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Jaroměřský a josefovský zpravodaj

Vážení čtenáři,
začíná nám doba půstu. I když většina z nás
tuto čtyřicetidenní očistu už nedodržuje a je
mu na míle vzdálení, není od věci si trochu
připomenout jeho podstatu. Půst se netýká
pouze zdržení se jídla a abstinence, ale i jiných
věcí – jako třeba dávat almužny a dělat dobré
skutky, člověk se má soustředit na sebe samého,
na svůj duchovní růst. V křesťanských svátcích
směřuje celá postní příprava k radostné oslavě Velikonoc, neboli k zmrtvýchvstání Ježíše
Krista, a i když většina není věřících či jsou vyznání jiného, i v dnešní době má tato doba svou
platnost. Vždyť dochází k proměně a obnově
života. Sníh roztál a začíná vonět země, první prvosenky se derou skrz tu hlínu na svět za
sluncem, vše rozkvétá, stromy pučí, začíná být
slyšet zpěv ptáků, kteří si opět staví hnízdo pro
své mladé. Vše se obnovuje, vše je nové, příroda
a s ní i lidé se začínají probouzet k životu.
Pro lidi by to mělo znamenat navrátit se k podstatě života, oprostit se od všeho zlého. Nechte
všechnu negativní energii hodně daleko za sebou, nenechte v sobě zvítězit žluč. Vždyť už staří Řekové věděli, že pokud máte nahromaděno
mnoho žluči, stáváte se nerudný, kyselým a zahořklým. Nejeden doktor uznal za příčinu smrti
vzkypění žluče, proto se odpradávna věřilo, že
žluč svým zbarvením napovídá, jak na tom člověk emocionálně doopravdy je a poslední studie
tomu opravdu nasvědčují. Oprostěte se proto od
všeho zlého, odpusťte nepřátelům, zapomeňte
na křivdy a nepravdy, soustřeďte se jen a jen na
sebe, na své potřeby, rozvíjejte svoje dovednosti,
mluvte se svými bližními a rodinou, zavolejte
příbuznému, kterého jste dlouho neviděli a obnovte vztahy stejně tak, jako příroda obnovuje
svou krásu.
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Barevné střípky z Jaroměře

dalších... Jako předpůlnoční překvapení vystoupil herec a zpěvák
Radim Schwab, který zazpíval několik písní z muzikálů, ve kterých
účinkuje.
Hudební doprovod na hlavním
sále zajistilo hudební seskupení s názvem Fantasy Music a ve
vinárně hrálo k poslechu i tanci
Duo Fontána. O tento ples je každý rok velký zájem, letos ho navštívilo 359 lidí.

V sobotu 4. března 2017 se
uskutečnil již patnáctý ročník
Divadelního plesu, tentokrát s
podtitulem Kdo se bojí, nesmí
na ples! Jako každý rok si DS
Vrchlický připravil tematické vystoupení, kterým ples začíná.
Letos mohly návštěvníky pobavit
tyto postavy: Dracula, Krotitelé
duchů, Jožin z bažin, Polednice,
Strašidýlko Emílek, Adamssova
rodina, Upíři z Feratu a spousta

Martina Hejzlarová, MKS Jaroměř

Základní organizace KSČM pořádala zábavu k Mezinárodnímu
dni žen, která se konala v sobotu,
dne 4. března 2017, v sále sokolovny v Jezbinách. Každá účastnice
obdržela malou pozornost, kytičku. K tanci hrálo oblíbené duo
„OK STYL“, který program obohatil o různé hry a dokonce přišel i kouzelník. Celý večer se díky
tomu nesl v příjemném duchu.
pořadatel: Vlastimil Voříšek

Vaše redaktorka
Lucie A. Tykalová
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
tel.: 491 847 162
e-mail: redaktor@jaromer-josefov.cz

V sobotu 11. března 2017 můžeme ještě navštívit „Šibřinky“ - a potom plesová sezóna končí. Můžeme se ovšem těšit na spoustu akcí, které pro Vás spolky, organizace a
město připravují.

www.facebook.com/
jaromersky.a.josefovsky.zpravodaj

Jaroměřský a josefovský zpravodaj
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ZPRÁVY Z M ĚSTSK ÉH O Ú Ř A D U
Ro z p o č e t mě s ta n a r o k 2017
Zastupitel města píše.

Protože, z mého pohledu opozičního zastupitele, vedení města v předchozích dvou volebních obdobích hodně zanedbalo velké investiční opravy ve městě, bude se
muset nadále město ještě více zadlužovat. Dotace z EU
a od státu v současnosti v podstatě na opravy objektů
ve městech nejsou. Řadu investic již nelze odsouvat na
pozdější období. V příštím roce musí proběhnout oprava Tyršova mostu a ta bude asi stát více jak 20 mil. Kč.
Finanční prostředky ve městě na investice by mohly být
větší, ale ve městě je nezdravý trend schvalovat rozpočet města ve dvou časově oddělených etapách. V té první to je tzv. „provozní“ část, kde by se jistě dalo ušetřit,
když se podíváme, jaké veliké finanční částky se dávají
formou dotací různým organizacím. A tak se jako „sněhová koule“ neustále nabalují požadavky na investice,
které nebylo možné z důvodu financí provést. Stačí třeba
vyjmenovat opravu řady ulic s prašným povrchem nebo
špatný stavební stav budovy šaten na plaveckém areálu.
Bude se muset v budoucnu také udělat generální oprava
rozvodů vody a dalších sítí v celé budově polikliniky nebo
rekonstrukce čistírny odpadních vod, atd. Nutná oprava
náměstí ČSA je rozpočtována v desítkách milionů korun.
O zoufalém stavu některých objektů v majetku města
v Josefově netřeba mluvit, to vidí každý sám.
V roce 2018 jsou opět komunální volby. Budoucím zastupitelům současné vedení radnice zanechá pořádnou
„kouli na noze“ ve zchátralosti města. Co se neudělalo
v čase, když byl dotační boom, se bude muset v dalších
letech zcela platit z vlastních městských zdrojů s použitím úvěrů. A to bude hodně zadlužovat město.

