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Na fotografii můžete vidět zrcadlení. Jaro se konečně začíná probouzet k životu, vždyť kalendářně je opravdu tady. A i díky tomu, že nám
to počasí dovolí, můžou vznikat takovéto vzácné fotografie.
Foto: V. Oliva, ASFĆ
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Vážení čtenáři,

jaro je kalendářně tady, i když to venku zatím nevypadá. Sluneční paprsky se teprve nesměle dotýkají země, i když ji nejsou prozatím schopny prohřát. I když věřím, že krásné
teplé jarní dny jsou už za dveřmi. Jak se říká
člověk potřebuje „dobít“ baterky, trochu prohřát tělo, získat opět pozitivní náhled na věc.
Jaro s sebou nese mnoho výhod. Jednou
z nich je, že konečně můžeme odložit těžké,
neohrabané zimní bundy a boty, které vinou
soli a sněhu utrpěly nejednu škodu. Další
nespornou výhodou je fakt, že se otevřou zahrádky kaváren a restaurací a my konečně
budeme moci popíjet kafíčko, nasávajíc jarní
vzduch do plic.
Jediná nevýhoda, kterou pociťuji, je změna
ze zimního času na letní. Tímto, pro mě už
nepochopitelným činem, velmi trpím, protože rozhodně nejsem žádné ranní ptáče.
Účelem letního času měl být úspora elektrické energie. V Československu byla změna
času zavedena v roce 1979, ale na podobném
principu pracoval už Benjamin Franklin, který původně ironicky navrhl, aby lidé chodili spát dřív, čímž lépe využijí denní světlo.
V praxi byl poprvé letní čas zaveden za první
světové války v roce 1916, a to hned v řadě
evropských zemí. K této praxi se připojilo
i Rakousko-Uhersko. V dnešní době však tato
změna postrádá smysl a mnoho vlivných
vědců se snaží o její zrušení.
Ať už to máte podobně jako já, že Vám ranní
vstávání a změna času s tím spojená, nedělá
dobře nebo tyto okolnosti vůbec nevnímáte,
tak Vám přeji, abyste prožili první jarní dny
v relaxačním duchu, bez stresu a s úsměvem
na tváři.
Vaše redaktorka
Lucie A. Tykalová
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
tel.: 491 847 162
e-mail: redaktor@jaromer-josefov.cz
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Zápis do 1. tříd

Pohádkový zápis ZŠ B. Němcové do 4. a 5.dubna 2017 od 14:00 do 17:00
hod. v budově 1. stupně v Knappově ulici
1. tříd.
Rádi bychom Vás pozvali na náš
POHÁDKOVÝ ZÁPIS, který je prvním krůčkem Vašeho dítka do světa písmenek, čísel,
úsměvů a spousty zábavy. Na co se může
Váš budoucí prvňáček těšit?
• milé, vstřícné a hodné paní učitelky
• zábavné vzdělávání
• spoustu krásných zážitků a nových
kamarádů
• anglický jazyk a plavání již od prvního
ročníku
• družinu i školu v jedné budově
• individuální přístup k žákům podle jejich potřeb a nadání
• kvalitní a moderní způsob výuky s využitím nejmodernějších technologií
Budeme se na Vás těšit na „Pohádkovém
zápisu“ do 1. ročníků, který se koná dne

(Malá Boženka).

V 1. třídách ve školním roce 2017/2018
Vás přivítají paní učitelky:
Mgr. Jana Křížová, Mgr. Lenka
Diheneščiková, Bc. Veronika
Rapáčová
Podrobnější informace Vám kdykoliv rádi
poskytneme na telefonních číslech:
• ředitelství II. stupně: 491 812 630
• mobil: 739 447 043 (pí Slezáková)
• I. stupeň: 491 420 307
• mobil: 739 593 834 (pí Šponerová)

Vezměte s sebou prosím rodný list dítěte
a průkaz totožnosti rodiče (zákonného zástupce). Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. Josef Hovorka – ředitel

Zápis ZŠ Na Ostrově do 1. tříd, dne 4. tohoto významného dnu dostane každý
předškoláček dárečky. Na prvním místě je v
a 5. dubna, od 14 do 17 hod.

naší škole vždy dítě – kvalita jeho vzdělání
a rozvoj jeho osobnosti v bezpečném a podnětném prostředí.
Jak můžete pomoci svému dítěti stát se spokojeným školákem?
• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost,
při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte najevo zájem.
• Vyprávějte dítěti a čtěte mu, televize či
video nenahradí lidské slovo a osobní
kontakt.
Zápis se týká dětí, které ke dni nástupu do
• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domáškoly 1. 9. 2017 dosáhnou 6 let. Dále i těch,
cími pracemi, pěstujte tak jeho samou nichž budou zákonní zástupci žádat o odstatnost a zodpovědnost.
klad školní docházky, a také dětí, které
• Rozvíjejte poznání z oblasti života
již v loňském roce dostaly odklad školní
lidí, zvířat i rostlin, vedle obecné indocházky.
formovanosti, rozšiřujete i jeho slovní
Žáky naší školy jsou děti ze všech částí
zásobu.
Jaroměře i z okolních obcí. Pouze při napl• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se
nění kapacity rozhoduje bydliště dítěte ve
do nich zapojte.
spádovém obvodu školy.
• Upevňujte prostorovou orientaci a poNáhradní termín zápisu do ZŠ Na Ostrově
jmy "nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed,
bude 18. dubna 2017 od 14 do 16 hodin.
za".
Zápis je jeden z nejdůležitějších dní v ži• Dbejte na vhodné pohybové aktivity
votě Vašeho dítěte a my se snažíme náš
a zdravé stravování.
„Námořnický zápis“ udělat co možná
• Trénujte změny denního režimu souvinejzajímavější. Na chodbách školy si naši
sející se školní docházkou - ranní vstážáci v kostýmech námořníků připraví závání, odbourávání odpoledního spaní,
bavné a hravé disciplíny, při jejichž plnění
čas pravidelného ukládání k večernímu
se děti uvolní, ztrácejí trému i nervozitu.
spánku.
Potom předškoláky a jejich rodiče odvedou
•
Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě
budoucí spolužáci do třídy, kde proběhne
učí jednat s jinými lidmi, uplatňovat
vlastní zápis. Celá akce probíhá v uvolnězákladní společenská pravidla chování.
ném a nestresujícím duchu. Na památku
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ZPRÁVY Z M ĚSTSK ÉH O Ú Ř A D U
Z m ě n y v r e g is tr a c i vo zidel
Od června 2017 nastávají změny v registraci vozidel.
Od 01.06.2017 nabývá účinnosti novela zák. č. 56/2001
Sb., která mimo jiné bude umožňovat provádět změny
v registru vozidel na kterémkoliv úřadě a lidé již nebudou
muset cestovat desítky nebo stovky kilometrů, aby na
sebe zaregistrovali zakoupené vozidlo.
Další velkou změnou bude možnost dokončit převod
vozidla v případě, že kupující nebo prodávající nespolupracuje a nemá zájem provést změnu v registru vozi-

del. Jedná se o tzv. nucenou registraci vozidla, kdy
úřad bude muset na základě oznámení např. prodávajícího vyzvat kupujícího, aby v předepsané lhůtě předložil
doklady a vozidlo na sebe zaregistroval. V případě, že
tak neučiní, bude převod proveden bez jeho přítomnosti
a budou vydány nové doklady k vozidlu.
Občany bychom chtěli na základě těchto změn upozornit, že se mohou prodloužit čekací doby pro vyřízení jejich žádostí a na možnost objednat se přes internet na
konkrétní čas.
Odbor dopravy a silničního hospodářství

S bě r bi o ma s y

Řešení území N a Val ech

Od 3. 4. 2017 začíná opět sběr biomasy. Svoz bude probíhat každý týden v pondělí.

Výstavba dopravně urbanistického řešení území Na
Valech by měla být zahájena začátkem května.

V letošním roce bude opět po celém městě prováděn svoz
bio-odpadů formou svozových pytlů z rodinných zahrad.
Svoz je i nadále zdarma, hradit se bude pouze pořízení jutového vaku. Cena 1 ks činí 200 Kč.
Zájemci si mohou vyzvednout transportní vaky v areálu
Technických služeb (Náchodská 544).
Svoz bude prováděn v období od 3. 4. 2017, každý týden
v pondělí od 6:30 do 14:30 hod.
Biomasu, naloženou pouze do těchto transportních tašek,
připraví občané ráno v den odvozu před svůj dům, aby ji
pracovníci TSM mohli vždy vysypat a vaky vrátit zpět za
plot. V případě, že z časových důvodů nestihneme svoz provést v pondělí, ponechte prosím vak před domem - k vysypání dojde následující den. Dále žádáme o dodržení pondělního termínu, zpět se vracet nebudeme.
V případě, že vak bude obsahovat jiný materiál než biomasu, nebo překročí stanovenou váhu (30 kg), nebude vak
vyvezen.
Do sběrných vaků patří:

Do sběrných vaků nepatří:

• čerstvě
posečená
tráva,
• seno, větve,
• listí,
• piliny,
• hobliny,
• kůra,
• shnilé ovoce, atd.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

kamení,
cihly,
stavební materiál,
sklo,
baterie,
plasty,
plechovky,
zbytky masa a kostí,
popel, aj.

Kontakt:
Technické služby města Jaroměře, p. Tomáš Tuček, tel.
775 700 365
Závěrem ještě pár čísel:
Zapojených ulic do sběru:
Čísel popisných:
Vydaných vaků:
Odvezeno biomasy v roce 2016:
Celkové náklady činily:
Výnosy za prodej vaků:

89
960
2092
635 t
433 877 Kč
58 200Kč

Technické služby města Jaroměře

Vlastnímu zahájením stavebních prací bude předcházet
záchranný archeologický výzkum. Ukončení výstavby se
předpokládá na přelomu září – října 2017.
Vzniknou nová parkovací místa, nové napojení na komunikaci I/33, nové chodníky a pěšiny. Součástí bude také
protihlukový val s amfiteátrem, altán, hřiště pro workout
a dětské hřiště (mlhoviště, lanová pyramida, houpačka
„hnízdo“).
Po dobu výstavby by mělo být parkování na náměstí
zdarma.

Oddělení investic a rozvoje

Infor mace o ZŠ Komens kého

Informace o sloučení
Komenského 392.

