, a  aby lidé, kteří 
touží po normálním životě, mohli i přes 
své problémy pracovat důstojně. Spustili 
jsme dvě sbírky, do kterých až do kon-
ce roku můžete přispět libovolnou část-
kou. Více o projektech se dozvíte v od-
kazech níže.
V Aufori neotevíráme ale jen příležitost 
podpořit naše dva projekty. Rozhodli 
jsme se, že i  my budeme v  listopadu 
a  prosinci „dělat více dobrých skutků.“ 
Uzavřeli jsme interní sbírku pro psí útulek 
v Broumově, kterou pořádají zaměstnanci 

Aufori, zapojili 
jsme se jako dob-
rovolníci do potra-

vinové sbírky, kterou pořádá Federace 
potravinových bank, a  30.  listopa-
du jsme vyšli do ulic některých měst 
Královéhradeckého kraje, abychom roz-
dávali (nejen) úsměv.
Věříme, že když „dostáváme“, měli by-
chom i  „dávat“, že pak je ten náš svět 
o trochu více v pořádku a rovnováze.
Podpořit naše sbírky můžete zde:
https://www.giving-tuesday.cz/
vyrustat-doma-ne-v-detskem-domove/
https://www.giving-tuesday.cz/
prace-pro-svadlenky/
Další podrobnosti o Giving Tuesday na-
jdete na www.giving-tuesday.cz, www.
facebook.com/givingtuesdaycz a  www.
instagram.com/givingtuesdaycz.
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války 1914–1918. Kromě práce v  tábo-
ře vykonávali zajatí vojáci potřebné prá-
ce po Josefově, ale i v Jaroměři, jako lev-
nou pracovní sílu je využívali i  míst-
ní živnostníci. Pohřby zajatců dopro-
vázeli na vojenský hřbitov rakouští vo-
jáci a  zpočátku bylo povoleno vypálit 
u  „Důstojnických sadů“ čestnou salvu. 
Posléze pohřební průvod provázela rus-
ká kapela, kterou tvořilo 14 vojáků.
V  roce 1915 nechala vojenská správa 
zbourat jihozápadní zeď hřbitova, roz-
šířila jej o plochu někdejšího pole a dala 
postavit velký dřevěný kříž s německým 
nápisem, jenž v  českém překladu zněl: 
Památce na poli cti padlým 1914-1915.
Nové části hřbitova vévodí od roku 1916 
pomník zemřelým druhům sochaře 
Nikolaje Alexejeviče Suškina. Pocházel 
z Tuly a vzdělával se v Itálii. Ateliér měl 
v  márnici. Pod dohledem ozbrojených 
stráží vytvořil během pěti měsíců, spolu 
s Leonem Dobrowolskim a Františkem 
Zinkem, bezmála devět metrů vyso-
ký a  pět metrů široký monument. Jeho 
odhalení se konalo 17. prosince  1916 za 
přítomnosti důstojníků rakouské armá-
dy a ruských důstojníků, ovšem s vylou-
čením veřejnosti. Pomník představuje 

minulost, přítomnost a budoucnost rus-
ké země. Jeho realizaci umožnila sbírka 
mezi zajatci, ale také tolerance rakouské 
vlády. Tvůrce díla se vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu dočkal brzy po pře-
vratu v Rusku návratu do vlasti. Po krát-
ké době ale zemřel.
K  90. výročí vytvoření Suškinova 
pomníku vydala firma PR Aspekt 
International v  roce 2006 reedici vý-
še uvedené knihy K. Kracíka, přičemž 
text byl doplněn o kompletní překlad do 
ruštiny a  opatřen fotografiemi z  archi-
vu Městského muzea v  Jaroměři. V po-
řadí třetí vydání nese vročení 2016 a je-
ho příloha byla rozšířena o seznamy ze-
mřelých ruských důstojníků a vojáků, jež 
vydavateli rovněž poskytlo muzeum.
Jaroměřské muzeum vlastní kromě ori-
ginálních fotografií a pohlednic zajatců 
i upomínkové předměty, kresby a malby, 
které vytvořili zajatí ruští vojáci.
Vojenský hřbitov v Josefově byl založen 
současně s  budováním pevnosti v  roce 
1780. Vedle generálů a  velitelů zde od-
počívají prostí vojáci a pochopitelně ta-
ké josefovští měšťané. Bylo zde pohřbe-
no 1148 francouzských zajatců z  bitvy 
u Lipska v roce 1813. Prusko-rakouskou 

válku připomínají čtyři pomníky se jmé-
ny důstojníků, kteří zemřeli na svá zra-
nění ve vojenské nemocnici, ale také dal-
ších 13 padlých a neznámo kde pohřbe-
ných. Upomínkou na balkánskou anexi 
je sedm hrobů tureckých zajatců. V roce 
2000 byla z podnětu Komitétu pro udr-
žování památek z války roku 1866 od-
halena pamětní deska 465 zemřelým 
italským zajatcům. Pamětní deska vě-
novaná Karlu Kracíkovi byla odhalena 
v prosinci roku 2009.
Zájemci o  uvedenou tématiku mohou 
sáhnout po brožuře Pevnostní hřbitov 
v Josefově od Václava Nováka. Dočkala 
se tří vydání. S vybranými náhrobky jo-
sefovského hřbitova, včetně vyobraze-
ní a popisu, se lze též seznámit na webu 
Národního památkového ústavu.

PhDr. Olga Mertlíková
Fotografie hřbitova: Městské muzeum 

v Jaroměři



3. 12. v 16:30
Loutkové přestavení
POHÁDKY OD MIKULÁŠE
Městské divadlo Jaroměř, 
Divadlo NaČerno
Pořádá: LD Maminy

3. 12. od 21:00
Retro Disco
NÁROĎÁK
www.narodakjaromer.cz

3. 12. od 20:00
PŘESUNUTO NA BŘEZEN
Koncert
MUCHA, SUPPORT REGA 
VOIX
Bastion No. 35
www.bastion35.cz

9. 12. v 18:00
BENEFIČNÍ KONCERT
Kostel Nanebevstoupení 
Páně v Josefově. 
Pořádá: Římskokatolická 
farnost Josefov

9. 12. v 16:00
ADVENTNÍ POVÍDÁNÍ 
A ZPÍVÁNKY
s Mirkou Ferynovou 
a Hankou Juričkovou
Modlitebna Husova sboru 
v Jaroměři.
Pořádá: ČCH v Jaroěmři

11. 12. od 9:00 do 17:00
Trhy na Bastionu IV
ADVENTNÍ JARMARK
Okružní 242, Josefov
Pořádá: Umělecká kolonie 
Bastion IV

14. 12. od 19:00
Kinoklub
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Městské divadlo – Velký sál
www.divadlojaromer.cz

17. 12. od 18:00
VÁNOČNÍ KONCERT 
ORCHESTRU  
VÁCLAVA MARKA
Městské divadlo – Velký sál
www.divadlojaromer.cz