V úterý 13. prosince 2016 se na jednání zastupitelů
schvalovala tzv. „provozní“ část rozpočtu města pro rok
2017. Z mého pohledu opozičního zastupitele je tam
věc, které se mi nelíbí. Jde o letošní snížení dotace pro
církve oproti roku 2016. Zdůrazňuji, že tyto prostředky
jdou především na opravy památek v majetku církví na
území města. V roce 2016 byla započata oprava střechy „Šporkovské“ - velmi stavebně cenné barokní kaple
sv. Huberta na Starém Plese. Střecha je hotová zhruba
z jedné poloviny, v letošním roce je potřebné ji dokončit,
opravit fasádu a márnici.
Investiční část rozpočtu města se schvalovala na veřejném zasedání ZM 21. 2. 2017. Zde bylo přibližně disponibilních 39 mil. Kč. V tom je však zhruba za 3,5 mil. Kč
převod akcí, které se neuskutečnily v roce 2016 a budou
realizovány letos. Rozděleno bylo cca 31 mil. Kč, zbytek
zůstává jako rezerva. Z větších akcí, které se budou letos
realizovat lze uvést např. opravu Moravské ulice, chodník
do Jezbin, úpravu povrchů náměstí v Josefově, kanalizaci v Jiráskově ulici, osvětlení Na Klouzkově, nátěr mostu
v Průmyslové ulici, atd. S tím lze plně souhlasit. Navíc
konečně letos v dubnu začne o rok zpožděná realizace
v lokalitě Na Valech „Dopravně-urbanistického řešení“,
které je podmínkou pro následnou opravu Tyršova mostu v roce 2018. Přes prostor Na Valech bude probíhat
dopravní spojení s náměstím ČSA, při uzavření mostu
v době jeho opravy. Akce Na Valech je vyčíslena na necelých 20 mil. Kč. Tady si však již musí město vzít nový
úvěr ve výši 16 mil. Kč. Splácet se bude deset let.

zastupitel Ing. Otto Salač, CSc., dne 21. 2.2 017

Celé usnesení ZM, ze dne 21. 2. 2017, naleznete na elektronické úřední desce na webu: www.jaromer-josefov.cz

Veř ej n é p r o h lá š e n í

U po zor nění

Oznámení redakce na zaslané příspěvky ohledně příspěvku v č. 5 Jaroměřského a josefovského
Zpravodaje.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Jaroměř.

Vážení občané města Jaroměře. Na článek, publikovaný
v č. 5 Jaroměřského a josefovského zpravodaje „Zeman
v Jaroměři“ od pana Václava Poláčka, se nám sešlo mnoho reakcí – některé kladné, jiné naopak negativní. Každý
přispěvatel samozřejmě očekává otištění v následujícím
Zpravodaji, ale vzhledem k několika skutečnostem jsme
se rozhodli články s touto tématikou již nepublikovat.
Jednou z těchto skutečností je, že Zpravodaj není kapacitně uzpůsoben k tomu, aby pojal spravedlivě všechny tyto reakce, dále je nutno přihlédnout k nevhodnému
obsahu některých článků a také k tiskovému zákonu
č. 46/2000 Sb., který respektuje právo druhé strany nevyjadřovat se k vzniklé situaci a tím pádem ani nezveřejnit jejich obsah.
Děkujeme za pochopení.
Redakce Jaroměřského a josefovského zpravodaje

Odstávka bude probíhat dne 16. 3. 2017, od 8:00 do
16:00 hod., na náměstí ČSA (podloubí), v ulici Na Valech
a v ulici Sladovna.

Ú pr ava mí st ní komuni ka ce

•

•

U železničního přejezdu v ulici Sv. Čecha.
Změna dopravního režimu z důvodu zamezení a stání
vozidel v blízkosti železničního přejezdu v ulici Sv. Čecha
v Jaroměři. Upravuje se takto:
ve směru do Josefova bude stát nový, samostatný
sloupek „zákaz zastavení“ a nové značení před
přechodem „přechod pro chodce“
ve směru z Josefova do Jaroměře se nahrazuje
značka „zákaz stání“ značkou „zákaz zastavení“,
přičemž značka zákazu odbočení vlevo zůstává, dále
se také umístí nová značka „přechod pro chodce“
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Jaroměřský a josefovský zpravodaj
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ŠKOLY A ŠKO LSK Á ZA Ř Í ZEN Í
M at e ř s k á š ko la