Základní

školy,

Jaroměř,

Na schůzce se zástupci kraje jsme byli, dne 21. března, informováni o projednávání sloučení Základní školy a Mateřské
školy Josefa Zemana v Náchodě se Základní školou (dříve
„praktickou“), Jaroměř. Předpokládaný termín sloučení je
1. července 2017.
Základní škola v Jaroměři-Josefově, Vodárenská 370, bude
i nadále fungovat jako doposud a změny výše uvedené školy se ji netýkají.
Odbor školství, kultury a tělovýchovy

U zaví r ka

V době od 18. 4. 2017 do 29. 4. 2017 bude úplně uzavřena část silnice II/285 v ulici Národní.
Uzavřena bude z důvodu rekonstrukce plynovodu v rámci
stavby „Rekonstrukce MS NTL/STL Jaroměř ulice Labská,
Na Vinici, Na Kameni a Národní“. Prosíme občany o shovívavost a dodržování přechodné úpravy provozu na komunikacích z důvodu bezpečnosti a plynulosti provozu.
Průjezd Integrovanému záchrannému systému a linkové
autobusové dopravě bude umožněn.

Odbor dopravy

7/2017
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ŠKOLY A ŠKO LSK Á ZA Ř Í ZEN Í
M at e ř s k á š ko la
Duben je napůl březen a napůl květen.
Jak říká pranostika, v dubnu
se děje z každého
měsíce
něco. A co čeká
nás? Je toho
spousta.
Ale
nepředbíhejme.
Jelikož se naše
mateřská škola zaměřuje na
veškeré tělovýchovné a pohybové činnosti,
tak naši předškoláci navštěvují náchodskou školu plavání, kde se seznamují
se vším, co voda nabízí. Dále absolvovali za nádherného počasí lyžařský výcvik, kde se zdokonalovaly nebo se učily techniky lyžování. Protože se snažíme rozvíjet také spolupráci s jinými organizacemi, tak naše děti navštívily knihovnu, kde pro
ně byl připravený program se závěrečnou pohádkou. Koťátka
navštívila kováře a truhláře. Třída berušek budoucí keramičky.
Z některých našich dětí budou třeba hudebníci. Po úžasném
vystoupení s „Drumbeny“ se děti seznámily s papírovými
bubny, procestovaly Austrálii a dorozumívaly se pomocí bubnů
a bambusových tyček.
A teď už se těšíme na jaro. Proto s dětmi půjdeme vynést
Moranu a rozloučit se se zimou a následně se vydáme „ode-

Z á k l a d n í š ko la Bo ž e n y N ěmcové
Plaváčci na Malé Božence.

mknout studánku“. Těmito tradicemi se snažíme působit na děti
i v oblasti ekologicko-environmentální, kde si osvojí základní
hodnoty a vztah k přírodě. Tu poznáváme formou her a úkolů.
Snažíme se u dětí vytvořit citový vztah k přírodě i ostatním lidem. To ostatně mohly děti vidět také v divadelním představení,
které jsme shlédli ve velkém divadle. Bylo to velmi poučné, jak
se musíme chovat k rodičům, kamarádům a dospělým lidem.
A proto 21. 3. podpoříme s dětmi lidi trpící Downovým syndromem, a to velmi jednoduše. Navlékneme si nesourodý pár
ponožek – poukazuje na příčinu tohoto celoživotního postižení.
V neposlední řadě ještě s dětmi navštívíme divadlo, kde dětem bude promítnuta pohádka „O Trolících“. Už se všichni moc
těšíme.
Všem přejeme krásné, voňavé a prosluněné první dny jara.
Kolektiv MŠ Knappova

Zápis do 1. třídy
4. a 5. dubna 2017
14:00 - 17:00 hod.
Rodiče, vezměte s sebou, prosím, svůj občanský průkaz
a rodný list dítěte.
Všechny informace sdělí škola před zahájením zápisu na
svých webových stránkách.
ZŠ B. Němcové - v Malé Boženě
Kontakt: 491 420 370
www.zsbn.cz
ZŠ Josefov
Kontakt: 491 813 145
www.zsjosefov.cz

ZŠ Na Ostrově - přízemí budovy
Kontakt: 491 811 906
www.zsostrov.cz
(k ZŠ Ostrov patří i školička
rodinného typu Rychnovek, kde
se zápis koná 4. dubna, od 14.
do 17. hod.)

Není-li dítě duševně nebo tělesně připravené nastoupit do
1. třídy, musí zákonný zástupce písemně požádat o odložení v době zápisu, a to od 1. 4. do 30. 4. Ředitel školy odloží
začátek povinně školní docházky o jeden rok za předpokladu,
že je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa.

Zákl adní škol a Josefov
Kulturní představení přímo na naší škole.

Již devátým rokem probíhá na naší škole výuka plavání žáků
1. až 3. tříd, kterou jsme zahájili v únoru 2017. Jako jediná škola v Jaroměři tímto navazujeme na předškolní plavecký výcvik
v MŠ.
Plavání probíhá v krytém bazénu v Dobrušce. Dětem se tu věnují zkušení plavčíci, kteří používají hravé a zábavné metody
výuky vedoucí k osvojení základních plaveckých dovedností.
Po dobu 10 týdnů se děti seznamují s vodním prostředím, prožívají zde přirozený a radostný pohyb ve vodě, ztrácejí přehnanou
obavu a strach z vody s dodržováním pravidel bezpečnosti při
plavání a koupání. Po zvládnutí základních plaveckých dovedností se stávají plavci, což je hlavní cíl a smysl celého programu.
Žáci se na každou lekci plavání pokaždé velmi těší, mnozí
díky profesionálnímu přístupu plavčíků zapomínají na strach
z vody a na konci kurzu již plavou a skáčou jako zdatní plavci.
Odměnou jim je získání „Mokrého vysvědčení“ a hlavně – radost
z koupání a chuť plavat!

Na konci února žáci 1. stupně navštívili představení Pohádka ze
starého mlýna aneb Nebojte se hastrmanů. Loutkoherecké
představení formou humorné přednášky nejdříve představilo
vodníka, jako vzácný pohádkový druh, a pak už se odvíjel příběh dvou tvrdohlavých sousedů z cechu vodnického a mlynářského. Veselé vyprávění plné písniček a komických situací se
dětem velmi líbilo.
V pondělí 27. 2. jsme opět zasedli do improvizovaného divadla
v tělocvičně. Celý program byl zaměřen na významného anglického spisovatele Williama Shakespeara.
Hned vzápětí se studenti ocitli na prknech, které znamenají
svět, protože originální zpracování života a díla věhlasného autora, pohltilo snad každého z nás. Humor provázel celou scénu.
Na vlastní oči jsme mohli vidět hlavní zápletku Romea a Julie
v poněkud netradičním podání, kdy ženskou roli ztvárnil muž.
A tak s úsměvem, se známými i novými znalostmi, a v neposlední řadě s kapkou poezie a romantiky jsme završili pondělní
vyučování.

Mgr. Renáta Šponerová

vyučující českého jazyka, Základní škola Josefov
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Z á k l a d n í š ko la Křiš ťá l z . s.
Ohlédnutí za dosavadním fungováním komunitní
školy a pozvánka k zápisu.
Jak mnozí
z Vás již
vědí, spolek Křišťál
poskytuje
v Jaroměři
podporu
rodinám,
které
se
rozhodly
převzít zodpovědnost
za vzdělání
svých dětí a
vzdělávají je formou individuálního vzdělávání (IV). Mimo
tuto specifickou podporu je prioritou spolku vybudovat
a zřídit v Jaroměři fungující nestátní základní školu,
která by obohatila možnosti rodičovské volby vzdělávání
v regionu. Proto již nyní funguje vzdělávací skupina žáčků, která splňuje všechny legislativní požadavky povinné
školní docházky, ačkoli ještě není registrovanou školou
a využívá maximum moderních inovativních pedagogických prvků, včetně nejefektivnější dostupné formy hodnocení – formativního hodnocení tak, jak to žádná jiná
dostupná škola systematicky zatím neposkytuje.
Vzhledem k tomu, že žáci v IV musejí být dvakrát ročně
zkoušeni školou, kde jsou zapsáni, máme za sebou první úspěšné zkoušení i pololetní hodnocení. Všichni žáčci uspěli u externích hodnotitelů bez nejmenších obtíží
a co víc, bez stresu, který s sebou často konec pololetí
přináší. Nejkrásnějším příkladem byli naši prvňáčci, kteří
bez zkušeností s vnější motivací známkami, hrdě a odvážně prezentovali svou půlroční práci a nabyté dovednosti. Radostně a neohroženě představovali svůj pokrok

hodnotící komisi, která jim následně pokládala doplňující otázky v respektujícím duchu partnerské spolupráce. Nikdo neodcházel ponížen, či zklamán, ale posílen
k další aktivitě a usilovnému bádání nad vzdělávacími
obsahy, které se dětem postupně přirozené otevírají. Při
následující slavnosti dosažených pokroků, děti obdržely
i netradiční vysvědčení – podrobný popis dosažené úrovně svých dovedností s povzbuzením ke konkrétní cestě
dalšího rozvoje a vyzdvižením silných stránek, talentů
a nadání, které k růstu mohou využít. Pro celý průběh
slavnosti si také samostatně připravily program, pečlivě
rozdělily role a úkoly, což následně dokázaly také aktivně
zrealizovat ke své spokojenosti. My provázející dospěláci někdy skoro nestačíme žasnout nad jejich schopnostmi, dovednostmi a iniciativou.
Díky tomu, že se nám v prvním pololetí naše postupy osvědčily, máme ve skupince spokojené, radostné
a úspěšné "domškoláky". Vyvineme maximální úsilí,
aby naše vzdělávací aktivity zůstaly zachovány. Ať už
v podobě registrované školy nebo zapsaného spolku.
I přes to, že je dnes MŠMT již déle než měsíc v prodlení
správního řízení o vydání rozhodnutí k registraci školy,
plánujeme naše další působení a realizujeme množství
veřejných akcí, kde se s naší iniciativou může kdokoli
velmi podrobně seznámit. Otevřené dveře máme prakticky neustále a zveme rodiče k setkání i realizaci zkušebních týdnů pro svá dítka, aby svá rozhodnutí o formě
vzdělávání svých dětí dělali již na základě konkrétní reálné zkušenosti. Tímto také zveme všechny potenciální
zvídavce k návštěvě naší organizace a ti, kteří již vědí,
že by se k nám rádi připojili, nechť si domluví individuální zápis do naší vzdělávací skupinky kdykoli do
23. 4. 2017. Veškeré podrobné informace naleznete na
webových stránkách spolku www.zskristal.cz a mnoho
aktualit, článků i výzkumů na téma vzdělávání na našem
Facebooku https://www.facebook.com/zskristal/.
Za kolektiv ZŠ Křišťál z.s.