17. 12. v 19:00
Folkové večery v Bastionu IV
JIRKA PILAŘ A PETR BISCHOF
Okružní 242, Josefov. 
Pořádá: Pavel Šimek

18. 12. od 20:00
PŘESUNUTO NA BŘEZEN
Koncert
Už jsme doma
Bastion No. 35
www.bastion35.cz

19. 12. od 13:30 a v 15:00
Loutkové divadlo
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Boučkovo loutkové divadlo
www.bodi.cz

19. 12. od 16:00
Pěvecký koncert Farního 
sboru Československé církve 
evangelické a pěveckého 
sboru JAROMÍR
KONCERT 
V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE
Kostel ČCE v Semonicích. 
Pořádá: ČCE Semonice

26. 12 v 17:00
Koncert pěveckého  
sboru JAROMÍR
VÁNOČNÍ KONCERT
Kostel Nanebevstoupení 
Páně v Josefově. 
Pořádá: Římskokatolická 
farnost Josefov

31. 12. od 13:30 a v 15:00
Loutkové divadlo
KAŠPÁREK  
A KVĚTINOVÁ VÍLA
Boučkovo loutkové divadlo
www.bodi.cz

2. 1. 2022 v 9:30
Vánoční mše
„HVĚZDY NADE MNOU“
v rockovém 
provedení skupiny 
MICHAEL & Girl’s Vioces
Kostel Nanebevstoupení 
Páně v Josefově.
Pořádá: Římskokatolická 
farnost Josefov
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UPOZORNĚNÍ: 
Změna programu vyhrazena 
(COVID-19). 
Seznam pořadů nemusí  
být kompletní.
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ADVENTNÍ JARMARK A DALŠÍ UDÁLOSTI V BASTIONU IV
Umělecká kolonie chystá na sobotu 11. prosince slavný Adventní jarmark. Připravujeme velmi bohatý program. Přijede kolem 80 
trhovců s nepřeberným množstvím rukodělných výrobků ze dřeva, papíru, textilu, kovu, skla a keramiky, nabízet budou i oděvy 
a šperky. Také všemožné potraviny, sýry, uzeniny, bylinky a koření, zavařeniny a med.

Ukázky práce kovářské, tesařské, truh-
lářské, hrnčířské a  čalounické předve-
dou studenti Střední školy řemeslné. 
Děti se budou moci zabavit v  tvůrčích 
dílničkách, s  kouzelnou vílou Elškou, 
nebo jízdou na ponících… Pro dospělé 
budou připravené kávové speciality, pi-
vo Josefovský šancovák, víno a  medo-
vina, pro všechny pak dobré jídlo, sla-
né i sladké, polévky i čokoláda. Prodávat 
se budou také kapři, vánoční stromeč-
ky a jmelí.
Potěšit svůj zrak můžete ve Výstavní 
síni, kde vystavuje své textilní obra-
zy Daniela Kosová, absolventka VŠUP 
v  Praze. Příznivci sochařského umění 
Petra Nováka z Jaroměře můžou s ko-
mentářem autora nahlédnout do jeho 
Gypsotéky v 11:30 a Galerie ve 14:30.
Navštíví nás také věštec a profesionální 
kartářka, tak kdo bude chtít zjistit si ně-
jaké podrobnosti o svém osudu, může si 
nechat vyložit karty.
No a  štěstěna bude možná nakloněna 
i těm, kteří vyhrají některou z mnohých 
cen v naší vánoční tombole.

Doprovodný program bude také nabi-
tý. Ve Výstavní síni budou probíhat kon-
certní a divadelní představení jedno za 
druhým. Zde je program:

9:45 „KDYŽ V PROSINCI MRZNE 
A SNĚŽÍ“  
(dramatické představení ZUŠ Jaroměř)
10:30 OSTROVÁČEK (přípravný sbor)
11:00 OSTROVÁČEK (hlavní sbor)
12:00 BEL CANTO  
(pěvecký sbor ZUŠ Jaroměř)
13:00 CANTUS  
(komorní pěvecké sdružení)
14:00 „NA VÁNOCE DLOUHÝ NOCE“ 
(Divadlo Koník)
15:00 JIRKA PILAŘ a spol. (písničky)
16:00 ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ 
(Improvizační divadlo Bizoni)

Tak tolik zatím k Adventnímu jarmarku, 
na který vás srdečně zveme.

DALŠÍ UDÁLOSTI V BASTIONU IV
Pátek 17. prosince se odehraje další zim-
ní písničkový koncert v režii Dvajaja.
Středa 29.  prosince připravujeme 
Filmově vzdělávací klub od 18  hodin 

s  tematickou večeří, vlastní promítání 
začne od  19:30. 
Tentokrát to bude černá komedie 
Topení po číslech, film režiséra Petera 
Greenawaye z  roku 1988 v  koprodukci 
Nizozemí a Velké Británie. 
Perfekcionalista Greenaway zasadil svůj 
příběh života a smrti do barokních ob-
razů připomínajících zátiší holandských 
mistrů, dekadentní výjevy symbolistů 
nebo plátna surrealistů. Zrození a  zá-
nik - umírající hmyz, hnijící ovoce, uva-
dající květiny… Režisérova záliba v čís-
lech a  řádu astrologie nabývá absurd-
ních rozměrů v příběhu tří žen stejné-
ho jména… V prosinci budeme muset asi 
hodně topit, tak se nám takovýto film 
docela hodí…
A  ještě pro vás máme trochu s  před-
stihem pozvání na Novoroční kon-
cert pěveckého sboru X-tet z Rychnova 
nad Kněžnou, který připravujeme na 
8. ledna 2022.

Těšíme se na vás! 
za Uměleckou kolonii Bastion IV 

Markéta Škopková
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ÚTERÝ 14. PROSINCE 2021 V 19:00
Městské divadlo – Velký sál

Kinoklub

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás 
trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou 
vyprávěny s nadhledem a okořeněné 
trefnou situační komikou. Samozřejmě 
nechybí i ta správná dávka nefalšované 
romantiky a sentimentu.
Hrají: R. Krajčo, J. Dušek, E. Holubová, 
J. Langmajer a další.

PÁTEK 17. PROSINCE 2021 V 18:00
Městské divadlo – Velký sál

VÁNOČNÍ KONCERT 
ORCHESTRU VÁCLAVA MARKA

Po posledním ročníku vánočního kon-
certu orchestru Václava Hybše v ro-
ce 2019 naváže na tuto tradici Václav 
Marek se svým orchestrem. Hostem 
letošního vánočního koncertu bude 
Daniela Šinkorová.

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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•
FOLKOVÉ  

VEČERVY V BASTIONU IV

JIRKA PILAŘ 
& 

PETR BISCHOF

17. 12. 2021
Výstavní síň Bastionu IV,  
Okružní 242, Josefov.