→ knihkupectví. Paní spisovatelka děti do besedy aktivně zapojila zadáním rozmanitých úkolů, po jejichž správném vyřešení
Zima a zimní radovánky v MŠ Na Zavadilce.
byly odměněny kopiemi obrázků autorčiných knih. Někteří žáci
uvítali, že po zodpovězení všech zvídavých dotazů, měli možZačátkem nového roku se děti konečně dočkaly dlouho očeká- nost si knihu hned zakoupit a nechat si ji autorkou podepsat.
vaného sněhu. A že ho opravdu napadlo mnoho, mohly si děti
Všem dětem se beseda líbila a my si přejeme, abychom tímto
užívat zimních radovánek. Stavěly sněhuláky, obtiskovaly se ve
krokem přispěli k většímu zájmu dětí o čtení kvalitních knih.
sněhu jako andělé, házely sněhovými kouličkami na cíl, chodily
bobovat na kopečky na sídlišti. Naši nejstarší kamarádi stavěli
Mgr. Marie Nováková
iglú.
Také jsme s dětmi pozorovali na školní zahradě stopy ve sněhu
– ptáčků, kočiček, dokonce i zajíce. Byla opravdu velká zima Zákl adní škol a Josefov
a hodně mrzlo. Tak jsme nezapomněli ani na ptáčky a sypali
jsme jim do krmítek. Za okny jsme pak pozorovali, jak se k nim Přijďte k zápisu do Základní školy v Josefově!
slétávají a zobou. Se sněhem jsme si vyzkoušeli také pokusy.
Nechali jsme roztát sníh a pozorovali, že voda není úplně čistá
a proto sníh nemůžeme olizovat a jíst. Potom jsme vodu nechali
venku zase proměnit v led.
6. ledna si děti zahrály na TŘI KRÁLE a chodily koledovat po
celé školce. Navštívily i paní kuchařky v kuchyni a zazpívaly jim
krásnou koledu.
Do školky nám také přijelo divadélko ze Dvora Králové nad
Labem. A děti zhlédly krásnou pohádku KRAKONOŠOVY
KOUZELNÉ LYŽE, plnou písniček.
V únoru jsme si ve školce všichni užili krásný barevný a pohádkový týden. Každý den jsme se oblékli do jiné barvičky a zahráli
si různé pohádky.
V pátek nás pak čekal oblíbený karnevalový den. Ve školce se
to hemžilo princeznami, beruškami, vílami, kouzelníky, námořníky, indiány, dráčky, policisty a také různými zvířátky, …
Všude se tančilo, soutěžilo a po celé školce byl slyšet dětský Vážení rodiče budoucích prvňáčků, dovolte mi, abych Vás krátsmích a radost.
ce seznámila s josefovskou školou a pozvala Vás tímto na záVšem rodičům moc děkujeme, jaké krásné masky a převleky pis, který proběhne v úterý 4. a ve středu 5. dubna 2017 vždy
pro děti připravili.
od 14 do 17 hodin.
Před jarními prázdninami některé děti jezdily na hory – do Naše škola se nachází na okraji historického pevnostního měsŠKOLIČKY LYŽOVÁNÍ. Sněhu bylo hodně, počasí nám přá- ta Josefov v krásné a klidné lokalitě nedaleko centra. Děti tak
lo a tak se děti během krátkého týdne naučily opravdu dobře nejsou ohroženy dopravním provozem. Díky zastávce doveze
lyžovat.
autobus Vaše děti přímo před komplex školních budov.
Poslední únorový týden jsme si ve školce hráli na různá řemesla Vcházíme hlavním vchodem do prostorné haly, takového našea povolání. Děti si hrály na kuchaře, doktory, zedníky, pošťáky. ho rozcestníku. Nejen, že se tu nachází nové šatní skříňky, ale
Vyzkoušely si, čím by se mohly stát, až vyrostou.
děti se odtud dostanou velmi rychle do svých tříd, do všech tří
Sluníčko má stále větší sílu a častěji se na nás usmívá. Pomalu oddělení školní družiny, dvou tělocvičen i jídelny. Součástí arenám roztál sníh a začíná se probouzet jaro. Všichni už se tě- álu je také venkovní sportovní areál a účelově vybavená školní
šíme na JARNÍ RADOVÁNKY, které nás ve školce čekají… zahrada s velkým hřištěm. Velmi oblíbená je také environmentální učebna, která se spolu s naučnou stezkou nachází na poKolektiv MŠ Na Zavadilce zemku u školy.
Poskytujeme také širokou paletu služeb pro Vaše děti, včetně
bohaté nabídky mimoškolní činnosti. Ve škole pracují zkušení
Z á k l a d n í š ko la Bo ž e n y N ěmcové pedagogičtí pracovníci a asistenti, kteří se věnují žákům podle
jejich individuálních potřeb.
Beseda se spisovatelkou.
Pokud tedy chcete vzdělávat své dítě pod jednou střechou, není
v Jaroměři jiné cesty než přijít na zápis k nám, do Základní školy
První únorový tý- v Josefově. Na budoucí žáčky prvních tříd se těší paní učitelky
den zavítala na Mgr. Iva Marková a Mgr. Miroslava Hofmanová.
naši školu spisovaKateřina Šimková, Základní škola Josefov
telka knih pro děti,
paní Jitka Vítová.
Její knihy jsou ur- Důležité informace
čeny malým čtenářům a nenásilnou Zápis do 1. tříd ZŠ Jaroměř – Josefov se koná v úterý 4. dubcestou je sezna- na 2017 a ve středu 5. dubna 2017 vždy od 14 do 17 hodin.
mují s přírodou, Prosíme rodiče, aby s sebou vzali svůj občanský průkaz a rodný
především s živo- list dítěte. Podmínkou pro vyhovění žádosti o odklad povinné
tem hmyzu. Besed školní docházky je doporučující posouzení školského poradennad jejími knihami ského zařízení a zároveň doporučující posouzení odborného
se zúčastnili žáci všech tříd z “Malé Boženky“. Na své si při- lékaře nebo klinického psychologa. Bez těchto dvou doporučujíšli všichni naši malí čtenáři, které zaujalo nejen autorčino čtení cích posouzení nelze žádosti o odklad vyhovět.
ukázek z knih, ale také její vyprávění o tom, kde sbírá náměty Bližší informace k zápisu obdržíte od zástupkyně ředitele školy
pro své knihy a jaké všechny kroky musí učinit, než knihu schvá- Mgr. Ireny Krátké na telefonním čísle 491 813 145 a jsou také
uvedeny na webových stránkách školy www.zsjosefov.cz
lí nakladatelství a než se dostane do tisku a na pulty →
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Z á k l a d n í š ko la Na Os tr ově
Zažít radost s „Hejného“ matematikou.
Zažít
radost
s matematikou?
Ale ano, opravdu to je možné. Přesvědčují
se o tom už od
první třídy naši
žáci, kteří se
setkávají s výukou matematiky
tzv.
Hejného
metodou denně
a baví je! Že se u nás ve škole děti učí počítat „trochu
jinak“ je už známá věc. A tento způsob výuky je posunuje
dál. O tom svědčí i to, že v rámci celostátního testování
základních škol a víceletých gymnázií již několik našich
žáků během posledních let získalo certifikát společnosti
Scio za nejlepší dosažený výsledek v matematice v celém Královéhradeckém kraji.
Skvělou novinkou je, že se počet základních škol vyu-