Z ák l a d n í u mě le ck á š ko la F. A. Špor ka
Dramaťák v jednom březnovém týdnu.
Žáci literárně dramatického oboru mají březen každoročně spojený s okresními koly přehlídky Dětská scéna
a krajskou přehlídkou Wolkrův Prostějov.
14. a 15. března proběhla v Náchodě přehlídka dětských
sólových recitátorů, kde jsme prezentovali svou práci z předmětu Přednes ve třech kategoriích a byli jsme
úspěšní.
Adéla Moravcová a Hana Hrušková získaly Čestná uznání a do krajského kola, ve svých kategoriích, postoupili Josefína Pacovská, Jiří Bukač, Vavřinec Kratochvíl,
Pavlína Tichá, Jan Kosejk, Karolína Novotná, Barbora
Tichá a Martin Karban.
Krajské kolo uměleckého přednesu Wolkrův Prostějov
se konalo v Divadle Jesličky Josefa Tejkla v Hradci
Králové, dne 17. března. V 1. kategorii byla udělena nominace s přímým postupem do národního kola Alžbětě
Skořepové. Barbora Maksymovová, Petra Březinová
a Lenka Jechová získaly doporučení k postupu, stejně
tak Kateřina Prášilová a Monika Němečková, které už
jsou našimi bývalými studentkami.
Ve čtvrtek 16. března se v Hradci Králové účastnil lout-

kářský soubor Convivium okresního kola Dětské scény
s vlastní adaptací pohádky K. J. Erbena „Otesánek“ a je
mezi doporučenými do kola krajského, které proběhne
v divadle Drak společně s krajským kolem loutkářské
přehlídky v dubnu. Loutkářské části této přehlídky se zúčastní ještě další tři naše „želízka v ohni“.
Na konci tohoto naplněného týdne jsme se těšili na festival Putování do Chocně, který proběhl v neděli 19.
března v tamní ZUŠ. Konal se už 13. ročník, tentokrát
pod názvem „Putování domů“ podle francouzské pohádky „O muži s černým šátkem“. Pět spřátelených souborů
si vybranou předlohu rozdělilo na pět dílů. Dále předlohu, pod organizačním vedením Hanky Voříškové, předvedli seriálovou formou skupinkám putujícím po choceňském zámku, celkem osmkrát. Na toto nedělní finále,
kterého se účastnil soubor Convivium a soubor Barbory
Maksymovové, jsme se chystali od podzimu, ale nejvíc
od sobotního rána… a hodně jsme si to celé užili.
Mně nezbývá než poděkovat svým žákům a studentů za
čas a energii! Rodičům za podporu a trpělivost a popřát
všem do další práce, které je víc než dost, zlomte vaz!
Jarka Holasová
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SPOLK Y A O RG A N I ZAC E
Ro z h ovor s p ře d s e d k y n í spol ku Sant e
Sante – spolek zdravotně
znevýhodněných občanů a
jejich přátel v
Jaroměři slaví
letos 15. výročí od jeho založení, a proto
jsem se dnes
rozhodla vyzpovídat předsedkyni spolku, Angeliku Tykalovou.
Čím se spolek Sante zabývá?
Spolek Sante se kromě jiného zabývá pomoci zdravotně
postiženým. Snažíme se navrátit tyto lidi do normálního života,
přivést je mezi lidi, pomoci jim jak fyzicky, tak psychicky. A to se
snažíme dělat pomocí různých výletů, akcí, ozdravných pobytů.
V létě jezdíme na výlety na kolech, chodíme s hůlkami nordic walking, scházíme se na plavání nebo jen tak posedět.

Letos slavíte 15 let od založení, jak se na to připravujete?
Připravujeme se různě. Každý má svůj úkol (smích). Na
Karlově jsme si objednali v jídelně prostor, kde to s našimi lidmi
oslavíme. Připravili jsme pro ně nějaké ocenění, hlavně pro předsedy spolku, kteří se na tomto postu za patnáct let vystřídali. Jinak
malý dárek je připraven pro každého člena. Připraveno je i slavností pohoštění s obědem, kafem a koláčky.
Kolik členů k dnešnímu datu máte?
Máme přibližně 110 členů. Ještě před loni jich bylo asi
130, ale spousta lidí ze zdravotních důvodů odešla, někteří bohužel zesnuli a jiní byli vyškrtnuti z důvodu neplacení členských
známek. Loni se nám však podařilo přihlásit asi třicet nových členů, a to hned po ozdravném pobytu v Janským Lázních, který měl
velký úspěch.
Jak jste se dostala k funkci předsedkyně?
Předsedkyně jsem již pátým rokem a jak jsem se k tomu
dostala? Je to dlouhý příběh, ale začalo to tím, že jsem začala špat-

O ž i v l é p a ře zy

Výtvarná soutěž pro
základní školy už má
své vítěze.
Velkou část loňského
roku a část roku letošního probíhal sběr
návrhů na dřevořezbu
krmítka a lavičky, které mají vzniknout ze
dvou kmenů stromů, jejichž život už skončil. Díky krásným návrhům žáků základních škol Jaroměře a Josefova a šikovným
rukám jaroměřského řezbáře Jana Paďoura mladšího naštěstí dostanou šanci znovu obživnout a dál zkrášlovat naše město.
Sešlo se celkem 77 návrhů, z nichž byly následně vybrány dva
nejkrásnější – jeden pro řezbu lavičky, druhý pro řezbu krmítka.
Volba to byla opravdu nesnadná, přestože členem hodnotící
komise byli i výtvarní odborníci jako akademický sochař Petr
Novák z Jaroměře nebo magistra umění Markéta Škopková.
Některé návrhy byly opravdu osobité. Samozřejmě není možné
zrealizovat všechny, ale byla by škoda, aby zůstaly skryté očím
veřejnosti, takže až do 21. dubna 2017 máte možnost prohlédnout si je v hale hlavní budovy Městské knihovny Jaroměř.
Rádi bychom poděkovali všem dětem, které přispěly svým nápadem – ať už v podobě kresby, nebo 3D modelu. Naše vděčnost patří také školám, které s námi spolupracovaly, největší

ně vidět, a to se velmi rychle zhoršovalo. Okamžitě jsem musela
odejít z práce, přestat jezdit autem, byla jsem doma, odkázaná
na jiné lidi, všechno jsem chtěla vzdát. Nakonec jsem zjistila, že
chci dělat něco pro druhé, protože když pomůžu ostatním, tak
pak třeba pomůžou i oni mně, později jsem narazila na Sdružení
zdravotně postižených, kde jsem se na dva roky stala kulturním
referentem a posléze i předsedou.

Jak to je s novým názvem spolku Sante?
My jsme se Santem stali od loňského roku, kdy jsme se
museli kvůli novému občanskému zákoníku transformovat ze
sdružení na spolek. To slovo pochází se starořeckého slova zdraví.
Chceme tím říct, že zdraví je pro nás na prvním místě a snažíme
se dělat zájezdy a ozdravné pobyty především pro posílení zdraví,
nejenom fyzického, ale i psychického.

Jaké máte plány na tento rok?
lánujeme po druhé Janské lázně, které měly v loňském
roce velký úspěch – tam děláme různé přednášky, meditace, cvičíme, máme vlastní masérku. Někteří členové z výboru si také dělali
různé kurzy, které předáváme dál našim členům. Dále plánujeme
výlet do Kudowy, na wellness, jeden či dva zámky, chystáme se do
zahradnictví v Kopidlně, do Miletína po stopách Karla Jaromíra
Erbena. Všechny další informace naleznete na našem Facebooku,
na nástěnkách Jaroměře a ve Zpravodaji.

Co byste chtěla změnit do budoucna?
Změnit asi ne, ale rádi bychom si tady sehnali nějaký
prostor, kde bychom mohli cvičit. Toto by nebylo jen pro členy, ale
pro všechny zájemce Jaroměře. Toto cvičení by bylo lehké, spíš na
posílení vnitřní síly, ne nic fyzicky náročného.
Co byste na závěr vzkázala našim čtenářům?
Asi to, že pokud to čte někdo, kdo chce mezi lidi a chce
se k nám přidat, ať neváhá. Je jedno jestli jste mladí či staří, náš
spolek je pro všechny, kteří s námi chtějí jezdit na výlety a ozdravit své tělo, pro ty, kteří se chtějí posílit nejen fyzicky, ale také
psychicky. Zažijeme spoustu zábavy – na výlety jezdíme takové to
„zdravé“ jádro se smyslem pro humor a rádi mezi sebe přijmeme
každého, kdo to má podobně a kdo o to bude mít zájem.
dík však zaslouží ZŠ Josefov, která má na svědomí celých 43
návrhů z celkového počtu. Velmi nás také potěšila skutečnost,
že se do soutěže zapojila i nově vzniklá malotřídní škola Křišťál.
V neposlední řadě patří poděkování i zaměstnancům
Technických služeb města Jaroměře a zaměstnancům odboru
kultury, bez jejichž spolupráce by celý projekt nemohl vzniknout.
A kde se oba kmeny, které čeká nová budoucnost, nacházejí?
Pařez buku, z něhož bude do konce července vyřezáno krmítko, najdete na nábřeží u ZŠ Na Ostrově, a to zhruba v polovině cesty mezi školou a knihovnou. Kmen buku, který se do
konce letošního roku stane lavičkou, si můžete prohlédnout v
Masarykových sadech nedaleko skautského domečku.
Na závěr ale to nejdůležitější – vítězové výtvarné soutěže:
Autorkou nejkrásnějšího návrhu krmítka je Jana Havlíková z 8.A, ZŠ Na
Ostrově a vítězkou v kategorii „lavička“ se stala Kateřina Kostková z 5.A,
ZŠ Josefov.
Oběma slečnám velmi gratulujeme!
Obě budou včas kontaktovány, aby
mohly s Janem Paďourem mladším
spolupracovat na realizaci.
Za Uměleckou kolonii Bastion IV
Tereza Kuchtová
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V ý s l e d k y tu r n a je v tr o jkovém mar i áši
Turnaj v trojkovém mariáši „O pohár starosty města
Jaroměře“
V
sobotu4.
března
2017 se v jaroměřské restauraci
Růžovka
uskutečnilo
první kolo mariášové soutěže
O pohár starosty
města
Jaroměře pro
rok 2017.
Turnaje se zúčastnilo 22 hráčů převážně z Jaroměře. Nejvzdálenější
účastník přicestoval až z Litoměřic. Po pěti hodinách zajímavých sehrávek bylo o vítězi rozhodnuto.
1.
2.
3.
4.
5.