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

•

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO V JAROMĚŘI
MILÍ DIVÁCI, vzhledem k velmi nízké návštěvnosti, připravujeme na jarní sezónu 
opět pouze jednu skupinu abonmá – zachováme skupinu C. Je nám to velmi líto, 
ale dokud návštěvnost v našem divadle nebude alespoň taková, jaká byla před pan-
demií, nemůžeme se z provozních důvodů vrátit ke dvěma skupinám předplatného.

Konkrétní program zatím stále nemáme, 
čekáme na potvrzení od divadel. Dozvíte 
se ho tedy v  brožuře Přehled pořadů 
jaro 2022, kterou abonenti obdrží 
do své schránky po Novém roce. Pro 
ostatní bude k  dostání v  Turistickém 
informačním centru na náměstí, také 
v knihovně v Josefově a samozřejmě na 
www.divadlojaromer.cz. 
Předprodej bude zahájen během ledna. 
Pokud chcete kulturním zážitkem ně-
koho obdarovat, nabízíme k  zakoupení 
dárkové poukazy v různých hodnotách. 

Poukazy je možné zakoupit pouze na 
pokladně divadla. Dalším tipem na dá-
rek může být vstupenka na koncert 
4TENOŘI, kteří k  nám zavítají 3.  květ-
na  2022. Vstupenky na tento koncert 
zakoupíte v  našem předprodeji (TIC, 
knihovna Josefov, divadelní pokladna).
Milí diváci, přejeme vám příjemné proži-
tí vánočních svátků, hlavně hodně zdra-
ví a  pevně věříme, že se opět potkáme 
v jarní sezóně 2022.

Budeme se na vás těšit! 
MKS Jaroměř
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VZPOMÍNKA NA plk. Dr. GUSTAVA NEŠPORA
VELITELE JOSEFOVSKÉ NEMOCNICE

V letech 1922-1930 působil jako šéfchirurg a později velitel vojenské nemocnice v Josefově plk. Dr. Gustav Nešpor. Měl také sou-
kromou praxi v Jaroměři. 

Autor josefovské kroniky Antonín 
Hofmeister, k  jehož záznamům jsem se 
dostal laskavostí Dr. Olgy Mertlíkové, na 
něj v zápise ze 17. 4. 1930 vzpomíná těmi-
to slovy: „Trochu obhroublý, ale zlatého 
srdce - pravý lékař lidumil. Nemajetné 
léčil téměř zdarma, a když bylo potřebí, 
ještě je finančně podporoval.“ 
Pohřeb plk.  Nešpora, který ve své ne-
mocnici zemřel 15.  4.  1930, byl podle 
A. Hofmeistera „nádherný“. Zúčastnila 
se ho obrovská masa lidí z  Josefova 
a  Jaroměře, kteří se přišli s  tímto výji-
mečným lékařem a člověkem rozloučit. 
Památka takového muže by nemě-
la být zapomenuta. Spolu s  vnukem 
plk.  Dr.  Nešpora, který svého předčas-
ně zemřelého děda nepoznal, ale pře-
chovává po něm řadu památek, jsem se 
dal do pátrání po jeho osudech. Nejvíce 
informací jsem získal ve studovně 
Vojenského historického ústavu v Praze.
Gustav Nešpor se narodil roku 1871 
v  Kutné Hoře. Pocházel z  rodiny, v  níž 
se udrželo českobratrské vyznání. Jeho 
děd a  strýcové byli seniory a  kazate-
li evangelické církve a  od dob, kdy by-
la Josefem  II. znovu povolena, působi-
li u  evangelických sborů v  Mošovicích, 
Čáslavi, Nosislavi, Chrudimi a na dalších 
místech. Gustav si vybral lékařské povo-
lání. Otec mu brzy zemřel. Aby měl pro-
středky na dokončení studií, podepsal 
závazek působit na pět let jako lékař c. 

k. námořnictva. V dalmatské Pule, sídle 
c. k. maríny, nakonec jako výtečný chi-
rurg a  zakladatel tamní rentgenolo-
gie působil 16 let. Začal jako fregatní lé-
kař. S křižníky Jeho Veličenstva zbrázdil 
půl světa. Během 1. světové války opero-
val v pulské nemocnici tisíce zraněných 
a stovkám z nich svou obětavostí, erudi-
cí a pečlivostí zachránil život.
Hned po válce pokračoval v  službách 
zdravotní služby československé armá-
dy. V  době poválečných bojů s  Maďary 
o Slovensko velel nemocnici v Komárně. 
Byl zde jediným chirurgem, v  bojích 
v létě roku 1919, které si vyžádaly stov-
ky životů (mezi nimi desítky bývalých 
českých námořníků nasazených po ná-
vratu z Puly a Boky Kotorské rovnou na 
Slovensko) a  tisíce zraněných, opero-
val přímo na bojišti. Osvědčil se natolik, 
že byl za statečnost a obětavost oceněn 
Válečným křížem za chrabrost.
Po skončení bojů a zhroucení Maďarské 
bolševické republiky rad, velel chirur-
gickému oddělení v  pevnosti Terezín 
a roku 1922 byl přidělen v téže funkci do 
Josefova. Zde se zasloužil o řadu vylep-
šení pevnostní nemocnice, mimo jiné 
rozšíření oken chirurgického sálu. Pro 
svou obětavou péči o  pacienty byl na 
jedné straně velice chválen, od nadříze-
ných ale někdy kritizován. Obdržel na-
příklad důtku od nadřízeného za to, že, 
ač úředně předvolán, odmítal se dostavit 

svědčit k  okresnímu soudu v  Jaroměři 
s  tím, že ho jeho pacienti potřebují ví-
ce. Musel být velice svérázným člově-
kem s  prudkými reakcemi. Dnes by-
chom řekli vztekloun a pruďas. U nadří-
zených nebyl příliš oblíben, ač všich-
ni uznávali jeho vynikající chirurgic-
ké umění, jakož i  disciplinu a  pořádek, 
které v  jím řízené nemocnici panova-
ly. A. Hofmeister píše o jeho nešťastném 
osobním životě, pro samou péči o  ne-
mocné, neměl čas se s ženami seznámit 
jinde než na pracovišti, takže obě jeho 
osudové josefovské ženy byly zdravotní 
sestry. Manželství s první z nich Annou 
se rozpadlo pro, jak píše A. Hofmeister, 
její lehkomyslnost. S druhou, zdravotní 
sestrou Marií Kohoutovou, ho rozdělila 
předčasná smrt, způsobená podlome-
ným zdravím z  jeho válečného i  pová-
lečného permanentního nasazení, když 
jeho jediným pomocníkem v době trva-
lého stresu a  nevyspání býval alkohol. 
Marie Kohoutová ho přežila jen o  ně-
kolik dní. V  den jeho pohřbu spáchala 
sebevraždu.
Je smutné, že se o  Dr.  Nešporovi 
v  Jaroměři a  Josefově nedochovalo 
mnoho zpráv. Pamětníci vymřeli, včet-
ně mé tety Milušky Krieglerové, kte-
rá by si Dr.  Nešpora jistě pamatova-
la. Nalezl jsem jen zápis z  kroniky A. 
Hofmeistera o pohřbu G. Nešpora, las-
kavostí p.  Jindřich Poláka pak po-

pis pohřbu v časopise Naše Hlasy 
z 23. dubna 1930 a odstavec v prů-
vodci Josefovským hřbitovem, po-
pisující hrob G. Nešpora, nachá-
zející se hned u  vchodu. Jeho au-
tor Václav Novák píše: „Ti nejstar-
ší si Dr.  Nešpora dobře pamatují 
a vzpomínají na jeho svérázný pří-
stup k  pacientům, který umožňo-
val přežití nepříjemných situací.“ 
Velice prosím ty, kteří by 
o  „svérázném Dr.  Nešporovi“ 
něco dalšího věděli z  vyprávění 
svých rodičů či prarodičů, aby 
mi to laskavě napsali na e-mail 
jakobec@atlas.cz. Spolu s  vnukem 
Dr.  Nešpora připravujeme o  jeho 
dědovi knihu, kterou v  případě 
zájmu přijedeme do Jaroměře 
prezentovat.