čujících matematiku metodou profesora Milana Hejného
už natolik rozrostl, že byly spuštěny nové webové stránky www.matika.in. Díky nim si mohou malí počtáři matematiku nejen procvičovat online (a to zcela zdarma),
ale především se s novou metodou podrobně seznámí
také jejich rodiče. Takže i maminky a tatínkové, kteří se
učili matematiku ještě „klasickým způsobem“, porozumí
novému způsobu výuky a navíc získají informace, jak si
jejich dítě v matematice vede. Jistě ocení, že „krokování,
autobus, hadi, pavučina, pyramida …“ se i pro ně stanou
běžnými matematickými postupy.
Jsme rádi, že jsme byli jedni z prvních v republice, kteří
začali před deseti lety metodou profesora Hejného matematiku vyučovat, a že se k nám na výuku jezdí dívat
učitelé z ostatních základních škol. Především nás však
těší neustále rostoucí počet škol vyučujících tímto způsobem. Svědčí totiž o tom, že jsme se s našimi žáky už
před lety vydali správnou cestou.
Rodiče předškoláků, také chcete, aby matematika byla
pro vaše děti radostí?
Mgr. Simona Soukalová

Z á k l a d n í u mě le ck á š ko la F. A. Špor ka
Eliška a Rozárka v Rádiu Junior.

Jak se dělá radost aneb Masopustní ohlédnutí.

Eliška
Lhotská
a Rozárka Brzková
(jako pěvecké duo)
vyhrály
mezinárodní
pěveckou
soutěž Stonavská
Barborka 2016 v kategorii do 12 let. Jako
vítězky kategorie získaly hned několik ocenění, jedno z nich byla i cena Rádia
Junior.
Tímto oceněním byly pozvány do rádia, kde byl pro ně
připraven program.
Ve čtvrtek 16. února 2017 se děvčata s paní učitelkou
Brzkovou vypravila do Rádia Junior, které sídlí v budově
Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech.
Uvítání bylo velmi milé, provedly nás částí budovy, kde
vysílá Rádio Junior, postupně jsme se seznámily se všemi členy týmu (9 lidí). Po zhlédnutí prostor byla děvčata
účastna živého vysílání s moderátorem Petrem Šefčíkem,
Petr byl vtipný, upovídaný a Rozárce s Eliškou kladl otázky ohledně soutěže, školy, zálib a došlo i na přezpívání
jedné soutěžní písničky. Na konec se s děvčaty vyfotil
s maskotem Ufounem. Mohly jsme se podívat na přípravu
a výrobu předtočených pořadů, což bylo velmi zajímavé
(nahrávací studio, zvuková technika atd). Jeden z největších zážitků byla návštěva nahrávacího studia pro symfonický orchestr, je to největší nahrávací studio v republice,
vejde se tam 68 muzikantů, sál je speciálně akusticky
upraven a celé podlaží leží na pružinách, aby bylo dokonale odhlučněné, mohly jsme se podívat i do režie, kde
nám ochotně ukázali celé zařízení potřebné k nahrávání.
Na závěr nás pozvali na výtečný oběd.
Celé dopoledne se neslo ve velmi příjemné a veselé náladě, zkrátka byl to nevšední zážitek. Domů jsme přijely
plny dojmů s pocitem výjimečného dne.

/Žireč – 4. 3. 2017/ Stalo se již tradicí, že Základní umělecká škola F. A. Šporka v Jaroměři v úplném začátku
postní doby navštěvuje Domov sv. Josefa a jeho obyvatele nemocné roztroušenou sklerózou za účelem přinést
radost. To oni umí!
„Velevážená paní, my jsme se k Vám přišli ptáti, smíme-li
dnes u Vás radost rozdávati, jestli mi povolení dáte a feruli mi podáte, hned naše muzikanty a maškary uhlídáte!“
„Masopustní průvode, rádi vás tu vidíme a od srdce vám
slíbíme: od nás povolení máte, vždyť radost rozdáváte.
Též díky za vybraný obnos, pro náš Domov to bude přínos. Koupíme za něj polohovací toaletní židli. Ať se vám
u nás líbí – a jdeme si hrát…“ zaznělo na úvod hudebně
dramatického pásma.
Tak trochu zapomenutý Masopust, v menším vydání než
tomu bylo posledního února v úterý v ulicích Jaroměře,
proběhl ve vestibulu Domova sv. Josefa i v novém domě
sv. Damiána. Přivedli sebou i koně a dva medvědy. I sám
nositel jména tamní umělecké školy – hrabě František
Antonín Špork přijal pozvání. A nepřišli, jak je u nich
zvykem, s prázdnou. Přinesli nejen dobrou náladu, zákusky pro všechny klienty, ale ještě 3 pokladničky s vybraným obnosem
5.065,- Kč!
Za
podporu
Masopustního průvodu v Jaroměři
a Masopustního
ohlédnutí v DSJ
v
Žirči
děkujeme
i
těmto
sponzorům:
Řeznictví
Uhlíř,
Jaroměř; Johnova pekárna, Josefov; Cukrárna Vilma,
Dvůr Králové nad Labem a spolek Pronáměstí Jaroměř.