Vlastimil Petera /Dvora Králové n.L./
Vladimír Semerák /Dvůr Králové/
Jaroslav Fiala /Jaroměř/
Zdeněk Novotný /Jaroměř/
Jan Vít /Svinišťany/

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jaroslav Martinec
Bohumil Vašíček
František Dvořák
Jiří Poslt
Milan Voborník
Karel Prokeš
Josef Dušek /všichni Jaroměř/
Ladislav Tykal /Dvůr Králové n.L./
Zdeněk Texl /Turnov/
Viktor Vich /Jaroměř/

Z hráčů Jaroměře se mezi prvních dvacet ještě dostali na
17. místě Rudolf Ptáček a na 18. Lubomír Derner.
Pořadatelé turnaje děkují tradičním sponzorům MěÚ
Jaroměř, pekárně Beas Choustníkovo Hradiště a restauraci Růžovka za ceny pro účastníky, hráčům děkují
za účast.
Příští, druhé kolo, této mnohaleté soutěže se uskuteční v sobotu 13. května 2017 opět v restauraci Růžovka
v Jaroměři. Všichni hráči, příznivci a zájemci o tuto hru
jste srdečně zváni. Těšíme se na Vaši účast.
Za pořadatele, Josef Dušek

S v az dů ch o d c ů ČR, MO Jar oměř
Letní sportovní hry seniorů.

Zájezd, který se bude konat dne 16. 5. 2017.

Dne 7. 6. 2017 se budou konat 5. letní sportovní hry seniorů v Borohrádku.

Program zájezdu:
• návštěva hradu Karlštejna
• návštěva Koněpruských jeskyní.
• pozdní oběd

Sportovní disciplíny:
šipky, střelba ze vzduchovky, střelba na florbalovou branku, nohejbal, petanque, běh na 200 metrů, stolní tenis, ruské kuželky, discgolf, hod rybářským prutem na dálku
Soutěží se ve třech věkových kategoriích: do 70 let, 70
až 80 let a nad 80 let.
Startovné je při obou sportovních hrách pro zaregistrovaného soutěžícího 50 Kč. Na tuto hodnotu bude každému soutěžícímu vydána stravenka.
Doprava bude zabezpečena autobusem bezplatně
z Hradce Králové do Borohrádku a zpět. Bližší informace
po přihlášení do soutěže.
Zájemci se mohou přihlásit u pana Koláře na tel. č.
732 474 035 a 731 346 606 případně e-mailem (kolar.
ivan@tiscali.cz ) do 10. 4. 2017.

Jízdní řád (odjezd):
• 06.00 hod. - poliklinika
• 06.15 hod. nádraží ČD
Předpokládaný návrat do 20.00 hod.
Cena zájezdu:
• členové SD MO Jaroměř
• nečlenové SD MO Jaroměř

500 Kč
600 Kč

V ceně zájezdu je přeprava, vstupné a pozdní oběd.
Přihlásit se na zájezd a uhradit cenu zájezdu je možné
v DPS (Josefa Šímy) 5. 4. 2017 a 11. 4. 2017 v době
od 17.00 do 17.30 hod. Po uvedených termínech bude
možno se přihlásit na telefon 732 474 035. Členové SD
mají při přihlášení se přednost.
Upozornění! V Koněpruských jeskyních je asi 500 schodů. Na zájezd si vezměte členské průkazky SD.
V případě malého zájmu bude zájezd po 20. 4. 2017
zrušen!

POZVÁNKA
Výbor SD ČR, MO Jaroměř zve své členy na divadelní představení KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY, v podání DS Vrchlický. Divadelní
představení se bude konat 23. 4. 2017 v 19,00 hod.
Cena pro členy SD je 50 Kč, pro nečleny 60 Kč.
Vstupenky na divadelní představení je možno objednat a uhradit dne 5. 4. 2017 v DPS v době od 17.00 do 17.30 hod. Dále pak
u paní Sílové na tel. 731 348 929 do 10. 4. 2017. Po uvedené době budou nevyčerpané a neuhrazené vstupenky vráceny kulturnímu středisku.
Za výbor SD ČR, MO Jaroměř, Kolář Ivan
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K U LTU R A
Ro zhovo r s p u b l i c i s t o u J i řím Uhlíř em. Seriál na pokr ačování. 7 . č á s t
Z rozsahu vaší práce je zřejmé,
že jste velmi plodným autorem.
Nelákalo Vás někdy zabrousit i do
oblasti krásné literatury – beletrie?
Upřímně řečeno, ani ne. Původně
jako mladíček jsem také „zplodil“
několik kratších beletristických textů. Jsou uloženy ve strojopise, který připravil můj vysokoškolský přítel
a kolega Jiří Sperger v roce 1957
za našich studií na Vysoké škole pedagogické v Praze. Tento rukopis–
strojopis s názvem „Sebrané spisy
[Jiřího Uhlíře]“ má celkem 5 oddílů.
Rukopis je od roku 2013 deponován
v mém fondu ve Státním okresním
archivu Náchod, kam jsem uložil
svou literární pozůstalost. Kdeže ty
loňské sněhy jsou - literární „hříchy
mého mládí“. První a nesmělé beletristické pokusy. Ojedinělé, primitivní
a nedokonalé začátečnické verše,
prózy a úvahy.
Jinak píši hlavně literaturu faktu
a nonfikční (nevymyšlenou) literaturu. Psychologicky řečeno jsem introvertní osobnost se sklony k přesnému a vědeckému myšlení, k jisté
přesnosti a preciznosti, příznačné
spíše pro vědce než pro umělce.
Asi nejsem nadán velkou fantazií
a fabulací. Jsem více literární a regionální historik. Však jsem se na
Jaroměřsku etabloval (zavedl se)
jako regionalista, zpracoval jsem
čtyři vlastivědy starobylých obcí, dosud opomíjených historiky, a to obcí
„Starý Ples 1186-1986“ (1988, 116
stran); „Jasenná“ (1994, 376 stran),
hodnocená odbornou kritikou jako
„vzorová vlastivěda“; „Vlkov 12291999“ (2000, 112 stran); suplementu
„Jasenná 1298-1305-2007“ (s Ing.
J. Slezákovou, 2007, 96 stran).
Také
zpracovávání
medailonků
osobností Jaroměřska v letech 19672017 i osobností československého
lesnictví se mi staly důležitým literárním zájmem a námětem. Mým
cílem bylo a stále je dělat lidem
radost. Po čem lidé touží? Po veřejném morálním uznání i ocenění.
Zajímají mne zkrátka životní osudy
i díla osobností Jaroměřska, i českých významných lesníků. Výsledky
dlouholetého bádání jsem uložil do
biografických encyklopedií a slovníků (Osobnosti Jaroměře; 2011; 232
stran; Regionální cena M. Ivanova,

2012).
Biogramy čsl. lesníků jsem publikoval v odborném měsíčníku Lesnická
práce, zejména v letech 1967-1971
i v dalších rocích, především však
v decenniu, v desetiletí 1998-2007,
resp. 2008-2009 (i v dalších letech).
Máte pravdu, že jsem velmi plodným
autorem. Vždyť veřejně publikuji od
středoškolských studií. Ještě před
maturitou na jaroměřském gymnasiu
jsem roku 1955 publikoval svůj první
článek, od roku 1958 už první odborné soupisy nářeční a práce dialektologické. Za 62 let, co už jsem
literárně činný, jsem do března 2017
publikoval neuvěřitelných 2615 prací, (jako bibliograf, publicista a spisovatel si vedu auto bibliografii, soupis
svých otištěných prací), z toho jsem
autorem 20 samostatných knížek
a knih, příspěvky ve vícero než 140
různých titulech periodik, almanachů, sborníků i knih. U desítek dalších knih, sborníků i almanachů jsem
spoluautorem. Jsem také autorem
14 amatérských dokumentárních filmů v letech 1965-1981, autorem několika katalogů k výstavám, autorem
dvou scénářů a realizací historických
expozic atd. Jsem spoluautorem též
11 knižních vydání středoškolských
učebnic českého jazyka, vydaných
ve Státním pedagogickém nakladatelství v Praze v nákladu více jak 650
tisíc výtisků pro celou ČSR v letech
1980-1992.
Nárůst mých publikovaných prací se
projevil po získání doktorátu (PhDr.),
po promoci v aule Karolina Univerzity
Karlovy v Praze v listopadu 1983,
a nejvíce prací jsem publikoval až po
listopadu 1989 (do roku 1990 jsem
publikoval pouze 566 prací, od ledna
1990 do února 2017 převážnou část,
tedy otiskl jsem více než 2000 prací,
z čehož je zřejmé, že převážná část
mé literárně publicistické produkce
byla vytvořena už ve svobodných
poměrech, které umožnily individualitám naplno a nebo zčásti rozvinout své tvůrčí schopnosti a jejich
díla nebyla vystavena cenzuře nebo
autocenzuře).
Těžištěm mého literárního zájmu
bylo nejen dění v mé rodné obci
Jasenná na Jaroměřsku (19552017), ale i dění na lesnických
školách v Trutnově (1961-2017).
Největší počet mých publikovaných

prací – se týká Jaroměře, Josefova
a posléze i českého lesnictví a jeho
osobností. Vytvářel jsem de facto původní, originální, informační prameny a dokumenty. Hodně jsem napsal
zpráv a recenzí o nových knihách,
výjimečně o divadelních inscenacích
a výtvarných výstavách v regionu.
Protože se blíží závěr mého života, myslím na to, aby po mně něco
zůstalo. Abych zanechal pozitivní
hmatatelnou stopu v kulturním životě. Proto jsem svou literární pozůstalost uložil především do státních
archivů, a to převážně do Státního
okresního archivu (SOkA) Náchod
(Dobenínská 96), který spravuje
podstatnou část mých archiválií i rukopisů; pro lesnictví a lesnické školství zejména do SOkA Trutnov; dále
do Literárního archivu Památníku
národního písemnictví v Praze 1.
Informační dokumenty i moje knihy
včetně auto bibliografií Bibliografie
Jiřího Uhlíře 1954-2007 jsem daroval
do knihoven, jako Studijní a vědecká
knihovna v Hradci Králové; Národní
knihovna (Klementinum); Ústav pro
českou literaturu Akademie věd ČR
v Praze 1 (Bioarchiv, Na Florenci 3);
Historický ústav AV ČR (oddělení biografických studií, Praha 9 – Prosek);
Městská knihovna (Jaroměř), celé
mé publikované literární knižní dílo
a bibliografie; do muzeí (Jaroměř,
Trutnov, Náchod) atd. Vždyť mi, dá-li
Pán Bůh, bude 21. dubna 2017 už 80
roků. Není divu, že myslím už nyní
na věci poslední. Že se připravuji
na odchod z tohoto slzavého údolí.
Že retrospektivně bilancuji svůj život
a dílo.
Autorská práva ke svým publikovaným knihám převedu a daruji své
rodné obci Jasenná u Jaroměře, konkrétně Obecnímu úřadu Jasenná čp.
68, okres Náchod, zastoupenému
starostkou obce Jasenná paní Ing.
Jitkou Slezákovou. Byl jsem od roku
1976 do roku 2007 obecním kronikářem Jasenné a k 23. červnu 1994 mi
Obec Jasenná udělila čestné občanství. Myslím si, že převedení autorských práv na rodnou Obec Jasenná
je moudré řešení, s čímž souhlasí i moje manželka Ing. Zděnka
Uhlířová (rozená Faltusová, narozená 17. března 1934 v Josefově).
Myslím si, že budou v dobrých a odpovědných rukách a vlastnictví.
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Vr at i s l av Š u s til - fo to g r af osudů
Letos si připomínáme Vratislava ŠUSTILA (1919–2007),
který před 10 lety ukončil svoji životní a uměleckou
pouť.
Nazval jsem ho fotografem osudů, nejen těch lidských. Ve
svých skvělých fotografiích rád zobrazoval příběhy starých,
opuštěných věcí. Tichá zákoutí s puklými džbány, torzo vozíku, který kdysi živil majitele, polámaná kola, rozbité zrcadlo, v němž byla zobrazena nejedna tvář, otlučené zdi,
odumírající stromy, spadané listí, jako by vše přirovnával
k lidským osudům a smutku z odcházení. Z těch lidských
mne nejvíc zaujaly vrásčité tváře stařenek a jejich upracované ruce složené do klína, vypovídajících o strastech
života a opuštěnosti. Hojně používal šerosvit, jaký je vidět
na plátnech Rembrandtových obrazů, a tím dodával svým
dílům nádech smutku a tajemství.
Měl jsem možnost zblízka sledovat jeho práci nejen v plenéru, ale především v divadle, kde nám pořizoval nádherné
snímky. Aby poznal hru, navštívil několik zkoušek, včetně
generálky, a pak už jen přišel zcela připravený a věděl,
jaké záběry vystihnou podstatu hry. Vznikaly tak jedinečné
snímky, z nichž lze vyčíst i hercův výkon. (Bohužel, takhle
s fotografií se u nás již nepracuje, dnes vše zachycuje kamera a tím i hercům skutečný výkon).