Text: Milan Jakobec 
Foto Dr. Nešpora z archivu autora. 
Současné foto hrobu Dr. Nešpora: 

 Jindřich Polák.

| HISTORIE
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
V SRPNU A ZÁŘÍ 
Marie Kokšteinová 91
Jaroslav Flégr  85

V ŘÍJNU
Václav Rejchrt  85
Jaroslava Pekárková 89
Jiří Novotný  89
Marie Sehnoutková 88
Berta Havlová  91
Miloš Klouček  85

Jindřich Kožíšek  92
Rozália Vágaiová  91
Emilie Fassati  92
Anna Kožená  88
František Barabáš 89
Nikolaj Kuksar  85
Vladimír Kadečka 89
Miloslav Nauš  85

Srdečně gratulujeme! 
matrika Jaroměř

 

ROZLOUČENÍ
V ŘÍJNU A V LISTOPADU
Marie Hofmanová          86
Ladislav Csurilla             76
Marie Domáňová           80
Božena Kuncová            90
Jana Ottová                   79
Jaroslav Rukavička          69
Jiří Světelský                  55
Regina Kašparová           54
Michal Gučík                  44
Jaromír Kaválek              88 

Zdenka Škopková          90
Jiří  Kučera                    69
Josef Zeman                  73

Čest jejich památce!

Zveřejněno se souhlasem 
pozůstalých. Redakce 
děkuje za vstřícnost společ-
nosti KREMATORIUM, a. s.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA |

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 9. prosince 2021 si připomeneme 10 let od 
umrtí milé manželky, maminky a babičky paní 
VĚRY KLÍMOVÉ. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

rodina Klímova

ZEMŘELA ČINORODÁ, LASKAVÁ A OBĚTAVÁ ZDENKA ŠKOPKOVÁ
Psal se rok 1931, 9. květen. V Jaroměři v domě č. 15 v Havlíčkově ulici se ten den manželům Veckovým narodila dcera Zdenička. Přišla 
na svět do rodiny strojvedoucího Zdeňka Vecky a Růženy Veckové, rozené Škodové.

Od malička byla veselá a šířila kolem se-
be krásu, optimismus a dobrou náladu. 
Po absolvování obecné a  měšťanské 
školy se Zdenka dostala na gymnázi-
um, kde její výtvarný talent objevil pro-
fesor Karel Meisner. Ten jí doporučil po-
kračovat ve studiu na uměleckoprůmy-
slové škole. A tak, i když Zdenka výbor-
ně a ráda hrála na klavír a myslela si na 
konzervatoř, se dostala na sklářskou 
školu v  Železném Brodě, na obor ma-
lování skla. Tady se seznámila se svým 
budoucím manželem Jiřím Škopkem z 
Velimi. Po maturitě dostali mladí man-
želé umístěnku do porcelánky ve Staré 
Roli u  Karlových Varů, kam museli jít 
chtě nechtě pracovat.
Před narozením první dcery Naděždy se 
přestěhovali do Jaroměře, kde přišel na 
svět jejich syn Karel. Zdeniččin manžel 
Jiří v  té době uspěl v  talentové zkouš-
ce na VŠUP v Praze a váhal, zda má v ta-
kovéto rodinné situaci studium nastou-
pit. Zdenka mu sama navrhla, ať jde stu-
dovat, že se o děti postará sama. Nebylo 
to snadné, protože kromě péče o  dě-
ti a nemocnou maminku si musela najít 

zaměstnání, aby rodi-
nu uživila.
Ale Zdenka byla mla-
dá a plná energie, a tak 
se jí dařilo všechno 
zvládnout. Později se 
manželům Škopkovým 
narodila ještě dcera 
Markéta.
Ačkoliv se Zdenka pře-
devším s  láskou a  na-
sazením věnovala pé-
či o svou rodinu, svých 
uměleckých ambi-
cí se úplně nevzda-
la. Spolupracovala se 
svým mužem na růz-
ných zakázkách v  ob-
lasti užité grafiky, pracovala s textilem, 
vytvořila textilní obrazy k  pohádkám 
Boženy Němcové, vedla kroužek drhá-
ní a  věnovala se ručním pracem  – šití 
a pletení.
V dětství byla nadšenou skautkou, poz-
ději byla také členkou dobrovolných ha-
sičů, a protože byla i pohybově nadaná, 
vedla v Jaroměři kroužek kulturistiky.

Láska k hudbě ji prová-
zela celý život, hodně 
hrála na klavír, nejra-
ději měla Beethovena. 
Byla dlouholetou 
členkou pěvecké-
ho sboru Jaromír, kde 
působila také jako 
korepetitorka.
Zdenka Škopková byla 
celý život v každé do-
bě, ať bylo dobře nebo 
zle, oporou svojí ro-
dině, starala se nejen 
o své děti, ale i o svou 
maminku a  tchyni, 
a  o  děti svých dětí… 
V  pokročilejším vě-

ku už její stav a zdravotní problémy ne-
dovolovaly náročnější fyzickou aktivitu, 
a tak se věnovala více duševní činnosti, 
kde byla stále obdivuhodně zdatná.
Čas, který jí byl vyměřen, se naplnil ve 
čtvrtek 11. listopadu v ranních hodinách, 
když odešla v požehnaném věku 90 let.

Za rodinu Markéta Škopková

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme členkám Komise pro obřa-
dy a  slavnosti města Jaroměře za ná-
vštěvu k  výročí naší zlaté svatby. Paní 
Pavlistová a  Sokolářová přišly s  úsmě-
vem, dárkem a nádhernou kyticí. 
Bylo to velmi milé a  krásně jsme si na-
vzájem zavzpomínali.