Kristýna Brzková

fundraising a PR, Jitka Holcová
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SPOLK Y A O RG A N I ZAC E
S b o r do b r ovo ln ý ch h a s ičů Jar oměř
Shrnutí činnosti za rok 2016.
SDH
Jaroměř,
který čítá celkem
43 členů, z toho
18 členů výjezdové jednotky, se
pravidelně schází
každé pondělí na
hasičské zbrojnici
v Jaroměři.
V zimních měsících probíhají teoretická školení, zkoušky techniky a věcných prostředků. Od měsíce března začínají další praktická
a taktická cvičení nejen sboru, ale i okrsku, tzn. všech sborů
spadajících pod Město Jaroměř.
Dle potřeby provádíme brigády, služby obyvatelstvu, asistence a mytí komunikací pro potřeby Města, filmařů (vč.
festivalu Brutal Assault), kde zajišťujeme řízení parkovacích
prostor, dopravu vody do kempu a do areálu festivalu.
Mezi další činnosti patří pravidelný celoroční svoz elektroodpadu a zajištění následné ekologické likvidace. Dále
provádíme likvidaci nebezpečného hmyzu (vosy, sršně aj.),

kromě jiných výjezdů, které jsou řízeny operačním střediskem HZS v Hradci Králové.
Výjezdy 2016:
•
19 požárů
•
1 blesková povodeň
•
9 likvidací nebezpečného hmyzu
•
40 svozů elektroodpadu
Sbor provádí praktické ukázky výjezdové techniky na dětských dnech a jiných akcích pořádaných Městem Jaroměř
včetně zajištění občerstvení a akcí pro členy sboru.
Nedílnou součástí SDH je kroužek Mladých hasičů, kde se
děti učí základům požární ochrany, zdravovědy aj.
Nábor probíhá celoročně a to nejen Mladých hasičů. Po
dovršení 15 let je možné zařazení do družstva zabývající se
požárním sportem. Členem SDH se může stát každý, kdo
chce být potřebný pro své okolí. Po dovršení 18 let a absolvování základního kurzu hasiče se zařadí do výjezdové
jednotky města.
Jsme nezisková organizace, a proto naši členové sboru nepobírají žádné finanční odměny, činnost je dobrovolná.
Petr Kučera st., velitel sboru

S bo r do b r ovo ln ý ch h a s ič ů Semoni ce
Shruntí činnosti za rok 2016.
Požární družstvo disponuje dvěma vozidly a to
CAS 32 T815 a VEA
Peugeot Boxer. V požárním družstvu je celkem 12 hasičů, kteří se
zúčastňují pravidelných
školení na motorové
pily, výcvik v dýchací
technice, školení řidičů,
školení velitelů, strojníků, první pomoci a další
různé školení vedoucí
ke zdokonalování znalosti hasičů.
V loňském roce byl našemu družstvu vyhlášen 23x požární poplach. Z toho byl 16x požár, 3x planý
poplach, 1x dopravní nehoda, 2x únik nebezpečných látek
a 1x technická pomoc. 11 výjezdů proběhlo v katastru města Jaroměře a 12 mimo. Nejdále jsme byli ve Velké Jesenici

a Velké Bukovině.
Požár s největší škodou byl dne 3. 1. v 08:44 v Rychnovku –
Doubravici, kde shořela hala, 90x40metrů, na výkrm drůbeže. Po požáru uhynulo přibližně 15 tisíc kuřat, škoda činila
cca 7 mil. Kč.
Dále jsme zasahovali 17. 3. v 10:55 v Jaroměři ul. Na
Cihelnách k dopravní nehodě nákladního automobilu, který
se převrátil na bok v blízkosti rodinného domu, kamion převážel v cisterně zbytkové množství plynu.
Dne 24. 5. došlo k silným přívalovým dešťům. Ve 14:48 jsme
vyjeli do firmy Gumotex, ul. Karla Lánského, Velichovská,
bioplynová stanice AGRO, Hořenice, Semonice a Jezbiny.
Probíhalo čerpání vody ze sklepů,
výrobních
hal a dvorů, kde
voda přímo ohrožovala
obytné
domy.
Jelínek Libor, velitel
SDH Semonice

Loutkové divadlo Maminy Jaroměř vás srdečně zve na pohádku z cyklu
„KAŠPÁRKOVY VEČERNÍČKY PRO KLUKY A PRO HOLČIČKY“
Pátek 24. března 2017, Městské divadlo – Učebna „Suterén“
•
•

16.30 hod. ZA POHÁDKOU POHÁDKA (dobrodružné vyprávění z daleké Indie o ženě Akbě a muži Rádžovi, který uměl
krotit hady, vlky i loupežník)
17.15 hod. RYTÍŘ BRUMLA A MALIČKÁ VÍLA (poetická pohádka pro malé i velké o podivuhodném přátelství jednoho
neobyčejného rytíře a jedné docela obyčejné maličké víly)

