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Dne 15. ledna 2017 se uskutečnil "Přebor Čech v malém teamgymu 2017" na němž se představily
i gymnastky, a mezi nimi jediný mužský - gymnasta, z oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokol
Jaroměř. Naši gymnasti soutěžili celkem ve čtyřech kategoriích a ze všech si domů přivezli domů
zlato. Podrobnosti o tomto úspěchu Vám přineseme v dalším čísle Zpravodaje.
foto: LAT

Vybíráme z obsahu:
str. 3
str. 4
str. 7
str. 8

Výběrová řízení
ZUŠ F. A. Šporka
Josefovské louky
Jaroměřská Prost Fain Liga

str. 9 Jubilanti
str. 1 1 Třetí část rozhovoru s Jiřím Uhlířem
str. 12 Dívčí válka
str. 12 Profesor PhDr. Vladimír Wolf
str. 14 Kalendárium

3/2017

Jaroměřský a josefovský zpravodaj

strana 2

Vážení čtenáři,
leden se nám pomalu přehoupl do února
a s ním všichni doufáme v příchod teplejšího
počasí, kdy se prodlouží den a zkrátí noc.
Všichni se jistě těšíme na počasí, kdy budeme moci chodit ven jen v tričku a teniskách,
kdy naše hlavy budou zdobit sluneční brýle,
a kdy budeme moci opět využívat slunných
teras k popíjení nejrůznějších nápojů s přáteli. No, bohužel na tyto dny si ještě musíme
chvilku počkat, zvlášť když vidíte, jak bylo
dlouhých posledních čtrnáct dní – tolik sněhu nepamatuju už dlouhé roky. Je to sice
kouzelná bílá peřina, která přikrývá naše
krásné město, ale přináší s sebou i komplikace na silnicích a chodnících.
Při nedávné procházce městem jsem narazila na děti, které si tuto zimu užívaly na sto
procent. Všichni měly v rukou sáně, nebo
boby a bylo obdivuhodné, jak se ti malí „prťousové“ snaží vyškrábat zpátky na kopec,
kvůli pár vteřinám vzrušení z jízdy. A když
sjeli dolů, zase se sebrali a namáhavě kopec vylezli znovu. Člověk by se jim měl obdivovat, kolik taková energie ty malé děti mají.
A jak sem tam pod tím kopcem stála, úplně
v malém koutku duše, jsem si přála být opět
dítětem. Je zvláštní jak na člověka působí zima v nejrůznějších fázích jeho života.
Jako malé děti jsme se koulovali a sáňkovali, v pubertě jsme měli radost z každého
zpoždění způsobené sněhem a v dospělosti
se zas rozčilujeme, že nedorazíme do práce
včas, víc protopíme a projezdíme. A i když
jsem nyní moc „pohodlná“ na to, abych vzala sáně a neúnavně vylézala na kopec a stále do bezvědomí sjížděla dolů, chci si zimu,
jak se patří, také užít. Nejlépe tak, že si zalezu pod peřinu s dobrou knížkou a s obrovským hrnkem čaje.
Všem Vám proto přeji, abyste tenhle ledový
příkrov přežili bez úhony – na chodnících
buďte opatrní, v autech ohleduplní a v neposlední řadě si snažte užít poslední záchvěvy
zimy, která o sobě letos dala jasně najevo,
kdo je tady pánem.
Vaše redaktorka
Lucie A. Tykalová
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
tel.: 491 847 162
e-mail: redaktor@jaromer-josefov.cz

Spolu s odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Josefově pro Vás připravujeme nový cyklus „Dosud neobjevených památek Jaroměře a Josefova“. Přiblížím
Vám především památky, které jsou zapomenuté, opomíjené nebo dosud neobjevené.
I na poměrně malém území, kterým Jaroměřsko bezpochyby je, se najde nespočet krásných, a veřejnosti neznámých, památek.

Krásný pohled na zimu v Jaroměři. Foto: V. Oliva, ASFČ

www.facebook.com/
jaromersky.a.josefovsky.zpravodaj
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ZPRÁVY Z M ĚSTSK ÉH O Ú Ř A D U
O z n á m en í z matrik y

Veř ej ná vyhl áška

Provedení slavnostního obřadu.

Opatření obecné povahy - místní úprava na pozemních komunikacích.

Vážení občané města Jaroměře,
dovolujeme si vás upozornit na možnost provedení
slavnostního obřadu k příležitosti zlaté nebo diamantové svatby. Pozvání se týká manželů, jejichž sňatek se
uskutečnil v Jaroměři.
Prosíme žadatele, kteří budou mít zájem tuto slavnostní událost objednat, aby se dostavili buď osobně, nebo
nás kontaktovali na čísle tel. 491 847 241 slečna Petra
Wagenknechtová, 491 847 242 paní Jana Gajdošová odd. matriky.

stanovuje místní úpravu provozu na místní komunikaci
v ulici U Mlýna v Jaroměři, v souladu s §61 odst.
2 zákona o silničním provozu, umístění svislého dopravního značení zákaz zastavení a zákaz stání.
Umístění dopravního značení bylo provedeno dle odsouhlaseného návrhu dne 21. 11. 2016 Policií ČR,
Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
územního odboru Náchod, Dopravním inspektorátem.
Dbejte tak na nové dopravní označení v těchto místech.

Výběr ová ř í zení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení město
Jaroměř vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění výběrové řízení č. 2/2017 na obsazení pracovního místa:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení město
Jaroměř vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění výběrové řízení č. 3/2017 na obsazení
pracovního místa:

referent státní správy, úsek přestupkového řízení v dopravě, odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jaroměř, pro území obce
s rozšířenou působností Jaroměř

referent obrany a krize.

Místo výkonu práce: Jaroměř
Předpokládaný nástup do zaměstnání: 1. 3. 2017
Doba trvání pracovního poměru: Plný pracovní úvazek,
doba neurčitá s tříměsíční zkušební dobou
Platové zařazení: Platová třída č. 9
Pracovní náplň:
Projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, na úseku evidence
motorových vozidel dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
na úseku zákonného pojištění motorových vozidel dle
zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Vedení řízení ve věci odnětí a vrácení řidičského oprávnění dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do
2. 2. 2017 (výhradně poštou nebo na podatelnu MÚ) na
adresu: Městský úřad Jaroměř, k rukám tajemnice Ing.
Michaely Skovajsové, nám. Československé armády
16, 551 01 Jaroměř.
Formulář přihlášky do výběrového řízení lze získat na
adrese:
http://www.jaromer-josefov.cz/vyberova-rizeni/vr-prihlaska.xlsx
Obálku označte “Výběrové řízení č. 2/2017 – referent
ODSH – neotvírat“.

Místo výkonu práce: Jaroměř
Předpokládaný nástup do zaměstnání: 1. 3. 2017
Doba trvání pracovního poměru: Plný pracovní úvazek, doba neurčitá s tříměsíční zkušební dobou
Platové zařazení: Platová třída č. 11
Popis pracovního místa:
Zajišťování připravenosti obce a správního území
obce s rozšířenou působností na řešení mimořádných událostí a krizových stavů, zejména zabezpečení úkolů obranného, krizového a havarijního plánování včetně zajištění činnosti bezpečnostní rady
a krizového štábu obce s rozšířenou působností,
koordinace a metodické usměrňování opatření pro
mimořádné události a krizové stavy v rámci obce
s rozšířenou působností v oblasti obrany a hospodářských opatření pro krizové stavy (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav)
a plní další úkoly.
Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 2. 2. 2017 (výhradně prostřednictvím držitele
poštovní licence nebo na podatelnu MÚ) na adresu: Městský úřad Jaroměř, k rukám tajemnice Ing.
Michaely Skovajsové, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř.
Formulář přihlášky do výběrového řízení lze získat
na adrese:
http://www.jaromer-josefov.cz/vyberova-rizeni/vr-prihlaska.xlsx
Obálku označte “VŘ č. 3/2017 – referent obrany
a krize – neotvírat“.

Kompletní informace získáte na webu našeho města.

Jaroměřský a josefovský zpravodaj
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ŠKOLY A ŠKO LSK Á ZA Ř Í ZEN Í
Z ák l a d n í u mě le ck á š ko la F. A. Špor ka
Vánoční koncert 21. prosince.

Třídní koncert žáků Nikoly Hájkové.

Tradičně ve středu, tradičně od šesti. Co tedy bylo na tomto koncertu tak výjimečného? Byl to koncert poslední v tomto
roce. Poslední před Vánoci. Hlediště bylo plné. Na pódiu se
roztočil kolovrat a moderátorky, tedy já a Bětka, začaly koncert
slokami z balady Štědrý den
z Erbenovy sbírky Kytice. Tím
byla navozena ta správná atmosféra s trochou tajemna.
A pak už to začalo, soubor
střídal soubor, nástroj střídal
nástroj a na jevišti se to jen
hemžilo. Vystoupily smyčcový
a klarinetový soubor, 2. ročník
LDO, soubor S:P:O:R:C:K. a
slyšeli jsme vánoční písně,
koledy a také část Rybovy
České mše vánoční v podání pěveckého sboru a dětí z
hudební nauky. Aby ne, když
to byl Vánoční koncert. K
tomu se uvaděčky pokusily
připomenout vánoční tradice
spojené s magií Štědrého večera, jako je třeba házení botou,
krájení jablek a pouštění lodiček. Což vůbec není na škodu,
protože takové tradice a zvyky jsou dědictví po našich předcích a měly by být zachovány. Diváci odcházeli ani ne po hodině spokojeně a vánočně naladěni také díky perníčkům, které
rozdávali žáci paní učitelky Jany Kovářové. Těšme se na další
koncerty a další akce, které nám přinese příští nový rok!