Luděk Munzar, někdejší člen činohry ND, při hostování
v našem souboru v r.1967 viděl několik jeho snímků a vysoko je cenil.
V. Šustil miloval svět cirkusu a na kolekci fotografií nám
o tom podal svědectví, které by lehce sneslo přirovnání k literárnímu dílu. O tomto světě bylo už napsáno téměř vše
a jeho plachty, stožáry, lanoví jsou doslova prosáklé literaturou. Věděl, že cirkus, jako divadlo, provázejí i tragické
příběhy.
Krasojezdec s koněm vyjede výtahem do kopule stanu, při
čemž zvíře stojí na čtyřech destičkách, velkých jako jeho
kopyta. Jezdec zapálí barevné rakety a sjede výtahem
dolů. Při jednom vystoupení vlétne koni do očí jiskra, ten
se vzepne a stojí na zadních. Jezdec ví, že kůň nedokáže
dát přední kopyta zpátky na malé destičky, a tak ho nechá pokud to jde, vzepjatého. Potlesk diváků. Pak koni cosi zašeptá do ucha, láskyplně pohladí jeho hřívu, naposled zamává obecenstvu a zřítí se s ním dolů. Tragédie. Tragédie?
Jenom svět cirkusu, který milují především herci, protože
zůstává dál místem dějů a má v sobě platnost, jako divadlo.
I toto věděl Vratislav Šustil, osobnost Jaroměře.
Zdeněk Hovorka

S m í r č í k říž v Ko má r ov ě
V Komárově, za vesnicí poblíž lesa, stojí při levé straně
silnice směřující na Trutnov kříž.
Za Brzicemi, v Prorubech,
Komárově a v lokalitě Nesytá,
má mnoho jaroměřských občanů své chaloupky. Právě
v Komárově, za vesnicí poblíž lesa, stojí při levé straně
silnice směřující na Trutnov
nízký kamenný kříž. Je již za
dlouhou dobu své existence
a vlastní vahou mírně zapadlý, téměř až po svá břevna.
Kříž připomíná velice zvláštní a smutný příběh staré
ženy. Jmenovala se Kateřina
Želizková a měla jedinou
dceru na vdávání. Svůj veškerý majetek jí dala upsat
ještě před samotnou svatbou. Stavení, polnosti, dobytek
s chlévy i sad. Mladá a bohatá dcera tak nemusela dlouho
čekat na vytouženého ženicha. Přiletěl na perutích nezištné lásky hned za týden po zaknihování majetku u notáře.
Stará Želizková se těšila na zasloužený odpočinek u hodné
dcery a zeť? Ten bude mít dozajista pro udřenou ženskou
pochopení.
Brzo po svatbě se však začalo ukazovat, že o nějakém pochopení nebude žádná řeč. Nejdříve nepřímo, později zcela nepokrytě, jí přiženivší se gazda začal předhazovat daremné ujídání společného chleba. Stará Želizková se doslova tratila před očima. Jako když plamen petrolejky nikdo
neživí. Tak plynul den po dni a přibývalo chuti k účtování.
Oboustranný chlad se nakonec rozhořel v otevřenou nevraživost. Chlapík povolit nechtěl. Cítil, že by pozbyl sotva
nabyté autority.
Stará Želizková byla, jako by ji smažil na žhavém roštu.
Všude překážela, nikdy neměla pravdu, hospodaření prý
už ani za mák nerozumí. Stala se tak vlastně cizí a přebytečnou. Bohužel dcera se po celou tu dobu přikláněla ke
svému muži. Vždyť pro ni objevil až dosud netušené možnosti, a tím tak měl svoji ženu pevně v hrsti. Navíc byla
přesvědčena, že jedná správně.
Kateřina Želizková se nakonec rozhodla odejít z domova.
Natrvalo. Snadno se řekne odejít, ale kam? Měla se snad

stát tulačkou v sedmdesáti letech? Unavená životem na
venkově, udřená z polních prací - to by byla ztřeštěnost.
Přesto se rozhodla, a to neobvykle. Blízko lesa za vsí si
postavila dřevěnou boudu a nastěhovala se do ní.
Ta bouda byla trochu jako psí, trochu příbytkem hlídačů
třešňových sadů, trochu jako kůlnou pro nářadí sadařů.
Byla sbita z neohoblovaných prken, střecha poslepovaná, z čeho se dalo, vpředu dvířka na jednoduchou závoru.
Uvnitř palanda, na zemi udusaná hlína. Když bylo uvnitř
příliš teplo, stačilo uvolnit jedno prkno a tím vytvořit štěrbinu na větrání. Želizková žila z milodarů okolních sousedů.
Všichni ji litovali, odsuzovali mladého hospodáře, ale víc
nedokázali.
Nebyla to vlastně jejich věc, všichni měli spoustu svých starostí. Želizková už v boudě žila více než půl roku. Začali
jí říkat Železná bába, její příjmení k tomu nově vyvolanými okolnostmi vybízelo. Prožila v boudě již celé léto a část
podzimu. Od nedalekých Krkonoš se již začal častěji zvedat
ostrý studený vítr, který strhával žluté listí ze stromů. Okolo
boudy, nevhodné k přezimování, jich bylo naváto spousty.
Svatá žena, ta Železná bába, říkali si lidé. Dobrovolně odešla ze svého, aby nebránila štěstí mladým. Brzy se však
ohlásila její stará nemoc, těžký revmatismus. V noci samou
bolestí nespala, pokoušela se pohybovat alespoň prsty.
Nemohla se doslova někdy ani pohnout, marně naříkala.
Ráno si už nestěžovala, věřila, že ji dcera na zimu vysvobodí… Dcera, plně zaměstnaná hospodářstvím, neměla
čas poslouchat matčiny nářky a odsudky. Nesnáze staré
Želizkové s přicházejícím podzimem narůstaly. Její boudou
mezi prkny začal silně profukovat vítr, sem tam dovnitř vnikla i sněhová vločka. Už ani cizí darovaný kabátec ji nedokázal ohřát.
Až pak jednou do vsi přiběhl jakýsi pocestný se zprávou, že
uslyšel při silnici volání a boudu otevřel. Tvrdil, že z boudy
vycházela jasná záře. Nejdříve si myslel, že v ní hoří, ale
dým však nevystupoval žádný. A i to světlo bylo prý jiné než
od plamene.
Lidé z toho nakonec usoudili, že se stal zázrak. Když se oddělila duše umírající staré ženy od těla, zazářila jako čistý
plamen a přinesla všem zvěst o svém odchodu. Tak to prý
skutečně bylo a nikdo to lidem z Komárova do dnešních
časů nevymluvil.
Zdroj – Preclík, Vladimír: Smírčí kameny, Československý spisovatel,
Praha 1990
Text a foto: Jindřich Polák
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U s pě j e Jo s e fov s žá d o s tí o dot aci ?
Jaroměř má ještě jedno žhavé želízko v procesu povyšování kulturních památek do vyšší kategorie.
Minule jsem se podělil se čtenáři Zpravodaje o radost
z prohlášení Wenkeova domu za národní kulturní památku. Nyní bych veřejnosti rád připomenul, že Jaroměř má
ještě jedno žhavé želízko v procesu „povyšování“ kulturních památek do vyšší kategorie. V roce 2014 se podařilo Krajskému úřadu a Národnímu památkovému ústavu
v Josefově prosadit josefovské pevnostní opevnění na
indikativní, jinak řečeno čekatelský seznam národních
kulturních památek (dále v textu jen NKP). Stalo se tak
v rámci příprav na tzv. programové období 2014–2020,
ve kterém má Česká republika možnost získat miliardy
korun z evropských strukturálních a investičních fondů.
Památky zařazené na indikativní seznam by se měly dočkat prohlášení za NKP, ale hlavně mohou jejich vlastníci
již dnes žádat o evropské dotace. (Na rozdíl od mnohých
nedávno prohlášených NKP. Je tradiční českou specialitou nectít přijaté zásady, protože většina nových NKP
na indikativním seznamu nebyla.) Těm, kteří byli připraveni, se to již podařilo, a to v rámci výzvy vyhlášené
Ministerstvem pro místní rozvoj. Evropské peníze pomohou hradu Kosti, pevnosti Dobrošov, skupině barokních
kostelů na Broumovsku a tzv. dřevěnce v Úpici.
A co Josefov, může získat alespoň zlomek toho, co již
dříve dostal Terezín? (Výsledek terezínského snažení jsme nedávno viděli v televizi.) Vypadá to nadějně.
Město připravuje příslušný stavební projekt, a pokud
projektový manažer sepíše projektovou žádost tak, aby
splnila všechna hodnotící kritéria, mělo by být vyhráno. Jaroměř má velkou výhodu, že byla zařazena do
Hradecko-pardubické aglomerace, která má svou vlastní