Vstupné: 25,- Kč
Po představení bude pro děti připravený výtvarný koutek, losování vstupenek, pohádkové stolní hry a také možnost podívat se za
oponu. Na závěr obvyklé doporučení – vezmete-li dětem na přezutí bačkorky, budou se cítit volněji a pohodlněji zkrátka jako doma.
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SPO RT
Jar o m ěřs k á P r o s t Fa in Li ga 2017
Finálové kolo.
V sobotu 25. 2. 2016, se uskutečnilo v jaroměřské hale ASVAJ finálové
kolo 11. ročníku halové fotbalové ligy
firem s názvem Jaroměřská PROST
FAIN LIGA firem 2017. Jedná se
o halovou fotbalovou ligu firem, která
se hraje v Jaroměři již 11 let!
Toto finálové kolo bylo ve znamení
velmi napínavých a dramatických
zápasů. Jaroměřská PROST FAIN
LIGA firem 2017 je i letos rozdělena
na 1. a 2. ligu, kde se týmy střetávají
dle předem připraveného herního klíče.
Ve skupině o umístění 2. ligy se vedlo nejlépe týmu
Primátor, který si tímto bodovým počinem zajistil celkově 6. místo. Na druhém místě ve skupině (celkově 7.) se
umístil mladý a perspektivní tým Skaličan, jehož výkony šly
v průběhu turnaje značně nahoru. Na třetím místě ve skupině (celkově 8.) skončil tým Kimberly Clark „B“. Na čtvrtém místě v této skupině (celkově 9.) se umístil tým JUTA,
následovaný posledním ve skupině (celkově 10.), mladým
týmem Rudolfa Poláka.
Skupina o postup 2. ligy byla velmi vyrovnaná a vítězství
v ní nakonec vybojoval tým VENEZIA, který si zajistil i celkově 1. místo a právo postupu do 1. ligy. Druhé místo ve
skupině (i celkově) obsadil tým HAUK, který si rovněž vybojoval právo postupu do 1. ligy pro příští ročník. Na třetím
místě (celkově 3.) se umístil tým MJ Střechy. Čtvrté místo

ve skupině (celkově 5.) pak zbylo na tým PROFIMARKET.
Finálové kolo vůbec nevyšlo týmu Kamil Mach, který nezískal nakonec ani bod, ale stačilo mu to alespoň na celkové
4. místo.
Skupina o sestup z 1. ligy se jevila jako „bezstarostná“, ale
opak byl pravdou. Týmy nic nevypustily a bojovaly o co nejlepší umístění. První místo ve skupině (celkově 6.) vybojoval nakonec naprosto zaslouženě tým CZ PLACEHTKA.
Na druhém místě v této skupině (celkově 8.) se umístil mladý tým PORZELACK. Třetí místo ve skupině obsadil tým
PL Servis (celkově 7.). Na čtvrtém místě se umístil tým ZD
Dobrá Voda (celkově 10.). No a poslední místo v této skupině pak zbylo na tým E-Fyzio (celkově 9.).
Finálová skupina slibovala již před svým začátkem obrovskou bitvu do posledního zápasu, což se nakonec potvrdilo. Vítězství ve skupině a nakonec i celkové si připsal tým
Kimberly Clark „A“, který tak naplnil očekávání a sesadil
po 5 letech z trůnu tým PROST, který skončil na 3. místě
ve skupině (celkově 2.). O tomto vítězství rozhodl vzájemný
souboj těchto týmů. Na druhém místě ve skupině se umístil
tým DECADENTI, kterému to stačilo na celkové 3. místo.
Čtvrté místo ve skupině (celkově rovněž 4.) vybojoval tým
VF Electric. Na posledním místě ve skupině (celkově 5.)
pak skončil tým Autoprofi&Matějovský.
11. ročník Jaroměřské PROST FAIN LIGY firem 2017 je téměř minulostí. Zbývá již provést jen slavnostní zakončení
spojené s předáním cen všem zúčastněným týmům a těšit
se co přinese ročník příští.
Veškeré další informace naleznete na www.fainsport.cz
text: Jiří Lebedinský

M až or e tk y Ca r me n
Mažoretky Carmen nezahálejí.
Pomalu nám
začíná
nová
soutěžní sezóna 2017 a tak
chceme naše
příznivce informovat o dění
v našem týmu.
Nebojte se, že
bychom po pro
nás tak velikém úspěchu
v Poreči 2016, usnuly na vavřínech. Jakmile jsme ukončily
soutěžní sezónu 2016, začaly jsme pracovat a připravovat
nové choreografie. Dokonce jsme se v sezóně 2017 rozhodly začít soutěžit pro nás i naši republiku v nové disciplíně BATON FLAG. Při těchto choreografiích mají mažoretky
svoji hůlku (BATON) ozdobenou tzv. FLAGEM (praporem)
nebo používají speciální hůlky, které jsou na tuto disciplínu přímo vyrobeny. Tato vystoupení můžete vidět převážně
v zahraničí, například v Americe. Proto i naše nové hůlky
přiletěly z USA. Mimo tuto velkou formaci BATON FLAG
budeme také soutěžit v disciplínách BATON, POMPOM a
MIX. Některé dívky si také připravují sólo.
V průběhu podzimu a zimy jste nás také mohli vidět na
slavnostním galavečeru v Josefově, kde jsme nejen vystupovaly, ale také jsme zároveň získaly cenu za záslužnou

činnost v oblasti sportu. V lednu jsme zatančily chovatelům
Harckých kanárů na jejich 81. mezinárodní soutěži ve zpěvu kanárů a v únoru jsme dostaly pozvání vystupovat na
Hasičském bále ve Vlkově. Poslední únorový víkend jsme
pro změnu my pozvaly lektorku, slečnu T. Rejlovou na celodenní soustředění, kde jsme se zdokonalovaly v práci
s hůlkou.
V nejbližší době se nás můžete přijít podívat 19. 3. 2017
na josefovské náměstí na oslavu svátku všech Pepíků.
Soutěžní sezónu zahajujeme 25. 3. 2017 na soutěži TPO
DANCE v Třebechovicích pod Orebem.
Pokud chcete sledovat naši soutěžní sezónu aktivněji, nebo
máte-li zájem o vystoupení, sledujte webové stránky www.
mazoretkyjaromerddmklic.estranky.cz. V případě dotazu
nás kontaktujte na mazoretkycarmen@seznam.cz.