Ještě jednou děkujeme. 
Ivana a Jiří Balcarovi
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Šli sme s Talířem, Mertlíkem a Sehnoutkou 
z odpoledky. Šli sme přes Ostrov, kterej 
svítil žárovkami rozvěšenými po vohole-
nejch stromech. Loudali sme se rozbřed-
lou uličkou vyšlapanou ve sněhu, od diva-
dla bylo slyšet jak auta projíždí kalužemi 
po solí roztátém sněhu.
„Kámo, takže ty nebudeš o  prázdkách 
v Jaráku,“ zeptal se Mertlík.
„Hmm, budem u babči v Plzni, bude tam 
i ten bratranec jak dělá ten, no… stree-
tart,“ odpověděl jsem Talířoj.
„Jo no, mi taky po Štědrym dnu jedem do 
Chvalkovic k babi.“
„Tak se uvidíme až na Novej rok.“
Mertlík vzal Talíře za rameno, zatřásl 
s ním, a povidá mu: „Don’t worry kámo, 
tak ten Stalingrad uděláme dýl.“ 
Talíř zamumlal, že vo silvestru by to mohlo 
mít grády. Petardy rachejtle a  tak. Point 
mu vzal Sehnoutka, když se ho zeptal, 

jestli by ho rodiče takle nechali o půlnoci 
venku. Talíř uznal, že asi ne, a  tak jsme 
popocházeli na náměstí. Měli jsme tam se 
třídou zpívat koledy pod vánočním stro-
mem. Padala větší a větší tma.

Byl den před Vánocemi a  já šel jen tak 
do Josefova, že třeba někoho potkám, 
a  taky jsem chtěl zčeknout. co se děje. 
Jdu po náměstí a… kostel je otevřený! 
Josefovský kostel je úplně stejnej jako 
v Terezíně, to víme od tý doby, co sme se 
tam byli podívat se třídou v koncentráku. 
Normálně bejvá zavřený, asi jako každý 
jiný kostel. Podívám se tam!
Obrovská klenba, vysoká. Koukal jsem 
se zakloněnou hlavou. Všimla si mě jedna 
z babek, co seděla úplně vepředu, hodila 
na mě svůj pohled. Co když mě vyhodí 
ven? Vklouznul jsem do lavice a  dělal, 
že tam nejsem. Pak se začali trousit lidi, 

rodiny, starý, mladý, páry a nako-
nec Sehnoutkovi se Zdeňkem! 
Zamával mi na pozdrav, a  že si 
sedne ke mně.
„Nevěděl jsem, že chodíte do 
kostela, kde sou vaši?“
„Sem tu sám, chtěl sem se sem 
jenom podívat.“
„Je pěknej viď? Měli by jsme 
o něm taky něco dát na nástěnku. 
Dlouho jsme tam nic nepřidali.“
„Táta mi říkal, že ten kostel stavěli 
skoro o třicet let dýl než pevnost 
a…“

Začali hrát varhany, rozléhaly 
se po celém kostele. Chvíle pro 
foto, při hře na varhany si toho 
nikdo nevšimne. Přišel farář. 
Absolutně sem nevěděl, co mám 
dělat. Odejít mi přišlo takový blbý, 
tak jsem napodoboval Zdeňka. 
Hodina v  kostele…Na konci 
mše chodili dvě paní s  košíčkem 
na drobáky. Prolezl jsme kapsy. 
Peněženku jsem nechal doma. 
Cítil jsem se trapně, že jako jediný 
nedám ani flok. Jediný co u sebe 
mám, je ten čokoládový penízek, 
co by zbyl z toho koledování. Tak 
jsem ho daroval.

„To, žes udělal? Tos tomu nasadil korunu,“ 
smál se bratránek Luděk když jsem mu to 
o svátcích vyprávěl.
„Kdyby to viděla prababička, už by tě 
poslala do kouta!“
„Jenže já nevěděl, co mám dělat.“
„No ale za mě dobrý, prosimtě, za to ti 
dneska nikdo hlavu neutrhne. Ukaž mi ty 
další fotky z Josefova“
Vzal jsem mobil, podal ho bratránkoj, 
chvíli scrolloval, pak se zasmál. 
„To seš ty? Na co jste si to hráli 
s kámošema?“
„Tohle je dobývání Moskvy. Ta další… ne 
vrať to. To jsme jak zakládáme Spolek 
proti rozpadnutí Josefova. No a  tohle je 
Stará nemocnice.“
„Ta je někde na kraji.“
„No to je ve městě “
„Teda, musím ti povědět, že jsem si celou 
dobu myslel, že mi posíláš fotky nějakých 
starých baráků na předměstí.“
„Tak to u nás vypadá všude, to už víš.“
„Ondro, jen tak dál. Je fajn, že Vám Josefov 
není tak úplně jedno a snažíte se, alespoň 
mezi spolužáky, o  něm dávat víc vědět. 
Jak máte tu nástěnku a tak. Děláš si třeba 
zápisky o tom co se o městě dovíš. Tyhle 
věci se potom velmi snadno zapomínají 
a  ještě hůř zjišťuješ odkud ty informace 
máš, jestli jsi to zrovna nevyčetl z nějaké 
knihy. To si dohledáš, že jo, chápeš? Máš 
tam ještě nějakou příhodu, pověz mi víc “
„A to jsem ti vyprávěl, jak v tom listopadu 
ti naši troubové vyvolávali ducha Božky 
Němky?“

S bratránkem jsme se o Josefovu bavili do 
té doby dokud nás nevolali, že zas někdo 
přijel na návštěvu, že máme jít dolů. 
Bratránek mi ještě na schodech říká.
„Teda, to si tam žijete“
„Kámo, to je Josefov!“

Text a foto: Vojtěch Dolana  
Pevnost Josefov
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•
Farní sbor 

Českobratrské církve 
evangelické v Semonicích
a pěvecký sbor JAROMÍR 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

KONCERT 
V PŘEDVÁNOČNÍM 

ČASE
dne 19. prosince 2021  

v 16 hodin
kostel Českobratrské církve 

evangelické v Semonicích

Na koncertě zazní hudba doby 
adventní a vánoční od středo-

věku po současnost.

Vstupné dobrovolné 

•

ČESKOSLOVENSKÁ CÍRKEV HUSITSKÁ
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Advent už je opět tady a až do Vánoc nás budou provázet jeho zpěvy a koncerty na různých místech 
našeho města, ale jak jinak než za přísných hygienických opatření, na něž si už za tu poslední dobu většina z nás zvykla.