V pondělí 19. prosince 2016 se všichni moji žáci sešli na
Kuksu v Divadle „Maštal“, kde jsem již potřetí uspořádala
třídní koncert. Obavy, že se tam snad ani všichni nevejdeme, se naštěstí nenaplnily.
Bylo to velmi milé setkání
více než dvaceti klarinetistů.
Mám z toho čísla obrovskou
radost. Když si vzpomenu,
že při mém nástupu do jaroměřské Zušky, byli na celé
škole dva klarinetisté, nechce
se mi tomu ani věřit. Koncert
byl poměrně dlouhý a já bych
touto cestou ráda poděkovala
všem, kteří vydrželi až do samotného finále (což byli téměř
všichni), kdy jsme si společně
zahráli a zazpívali jednu z nejznámějších vánočních koled „Narodil se Kristus Pán“.
Pódium oživovaly obrazy žáků výtvarného oboru ze třídy
Mgr. Radky Ulichové. Celý koncert nám natáčel Mgr. Pavel
Šimek, takže si každý žák může svůj výkon znovu poslechnout a zhodnotit.
Děkuji panu řediteli Kovářovi a kastelánovi Kuksu panu
Švecovi, že mi umožňují koncerty na Kuksu pořádat. Genius
loci je tam opravdu silný - přijeďte se někdy podívat.

Lenka Jechová, studentka LDO

Adventní Prahou za výstavami obrazů a fotografií.
Předvánoční Prahou jsme se rozhodli vydat za uměním.
V dopoledních hodinách byla domluvena komentovaná prohlídka na Staroměstském náměstí v Paláci Kinských. Henri
Rousseau zvaný „Celník“ a jeho první výstava v České republice - sama o sobě velice lákavá nabídka. Francouzský naivní
malíř byl pečlivým pozorovatelem, inspiroval se předchůdci
i současníky a časem si vytvořil svůj osobitý styl. Zajímavé
je, že zpočátku byla jeho tvorba terčem posměchu, postupně
ho však začali oceňovat významní malíři, literáti a sběratelé.
Výtvarníci mohli obdivovat rozměrné i menší originály v jednom z pater a v několika sálech Národní galerie. Velké barevné
panely, na kterých byly obrazy vystaveny, dodávaly prostoru
tajuplnou atmosféru a například vedle jeho malby „Zaklínačka
hadů“ jsme se cítili opravdu jako v džungli. V odpoledních hodinách, po prohlídce trhů na Staroměstském náměstí, kde si
mnozí zamlsali na tradičním trdelníku, jsme měli namířeno
Celetnou ulicí, pod Prašnou bránu, kolem Obecního domu,
náměstím Republiky k Domu fotografie. Sam Shaw získal
mezinárodní věhlas za fotografie z filmů a fotografie filmových hvězd. Možná budete znát jeho nejproslulejší snímek
20. století zachycující Marilyn Monroe v rozevláté vzdouvající
se sukni. Zaujali nás ale i fotografie obyčejných Američanů
ze 40. let žijících v daleko těžších podmínkách - přístavních

Nikola Hájková

dělníků, horníků, neworleánských hudebníků, revuálních
umělců. Tady měli naši žáci možnost se po důkladné prohlídce sami realizovat. Výtvarná dílna se nesla v tvořivém duchu
stříhání, lepení, dokreslování… Plakát k filmu, jehož název si
sami vymysleli, vycházel z předchozích informací o plakátech
(velikost a výběr písma, fotografie, náznaky a hra s plochou).
Prostě psychologie. Zjistili jsme, že den byl velice krátký,
a že bude potřeba ho zase někdy zopakovat a naše pocity
znásobit.

Mgr. Radka Ulichová, učitelka výtvarného oboru
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Literárně dramatický obor na přelomu kalendářního roku
– ticho před premiérami a přehlídkami.
V období po Vánocích až do jara jde dramaťáku doslova
hlava kolem a nevíme co dřív. Aktuálně máme před sebou
přehlídku dětských sólových recitátorů (děti do 15-ti let), na
kterou se žáci pečlivě připravují a školní kolo propukne ve
středu 8. února v 17 hodin v koncertním sále ZUŠky. Studenty
nad 15 let už čeká Wolkrův Prostějov, krajské kolo je v březnu v Divadle Jesličky v Hradci Králové. Interpretace textu
však začíná nejen podzimním usilovným dramaturgickým výběrem, rozborem textu, výběrem prostředků a způsobu, jak
co říkat, aby to nebyla nuda, ale i poctivou hlasovou přípravou. A proto se také účastníme tvořivých dílen, které pořádá
Impuls v Hradci Králové, nad rámec naší výuky v předmětu
Umělecký přednes.
V listopadu to byla dílna „Hlasové výchovy“ s lektorkou, herečkou a pedagogem DAMU v Praze Evou Spoustovou
a v lednu „O přednesu a s přednesem“ s laureátkou Wolkrova
Prostějova, lektorkou Janou Machalíkovou.
Soubory intenzivně pracují na nových inscenacích. Mladší
děti budou mít své premiéry v rámci programu Předváděčky
dramaťáku 22. března od 17 hodin v sále ZUŠ, větší „kousky“ starších žáků se chystají na jarní přehlídky v divadle Drak
8. středa v 17:00 hod.

koncertní sál školy

v Hradci Králové.
Mám velkou radost, že se začíná i spolupráce s bývalými studenty. Sledujte program na měsíčních plakátech ZUŠ F. A.
Šporka!
Těšíme se s Vámi na shledanou!
Jarka Holasová

Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř
literárně-dramatický obor

PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ
školní kolo

středa 8. února 2017 v 17 hodin
v koncertním sále školy

Přijďte podpořit své děti, kamarády a žáky.

15. středa v 18:00 hod.

Přehlídka dětských recitátorů Dětská scéna, školní kolo

Únorový koncert

9. čtvrtek v 17:00 hod.

16. čtvrtek v 9:00 hod.

koncertní sál školy

Koncert pro smyčce
13. pondělí v 9:00 hod.
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Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje
koncertní sál školy

Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru

28. úterý v 13:30 hod.

odchod od budovy ZUŠ

Masopustní průvod v Jaroměři

Z á k l a d n í š ko la Jo s e fov
Krátké poohlédnutí za koncem kalendářního roku na
Základní škole Josefov.
Rok 2016 už je definitivně za námi, pojďme si připomenout jeho samotný závěr v josefovské škole, který byl
plný zajímavých kulturních, ale i sportovních akcí.
Hned první prosincový den nezasedli žáci 6. B do školních lavic, ale s batohy a dobrou náladou vyrazili do
Náchoda. Náchodský zámek se ukázal ve zcela jiném
světle. Hned na nádvoří si děti vyzvedla paní Zima, která
je po celou dobu provázela a seznamovala s tradičními i netradičními vánočními zvyky. Vyzdobené pokoje,
cukroví, vánočky i koledy dopomohly k pravé vánoční
náladě.
Třeťáci zase na vlastní oči ve Dvoře Králové nad Labem
sledovali, jak pod zkušenýma rukama foukačů a malířek
vznikají nejrůznější blýskavé ozdoby.
Žáci 7. tříd nepromeškali ojedinělou příležitost vidět
repliky českých korunovačních klenotů v Pardubicích.
Svatováclavská koruna Karla IV., královské jablko, žezlo
a Svatováclavský meč nejsou jen tak k vidění. Mít tak po
tomto zážitku ještě šanci vidět skutečné originály!
V pátek 16. 12. 2016 se uskutečnila exkurze do našeho
hlavního města. Pro děti přijel zájezdový autobus až ke

škole. Během cesty jsme si povídali o historii pořádání
adventních trhů a stručně si zopakovali nejdůležitější
historické mezníky pražských dějin. Po krátké procházce
centrem následoval rozchod na Staroměstském náměstí.
Těsně před prázdninami se uskutečnil nový projektový
den, který měl zapojit všechny šikovné ruce. Tématika
byla v čase vánočním jasně daná. Nejprve si každý žák
musel rozmyslet, komu své ruce propůjčí. Nabídka tvůrčích dílen byla obrovská, od drátěných ozdob, ekologických svícnů z PET lahví, ze skleněných zasněžených
svícnů, nesměla chybět ani ubrousková technika, papírové dekorace, andělíčci z květináčů, zdobení perníčků
nebo Vánoce ve Francii.
Výčet akcí bych zakončila sportovně. Předtím, než jsme
se všichni rozešli do našich domovů a začali si užívat
volna, jídla, koled a dárků, konalo se ve škole již tradiční
florbalové klání mezi chlapci a turnaj v přehazované pro
dívky.
Prosinec byl tedy velmi výživný. Do školy jsme se třetího
lednového dne přibrodili sněhem odpočatí a plní sil, které
budeme do dalšího pololetí určitě všichni potřebovat.
Kateřina Šimková, Základní škola Josefov
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M at e ř s k á š ko la Kn a p p ova
A máme tu nový rok.
Vánoce se překulily velmi rychle a my jsme opět v naší
školičce, která je od nového roku velmi dobře zabezpečená. Máme zabezpečené obě venkovní branky na číselné kódy a vchodové dveře fungují na otisky prstů. Rodiče
se s touto novinkou rychle naučili a vše funguje, jak má.
Proto se v MŠ všichni cítíme bezpečně.
Jelikož si na nás počasí přichystalo takovou nadílku sněhu, chodíme s dětmi denně sáňkovat a „lopatkovat“ na
různé kopce a kopečky v okolí školky. Samozřejmě také
využíváme nové menší kopečky na naší nové školní zahradě. Stavíme sněhuláky a hrajeme si se sněhem. Děti
jsou nadšené a velmi spokojené. Také myslíme na zví-