Mažoretky Carmen při DDM Klíč v Jaroměři
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K U LTU R A
We n keů v d ů m n á r o d n í k ul t ur ní památ kou
Dne 20. února 2017 prohlásila vláda Wenkeův dům
v Jaroměři národní kulturní památkou.
Proslulé
dílo
architekta Josefa Gočára se tak
dostalo do oficiálního seznamu nejvýznamnějších
památek České republiky.
Nelze než vyjádřit radost
a uspokojení. Zároveň je
vhodné připomenout si alespoň základní fakta z historie tohoto původně obchodního domu firmy A. Wenke
a syn. V letech 1910 a 1911
ho nechal vedle stávajícího
obchodu postavit jaroměřský obchodník a výrobce
ozdobné kartonáže Josef
Wenke. Projekt domu po zamítnutí starších návrhů svěřil ještě nepříliš známému architektovi Josefu Gočárovi
a provedení stavby jaroměřskému staviteli Josefu
Mášovi. Nový velkoobchod s širokým sortimentem zboží
pro domácnost a rodinu se ihned stal obrovskou událostí.
Léta prosperity však těžce narušila hospodářská krize ze
začátku třicátých let. Koncem roku 1938 Wenkeovi oba
domy na Husově třídy prodali. V roce 1946 se jejich majitelem stalo město a v roce 1954 stát. Po roce 1989 se
obě budovy opět vrátily do vlastnictví města.
Za šťastný okamžik lze považovat rozhodnutí umístit do
Wenkeova domu městské muzeum, které zde od roku
1947 sídlí dodnes. Tím byla Gočárova stavba ušetřena
nevhodných změn a modernizací, které by si jiný uživatel
jistě časem vynutil. Největšímu zásahu však zábránit nešlo, v roce 1956 musel zadní trakt budovy ustoupit stavbě
nové luhové haly n. p. ZAZ. To paradoxně (kromě jiného)
přispělo o deset let později k zamítnutí vážně míněného
návrhu vrátit obchodní dům jeho původnímu účelu.
Wenkeův dům budil pozornost nejen svým sortimentem,
ale také svou architekturou. Dům byl konstrukčně a technicky moderní, uživatelsky příjemný, zvenčí elegantní
a nepřehlédnutelný. Již v roce 1939 (necelých třicet let
od vzniku!) ho považoval Státní památkový úřad pro

Čechy za chráněnou památku. Do státního seznamu
památek podle památkového zákona z roku 1958 byl
zapsán v roce 1963. Od té doby byl publikován a citován v řadě odborných knih o architektuře, naposledy se
mu dostalo odborného zhodnocení v reprezentativní publikaci Gočár – Wenke vydané v roce 2011 městským
muzeem. Léta užívání se však také podepsala na jeho
stavu, některé konstrukce a prvky se dostaly za hranu
své životnosti. Život domu zásadně prodloužila rekonstrukce, která se uskutečnila v letech 1985 až 1987. V té
souvislosti nelze nepřipomenou zásluhu jaroměřského
Střediska generálních opravy tehdejšího podniku Tiba,
vedeného Pavlem Řízkem. Kdyby tahle parta šikovných
lidí existovala ještě dnes, tak by dokázala opravit a zachránit povodní poškozený Komenského most.
Tím se dostávám k naší součastnosti. Co zanecháme
našim potomkům? Jaká stavba vzniklá v Jaroměři po
roce 1990 bude mít šanci stát se v budoucnu chráněnou
památkou? Soudě podle různých reakcí, lze za nejhodnotnější architektonické dílo považovat administrativní
a výrobní budovu firmy Kimberly-Clark v Dolecké ulici.
Nová lávka přes Labe pod náměstím, konstrukčně nepochybně zajímavá, leč na chůzi méně příjemná, by se jistě
lépe vyjímala někde jinde. Těžko také odhadnout, kam
se v Jaroměři soustředí investiční rozvoj, zatím se zdá,
že to bude mimo stávající centrum města. Avšak hlavně
město, jako investor, by mělo dbát na to, aby nové stavby
více souzněly se stávajícím prostředím. Negativním příkladem je hmotově předimenzované schodiště z náměstí do prostoru Na Valech, které nevratně zničilo unikátní
charakter a vzhled zadních traktů domů na náměstí.
Vraťme se proto k Wenkeově domu. Vynikajícího výsledku zde bylo dosaženo shodou velmi poučených představ
investora a tvůrčí invence architekta, který ctil prostředí,
ve kterém se měla novostavba nacházet. Jak zásadní
rozdíl oproti dnešní rozšířené praxi, kdy architekt diktuje
slabému investorovi nebo investor slabému projektantovi. Výsledkem bývají rozpačitá díla, paradoxně občas
vyznamenaná nějakou architektonickou cenou.
text: Pavel Mertlík
Text k obrazové příloze: Strop haly Wenkeova domu na obálce knihy
„Ve víru modernosti z roku 2010“

Děje se u Vás něco zajímavého? Chybí Vám ve Zpravodaji nějaká rubrika? Znáte člověka, se kterým by bylo dobré udělat rozhovor?
Nás to zajímá! Napište nám o tom na mail: redaktor@jaromer-josefov.cz