Není to však jen celá ta radostná do-
ba očekávání na příchod Mesiáše, jsou 
i  méně radostné věci, které se obje-
vily a  s  nimiž mnozí z  nás nepočíta-
li. Energie, které hýbou našimi lidmi, 
ztenčily naše nevelké úspory a zamota-
ly nám také hlavu. Zima je na krku, pe-
něz málo atd. Každá doba však měla své 
bubáky, a  kdo si chtěl stýskat, vždyc-
ky měl na co. Vezměme si kupříkla-
du Marii, maminku Ježíšovu, byla už na 
slehnutí a  musela se trmácet do nejis-
toty městečka Betléma, protože Caesar 
Augustus nařídil sčítání všeho lidu 
v  římské říši. Kterápak dnešní mamin-
ka by to podstoupila? Ale Maria nerep-
tala a  vydala se s  Josefem, svým man-
želem. Měla to lehké? Lidé dříve lehčeji 
přijímali své starosti. Byly mnohem hor-
ší než dnes. Ale oni nereptali. Měli se to-
tiž o koho opřít. A o toho, o koho se opí-
rali oni, se mohou opřít i dnešní lidé. Ale 
nedůvěřují, raději hledají „odborníky“ 

z  řad astrologů, vykladačů karet  apod. 
anebo, v  tom lepším případě, psycho-
loga. A  jaké jsou výsledky? Nemusíme 
o  tom mluvit. Ale vraťme se k  období, 
které je před námi. Otvírá se nám čas 
rozsvícených vánočních stromů, ozdo-
bených výloh a  pouličních lamp, kte-
ré nám všechny svítí do šera a temno-
ty dlouhých zimních večerů, abychom 
všichni na samém konci prosince ra-
dostně přivítali Spasitele světa. Ta doba 
očekávání nám dává nahlížet do svých 
vlastních životů. Chceme překvapovat 
a  obdarovávat druhé, dělat jim radost. 
Odkládáme naše sváry a zlobu. Jsme na-
jednou lepší, a tak nějak se nám lépe dý-
chá. Dělat radost druhým přináší i nám 
radost. Je to vzájemné. Tak ať ten letoš-
ní Advent a Vánoce jsou ještě víc bohat-
ší na lásku a pokoj než dříve.

Požehnaný Advent 
a pokojné Vánoce nám všem 

přeje farářka Mgr. Alena Fabiánová BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 
25. prosince od 15:00 hodin  

v Husově sboru
 Pobožnost s varhanním doprovodem 

mistra Vítka Mišoně. Poprvé se rozezní 
opravené varhany v malém vánočním 

koncertu.

POZVÁNKA
9. prosince 2021 od 16:00 hodin  

v modlitebně Husova sboru Jaroměř

ADVENTNÍ POVÍDÁNÍ 
A ZPÍVÁNKY
s Mirkou Ferynovou  
a Hankou Juričkovou

VÁNOCE A ADVENT 
V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI JOSEFOV

NEDĚLE 5. 12. VE 10:30 PO MŠI

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Kostel Nanebevstoupení Páně v Josefově 
(pro informace o průběhu a přípravě kon-
taktujte farnost).

5. 12. KAPLE SV. HUBERTA VE ST. PLESE 
NEDĚLE VE 14:00

ADVENTNÍ BOHOSLUŽBA PŘI 
SVÍČKÁCH S ADVENTNÍMI 

SPIRITUÁLY

9. 12. KOSTEL JOSEFOV 
ČTVRTEK VE 18:00

BENEFIČNÍ KONCERT
Účinkují: herec Miroslav Šimůnek, zpěvák 
Nathaniel Filip, houslistka Jolana Szajewská.

12. 12. KOSTEL JOSEFOV

BENEŠOVSKÉ RORÁTY
Roráty jsou barokní skladba obvykle zpí-
vaná lidmi během adventní mše za dopro-
vodu varhan a orchestru. Skladba vznikla 
ve Španělsku. Misionáři ji přinesli na Svatou 
Horu, kde se zalíbila benešovským poutní-
kům. Ti ji opatřili českým textem.

24. 12. KOSTEL JOSEFOV 
ŠTĚDRÝ VEČER VE 24.00 HOD

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ – 
JAKUB JAN RYBA

(farní sbor a ZUŠ Jaroměř pod vedením 
regenschoriho a ředitele ZUŠ Vlastimila 
Kováře).

26. 12. KOSTEL JOSEFOV 
SVATÉHO ŠTĚPÁNA V 17.00 HOD

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT 
PĚVECKÉHO SBORU JAROMÍR

2. 1. 2022 – KOSTEL JOSEFOV 
NEDĚLE V 9.30 HOD

SVÁTEK SVATÉ RODINY – 
OBNOVA MANŽELSKÝCH 

SLIBŮ, VÁNOČNÍ MŠE
„Hvězdy nade mnou“ v rockovém prove-
dení skupiny MICHAEL & Girl’s Vioces (ka-
pela Michael hrála v roce 2016 josefovském 
kostele Vánoční muzikál Narozený).

Informace o bohoslužbách, životě farnosti 
a udílení svátostí najdete na

www.farnostjosefov.cz 
a @FarnostJosefov

ŠTĚDRÝ DEN 

od 14:00 hodin v Husově sboru 
Malá pobožnost s vánočními koledami 
a písničkami  za varhanního doprovodu 

Vojty Jonáše.
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STOMATOLOGICKÁ AMBULANCE – 12/2021 a 1/2022 od 8:00 do 10:00
4. a 5. 12. MUDr. Ožďan B. Němcové 13 ČESKÁ SKALICE 491 452 789
11. a 12. 12. MUDr. Uhlířová Průmyslová 146 JAROMĚŘ 491 815 475
18. a 19. 12. MUDr. Plšková Komenského 554/a ČESKÁ SKALICE 491 451 300
24. 12. MDDr. Kalousková Husova 931 JAROMĚŘ 491 812 935
25. 12. MUDr. Strnadová Z. Němečka 130 JOSEFOV 491 812 495
26. 12. MUDr. Kalfus Česká 50 JAROMĚŘ 704 544 075
1. 1. 2022 MUDr. Záplatová Husovo nám. 36 ČESKÁ SKALICE 491 452 447
2. 1. MDDr. Šejvlová Husova 931 JAROMĚŘ 491 812 944
8. 1. a 9. 1. MUDr. Nezvalová č. p. 118 VELKÝ TŘEBEŠOV 491 453 272

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD SE OHLÍŽÍ
MILÍ SPOLUOBČANÉ, zkracující se dny a klesající teplota nám připomíná, že vánoční čas se již povážlivě přiblížil a s ním také pří-
chod nového roku 2022. Adventní čas může být nejen příležitostí k přípravě na Vánoce, ale také časem ohlédnutí se a rekapitula-
ce končícího roku.

V náchodské nemocnici si tento rok bu-
deme pamatovat z  mnoha důvodů, ze-
jména však kvůli velmi složité a nároč-
né situaci při zvládání pandemie co-
vidu-19 v  prvních měsících roku, ale 

také z důvodu stěhování se do dvou no-
vých pavilonů, které pro nás vybudoval 
Královéhradecký kraj. Oboje jsme snad 
zvládli a  od dubna postupně obnovili 
úplný provoz všech oddělení nemocnice 

včetně veškeré plánované péče, kterou 
jsme do dnešních dní nemuseli přeru-
šit (pozn.: k datu 15. 11.), přestože se tak 
v  jiných částech naší země opět musí 
dít. V závěru loňského roku bylo naším 

22. ROČNÍK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Chceme se s vámi podělit o dobrou zprávu: Tříkrálová sbírka 2022 bude! V době, kdy vám píšeme tento příspěvek, je po epide-
miologické stránce situace v naší zemi složitá a podmínky pro uvolňování vládou přijatých opatření nejsou pevně stanoveny. Žijeme 
opět v nejistotě, ale prozatím se připravujeme na koledování v terénu, což si moc přejeme.