řátka, a proto chodíme sypat ptáčkům do krmítek různá
zrníčka nebo nakrájená jablíčka. Čekají nás výpravy za
zvířátky i za město, kde budeme hledat a určovat jejich
stopy. Pokud nám počasí bude přát, budeme si i nadále
užívat sněhu a radovánek v něm.
V následujících dnech nás čeká návštěva v městské
knihovně, kde nás paní knihovnice seznámí s různými
knihami a přečte nám nějaký hezký příběh. A v jedné
nebo i několika různých knihách a pohádkách se brzy
ocitneme i my. Bude tu Karneval. Děti budou krásně nastrojené, namaskované a hlavně natěšené na celý týden
pohádkových her. A jako velká karnevalová atrakce pro
děti bude nafukovací skákací hrad.
Kolektiv MŠ Knappova

Z ák l a d n í š ko la B o že n y N ěmcové
My tři králové jdeme k vám.

Zpívali jsme začátkem ledna na ZŠ
Boženy Němcové,
která se již jedenáctým rokem zapojila do celostátní
akce – Tříkrálové
sbírky.
Ve středu 4. ledna jsme se vydali
na cestu po „Malé
Božence“.
Děti
z 1. – 4. tříd na tuto tradiční sbírku nezapomněly, a tak
se nám do svěřených pokladniček penízky jen hrnuly.
Pozadu samozřejmě nezůstali ani učitelé, vychovatelky
a zaměstnanci školy. Díky tomu byly pokladničky po této
dopolední sbírce pěkně těžké. Odpoledne nás zavedla

cesta na náměstí, kde jsme oslovili nejen občany a návštěvníky města, ale navštívili jsme i krámky, ve kterých
nás již někteří majitelé očekávali. Přestože se počasí
tentokrát opravdu nevydařilo (vál silný vítr a hustě sněžilo), musíme říci, že jsme během naší cesty našli dveře
a srdce lidí vždy otevřené, a za to bychom chtěli všem
poděkovat.
Ve čtvrtek 5. ledna přispívali do našich pokladniček nejen
žáci 5. – 9. tříd, ale ke sbírce se jako obvykle přidali i učitelé a zaměstnanci „Velké Boženy“.
Děkujeme žákům, učitelům a zaměstnancům školy, že
tuto tradici stále podporují, a přejeme všem šťastnou
cestu v roce 2017.
Díky všem lidem dobré vůle jsme celkem vybrali 9 910 Kč.
Kašpar, Melichar, Baltazar
ze ZŠ Boženy Němcové

M at e ř s k á š ko la Ja r o mě ř

Zákl adní škol a N a O st r ov ě

Činnost speciálního pedagoga v MŠ Jaroměř.

Zpěváčci z „Ostrova" nezaháleli ani v lednu.

S počátkem školního roku 2016/2017 jsme v našich mateřských školách přivítali speciálního pedagoga. Tato
funkce není zatím v rámci klasických mateřských škol
rozšířená a dá se říci, že jsme jedno z „průkopnických“
měst.
Speciální pedagog pomáhá jak dětem a jejich rodičům,
tak i pedagogickým pracovníkům v MŠ. V první řadě
poskytuje dětem individuální reedukační péči, provádí
speciálně-pedagogické diagnostické činnosti, pomáhá
vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích
programů, poskytuje učitelkám metodickou pomoc a odborné informace, pomáhá při jejich aplikaci a poskytuje
poradenskou a konzultační pomoc rodičům dětí nebo jejich zákonným zástupcům.
Působení speciálního pedagoga v naší škole se setkalo
s velmi kladným ohlasem a hodláme v této rovině i nadále naše služby poskytovat. Školní poradenské pracoviště
je dětem nejblíže, pro rodinu je nejdostupnější, zajišťuje
speciální vzdělávací potřeby, preventivní diagnostickou
péči a týmové propojení služeb. Za tuto možnost děkujeme městu Jaroměř, které funkci speciálního pedagoga
podpořilo a financuje ji.

V tomto školním roce se již podruhé uskutečnilo vítání nových občánků v obřadní síni Městského úřadu
v Jaroměři. Na této slavnostní události nechybí už dlouhou řadu let ani děti ze ZŠ Na Ostrově, které svými písněmi a recitací vždy potěší rodiče a celé rodiny malých
holčiček a chlapečků. Vystupující zpěváčci často v publiku nacházejí také své příbuzné, sourozence, kamarády
nebo známé a radují se, že mohli sami přispět k příjemné
atmosféře těchto významných životních setkání, kde se
čas na chvíli zastavil. Vždyť při „vítání“ budou vždy naslouchat nejmenší občánci města Jaroměře.

Šárka Čechová

Mgr. Vlasta Nejedlá

Hlavní sbor Ostrováček se ještě nestačil vzpamatovat
z mnoha prosincových vystoupení a už tu bylo další.
Tentokrát vystoupila pouze část sboru. Jednalo se o velmi záslužnou činnost a tou byla Tříkrálová sbírka. Sbor
zazpíval na Městském úřadě v Jaroměři, aby vybral do
zapečetěné kasičky příspěvek pro ty, co to opravdu potřebují. Výtěžek této charitativní akce putuje do Domova
sv. Josefa v Žirči. Zpěv se líbil, peněženky se otvíraly, mnozí posluchači si spolu se sborem i zanotovali.
Odcházeli jsme s hřejivým pocitem v krajině srdeční.
Mgr. Jana Šimková
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SPOLK Y A O RG A N I ZAC E
Jos efov s k é lo u k y
Na jih za teplem - na Josefovské louky!

Mráz, v půli ledna nad kotníky sněhu, Metuji přikrývá
led. Mrtvo. Pozor, ale jen zdánlivě! Skandinávští a sibiřští ptáci tu jsou na „dovče“, pro pozorovatele přírody je
tedy i zima vzrušujícím obdobím pro vycházky do ptačího
parku.
Nad sýkorkami, i když si to nezaslouží, asi ohrnete nos,
ale cizokrajně vypadající ptáci, které
u nás lze pozorovat JEN v zimě, zaujmou oko snad každého.
Začněme ve vstupním areálu ptačího
parku. Z celoročně otevřené pozorovatelny, která je natočená k velkokapacitnímu krmidlu pro ptáky, je ideální
možnost sledovat krásně vybarvené
severské pěnkavy – jikavce. Jsou tak
krotcí, že jejich jméno bývalo dokonce
nadávkou, kterou vymysleli lovci ptáků,
když jim tito seveřani nezvyklí na lidi
„hloupě“ padali do nastražených sítí.
Na slunečnicí zasypávaném krmítku
však můžete zastihnout i dalších asi 30
druhů pozoruhodných opeřenců, včetně
dravce krahujce, který tu pěvce mistrně prohání. K určení ptáků vám
pomůžou jejich,
na stěnách zavěšená, vyobrazení. Ve vstupním areálu jsou hned
dvě nové působivé cedule, které vznikly za finanční podpory
Ministerstva životního prostředí,
Královéhradeckého kraje i jaroměřského Tesca.
Chcete se zapojit do sledování druhové bohatosti parku?
Zaznamenejte prosím svá pozoro-

vání do deníku, který je v pozorovatelně k dispozici. I běžný návštěvník má tak příležitost udělat
důležité objevy.
Pokud máte jen trochu fyzičku,
vyrazte přímo na louky. Jestli jsou
stále zasněžené, určitě zvažte
běžky. I zde je velká šance spatřit něco nevídaného. Například
z míst, která
jsou pokryta starou vysokou trávou, může vylétnout nádherná
severská sova
pustovka. I ona k nám zalétá „za teplem
na dovolenou“, protože tam u nich na
severu je polární noc a teploty dvojnásobně nižší než u nás. Před rokem zde
trávily zimu hned dvě tyto denní sovy.
Jsou tu i tentokrát?
Jestli však nebudete mít štěstí na sovy,
určitě stojí za to vidět alespoň skandinávské cvrčaly. Jejich sedící hejna se
z dálky jeví obyčejně, ale jen do okamžiku, než ptáci otevřou křídla. Z jejich
spodku na vás zasvítí jasně červená
barva, kontrastující s bílo-šedivým okolím. A to není všechno! Pro mnohé výletníky jsou určitě nevšední i bílé volavky, severská káňata
rousná s hustým pernatým zateplením nohou nebo i běžný ledňáček, který však v zimě září, ještě více než obvykle, nad nezamrzlými úseky řek. Dokonce se proslýchá,
že se nad loukami objevuje i největší evropský dravec
– orel mořský.
Nezbývá než popřát na pozorování bohatý den!

text a foto: Břeněk Michálek

S v az dů ch o d c ů

Spol ek Sant e

Pozvánka

Srdečně Vás zveme na výlet do Hradce Králové, na
wellness Flošnu a za poznáním.