rozvojovou strategii Integrovaných teritoriálních investic
(se zkratkou ITI se jistě budeme setkávat častěji). Při
naplňování této strategie se jednotlivé projekty připravují
víceméně po vzájemných konzultacích v pracovních skupinách řídícího orgánu aglomerace. Z různě dostupných
informací se dá odvodit, že se o evropské peníze určené
na revitalizaci památek budou ucházet vedle Josefova
pouze pardubický zámek, hrad Kunětická hora, zámek
Hrádek u Nechanic a Muzeum východních Čech v Hradci
Králové. Za této situace není třeba si klást otázku „zda,
ale kolik je možné získat“. K rozdělení bude asi půl miliardy korun. Kromě jiného bude asi rozhodovat i čas podání žádosti. Její přílohou však musí být platné stavební
povolení.
Projekt obnovy nejdochovalejší části josefovských hradeb se v průběhu zpracování měnil – dle projektového
listu odevzdaného v září 2015 příslušné pracovní skupině pro ITI aglomerace se měl zaměřit na bastion č. I,
cornichon a malý ravelin č. XVIII. Nově se těžiště projektového záměru přesunulo do bastionu č. IV, kde dnes
působí Umělecká kolonie. Tato část opevnění nepochybně rekonstrukci také potřebuje. Na cornichon, pod kterým se nachází prohlídkový okruh podzemních chodeb,
a na části zdí hradebních příkopů, jediných dochovaných
z celé pevnosti, se snad dostane někdy v budoucnosti.
Je zřejmé, že rozsah potřebných prací je mnohem větší
než lze zvládnout prostřednictvím jednoho projektu. Ten
také nemůže obsahovat jen stavební část, musí navíc
doložit, že poskytnutá podpora bude účelná. Obnovená
památka musí dle vyhlášených podmínek napomáhat
rozvoji kulturních činností. Věřme, že projektový tým
zvládne svůj úkol perfektně a včas.
Pavel Mertlík

U m ěl e cký kov á ř Vo jtě ch Pi l l er
Umělecký kovář pan Vojtěch Piller zanechal
v Jaroměři i v Josefově stopy svého řemesla
Dnes 43letý umělecký
kovář Vojtěch Piller se
věnuje kovářství už od
17 let, má kovárnu na
Jakubském
Předměstí
v Jaroměři. Doklady na
jeho dílo najdeme roztroušené po Jaroměři
i Josefově. Pro město
Jaroměř například renovoval kování na meteorologickém
sloupu
na náměstí ČSA, mříže
pro okna jaroměřského
muzea na Husově třídě,
v Josefově dvoje mříže
na parkovišti nedaleko
vchodu do podzemních
chodeb. Dále vytvořil pozoruhodné kovářské doplňky
pro areál Muzea magie, pro budovatele a zakladatel muzea, kouzelníka Jaroslava Zacha. Vykoval zábradlí před
vchodem do úřadu vedle kostela sv. Mikuláše, který však
skrývá asi jeho nejvýznamnější kovářské práce. Pro jaroměřskou katolickou farnost vytvořil následující artefakty:
pro kapli sv. Michaela na děkanství vytepal tzv. „hořící

keř“ u svatostánku jako věčné světlo symbolizující přítomnost Boha uprostřed nás. V kostele sv. Mikuláše se
nachází vícero jeho výtvorů: svícen v předsíni kostela,
kde si věřící mohou zapalovat svíčku na daný úmysl; pult
pro evangeliář – velkou zdobenou knihu obsahující texty
evangelia pro všechny neděle, slavnosti a svátky během
církevního roku; svícen pro paškál (velkou velikonoční
svíci); podstavec pro sošku Panny Marie Fatimské ve
tvaru stromu, na kterém se zjevila Panna Maria s pozadím vějířovité slunce, symbolizující „sluneční zázrak“ při
posledním zjevení; dále dva
tepané Anděly kolem obrazu – ikony Svaté Rodiny,
pamětní desku u sochy sv.
Jana Pavla II. a ozdobné
okování dřevěné skříňky
pro relikvii sv. Jana Pavla
II. Rovněž je pan Piller autorem renovace kovových
lustrů v chrámu. Umělecký
kovář pan Piller vždy pro jaroměřskou farnost tvořil rád
a ochotně, jak připomněl
farář pan P. J. Zięba, který
je jaroměřským katolickým
duchovním.
text: PhDr. Jiří Uhlíř
foto: archiv
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SPO RT
T J S o kol Ja r o mě ř
TJ Sokol Jaroměř Vás srdečně zve na Jaroměřský
kros 2017.

Občerstvení: Zajištěno formou stánkového prodeje
Odměny: Originální kovaná trofej běžce, medaile, diplomy, drobné věcné ceny
Doprava: Parkování pro autobusy a auta na parkovišti nebo podél komunikace, dbát na pokyny policie
a organizátorů
Šatny: Budou zajištěny v prostoru u závodní kanceláře
formou stanů a přístřešku. Prosíme nenechávat ve stanech cennosti. Pořadatel za odložené věci neručí.
Tratě jsou vedeny po pěšinách, vlnitý terén, kopce, tráva, nenáročné překážky, hlavní kategorie přebíhá silnici,
která bude krátkodobě uzavřena. Užití treter je možné.
Podrobné mapy tras na webu.
Registrovat se je možno i v den závodu za příplatek ceny
startovného. Na místě 150 Kč. Členové Sokola startovné
dobrovolné.

Přebor ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ v přespolním běhu
2017, přebor KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE v přespolním běhu 2017 a závod ISCAREX CUP 2017 se bude
konat dne 9. dubna 2017.
Místo konání: Jaroměř – Josefov, areál pevnosti a podzemních chodeb – jedná se o zcela unikátní prostřední
pro krosový běh s členitým profilem tratě a magickým
kouzlem tereziánské pevnosti.
Ředitel závodu: Mgr. Jiří Pour (606 091 030)
Hlavní rozhodčí: Mgr. Roman Kopecký (776 249 879)
Technické zabezpečení: měření elektronickou čipovou
časomírou
Zdravotnický dozor: ČCK Jaroměř
Pravidla: Závodí se dle pravidel atletiky

Součástí závodu je HOBBY běh a HOBBY běh s pejskem, kde může běžet opravdu každý. Startovné v těchto bězích je příspěvkem pro postižené.
Pro nejmenší je připraven doprovodný program. Přijďte
si zasportovat se svými dětmi a prožít jeden hezký den
plný pohody
a pobytu.

I NFORM AC E PRO O B Č A N Y
M ěs t s ká k n ih ov n a Ja r o m ěř
Vážení čtenáři a přátelé Městské knihovny Jaroměř,
jaro je v plném proudu, také v knihovně pro Vás horlivě připravujeme příležitosti k příjemným zážitkům:
Úterý 18. dubna - Pobočka Zavadilka – 15:00 – Herní
klub. Máme připravené stolní deskové hry pro malé i velké. Zveme Vás na hráčské odpoledne.
Středa 19. dubna – Hlavní budova – 17:00 – Zrcadlo
Serafina. Autorské čtení Terezy Brdečkové z její nové
knihy Zrcadlo Serafina, za hudebního doprovodu Jiřího
Dědečka.
Ve dnech 3. – 14. dubna bude uzavřena pobočka
Zavadilka z důvodu provádění revize knižního fondu.
Děkujeme za pochopení. Znovu Vám budeme k dispozici
v úterý 18. dubna.
Probíhá 34. ročník literární soutěže pro žáky základních
škol na téma „Můj nejlepší den“. Jak si představujete
ideální den? Prožili jste už takový? Práce můžete ode-

Čtvrtek 20. dubna - hlavní budova - 15:00 - Herní klub.
Herní klub pořádáme i v hlavní budově v oddělení pro
dospělé. Přijďte si zahrát stolní deskové hry pro všechny
věkové kategorie.
V hale hlavní budovy jsou do 21. 4. ke zhlédnutí návrhy
z výtvarné soutěže Oživlé pařezy.
vzdat ve své základní škole nebo v městské knihovně
a na jejích pobočkách, a to nejpozději 26. května 2017.
Od 1. dubna jsou v provozu nové webové stránky na adrese: www.knihovnajaromer.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu, Vaše knihovna
Martina Priharová
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D i a kon i e Č C E - Milíč ů v dům
Činnost Klubu Malého Bobše.
Jelikož je jaro za
dveřmi, tak i činnost Klubu Malého
Bobše se zaměřila
na jarní výzdobu.
Byla by přece škoda nezbavit se zimní výzdoby v podobě sněhuláků a jiných zimních motivů a nenahradit ji krásnými jarními motivy,
jako jsou třeba květiny, motýlci nebo obrázek rozkvetlé louky
zalité sluníčkem. Vždyť stačí tak málo a člověk se hned naladí na jarní vlnu značící příchod tepla a dlouhých dnů, které
nám všem přes zimu, letos obzvlášť mrazivou, chyběly.
Společně s dětmi jsme tedy vytvořili novou jarní výzdobu
a také jsme ji rozmístili po prostorách Milíčova domu. Nové
jarní výzdoby si mimo jiné může všimnout i náhodný kolemjdoucí, jelikož jsme vyměnili i pozadí venkovních nástěnek. Nástěnky slouží jako informační tabule o službách,

jenž Milíčův dům nabízí a jsou umístěné přímo před vchodem do Milíčova domu na adrese Havlíčkova 14, Jaroměř.
Na nástěnkách se dozvíte o Sociálně aktivizační službě
pro rodiny s dětmi a v neposlední řadě o Klubu Malého
Bobše. Klub Malého Bobše je vždy v pondělí a v úterý
v čase od 13:00 do 16:00. Klub je bezplatný, určený dětem
ve věku 6–14 let. V rámci klubu se konají i různé akce a výlety, teď třeba plánujeme výlet do jaroměřské záchranné
stanice pro zvířata a také vaření, takže děti se mohou podívat
na místa, která neznají a naučí
se novým věcem.
Klub Malého Bobše je finančně
podpořen Nadačním fondem
Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2017.
Klub Malého Bobše je financován ze sbírky Pomozte dětem
organizované Českou televizí
a Nadací rozvoje občanské společnosti.
Bc. Kateřina Vlková

Foto z nedělní oslavy
Pepíků v Josefově, kterou pořádal Klub přátel
Josefova. Akce se velmi vydařila, i když nebylo zrovna ideální počasí. Na snímku jsou mažoretky Carmen
z DDM Klíč Josefov.