Cíl i motto sbírky zůstávají stejné – hlav-
ní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá ka-
ždá koruna.
Největší dobrovolnická akce, 
22.  Tříkrálová sbírka byla vyhláše-
ná Charitou České republiky na dny 
1.  – 16.  ledna  2022, nejčastěji však ko-
ledníci vyjdou do ulic v  sobotu 8.  led-
na, v  kostelích pak v  neděli 9.  ledna. 
Koledovat bychom chtěli jako v  letech 
minulých v  Jaroměři, Josefově a  ob-
cích Semonice, Zaloňov, Rtyně a Vestec, 
Nový Ples, Žireč, Velichovky a Hustířany, 
Heřmanice, Běluň, Brod, Slotov, Rožnov 

a  Neznášov, Vlkov, Jasenná, Rasošky, 
Chvalkovice a Habřina, Starý Ples a  le-
tos nově v Šestajovicích a Hořenicích.
Výsledek minulého ročníku, který byl 
nucen být poprvé bez koledníků, se 
i tak vyšplhal na celkovou sumu za ce-
lou Oblastní charitu Červený Kostelec 
437 252 Kč + 92 660 Kč online, z  toho 
v  Jaroměři a okolí se sebralo ve static-
kých pokladničkách 134.620 Kč.
Chtěli bychom vám moc poděkovat za 
to, že jste si i  k  novým způsobům, jak 
přispět, našli cestu.
V  Domově jsme výtěžek věnovali na 

revitalizaci zahrady pro klienty odleh-
čovací služby. Zbývající část putuje ka-
ždoročně na další projekty diecézní 
Charity a humanitární pomoc a rozvo-
jovou spolupráci Charit ČR.
Výnos z nového ročníku sbírky bychom 
rádi věnovali v Domově sv. Josefa na re-
konstrukci sociálního zařízení pokojů 
klientů na zdravotním oddělení.
Jestliže bude koleda v  režimu on-li-
ne, budete mít možnost přispět do po-
kladniček na stálých místech jako lo-
ni. Stejně tak bezhotovostně na číslo 
účtu s  variabilním symbolem (VS) pří-
mo na naši Charitu 66008822/0800, VS 
777955001.
Aktuální informace, včetně případných 
míst s pokladničkami přineseme v  led-
novém čísle Zpravodaje, nebo najdete na 
webu města Jaroměř.
Děkujeme předem za všechny dary, za 
vlídné přijetí koledníků, za důvěru v na-
še dobročinné poslání. Děkujeme ta-
ké všem, kdo se do sbírky obětavě za-
pojují. Přejeme vám pokojný čas adven-
tu, požehnané Vánoce a do příštího ro-
ku zdraví, lásku a radost z každého dne

Za organizátory sbírky
Mgr. Marie Paclíková, Jitka Holcová,

tel.: 606 940 024
Oblastní charita Červený Kostelec, 

středisko Domov sv. Josefa
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
MONTÁŽ TĚSNĚNÍ do OKEN 
a DVEŘÍ, plastové/dřevě-
né. Rádi přijedeme a poradí-
me. www.MontazTesnení.cz, 
tel: 734 240 608.

SHÁNÍM byt 1+1 nebo 2+1 
v Jaroměři a okolí. Mám ho-
tovost. 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.

Koupím garáž v Jaroměři.
Tel.: 603 990 531.

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

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

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

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ 
LAHVE S NÁPISY, SBÍRKU 
I JEDNOTLIVÉ KUSY, TEL.: 
732 170 454, SBĚRATEL. 

Společnost KC trans, s. r. o. 
se sídlem: Škvorecká 33, 250 
32 Úvaly, přijme zaměst-
nance na pracovní pozici ři-
dič kamionové dopravy sku-
piny C, E na terminál společ-
nosti Metrans, a. s. v České 
Třebové – práce pouze v ČR. 
Kontakt - p. Sajdl 
tel.: 602 294 350.

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

Čištění koberců a čalouně-
ní pro domácnosti i fi rmy. 
Kompletní úklidový servis. 
Kvalitně za rozumnou ce-
nu a s dopravou zdarma. 
Telefon: 603 701 992.

Jaroměř 188x61 mm ČB 2021 „PF“

Rozbalme to 
společně! Pf 2022
Rozbalme to Rozbalme to 
společně! Pf 2022

hlavním cílem zvládnout péči o  všech-
ny pacienty s covid-19. Před sebou však 
máme stále ještě jeden neméně důležitý 
cíl. Hledáme cesty k  zachování co nej-
většího rozsahu plánované a preventiv-
ní péče, která byla v minulých podzim-
ních a zimních měsících upozaděna. Jak 
obtížné bude tento cíl splnit ukáží ná-
sledující měsíce. Bude záležet na chová-
ní každého z nás, očkovaného i neočko-
vaného. I očkovaný člověk si musí přes 
nespornou výhodu snížení rizika vážné-
ho průběhu onemocnění uvědomit limi-
ty očkování.
Milí spoluobčané, děkujeme vám, 
že nám se splněním tohoto cíle po-
máháte. Přejeme vám všem zejmé-
na pevné zdraví, užitečně stráve-
ný adventní čas, klidné a  radostné vá-
noční svátky v  kruhu těch, kteří vám 
jsou blízcí, a  spokojený nadcházející
nový rok!

Vaše Oblastní nemocnice Náchod

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. ve vysokém rozlišení. Inzerce je VŽDY ČERNOBÍLÁ. 
Za grafi cké 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

Město Jaroměř 
DĚKUJE FIRMĚ ČEZ, a.s. ZA POSKYTNUTÍ 

DARU  VE VÝŠI 20 000 KČ, KTERÝ 
BYL POUŽIT NA NÁKUP OSVĚTLENÍ 

PRO VÁNOČNÍ STROMEK.

TURISTICKÉ 
INFORMAČNÍ 

CENTRUM
v Jaroměři

OTEVÍRACÍ DOBA
PO–PÁ  
7:00–12:00, 12:30–17:00
SO 
8:00–12:00, 12:30–15:00
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Nová moderní terénní sociální služba 

Náš Slunovrat 
Náš Slunovrat poskytuje služby 
komplexní podpory asistovaného 
života pro seniory, dlouhodobě 
nemocné, osamělé i osoby se 

zdravotním postižením. Pomáháme jim žít plnohodnotný 
a důstojný život v bezpečí jejich domova. 

Klienty podporujeme 
v běžném životě, 
pomáháme jim řešit 
každodenní starosti, 
nemusí se obávat 
pocitu samoty ani 
bezmoci. V případě 
náhlých situací se nemusí bát o svůj život. Pokud  
se dostanou do potíží, stisknutím jediného tlačítka si 
mohou přivolat pomoc. Kdykoli a odkudkoli. 