Výbor Svazu důchodců ČR, MO Jaroměř, zve své členy
na schůzku, která se bude konat dne 21. 2. 2017 ve 13.00
hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu.
Program:
1. Schválení rámcového plánu činnosti na rok
2017
2. Fotografická prezentace zájezdů z roku 2016.
3. Administrativní záležitosti (placení čl. známek
na rok 2017, vydání průkazů novým čle
nům, přihlášky za člena).
4. Různé
Za výbor Svazu důchodců
Kolář Ivan

Pojďte s námi do Hradce Králové za poznáním, dáme si
něco dobrého k jídlu a den zakončíme rekreací ve wellnessu na Flošně. Jídlo a pití si hradí každý sám.
Kdy: 11. 2. 2017, sobota
Cena člen: 200 Kč
Cena nečlen: 250 Kč
S sebou plavky a ručník! Počet míst je omezen! Dále
upozorňuji, že vzhledem ke koupání, saunování a páře,
je vždy dobré přihlédnout ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Hlaste se na telefonním čísle 606 484 816.
Za spolek Sante
Tykalová Angelika
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SPO RT
Jar o m ěřs k á P r o s t Fa in L i ga
Ve středu 11. 1. 2017 se uskutečnilo slavnostní zahájení 11. ročníku
Jaroměřské PROST FAIN LIGY firem.
I v letošním ročníku jsme zvolili rozlosování v krásném a reprezentativním
sále jaroměřského divadla.
Moderování této prestižní akce se ujal
opět pan Pavel Schröfel a známá
osobnost a moderátor ČT 4 Sport pan
David Pospíšil. Jejich moderování
bylo opravdu na špičkové úrovni a celý večer tak byl plný
překvapení a zábavných momentů.
Na této společenské akci nechyběla samozřejmě řada
známých
osobností,
mezi které patřil i pan
K. Brendl (majitel firmy
PROST), Ing. R. Jukl
(generální ředitel FCHK), V. Andrejs (předseda VV KFS KHK),
L. Škorpil (bývalý trenér
reprezentace ČR), Tonny
McNally (bývalý generální ředitel firmy Kimberly
Clark), ale i jeho nástupce Uri Dror a mnoho dalších známých osobností
a tváří.
V průběhu večera došlo
tradičně k prezentaci
všech dvaceti zapojených společností (účastníků), proložené videm z loňského ročníku. Známé osobnosti pak vylosovaly herní čísla pro zúčastněné firmy do
předem připraveného herního klíče.
Po prezentaci firem a slavnostním rozlosování proběhl tradiční raut, na kterém se probírali veškeré další

podrobnosti tohoto fotbalového projektu.
Generálním partnerem
akce je firma PROST –
orientační systémy.
Hlavními partnery akce
jsou: Město Jaroměř
a Pivovar Primátor.
Veškeré další informace, nejen o tomto turnaji naleznete na www.
fainsport.cz
Jaroměřská FAIN LIGA
firem je halovou fotbalovou ligou firem, kterou organizuje
sdružení FAINSPORT v Jaroměři již 10. rokem. Za tu dobu
se ji zúčastnila řada známých firem z celého královéhradeckého kraje.
Turnaj není pouze fotbalovou, ale i vysoce společenskou
a charitativní akcí. Jednotlivým turnajům předchází slavnostní zahájení spojené s rozlosováním a prezentací všech
zúčastněných týmů. Po odehrání všech pěti fotbalových
turnajů je provedeno slavnostní zakončení spojené s předáním cen všem zúčastněným týmům (poznámka redakce).

Termíny 11. ročníku Jaroměřské PROST FAIN LIGY firem 2017 jsou:
1. kolo:
2. kolo:
3. kolo:
4. kolo:
5. kolo:

14. 1. 2017 (sobota)
28. 1. 2017 (sobota)
11. 2. 2017 (sobota)
19. 2. 2017 (neděle)
25. 2. 2017 (sobota)
text: Jiří Lebedinský

B a s keť ác i T j S o ko l
Baskeťáci v polovině sezony 2016/2017.
V současné době hraje 7 týmů baskeťáků pravidelnou soutěž a jedno družstvo dětí tvoří přípravku, která se připravuje
pro nadcházející ročníky basketbalových soutěží, a do které
je možno se kdykoliv přihlásit viz kontakty na www.basketaci.cz.
V kategorii nejmladší mini žáci U11 máme v SOP dvě družstva, družstvo A U11mix s jednou porážkou vede svoji skupinu A (9 účastníků), a pokusí se kvalifikovat na MČR U11mix.
Družstvo B U11mix, které je složeno převážně z výrazně
mladších perspektivních hráčů je v soutěži zatím bez vítězství, a hráči sbírají zkušenosti do dalších sezon.
Mladší žáci, kteří hrají žákovskou ligu U14 obsadili v základní skupině 4. místo a těsně jim unikl postup do extraligy
U14, když za sebou nechali týmy z daleko větších klubů
a měst (BC Kolín, SŠB Pardubice, Sokol Hradec Králové)
a i nadále pokračují v lize U14.
Naše kadetky hrající nadregionální soutěž U17 tvoří převážně hráčky patřící do mladší věkové kategorie (U15) st.
žákyně, a i když jsou v soutěži pouze s jedním vítězstvím
na 7. místě, tvoří dobrou partu s výhledem pro budoucnost.

Na začátku roku (7. a 8. 1. 2017) se zúčastnily mezinárodního turnaje na Slovensku, na němž se umístily na 4. místě.
Junioři U19 hrající ligu U19 jsou ve skupině B na 5. místě,
a vzhledem k věkovému složení družstva jsou zde dobré
předpoklady pro další ligovou sezonu 2017/18. Kádr družstva je v současnosti oslabený dlouhodobými zraněními
hráčů (kolena, kotníky, rameno).
Družstvo žen hraje VČL, a při účasti devíti celků drží pěkné 4. místo. Družstvo je rovněž více jak z poloviny tvořeno
hráčkami patřících do nižších věkových kategorií (kadetky
U17, juniorky U19), což nám dodává naději dobrých výsledků pro příští sezony v soutěži žen.
Tým mužů hrající OP je po polovině soutěže na 1. místě bez
porážky. Rovněž tento tým z poloviny tvoří hráči nižších věkových kategorií (kadeti U17 a junioři U19), a to nám dodává optimismu pro další sezony, ve kterých chceme i nadále
vychovávat mladé hráče a hráčky a do budoucna stabilizovat basketbalové týmy mužů a žen v našem městě.
Další informace se dozvíte na našich stránkách:
www.basketaci.cz
Jiří Zajíček st.
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H C M Jar o mě ř

TJ Sokol Jar oměř - Josefov 2

HCM Jaroměř – mladší žáci

TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2 zve všechny příznivce
sportu, aby přišli podpořit mládežnický stolní tenis.

Naši mladší žáci se zúčastnili dvou turnajů 26. 12. ve
Vlašimi, odkud se přesunuli do Kutné Hory, kde přespali do druhého dne a 27. 12. absolvovali turnaj v Kolíně.
Ve Vlašimi jsme obsadili 3. místo po výsledcích ve dvojutkáních: HT SOUTH STARS x HCM Jaroměř 1:4 a 4:2
- HCM Jaroměř x HC Rakovník 3:3 a 2:4 - HCM Jaroměř
x HC Rytíři Vlašim 5:4 a 3:4. Jako jediní jsme na tomto
turnaji porazili v jednom utkání pozdější vítěze celého
turnaje HT SOUTH STARS. V Kolíně jsme obsadili čtvrté
místo po výsledcích: SC Kolín x HCM Jaroměř 1:0 - SK
Třebechovice x HCM Jaroměř 5:2 - HC Slavoj Popovice
x HCM Jaroměř 0:14 - BK Havlíčkův Brod x HCM Jaroměř
7:1. Sehráli jsme ve dvou dnech několik kvalitních utkání
s kvalitními soupeři, se kterými se jen tak nepotkáváme
v soutěžních
utkáních.

Utkání se bude konat ve dnech 4. - 5. února 2017, ve
víceúčelové hale ASVAJ v Jaroměři, kde proběhne tradiční bodovací turnaj mládeže České republiky. V sobotu se představí kategorie mladšího žactva a v neděli
nejmladší žactvo. Oddíl tímto děkuje městu Jaroměř,
Královéhradeckému kraji a ČAST za finanční podporu
pro uspořádání této akce.
Mgr. Hana Vítková
Starostka TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
04.02. a 05.02.
MUDr. Šárka Šejvlová
Z. Němečka 130, Jaroměř-Josefov
491 812 495
11.02. a 12.02
DDS. Abosaleh Ahmad Amin
Velký Třebešov 118
491 453 272
18.02. a 19.02.
MUDr. Petr Kalfus
491 815 077
Česká 50, Jaroměř

Jaroslav Špráchal

I NFORMAC E PRO O B Č A N Y
DDM Klíč

Jubi l ant i
Životní jubileum v prosinci 2016 oslavili:

Užijte si jarní prázdniny s DDM Klíč
20. - 24. 2. 2017
Připravujeme pro Vás
Výlety na 1 den:
Muzeum filmových legend v Poděbradech
Aquapark Hradec Králové
Lyžování v Olešnici v Orlických horách
V DDM:

Taneční dovádění s Ivetou (středa a čtvrtek)

Podrobnosti získáte od 1. 2. 2017 na www.ddmklic.cz,
na plakátech ve školách a na výlepových plochách ve
městě.