Důležitá čísla
Policie ČR, obvodní oddělení Jaroměř - 974 534 741
Městská police Jaroměř - 491 810 865
Městský úřad Jaroměř, podatelna - 491 847 111

foto: Oldřich Skoček

O s ad n í v ý b o r S e mo n ic e
Jarní beseda s cestovateli a program pro rok 2017
v Semonicích.
Dne 12. března 2017 se v Semonicích konala tradiční jarní beseda s cestovateli. Manželé Špačkovi se s námi podělili o své zážitky z putování po Ománu. Zájemci tak měli
možnost strávit příjemné odpoledne ve společnosti dalších
lidí, kteří sdílejí stejné zájmy. Měli jsme velkou radost, že
se prostor určený pro diváky téměř celý zaplnil. Znamená
to, že příležitost rozšířit si obzory stále ještě láká řadu lidí.
V neposlední řadě s sebou také přináší možnost posedět
si a popovídat se sousedy, ochutnat dobroty, které jsou pro
hosty připraveny, a přenést se alespoň na chvilku daleko od
každodenních starostí. Manželům Špačkovým velice děkujeme za jejich ochotu věnovat nám svůj čas a přejeme jim
hodně bezpečně najetých a nalétaných kilometrů a šťastné návraty z cest domů. Beseda s cestovatelem otevřela
program, který členové Osadního výboru Semonice pro veřejnost každoročně chystají. Během roku jsme až doposud
zájemcům nabízeli možnost zúčastnit se čtyř akcí. V loňském roce to tak byla březnová beseda Putování po Srí
Lance (20.3.2016), Dětský den (4.6.2016), Semonické me-

dobraní (10.9.2016) a kalendářní rok uzavírala Mikulášská
besídka (4.12.2016). A protože počet hostů se zvyšuje,
vnímáme to nejenom jako zadostiučinění pramenící z toho,
že naše snaha nebyla marná, ale i jako motivaci realizovat
další nápady. V tomto roce tak nově přicházíme s Vítáním
jara v Semonicích, které proběhne v sobotu 8. dubna 2017.
Velikonoční tradice se z řady rodin naprosto vytratily, což je
škoda. Proto nabízím všem návštěvníkům, které náš program osloví, možnost uplést si pomlázku, ozdobit vajíčka
voskem nebo si vytvořit jarní květinovou dekoraci. V neposlední řadě budou mít přítomní také příležitost ochutnat domácí mazance:-)
První polovinu roku 2017 uzavřeme Dětským dnem, který
bude Osadní výbor Semonice realizovat ve spolupráci se
Sborem dobrovolných hasičů Semonice. Oslava Dne dětí je
naplánována na sobotu 27.května 2017. O připravovaných
akcích se můžete dozvědět ze stránek Zpravodaje nebo na
webových stránkách Města.
Těšíme se na viděnou v Semonicích a přejeme Vám krásné
jarní dny!
Za Osadní výbor Semonice, Lucie Kubálková

Stomatologická pohotovost
01.04. a 02.04.
MUDr. Lubomír Beran
Velký Třebešov 118
491 453 272

08.04. a 09.04.
MUDr. Erika Uhlířová
Průmyslová 146, Jaroměř
491 815 475

14.04.
MUDr. Martina Bucharová
Husovo nám. 36, Č. Skalice
491 452 447

15.04. a 16.04.
MUDr. Jaroslav Ožďan
B. Němcové 13, Č. Skalice
491 452 789
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8 0 l e t Ph D r. J iříh o Uh líře

Středoškolský pedagog, lesnický historik a publicista.
Před 80 lety se dne 21. 4. 1937 narodil v Jasenné čp. 2 na
Jaroměřsku Jiří Uhlíř, středoškolský profesor Střední lesnické
školy v Trutnově (1961-1998),přispěvatel do Lesnické práce
(1965), literární a regionální historik a bibliograf čs. lesnického školství, řádný člen Obce spisovatelů (1996) a člen Klubu
autorů literatury faktu (2009), člen Střediska východočeských
spisovatelů (2015), autor 20 samostatných knížek, spoluautor
desítek dalších a člověk, který od roku 1955 publikoval přes
neuvěřitelných 2600 prací a příspěvků.
Po maturitě (1955) na jaroměřském gymnáziu vystudoval
Vysokou školu pedagogickou v Praze (1955-1959) a absolvoval dvouleté postgraduální studium na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy (1973-1975), kde na základě rigorózních
zkoušek a předložených publikovaných prací získal doktorát
(PhDr - 1983).
V letech 1961-1998 působil jako středoškolský profesor na
Střední lesnické škole v Trutnově, kde vyučoval český jazyk,
literaturu a dějepis více jak 3200 studentů, budoucích lesníků. I v těžkých dobách normalizace nepodlehl politickým tlakům a celý život byl nestraníkem. Za 37 let svého působení
v trutnovském středním lesnickém školství se PhDr. Jiří Uhlíř
stal živou legendou, nezapomenutelným a kvalitním učitelem.
Zde byl průkopníkem informatické výchovy a se svými studenty
spolupracoval jako jediný středoškolský češtinář s Ústavem pro
jazyk český ČSAV v Praze, přičemž jeho studenti obohatili archiv tohoto ústavu 311 soupisy pomístních jmen obcí a polesí,
lidových jmen rostlin a živočichů, nářečí a slangů.
V červnu 1961 se přiženil do Jaroměře-Josefova. Jeho manželka Zděnka je zemědělská inženýrka. Od té doby dojížděl
do SLŠ v Trutnově, přičemž denně ztratil hodiny dojížděním.
Přesto se ve volném čase věnoval literární práci a publicistice.
Hodně propagoval trutnovskou lesnickou školu v regionálním
i celostátním tisku, rozhlasu a v televizi. Pro SLŠ Trutnov inicioval vydání, zredigoval a přispíval do pěti jubilejních almanachů
lesnického školství v Trutnově.
Svůj zájem lesnického bibliografa soustředil i na celé československé lesnické školství. V roce 1970 vyšel první díl významné
Bibliografie lesnického školství na území Československa v
letech 1850-1968. Druhý díl vydaný Ministerstvem zeměděl-

ství ČR v Praze 1992 bibliograficky mapuje období let 19691992 do rozdělení Československa. Celkem mají oba díly 870
stran. Soupisy přinášejí anotované záznamy o všech českých,
moravských a slovenských lesnických, dřevařských i papírenských školách za období celkem 142 let.
V květnu 1975 vydal Výzkumný ústav odborného školství
v Praze další cenný soupis, a to Prameny – bibliografie – filmografie lesnického školství v Písku 1884-1974
Hojně přispívá do lesnických periodik, nejdůležitější je však
jeho spolupráce s měsíčníkem Lesnická práce od září 1965
dosud. Inicioval zde zřízení rubrik Ze života škol, Lesnická výročí 1967-1971, 1972, a 1998-2007, 2008, do nichž pravidelně
přispívá. Stránky našeho nejstaršího čs. lesnického časopisu
zaplňoval především medailonky lesnických osobností a lesnických spisovatelů, historickými články i recenzemi knižních
novinek. Jiří Uhlíř v Lesnické práci od roku 1965 do roku 2017
otiskl více jak 300 článků.
Nejvíce prací se však vztahuje k Jaroměřsku, kde se etabloval
jako autor čtyř vlastivěd a kde publikoval 17 obsáhlých historických seriálů na pokračování. V červnu 2011 mu vyšla jeho
18. samostatná kniha Osobnosti Jaroměře (Cena Miroslava
Ivanova 2012). J. Uhlíř řadu prací věnoval spisovatelce Boženě
Němcové a Jaroslavu Haškovi, o jehož pobytu na Jaroměřsku
vyšla roku 2012 jeho 19. samostatná knížka Humorista Jaroslav
Hašek a Jaroměřsko (Cena Petra Jilemnického 2013). Dosud
nevydaný je rukopis bibliografie Božena Němcová inspirací
pro umění. K vydání je také připravena komplexní Bibliografie
Jiřího Uhlíře 1954-2017.
Práce a rukopisy J. Uhlíře byly třikrát oceněny v literární soutěži
Šrámkova Sobotka a také jeho průkopnická filmografie Božena
Němcová ve filmu a televizi (1968) získala mezinárodní diplom
na filmologické výstavě v italských Benátkách, kde reprezentovala Československo a získala diplom. Od roku 1994 je čestným občanem obce Jasenná. A roku 2015 mu město Jaroměř
udělilo Ocenění za celoživotní přínos v oblasti kultury.
Do dalších let mu přejeme hodně zdraví a úspěchů při jeho
spisovatelské činnosti.
text: Mgr. Petr Havíř. Česká lesnická akademie Trutnov
kresba: akad. malíř Jiří Škopek (HALALI)

18 . v ý t va r n ý s a lo n k rá lovských věnných měst
Pořádaný od 12. 4. 2017 do 14. 5. 2017
Jarní dny v Královských věnných městech každoročně patří
mladým umělcům. Letošní, již 18. výtvarný salon, proběhne
v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce.
Tématem pro rok 2017 jsou SYMBOLY MĚST. Polička se bude
prezentovat životem a dílem našeho slavného rodáka a světově uznávaného hudebního skladatele Bohuslava Martinů, který
se narodil ve věži kostela sv. Jakuba roku 1890. V rámci výsta-

vy se můžete těšit na pestrou nabídku umělecké tvorby žáků
ze ZUŠ Bohuslava Martinů Polička; ZUŠ R. A. Dvorského, Dvůr
Králové nad Labem; ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové; ZUŠ
Střezina, Hradec Králové; ZUŠ Chrudim; ZUŠ F. A. Šporka,
Jaroměř; ZUŠ Mělník; ZUŠ Trutnov; ZUŠ Vysoké Mýto a ZUŠ
Jana Maláta, Nový Bydžov. Každá ze základních uměleckých
škol vystaví 3 svá nejlepší díla na dané téma. Spolupráce
Královských věnných měst v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu probíhá již od roku 1999 a cílem je vzájemná podpora
cestovního ruchu.
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K A LEN D Á R I U M
1. dubna

Pořadatel: Nároďák

Otevírání pevnosti
Bastion I, Pevnost Josefov
Pořadatel: MKS

18. dubna

Michal je kvítko
Městské divadlo – Velký sál
15:00 hod.
Pořadatel: Pragokoncert Bohemia, a.s

Třídní koncert žáků Zdeňka Boreckého
koncertní sál školy
18:00 hod.
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

19. dubna

Třídní koncert žáků Martina Brunnera
koncertní sál školy
18:00 hod.
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

21. dubna

Když ty, tak já taky
Městské divadlo – Velký sál
19:00 hod.
opakování dne 22. a 23. dubna
Pořadatel: MKS

Rattus + Dezinfekce + Adacta
Bastion No. 35
Pořadatel: Bastion No. 35
4. dubna

Velikonoční pohádka
Městské divadlo – Velký sál
8:30 hod. a 10:00 hod.
Pořadatel: MKS

5. dubna

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
budova ZUŠ
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

7. dubna

Úhlavní přátelé
Městské divadlo – Velký sál
19:00 hod.
Pořadatel: MKS

23. dubna

Bajaja
Boučkové loutkové divadlo
13:30 hod., 15:00 hod.
Pořadatel: BOĎI Jaroměř

Viktor Sheen
Nároďák
20:00 hod.
Pořadatel: Nároďák

24. dubna

Absolventský koncert a výstava
koncertní sál školy
18:00 hod.
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

Vítání jara v Semonicích
Hasičská zbrojnice v Semonicích
14:30 hod.
Pořadatel: Osadní výbor Semonice

25. dubna

Třídní koncert žáků Ivany Kubíčkové
koncertní sál školy
17:00 hod.
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

8. dubna

Dáša Vokatá a Oldřich Kaiser
Bastion No. 35
Pořadatel: Bastion No. 35

Kreyson – K2 – Perseus
Nároďák
20:00 hod.
Pořadatel: Nároďák

Anděl Páně 2
Městské divadlo – Velký sál
17:00 hod., 19:00 hod.
Pořadatel: MKS

10. dubna

Třídní koncert žáků Kristýny Brzkové
koncertní sál školy
17:30 hod.
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

Terakokotova armáda
Bastion No. 35
Pořadatel: Bastion No. 35

11. dubna

Pohádkové vyprávění
Městské divadlo – Malý sál
19:00 hod.
Pořadatel: MKS

12. dubna

Velikonoční koncert
koncertní sál školy
18:00 hod.
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Andrea Pomeje Live
Nároďák
20:00 hod.