Další informace o službě a také přihlášku 
k vyplnění naleznete na našich webových 
stránkách www.nas-slunovrat.cz. Pokud do 
poznámky zadáte slevový kód NSHK získáte 
balíček Standard zdarma. Neváhejte nás 
tedy kontaktovat na info@nas-slunovrat.cz 

nebo na telefonním čísle 228 224 923. 

Husova 143
Pražské Předměstí 
551 01 Jaroměř 

Dětská herna
s kavárnou
v Jaroměři

+420 725 707 081
kancelar@vlcidoupe-sro.cz
www.vlcidoupe-sro.cz
vlci.doupe.sro
@vlci.doupe.sro

T.
E.
W.

VD_Reklamni_Letak_92x61_V1.pdf   1   19.10.2021   19:20

firma

„HODINOVÉ MAMINKY“ 
•  uklidíme Vám dům od půdy až po sklep
•  pohlídáme, vyzvedneme vaše dětičky
•  pomůžeme s logopedií vašich dětiček 
•  nakoupíme, pomůžeme seniorům

Potřebujete pomoci s čímkoli v domácnosti?
Volejte „HODINOVÉ MAMINKY“: 604 145 519

Náchodský    
výtvarný 
          podzim 
38. ročník
přehlídky 
             umění
          regionu

20.11.2021–
9.1.2022
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www.yourbody.cz

Potěšte své blízké
a obdarujte je

dárkovým balíčkem
            či poukázkou

Prodej v obchodě Zdravá výživa

YourBody & Specio
náměstí ČSA 21, Jaroměř
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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

LZE LZE LZE LZE sčítat!sčítat!sčítat!sčítat!sčítat!sčítat!

na brýlové obruby

| INZERCE



31

prosinec | 21 SPORT |

PO COVIDOVÉM ÚHORU NASTALY TANEČNÍ ŽNĚ
Přesně tak by se dal popsat průřez podzimními krajskými přehlídkami scénického tance z pohledu Flash Dance Company. Po vel-
mi dlouhé pauze zapříčiněné pandemií expanzivní nemoci, která dokázala otrávit nejen zdraví a životy lidí, ale i kulturní a sportov-
ní sféru, tanec nevyjímaje…

Po velmi dlouhé pauze, kdy občasný let-
ní trénink byl svátkem, oproti mrtvému, 
uzavřenému období celého roku, ko-
nečně přišlo září 2021 a my dostali mož-
nost začít naplno, tak jak jsme zvyklí. 
Intenzivní tréninky, hlad po tvorbě, ra-
dost z  prostého společného bytí, spo-
lupráce a kontaktu vyústily v nevídaně 
dokonale úspěšnou opožděnou sezónu.
První odložená přehlídka, která se 
nám k  možnosti prezentovat narych-
lo vytvořené nové choreografie ote-
vřela, byla Krajská postupová přehlíd-
ka scénického tance mládeže a dospě-
lých v  Jaroměři. Když jsme se po dlou-
hé době nadechli známých vůní domov-
ského divadla, s klidem a radostí v srdci 
jsme odtančili choreografii Spolu Lenky 
Halašové, v níž spolu tančí dospělá část 
souboru s  nejstaršími „juniory“, dámy 
i  pánové, druhou choreografii, kterou 
jsme na přehlídce prezentovali, vytvo-
řili společně Lenka Halašová, Jaruška 
Kubinová a  Jan Divecký pro chlapecké 
trio a  nesla název Domů. Obě choreo-
grafie v  konkurenci ostatních souborů 
obstály na výsost dobře! Choreografie 
Spolu získala přímý postup na 35. 
Celostátní přehlídku scén. tance mlá-
deže a dospělých Tanec, tanec Jablonec 
a zároveň ocenění poroty za „Naplnění 

tématu a  choreografii“. Choreografie 
Domů dostala divokou kartu, díky níž se 
rovněž účastnila přehlídky Tanec, tanec 
Jablonec a porota ji ocenila za „Hledání 
nových jevištních prostředků“.
Koncem října jsme tedy odjeli tančit do 
„Mekky“ dospělého scénického tance 
Jablonce nad Nisou s oběma choreogra-
fiemi. V  Jablonci byly obě choreografie 
opět úspěšné. Jak divácky zapůsobily? 
„Choreografie, která přinesla odlehče-
nou náladu, pozitivní energii. Kanonický 
pohyb, spolupráce, sounáležitost, neo-
třelé zvedačky… Harmonie závěrečného 
okamžiku se linula divadelním prosto-
rem za doznívání posledních tónů sklad-
by Philipa Glasse. Zanechala nás v  po-
klidném rozpoložení s množstvím vnitř-
ních otázek“, vyjádřily se o  choreogra-
fii Spolu Markétka a Matylda do místní-
ho přehlídkového zpravodaje Tanečního 
víru. 
„Chlapci mě provedli choreografií bez 
nutnosti předchozí přípravy. Jejich tou-
ha po místě, kam by opravdu patřili, 
ovládla čas i  prostor. Energické, emo-
tivní, ohromující…“ vyjádřila se za obe-
censtvo Kája k choreografii Domů opět 
v  Tanečním víru. Hodnocení samotné 
odborné poroty byla rovněž pozitivní 
a  samotnou třešničkou na pomyslném 

dortu bylo vyhlášení vrcholné me-
ty v  našem odvětví  – Ceny města tan-
ce, kterou pro letošní rok porota spolu 
s náměstkem primátora města Jablonec 
nad Nisou udělila právě naší choreogra-
fii Domů. Tato cena nám však nepřiná-
ší pouze spoustu radosti, ale rovněž zá-
vazků a zodpovědnosti pro budoucí rok. 
Její součástí je totiž rovněž závazek na 
vytvoření představení na profesionální 
úrovni, které bude mít premiéru právě 
na příštím ročníku přehlídky Tanec, ta-
nec Jablonec 2022.
Všechno? I kdepak. Rovněž dětská část 
souboru, která plna síly, fantazie a nad-
šení s Lenkou Halašovou vytvořila cho-
reografii Lodičky odjela v říjnu soutěžit. 
A  to na Krajskou postupovou přehlíd-
ku dětského scén. tance do Červeného 
Kostelce a  nezůstala ve stínu svých 
starších kolegů. Jsme na své mladé ta-
nečnice a tanečníky náležitě pyšní, jeli-
kož i oni se svou nápaditou, odlehčenou 
choreografií letos získali přímý postup 
na 37. Celostátní přehlídku dětských 
skupin scénického tance v Kutné Hoře 
a ocenění odborné poroty za „Naplnění 
tématu a nadhled“.
Po těchto krásných výsledcích už jen 
doufáme, že nadcházející sezóna BUDE 
a  bude rovněž takto úspěšná! Mnoho 
radosti všem, ať už vám ji činí cokoli!

Přeje Flash Dance Company 
při TJ Sokol Jaroměř 

Foto: Ivo Mičkal a Jaruška Kubinová
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