Červenková Vlasta
Dernerová Božena
Hovadová Vlasta
Jánský Zbyšek
Josefi Marie
Krystová Antonie
Křičenská Irena
Lábusová Jana
Machová Anna
Marksová Jarmila
Mravík Rudolf
Rejchrtová Marie
Škodová Vlasta
Vítová Eva

87 let
86 let
87 let
86 let
94 let
92 let
93 let
87 let
95 let
86 let
90 let
88 let
89 let
85 let

Všem zmíněným gratulujeme a zároveň
přejeme mnoho zdraví do života.
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T ř í k r ál ov á s b ír k a
Tříkrálová sbírka v Jaroměři a okolí opět pomáhala
nejen nemocným v Domově sv. Josefa, ale i lidem
v nouzi.
Všem, kdo podpořil sedmnáctou Tříkrálovou sbírku, největší
dobrovolnickou akci Charity ČR, patří velký dík! Stejně jako
všem 62 skupinkám koledníků, kteří se vydali opravdu srdnatě
v mraze hluboko pod nulou do ulic Jaroměře a okolních obcí,
aby podpořili ty, kteří nemají to štěstí - žít každodenní život
bez pomoci druhého. Jsou to nemocní roztroušenou sklerózou
v pokročilém stadiu nemoci v prvním a stále jediném zařízení
v ČR v Domově sv. Josefa v Žirči, kam poputuje 65% výtěžku sbírky, 15% bude použito na projekty diecézní charity, 10%
směřuje na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci, 5%
výtěžku bude rozděleno na projekty charity ČR a z 5% bude
pokryta režie sbírky.
Nechme hovořit čísla, která mluví o solidaritě a empatii potřebným. V Jaroměři a Josefově se vybralo 130.480 Kč. Z toho škola B. Němcové přispěla částkou 9.910 Kč a škola Na Ostrově
1.125 Kč, věřící v josefovském kostele přispěli 5.371 Kč, v jaroměřském kostele 3.508 Kč. V Semonicích se vybralo 7.006 Kč,
ve Vlkově 2.082 Kč, ve Vestci a Zaloňově 7.513 Kč, v Rasoškách
14.193 Kč, na Novém Plese 8.983 Kč, v Heřmanicích, Slotově,
Brodu a Běluni 13.170 Kč, ve Velichovkách a Hustířanech
23.368 Kč, v Jasenné 12.331 Kč, v Žirči 3.745 Kč, v Rožnově

P r o n á j e m b u fe tu v o b c i Rasošk y

a Neznášově 9.548 Kč a v Habřině 2.149 Kč.
Celkem 234.548 Kč, 5.7 EUR, 2 USD, 6 HRK, 1 GBP.
Klienti v Domově sv. Josefa se tedy mohou těšit na novou ruční
vířivou vanu.
Děkujeme za vstřícnost Městskému úřadu v Jaroměři při sčítání výsledků,
stejně tak poděkování patří
jaroměřskému
Skautu za vlídné přijetí a poskytnutí prostor
při občerstvení
koledníků.
Díky
všem
zúčastněným!

Za organizátory:
Jitka Holcová, fundraising a PR, Domov sv. Josefa
Mgr. Marie Paclíková
Miroslav Müller

M ezi nár odní den žen

Obec Rasošky, 552 21 Rasošky 50 vyhlašuje podle § 39 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

ZO KSČM Vás srdečně zve na Mezinárodní den žen.

Záměr pronájmu bufetu
ve sportovním zařízení Obce Rasošky

Akce se bude konat v sobotu, dne 4. března 2017, od 18.
hodiny v Jezbinách v Sokolovně.

Předmětem pronájmu je nebytový prostor bufetu ve sportovním
zařízení Obce Rasošky:
Bufet je výhradně nekuřácký, počátek provozu: 1. 3. 2017,
smlouva bude na dobu neurčitou, nájem je stanoven na
1.000 Kč měsíčně, první 3 měsíce osvobozeno od nájmu, nájemce hradí náklady na energie, vodu, nájemce je povinen zajišťovat úklid celé budovy a přilehlého prostranství - venkovní
posezení, nájemce musí být oprávněn k provozování příslušné živnosti, pronajímatelem budou prováděny pravidelné i namátkové kontroly plnění smluvních podmínek, provozní doba
minimálně v zimních měsících listopad až březen - 3x týdnu,
v letních měsících duben až říjen - 5x týdně

Kulturní vložka a malý dárek všem účastnicím.

Přihlášky je možné podávat písemně (ne elektronicky) do
7. 2. 2017 do 17.00 hodin. Další informace naleznete na
www.rasosky.cz, na úřední desce obce Rasošky a na tel.
725081022.

N e d o h o d u to z a č ín á

Vstupné 70,- Kč.
K tanci a poslechu hraje „OK STYL“.
Kontakt: V. Voříšek 724 417 281

Poděkování st r ážní kům
Milý čtenáři,
chtěl bych touto cestou poděkovat Městské policii v Josefově.
Dne 2. ledna 2017 se na mém telefonu ozvala ve 23.51 hod.
výstražná zpráva, která oznamovala možné ohrožení Prvního
vojensko-historického muzea M. Frosta. Zavolal jsem na
Městskou policii a ti ihned zareagovali a jeli událost prověřit.
Ještě jednou – děkuji.
Miroslav Frost, vedoucí muzea

Vážené dámy, vážení pánové,
dovoluji si Vás pozvat na preventivní pořad „Nehodou to začíná“, který budeme realizovat v Jaroměři dne 9. 3. 2017 od
10:00 hod. Zajistili jsme pro Vás prostory v aule Gymnázia
Jaroslava Žáka na adrese Lužická 423. Jedná se o schválený
preventivní a vzdělávací projekt pro mladé a začínající řidiče,
který přispívá ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu.
Představení trvá 1,5 hodiny a vystupují v něm odborníci na
problematiku dopravních nehod, alkoholu a jiných návykových
látek i poskytování první pomoci. Je k dispozici až 200 volných
míst, účast zdarma.
Přihlásit se můžete na email: slovackova@dekra.cz
Předem děkuji za Váš zájem a v případě dotazů jsem k dispozici.

Ženi t ba - opr ava
Omlouváme se za zveřejnění nepřesných a chybných informací ohledně derniéry, která se má konat 4. 2. 2017 v 19 hodin
v Městském divadle v Jaroměři.
Inscenace byla uvedena celkem čtrnáctkrát - V Jaroměři 4x,
v Červené Kostelci 2x, po jednom představení v Hradci Králové, ve Smiřicích, v Chrudimi, Chlumci, v Novém Bydžově, v činoherním klubu v Praze, v Úpici a naposledy opět v Jaroměři.
"Kdepak chlapče, v těch věcech se prostě nevyznáš. Jó, kdyby
vodešel třeba dveřma, to je jiná, prosím, ale když vyklouzne
ženich voknem, tak to je chlapče, definitivní!"
Tak tedy 4. února nashledanou.
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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. 3 . č á st
„Můj vztah
k Jaroslavu
Haškovi je
vztahem
regionálního badatele,
nikoliv
osobního
ztotožnění
se s jeho
politickou,
hodnotovou a životní orientací“, jak píši
hned v Úvodu ke své předposlední, 19.
samostatné knížce „Humorista Jaroslav
Hašek a Jaroměřsko“ (vydala Dr. Eva
Koudelková v Nakladatelství Bor Liberec
dne 26. listopadu 2012, strana 7. Kresby,
ilustrace k mé knížce o 112 stranách vytvořila PaedDr. Blažena Šustrová z Brna, celkem 38 obrázků, náklad pouhých 300 výtisků). Podnět mého literárně historického
zájmu o J. Haška vzešel z četby Pytlíkovy
knížky Toulavé house. Zpráva o Jaroslavu
Haškovi z roku 1971 a z tamější čtyřřádkové zmínky o pobytu světově proslulého
spisovatele v mé rodné obci Jasenná na
Jaroměřsku v létě 1914 a snad i v roce
1915 (s. 249). Byla to pro mne silná výzva
k historii, skoro detektivní. Rozhodl jsem se
totiž vystopovat a vysledovat vše, co lze
zjistit o tomto pobytu J. Haška nejen v mé
rodné obci, ale i vůbec na Jaroměřsku,
Českoskalicku i Náchodsku a stručně připomenout i jeho pobyt v severovýchodních Čechách. Postupně jsem pátral od
roku 1973 nejen v archivech v Praze,
Zámrsku, Hradci Králové, Náchodě, Dvoře
Králové n. L., Jaroměři, Novém Městě n.
M., Šestajovicích i v Jasenné - v knihovnách. Zpovídal jsem ještě žijící pamětníky. Dokonce se mi podařilo až v Brně
objevit dosud neznámé Haškovy drobné
rukopisy (autografy dedikací), které vepsal do svých knížek pro jasenské přátele
Václava Hrnčíře (1890-1916, vysokoškoláka, studujícího ČVUT, obor stavební inženýrství v Praze, kde se Hrnčíř seznámil
s J. Haškem) a pro Hrnčířovu snoubenku
Aničku Samkovou (1894-1921). Přečetl
jsem všechny Haškovy prózy včetně jeho
Švejka. Zkrátka osvětlil jsem ze všech úhlů
inspiraci Haškova pobytu na Jaroměřsku,
pro jeho život i tvorbu. Využil jsem nejen