29. dubna

Nároďák Fest
Nároďák
18:00 hod.
Pořadatel: Nároďák

30. dubna

Pálení čarodějnic
Trojúhelník u stadionu
18:00 hod.
Pořadatel: MKS
O draku Bazilíškovi
Areál u mostu – Brod nad Labem
17:15 hod.
Pořadatel: LD Maminy

Loutkářský soubor BOĎI stále HLEDÁ NOVÉ
ČLENY. Zkoušíme každý pátek od 18.00 hodin v Boučkově
loutkovém divadle. Potřebujeme jak vodiče, tak mluviče, ale i techniky. Telefon na principála Romana Bauera: 777 812 470, email:
bodi@bodi.cz, www.bodi.cz
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CÍRKVE
H u s ův s b o r
Zima definitivně ukončila svoji vládu, třebaže nás jistě ještě trochu potrápí, než se příroda oblékne do slavnostního
za zvuků fanfár veškerého ptactva.
Jaro je krásné období. Všechno kvete, všechno zpívá. Začíná
nový život. I velké svátky Velikonoce jsou spojeny s novým životem. Protože právě o Velikonocích Kristus byl vzkříšen. A byl
vzkříšen pro každého z nás. Kdysi dávno přišel za Ježíšem,
tajně v noci, jeden ze židovské rady, jmenoval se Nikodém. Byl
to významný muž, vyučoval zákonu a byl zbožný. Přišel tak,
aby ho nikdo neviděl. Přišel, protože chtěl znát odpovědi na
otázky, kým Ježíš je, odkud přišel a kam se chystá. Jsou to
přesně ty samé otázky, které se honí i našimi hlavami. Kdo to
je Ježíš? Velikonoce jsou spojeny právě s jeho jménem. A ať
budeme chtít nebo ne, v této době se jeho jméno bude skloňovat ve všech pádech víc než kdykoliv jindy. Nikodém si uvědomoval Ježíšovu výjimečnost, tušil v jeho skutcích Boží moc.
Ale chtěl mít jistotu. Tu chceme i my dnes. Chceme se o něco
opřít, o něco, co nás nezklame. Nikodém tehdy nedostal jas-

nou odpověď. Teprve čas mu ukázal, jak se věci mají. Tak je to
i s námi, jistota není totiž běžně na prodej. A odpovědi na některé otázky nejsou někdy tak nějak přímo k mání. Velikonoce
jsou na dosah. Začínají Květnou nedělí a nechají nás projít
celým pašijovým týdnem s vyvrcholením Vzkříšeného Ježíše.
Nejsou to jen volné dny spojené s koledováním a beztrestným
šleháním pomlázky, je to především radost ze spasení, které
je nám nabídnuto. Zkusme se tedy trochu zamyslet nad tímto
svátkem, důležitým právě v čase, kdy jiná náboženství se snaží
náš Starý svět potlačit, převálcovat ho a obsadit. V této době
je zvlášť důležité přihlásit se ke starým tradicím a ke svým kořenům. Přece Mistr Jan Hus ani Jan Ámos Komenský, či jiní
předkové, nectili víru v Ježíše Krista nadarmo. Drželi si ji a umírali pro ni. Neprodávejme se ani my nikomu jinému a držme se
toho, co pro nás vybojovali naši předci. Velikonoční svátky –
velké tajemství Vzkříšení jsou na dosah. Podržme si je a oslavme je s láskou našeho Pána.
Farářka Mgr. Alena Fabiánová

Církev československá husitská Jaroměř

Českobratrská církev evangelická

Program:

Program:
pondělí
úterý
neděle

14 hod. DD Černožice
9–15 hod. úřední den
15 hod. biblická hodina
10 hod. bohoslužba – modlitebna

14.00 hod. DD Černožice – Nad Písmem
18.15 hod. biblická hodina (sudý týden)
17.00 hod. biblický kroužek pro děti
09.00 hod. bohoslužby Semonice
11.00 hod. bohoslužby Jaroměř

Farnost Josefov

Pašijový týden
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Boží hod velikonoční

10.00 hod. bohoslužba
16.00 hod. Pesachová večeře
10.00 hod. bohoslužba

Římskokatolická církev
Program:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

pondělí
středa
pátek
neděle

08.00 hod. kaple na děkanství
17.00 hod.
08.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod. kostel sv. Mikuláše
(bohoslužby dle rozpisu na vývěsce)
08.30 hod. kostel sv. Mikuláše
10.15 hod. ve Velichovkách

Program:
neděle 08.00 hod. Jásenná, kostel sv. Jiří
9.30 hod. Josefov, Nanebevstoupení Páně (během
mše dětská školka)
2. neděle v měsíci – dětská rytmická mše
středa
17.00 hod. kaple na faře Duškova 77
pátek
17.00 hod. kaple na faře Duškova 77
Církev adventistů sedmého dne
Bohoslužby každou sobotu Na Karlově (u školní jídelny):
09.00-10.30 Studium Bible
10.45-11.30 Kázání Božího slova
13.00-14.00 Odpolední program

K ř es ť a n e ko lo g
Má být křesťanská společnost ekologická?
Většina křesťanů řeší zejména svůj vztah k Bohu a k lidem,
kteří ho obklopují, tedy k jeho bližním. Ale nejsou to pouze lidé,
kteří nás obklopují. Jsme součástí stvoření, přírody. Proto je
škoda, že většina křesťanů svůj vztah k přírodě příliš neřeší.
Nebo abych křesťanům nekřivdil, možná ho i řeší, ale z křesťanského hlediska ho nevnímají za až tak důležitý.
Jsem přesvědčen, že upřímný křesťan by měl hledat správný
vztah a postoj k prostředí, ve kterém žije. Stejně tak jako hledá
správný vztah k Bohu a druhým lidem. Je jisté, že jednotlivec je
jen „kapkou v moři“ a sám globální spotřebu neobnovitelných
zdrojů a množství odpadů a škodlivých látek v životním prostředí nesníží. Ale stejně, jako se skrze nás neobrátí celý svět,
a přesto můžeme šířit zprávu o Bohu v okruhu našeho vlivu,
tak se můžeme snažit snížit naši spotřebu a množství odpadů
sami za sebe.
Pokud nehledíme na spotřebu energii a neobnovitelných zdrojů, je nám jedno kde skončí odpad, tak jsme v podstatě sobečtí. Naše planeta má totiž danou kapacitu, není nafukovací.
Jestliže spotřebujeme většinu neobnovitelných zdrojů energie,
pitné vody apod. ve vyspělých zemích např. v USA a Evropě,
na rozvojové země už toho moc nezbude. A tak se projeví naše

sobectví, nechceme slevovat ze svého standardu, nehledíme
na spotřebu, na množství odpadů.
Jak zjistím, jak na to jsem? Na stránkách www.hraozemi.cz si
lze vypočíst tzv. EKOSTOPU, což je jednotka, která představuje pomyslnou plochu v hektarech, kterou potřebuje konkrétní
jedinec pro zabezpečení svého stylu života (spotřeby).
Co tedy můžeme dělat prakticky? Je dobré přemýšlet o své
spotřebě, neplýtvat vodou, omezit cestování, když je možnost,
kupovat raději místní produkty, používat úsporné zdroje světla,
třídit odpad, omezit konzumaci masa atd. Na internetu a dalších mediích lze najít spoustu dalších doporučení.
Už na začátku Bible Bůh vytyčil člověku jeho úkoly: Genesis
2:15 - Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby
ji obdělával a střežil.
Máme naši zemi obdělávat, tedy získávat z nich prospěch, ale
i střežit čili starat se o ní.
Snažme se žít šetrně k naší planetě a životnímu prostředí. Podpoříme tím náš vztah k Bohu, protože ukážeme, že si vážíme
jeho darů. Ukážeme, že nejsme sobečtí a nebudeme bezohledně čerpat přírodní zdroje na úkor druhých – ať už lidí, zvířat
nebo rostlin. Věřím, že Pán Bůh nás k tomu vede.
Ing. Tomáš Staš
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I N ZERC E

g

Koupím byt v Jaroměři 3+1, 4+1. Volejte prosím 777 530 645.

g

Přijmu ihned aktivní, spolehlivou důchodkyni a studentku, dále
také maséra/ku do SOLNÉ JESKYNĚ v Jaroměři. Zájemci
volejte na tel.: 733 514 427.

g

Pronajmu garáž u nemocnice za 800 Kč měsíčně. Volejte 602
746 233.

g

Autobazar KNB v Jaroměři přijme brigádníka/ci na občasnou
výpomoc. Volejte tel.: 777 563 333.

g

První historické muzeum M. Frosta hledá průvodce do muzea
– důchodového věku. Pracovní doba 4 hodiny denně. Kontakt: mirek.frost@seznam.cz, 603 279 310.

g

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

g

Pronajmu byt 1+1 Na Zavadilce. Tel. 491 815 164.
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"Technické služby ve městě Jaroměř
pomohou všem."
Firma Rudolf Polák - Stavební a zemní práce Josefov

Sezonní práce

sečení trávníků, práce křovinořezem, práce
motorovou pilou, výsadba stromů, pokládka
zámkové dlažby, zemní výkopové práce ruční i
strojové, úklid sněhu

Autodoprava
•
•
•

nákladní vozidlo do 3,5 t, sklápěč, kontejner
nákladní vozidlo do 5 t, sklápěč, kontejner
pronájem kontejneru, dovoz a uložení biomasy, velkoobjemového odpadu

Kontakt: 491 815 747
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