literární analýzy jeho děl, ale zapojil i metody psychologie. Pořídil jsem vedle výpisů
a excerpcí fotodokumentaci a diapozitivy ve
spolupráci s fotografy Václavem Novákem
(1930-2013) z Jaroměře a Ing. Jindřichem
Vojtěchovským (*1929) z Trutnova. Záhy se
výsledky mého bádání a objevování dostavily. Rád jsem se s novými poznatky svěřoval na devíti přednáškách. Popularizoval
jsem zjištěné nové informace v devíti přednáškách už v Jasenné 29. listopadu 1973,
v Rasoškách 8. února. 1974, v Trutnově
21. února 1974, v Hradci Králové 8. dubna
1974, v Jaroměři 19. září 1974, v Trutnově
(s PhDr. Radko Pytlíkem, CSc.) 5. listopadu 1974. Dále v rozhlasových relacích
v Jaroměři, v Českém rozhlase v Hradci
Králové a posléze i v regionálním tisku.
Kontroverzní spisovatel Jaroslav Hašek
i Švejk přitáhli hodně posluchačů i diváků
všech generací, kteří vyslechli se živým
zájmem přednášky. Doprovázelo je asi 120
černobílých a barevných diapozitivů a magnetonové nahrávky z gramofonové desky
„Písničky Josefa Švejka“ (Supraphon 0
84 0401 ee) s nahrávkou četby humoresky „Nebezpečný pracovník“ v přednesu
národního umělce Josefa Pivce z fonotéky
Čs. rozhlasu v Praze.
Samozřejmě, že jsem navázal korespondenci i osobní kontakty s předními badateli
o spisovateli J. Haškovi (literárními vědci z ÚČL ČSAV v Praze), s PhDr. Radko
Pytlíkem, CSc. (*1928), s nímž udržuji kolegiální kontakty dosud a s PhDr. Milanem
Jankovičem, DrSc. (*1929).
Jak už jsem prohlásil, osobnost i život
Jaroslava Haška, tohoto velmi kontroverzního spisovatele, bohužel kraválisty, bouřliváka, anarchisty, bolševického komisaře
i alkoholika, mne zajímalo jen jako regionálního a literárního historika. Vždyť se jednalo o detektivní vypátrání všech zajímavostí
o světoznámém a slavném spisovateli,
který prokazatelně pobýval na Jaroměřsku,
především v mé rodné obci Jasenná, a inspiroval se svým pobytem na Jaroměřsku,
Českoskalicku i Náchodsku. Zde čerpal
náměty a podněty pro čtyři své pozoruhodné a povedené humoresky. Nejzdařilejší
je „Nebezpečný pracovník“, humoreska přímo o samotném Haškovi nešikovně
vypomáhajícím při žních v Jasenné v létě

1914, a poněkud melancholická povídka
„Kaťouráci“ (= rasíci, pohodní, utrácející
psy). Naše Jasenná a pohostinní a bodří
Jaseňáci se objevují i na dvou místech ve
slavném románu „Osudy dobrého vojáka
Švejka za světové války“ (1921-1923),
stejně jako i jeho oblíbená vojenská a pijácká píseň „Když jsme táhli k Jaroměři“ třikrát citovaná i ve slavném Švejkovi. Zkrátka
ohlas regionu Jaroměřska, Náchodska
i Trutnovska v Haškově díle mě pochopitelně velmi zajímal. Ostatně přečtěte si pozorně mou knížku o J. Haškovi (2012), kde je
mnoho nejen zajímavého, ale i objevného.
Od července 1973 do roku 2013 jsem
o J. Haškovi otiskl přes třicet různě rozsáhlých textů. Byly to nejenom články, ale
rukopisy-strojopisy Humorista Jaroslav
Hašek a Jaroměřsko, který jsem zpracoval jako závěrečnou písemnou práci
postgraduálního studia středoškolských
profesorů na Filozofické fakultě University
Karlovy v Praze v říjnu 1975 (formát A4,
102 stran strojopisu + přílohy. Diapozitivy.
Nově objevené Haškovy autografy dedikací.) Konzultantem práce byl univerzitní
profesor PhDr. František Buriánek, DrSc.
Tento rukopis se stal základem jak pro pozdější 12dílný seriál článků na pokračování
otiskovaný v (Bauerových) Jaroměřských
novinách (ročník IV, od ledna do prosince 1996 s ilustracemi Dr. Bl. Šustrové),
tak pak i pro finální mou samostatnou
19. knížku „Humorista Jaroslav Hašek
a Jaroměřsko“ (2012, 112 stran, 38 obr.).
Knížku vydala Dr. Eva Koudelková ve svém
Nakladatelství Bor Liberec v listopadu 2012.
Vzdal jsem se opět autorského honoráře.
Prezentace knihy se uskutečnila v pondělí 26. listopadu 2012 v Městské knihovně
v Jaroměři. Tato kniha byla poctěna Cenou
Petra Jilemnického, kterou udělila Správa
odkazu Egona Ervína Kische a Město literatury faktu Letohrad, jehož starosta Petr
Fiala mi ji osobně předal na XXII. udělování mezinárodních literárních cen Egona
Ervína Kische, dne 21. října 2013 v Senátu
Parlamentu ČR v Praze, za účasti 150 českých i slovenských spisovatelů i nakladatelů a senátorů, i za přítomnosti ministra kultury ČR v demisi Jiřího Balvína.
Autor kresby: akad. malíř Jiří Škopek

Loutkové divadlo Maminy Jaroměř
vás srdečně zve na pohádku z cyklu

Půvabná pohádka na motivy bratří Grimmů o lehkomyslné princezně, zlatém míčku a zakletém žabákovi.

KAŠPÁRKOVY VEČERNÍČKY PRO KLUKY A PRO
HOLČIČKY

A k tomu nějaké to malé pohádkové překvapení.

Vstupné: 25,- Kč

Pátek 17. února 2017 v 16.30 hod.
Městské divadlo – Učebna „Suterén“

ŽABÍ PRINC
a jiné pohádky

Po představení bude pro děti jako obvykle připravený výtvarný koutek, losování vstupenek, pohádkové stolní hry a samozřejmě také
možnost podívat se za oponu. Na závěr přidáváme obvyklé doporučení – vezmete-li dětem do divadla na přezutí bačkorky, budou se
cítit volněji a pohodlněji, zkrátka jako doma.

3/2017

Jaroměřský a josefovský zpravodaj

strana 12

D í v čí v álk a
Zveme Vás srdečně na představení „Dívčí válka“. Vstupenky
můžete zakoupit v Turistickém informačním centru Jaroměř,
nám. ČSA 16.
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České
republice. Jeho atraktivnost se skrývá
především v lehkosti žánru, nadsázce,
využitých tématech a také v hereckém
obsazení.
Autor sám o této komedii říká: „Dívčí
válku jsem psal – tak říkajíc – českému
národu „na míru“, jde především o jemu
blízký styl humoru a oblasti, kterých se
dotýká. Navíc jde o odpočinkový žánr,
v jehož rámci přinášíme hodokvas těch
nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou
nadsázky říkám – tak bůh vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy v tržní ekonomice. O úspěchu Dívčí války svědčí naplněné sály po
celé naší republice“.
Děj naší historické komedie začíná na veselohru dosti neobvykle, a sice
pohřbem kněžny Libuše. Vzhledem k technickým těžkostem s realizací

smutečního aktu na jevišti, odehrává se tento mimo zorné pole diváka a vlastní děj pak začíná rozhovorem knížete Přemysla s vladykou
Bivojem, vracejícím se z pohřbu. Kníže Přemysl, kolísající mezi smutkem po ztrátě milované ženy a radostí nad nově nabytou svobodou,
se stává terčem útoků vdavekchtivé
ctižádostivé Vlasty, která dovede nejistotu a strach dívek o podíl na veřejném
životě využít ve svůj osobní prospěch
a ambice nastoupit na místo kněžny
Libuše. Při svém temperamentu a vášni
neváhá k dosažení svého cíle použít jakékoli prostředky. Kníže Přemysl nemá
naprosto v úmyslu vstoupit s Vlastou
v nový svazek manželský a jeho eroticko-estetická pozornost obrací se spíše
k půvabné Kazi, Libušině sestře, která,
žel, již před časem spojila svůj život se
statečným rekem vladykou Bivojem a
jeho nerozlučným kancem Ervínem.
Čestná, leč milostně založená, Kazi váhá mezi oběma jedinci, tj. mezi
svým mužem a knížetem, až se nakonec rozhodne ke kompromisu, tj.
k oběma skvělým mužům. Nevědomky tak položí základ ke klasické
manželské nevěře, přežívající až do našich dnů.
Barbora Boctor

M ěs t s ké k u ltu r n í s tře d isko
Sobota 4. února 2017 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Nikolaj Vasiljevič Gogol
ŽENITBA (Derniéra)
Tragikomická satira, plná nadsázky a nečekaných zvratů. Nabízí mnoho úžasných hereckých rolí a situací, které jsou sympatické a blízké
každému divákovi.
Režie: Jan Sklenář
Hrají: členové DS Vrchlický Jaroměř.
Neděle 5. února 2017 v 15.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub – TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku,
kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v této animované komediální lahůdce. Max a Katie jsou spřízněné duše, ti naprosto nejlepší
kámoši na světě. Co na tom, že Max je pes a Katie člověk? Kdyby
se Katie každý den na dlouhé hodiny neztrácela a nenechávala Maxe
samotného v jejich bytě, byl by nejspokojenější hafan pod sluncem.
Takhle to aspoň platilo do chvíle, kdy si Katie přivedla z útulku chlupaté
psí monstrum jménem Baron a rozhodla se, že od té chvíle budou žít
ve třech...
Úterý 7. února 2017 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub – JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
Lenka Vlasáková hraje v této romantické komedii moderní dynamickou
ženu Evu, která vlastní cukrárnu, stará se o syna a musí krotit svou
rázovitou maminku v podání Jany Švandové. S bývalým manželem
s tváří Davida Matáska má skvělý vztah a jak říká její kamarádka „nebyli byste první, co se rozvedli a zase dali dohromady“. A pak se málem
políbí a následuje pozvání na drahou večeři při svíčkách, kde se Honza
konečně vyjádří. Opravdu se znovu zamiloval a přemýšlí o svatbě…
s někým jiným!
Hrají: L. Vlasáková, D. Matásek, J. Švandová, A. Kerestešová, J. Plesl
a další.
Sobota 11. února 2017 v 19.00 hod. Městské divadlo - Velký sál
II. hra v předplatném, sk. B – Divadelní spolek Frída, Brno, Jakub Nvota
ROŠÁDA
Laura žije se svým manželem Viktorem ve šťastném vztahu. Viktor má
dobrou práci, vždy se o všechno postará… ale, poslední dny se začíná
chovat divně. V noci chodí po bytě. Čím dál víc mluví sám se sebou.
Laura tuší, že se něco děje, ale nedokáže tomu přijít na kloub. Viktorovo
podivné chování se začne stupňovat. Na několik dní se ztratí, nikdo
neví kam. Navíc manželům někdo v bance zruší jejich účet a za podivných okolností vykrade byt. Vyvrcholením podivných událostí je

den, kdy na jejich adresu doručí exotické zvíře, které Viktor koupil
v ZOO...
Režie: Jakub Nvota
Hrají: M. Trnavský, B. Munzarová, R. Novák a M. Procházková.
Neděle 12. února 2017 v 19.00 hod. Městské divadlo - Velký sál
II. hra v předplatném, sk. A – Divadelní společnost Háta, Praha
Marc Camoletti
BYT NA INZERÁT
Ztřeštěná komedie o tom, že někdy nestačí jen podat si inzerát a přijít
na správnou adresu, protože zkratkovitá řeč inzerátů, známá i z našich
novin, možnost dorozumění někdy dost zkomplikuje...
Režie: Marie Lorencová
Hrají: A. Gondíková/J. Zenáhlíková, I. Andrlová/V. Jeníková, M.
Nohýnková/V. Žehrová, L. Svobodová/O. Želenská, M. Zounar
Pondělí 13. února 2017 v 19.00 hod. Městské divadlo - Malý sál
378. abonentní koncert
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Koncert jednoho z nejvýznamnějších a nejžádanějších českých klavíristů mladé generace, který je vyhledávaným sólistou, ale i komorním
hráčem.
Účinkuje: Lukáš Klánský – klavír.
Středa 15. února 2017 v 10.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Představení pro MŠ a I. stupeň ZŠ
Myš & Maš, Praha
O NEPOSLUŠNÉM LUKÁŠKOVI… aneb i zlobit se musí umět
Příběh vypráví o chlapci, který se ne vždy chová k rodině a svému okolí
pěkně, je sobecký, moc si ničeho neváží, nikomu nepomůže, a proto
ho ani nikdo moc nemá rád, nemá žádné kamarády… ve snu se mu
objeví jeho vlastní černé svědomí, které ho provede minulými situacemi, ve kterých se špatně zachoval, a aby se mohl vrátit zpět k rodičům,
musí své chyby (s pomocí dětí) napravit. Pohádka je interaktivní, neboť
během děje zapojuje a vtahuje do dění i malé diváky.
Pátek 17. února 2017 v 16.30 hod.
Městské divadlo - Učebna
"Suterén"
ŽABÍ PRINC a jiné pohádky- Loutkové divadlo Maminy Jaroměř
Půvabná pohádka na motivy bratří Grimmů o lehkomyslné princezně,
zlatém míčku a zakletém žabákovi.
A k tomu nějaké to malé pohádkové překvapení...
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M ěs t s ká k n ih ov n a Ja r o m ěř
Vážení čtenáři a přátelé Městské knihovny Jaroměř,
omlouváme se Vám za potíže s přihlašováním do čtenářského konta, které vznikly přechodem na nový knihovní systém Tritius.
Vyšší stupeň zabezpečení této moderní webové aplikace může u starších verzí internetových prohlížečů ztížit aktivní fázi využívání webového katalogu. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme e-mailem, telefonicky i osobně. Věříme, že soubor výhod nového
systému převáží počáteční problémy.
Máme pro Vás čerstvé statistické údaje: v roce 2016 bylo v naší knihovně a jejích pobočkách uskutečněno 97.098 výpůjček, připravili jsme pro Vás 59 kulturních akcí a 144 vzdělávacích akcí pro žáky a studenty, počet návštěvníků knihovny v průběhu roku
2016 činil 27 131 lidí.
Děkujeme za Vaši přízeň a zveme Vás na tyto pořady:
Pondělí 6. února - Pobočka Zavadilka - 14:00 - Čtení na
Zavadilce. Pravidelné setkání čtenářů dobrých knih nad šálkem
čaje.
Úterý 14. února - Pobočka Zavadilka - 15:00 - Herní klub na
Zavadilce. Čekají na Vás stolní deskové hry pro malé i velké
hráče. Zveme Vás na hráčské odpoledne.

Čtvrtek 16. února - hlavní budova - 15:00 - Herní klub. Herní
klub pořádáme i na hlavní budově v oddělení pro dospělé. Přijďte si zahrát stolní deskové hry pro všechny věkové
kategorie.
Středa 22. února - hlavní budova - 17:00 - Intimní historie II.
Volné pokračování besedy s Ludmilou Konvalinkovou o tom,
jak žili naši předkové - jak bydleli, jaká byla jejich hygiena, jak
se strojili.

Mimo tyto veřejné akce proběhnou každé úterý a čtvrtek besedy pro družiny prvních tříd. Pobočka Josefov chystá první úterý
a čtvrtek v únoru besedy pro děti z mateřské školy v Josefově. Pobočka Zavadilka pořádá každý měsíc besedu pro mateřskou
školu.
Aktuální informace o dění v knihovně naleznete na www.knihovnajaromer.wbs.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vaše knihovna
Martina Priharová

P r o fes or P h D r. V la d imír Wol f – pět asedmsedát i l et ý
Prof. PhDr. Vladimír Wolf
oslaví, dne 4. února 2017,
své
pětasedmdesáté
narozeniny.
Profesor PhDr. Vladimír Wolf je
historik, archivář, vysokoškolský profesor a editor. Narodil se
4. února 1942 v Jaroměři v rodině
železničáře. Po maturitě na jaroměřském gymnáziu (1959) absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor
historie-čeština (1967, PhDr.). Mezi lety 1965 a 1970 pracoval jako
historik v Muzeu Podkrkonoší v Trutnově, za normalizace, jako vyloučení komunista odmítající sovětskou okupaci, musel však z tohoto místa odejít. Od roku 1970 byl brigádníkem Archeologického
ústavu ČSAV, pak podnikový archivář národního podniku Texlen
v Trutnově (1974-1989) a od roku 1989 náměstkem pro personální
a sociální práci. V roce 1991 se stal vysokoškolským pedagogem
na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové (později Univerzita
Hradec Králové, roku 1993 jako docent, od roku 2000 jako profesor). Na škole vedl Ústav historických věd, mezi lety 1996-1999
byl proděkan a později (1999-2005) děkanem Pedagogické fakulty
UHK.
Ve své vědecké a publikační činnosti se věnoval hlavně historii Trutnovska, lnářského a textilního průmyslu. Jako ambiciózní a erudovaný editor připravil různé sborníky, např. KrkonošePodkrkonoší, Minulostí Jaroměře, Příspěvky k dějinám n.p. Texlen
Trutnov, anebo Lnářský průmysl - včetně řady suplementů (dodatků). V roce 1990 byl u zrodu sborníku Rodným krajem v Červeném
Kostelci, kde dosud publikuje a působí v redakční radě.
Zasedá v odborných komisích, je předsedou české části Kladské
komise historiků a členem komise pro historickou geografii při
Historickém ústavu Akademie věd ČR. Záslužná je i jeho činnost organizační, uspořádal řadu setkání regionálních i textilních
historiků.

Byl iniciátorem vydání dvou historických sborníků „Minulostí
Jaroměře“ v letech 1968 a 1971, do nichž rovněž přispěl dvojdílnou historickou bibliografií Jaroměře a Josefova. Dále napsal studie o jaroměřském dějepisectví, o středověkém opevnění města,
či o Jaroměři v době po husitských válkách. V letech 1973-1974
se zúčastnil archeologického výzkumu v lokalitě bývalého augustiniánského kláštera v Jaroměři Na Kameni. Přispěl též do dvou
jaroměřských gymnaziálních almanachů, jež byly vydány v letech
1969 a 1994.
Soupis prací Vladimíra Wolfa vykazuje přes 1700 publikovaných
příspěvků z různých oblastí historických věd, z veřejného života i politiky. Knižně jeho vydané práce: Hospodářské dějiny
Žarošic ve světle katastrů (spoluautor, 1962), 100 let závodu
Texlen 10-Bělidlo (spoluautor, 1977), monografie Jan Kolda ze
Žampachu (2002), Čas změny. Trutnovské Občanské fórum
1989-1991 (2012). Další práce otiskl ve sbornících a časopisech.
Na jeho počest byly vydány tři historické sborníky (1993, 2002,
2012) s výběrovými bibliografiemi.
Za práci ve vedoucích akademických funkcích byl oceněn pamětní
medailí UHK (2005). Jako důchodce stále úspěšně pracuje jako
vedoucí na trutnovské pobočce Fakulty veřejných politik Slezské
univerzity, kde stále jako univerzitní profesor přednáší v bakalářském i magisterském studiu. V roce 2016 byl o něm natočen z podnětu města Trutnova pozoruhodný dokumentární barevný film,
který byl promítnut i v jaroměřském muzeu v rámci besedy s prof.
Vl. Wolfem, významným jaroměřským rodákem, a to ve čtvrtek
22. září 2016. Jubilantovi přejeme hodně zdraví a další publikační
a pedagogické úspěchy do dalších let.
Za jaroměřské a trutnovské přátele gratuluji Prof. PhDr. Vladimíru
WOLFOVI k jeho 75. narozeninám.
text: PhDr. Jiří UHLÍŘ
V Jaroměři v pátek 20. 1. 2017
autor kresby: akad. malíř Jiří Škopek.
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K A LEN D Á R I U M
4. únor

Dělostřelecký bál
20.00 hod.
Sál Důstojnické besedy Josefov
Pořadatelé: Klub vojenské historie

Pořadatel: MKS

ŽENITBA
19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Pořadatel: MKS
Svítící party aneb Glowstick Celebration!
Nároďák
Pořadatel: Nároďák

11. únor

Roztančený Nároďák - ples
Nároďák
Pořadatel: Jitka a Vašek Štěpovi

12. únor

BYT NA INZERÁT
19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Pořadatel: MKS

13. únor

KLAVÍRNÍ RECITÁL
19.00 hod.
Městské divadlo - Malý sál
Pořadatel: MKS

Sobotní keramická dílna
8.00 hod.
DDM Klíč
Pořadatel: DDM Klíč
5. únor

6. únor

7. únor

8. únor

Školní kolo soutěž ZUŠ ve hře na kytaru
9.00 hod.
Koncertní sál školy
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
15.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Pořadatel: MKS

14. únor

Čtení na Zavadilce
14.00 hod.
Pobočka Zavadilka
Pořadatel: Městská knihovna

Herní klub na Zavadilce
15.00 hod.
Pobočka Zavadilka
Pořadatel: Městská knihovna

15. únor

Únorový koncert
18.00 hod.
Koncertní sál školy
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Pořadatel: MKS
Přehlídka dětských recitátorů Dětská scéna,
školní kolo
17.00 hod.
Koncertní sál školy
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř

9. únor

Koncert pro smyčce
17.00 hod.
Koncertní sál školy
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř

11. únor

ROŠÁDA
19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál

O NEPOSLUŠNÉM LUKÁŠKOVI… aneb i zlobit
se musí umět
10.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořadatel: MKS
16. únor

Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové
nástroje
9.00 hod.
Koncertní sál školy
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř
Herní klub
15.00 hod.
Pobočka Zavadilka
Pořadatel: Městská knihovna

CÍRKVE
H u s ův s b o r - p o s e ls tv í Mar t i na Lut her a
Vážení spoluobčané,
první měsíc nového roku si s námi pěkně zašpásoval. Zima,
sníh, vítr. Ačkoliv v tomto čase se dá všechno podobné očekávat, myslím, že každého z nás to přece jenom překvapilo. Děti
si zařádily na sněhu, ty nejmenší poprvé v životě poznali, co
to sníh vlastně je. Ty větší, ale i náruživci zimních sportů, se
zaradovali. Ale zima nepřináší jen radost a změnu do často již
zaběhlého. Je tu i stinná stránka. Jako ostatně všechno má dvě
strany. Tu lepší i tu horší. Jako život sám. Je krásný, zároveň
však i těžký a bolestný. Nevěřící lidé si tu temnou stránku zastírají, a když přijdou dny trápení, nevědí, kam se obrátit. Bůh
často však skrývá svou tvář a neodpovídá ani tam, kde lidé
volají. Proč? Bůh není žádná kasička, hodíš, dostaneš. Bůh je
osobnost. Bytost, která dává, když chce dávat, která slyší, když
chce slyšet. Je nadčasový, je svůj. Neporozumíme mu, když on
sám nebude chtít. To však neznamená jít svou cestou. On nás
chce, chce s námi rozprávět, chce nás slyšet a rozumět nám.
Je tady. Třebaže moje ruka sahající po něm padne do prázdna.
Třebaže moje slova budou dutě znít a žádná odezva nebude.

Je tady. „Pokud člověk nebyl pět let pastýřem nebo rolníkem
nemůže rozumět Vergiliovým Zpěvům pastýřským a rolnickým.
Pokud nikdo dvacet let nečinil ve vysokém státním úřadu, neporozumí Cicerovým dopisům. Jsme žebráci.“ To je pravda. To
jsou jedna z posledních slov Martina Luthera, která napsal na
lístek tři dny před smrtí a letos to bude již 500 let, kdy právě
tento významný německý reformátor a teolog zveřejnil svých
95 tezí a dal tak najevo znepokojení nad tím, co považoval za
zneužití moci v církvi své doby. Tyto klíčové události reformačního hnutí ovlivnily život západní církve na další staletí. Život
ale tohoto světa jde neustále dál. Poznáváme a odhalujeme
věci, které už byly dávno poznané a jen na čas pozapomenuté. V tom pochodu ale stále zůstávejme lidmi. Tak jak jsme
byli stvořeni v lásce a pro lásku. Zejména pro tu Boží v Kristu.
Apoštol Jan říká – také my jsme poznali lásku, kterou Bůh
má k nám a věříme v ní. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce,
v Bohu zůstává a Bůh v něm.
Pokojné zimní dny nám všem přeje
Vaše farářka Mgr. Alena Fabiánová
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B o h o s l užb y
Církev adventistů sedmého dne

Římskokatolická církev

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

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

Církev československá husitská Jaroměř
úterý
9 – 15 hod. úřední den
15 hod. biblická hodina (každý 2. týden)
neděle
10 hod. bohoslužba – modlitebna

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

Více info na www.husitijaromer.wz.cz, mail: husbor777 email.cz
Nabízíme možnost uložit si urnu svého drahého zesnulého v našem kolumbáriu, za poplatek 100 Kč ročně. Dohodu je možné uzavřít v úřední
den, tj. v úterý, případně po tel. dohodě s farářkou Mgr. Alenou Fabiánovou
- 725 593 598.

Českobratrská církev evangelická
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

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

Kontakt: farář Radim Žárský, 604 149 841. Více informací na www.semonice.evangnet.cz

Farnost Josefov

školka)

neděle 08.00 hod. Jásenná, kostel sv. Jiří
9.30 hod. Josefov, Nanebevstoupení Páně (během mše dětská
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

První pátek v měsíci je adorace a požehnání.
První neděli v měsíci se koná na Starém Plese v kapli sv. Huberta mše, v
letních měsících vždy od 14. hodiny.
Kontakt: 731 402 211, mail: farnost.josefov@gmail.cz, www.farnostjosefov.cz. Možnost křtin, svateb, pohřbu, žehnání, vykropení domu či auta,
příprava na svátosti, aj.

I N ZERC E
g

Prodám DB 1+1, 39 m2, 1. patro, v centru Jaroměře.
Tel. 723 107 450.

g

Ztratil jsem naslouchátko, prosím, pokud ho někdo našel, oznamte to na čísle 732 252 790.

g

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

g

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

výrobce krmiv pro psy a kočky

Skladníka

přijme zaměstnance
pro směnový provoz v Brodě n. L.

Požadujeme:

•

•

•

vyučen, praxe výhodou
oprávnění na VZV
nástup možný ihned nebo dle dohody
Kontaktní osoba: P. Heger
životopisy: pheger@kskbono.cz
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