BOĎI Jaroměř
Loutkářský soubor BOĎI Jaroměř, jeden z nejstarších souborů sídlící ve druhé
nejstarší stálé scéně loutkového divadla u nás, HLEDÁ NOVÉ ČLENY. Postihl nás generační problém, pomozte nám ho vyřešit. Jestli v sobě máte touhu
to zkusit, přijďte se podívat, popovídat. Zkoušíme každý pátek od 18.00 hodin v
Boučkově loutkovém divadle. Každý si své místo najde. Potřebujeme jak vodiče,
tak mluviče, ale i techniky atd. Nestyďte se a přijďte posílit naše řady.
Telefon na principála Romana Bauera: 777 812 470
Email: bodi@bodi.cz, www.bodi.cz
Těšíme se na Vás.
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S m í r č í k říž
„Kašparův“ kříž v Jasenné.
Stává se pravidlem, že v našem současném
světě kamenné
artefakty ztratí
v průběhu času
svůj
význam,
zapomíná se na
ně, přehlíží se
jako nepřesné,
mylné a nepotřebné. Lidé je postupně vyškrtávají ze svých myslí a ze
seznamu věcí nezbytných.
Takový osud potkal i nízký kamenný kříž před Kašparovým
domem v Jasenné za Josefovem. Někdo jej měl za milník, jiný za kámen hraniční - stál totiž na samém pokraji
obce, jiní mu zase přisuzovali magickou moc. Většinou
si na něj ale lidé při chůzi kolem jen sedali a odpočívali,
když je bolely nohy. Jako prostý kámen jej brali i psi, kteří
u něho často vykonávali malou potřebu. Stával u silnice
tak blízko, že se o něj občas otřely i furverky (malý formanský povoz) sedláků, když spěchali se senem před
blížící se bouřkou do stodol.
Na konci II. světové války se v květnu roku 1945 k vojenskému Josefovu blížili Rusové. Esesmani však kasárna nechtěli dobrovolně vyklidit. V Jasenné se místní
občané rozhodli vykopat zátarasy, aby hitlerovcům ústup
alespoň trochu zkomplikovali. Jeden ze zátarasů přes silnici vykopali i v místech kamenného kříže. Narychlo, jak
se dalo, krumpáči, motykami, lopatami, holýma rukama.
Kříž opatrně podkopali, aby jej mohli přemístit a ejhle,
našli pod ním lidskou kostru. Na nic dalšího již nebyl čas.
Projíždějící Němci mělký příkop i s lidskými ostatky zahrnuli a rychle jeli dál.
Kříž se stal pro místní občany velkou událostí, nikdo
z nich si nebyl vědom, o kterého pohřbeného by se mohlo jednat. Nakonec se ale pravdu o neznámé kostře pod

křížem zjistit podařilo. Přímo od místních.
Za vše mohla „pinka“, miska, do které se dávalo hostinskému tzv. karetné. Daň za to, že se u jeho stolu v hospodě mohl přes noc kdokoliv obohatit, nebo ale také
odejít o žebrácké holi. V banku ten večer bylo opravdu
moc. Stodola, louka a pár koní, v té chvíli již šlo do tuhého. Václav Rous onoho večera vytáhl poslední trumf
z ruky a rázem zbohatl. Shrábl všechno a do pinky měl
dát karetné. Venda se ale celý opilý štěstím z hospody
vypotácel ven a do pinky nedal ani groš. Celá vesnice
tak mohla v noci slyšet jeho pološílený křik: „Mám koně a
nejšťavnatější louku z Jasenné“.
Prázdná pinka po večerním karbanu je výsměch šenkýřovi. Hostinský jen suše poznamenal, že mu to nedaruje. Spoluhráči pak z hospody vyšli do hluboké noci za
čerstvým boháčem. Měli vztek, to ano, ale mstít se nechtěli. Jeden přišel o pár koní, druhý o louku. Shodli se,
že Venca do pinky zaplatit měl. Pohádali se navzájem
a poprali, hned naproti hospodě. Po vesnici se pak říkalo, že poslední uhodil Vendu černý Rudyš. Ten se ale
k tomu neznal. Opilý Venda prý upadl na znak a uhodil
se sám. Další svědek potvrdil, že rvačka to nebyla, jen se
tak všichni navzájem pošťuchovali. Nebylo žalobce, nebylo soudce. Už druhý den po pohřbu se karty v hospodě
hrály dál. Hrubě tesaný kámen ve tvaru nízkého kříže se
na místě činu objevil, jako by spadl z nebes. Nikdo se
tomu nedivil, nikdo se nikoho na nic neptal. Tím spíš, že
Venda Rous byl starý mládenec.
Po roce 1945 místní občan pan Kašpar kříž přemístil na
druhou stranu silnice. Před svými okny jej měl pod dozorem a navíc kámen tak už nikomu nepřekážel. Udělal
dobře, kámen by určitě časem vzal za své. A to by byla
škoda. Už proto, že zapomenuté neplatné rozcestníky
a staré mostky s vyschlými řečišti sice ztratily svůj původní význam, ale v žádném případě neztratily nic ze své
kamenné opravdovosti a výtvarné krásy.
Zdroj – Preclík, Vladimír: Smírčí kameny, Československý spisovatel,
Praha 1990
Text a foto: Jindřich Polák

J i n d ř i ch Ba lza r (1 8 7 9 -1 947) zemř el př ed 70 l et y
* 19. leden 1879 Josefov čp. 76
† 26. březen 1947 Praha
Slavný josefovský rodák. Jindřich
Balzar byl artista, kouzelník – manipulátor s kartami a koulemi.
Jeden z nejlepších a nejuznávanějších světových varietních
umělců, kouzelník a manipulátor
s kartami, biliardovými koulemi a
vějíři v Paříži i na newyorské Brodwayi. Osobitost, elegance a společenský takt mu otevíraly od roku 1908
dveře velkých scén všech pěti světadílů. V roce 1908 vystoupil poprvé v pařížském divadle Folies Bergér, stal se
hvězdou pařížské výstavy a v témže roce vystoupil také
v pražském varieté.
Narodil se v Josefově jako syn vetešníka.Učil se fotografem. Odjel do Paříže, kde si přivydělával jako najatý
tleskač (klaka). V zákulisí zblízka prohlédl triky varietních

umělců. Zvláštní zálibu našel v kouzlech s kartami a biliardovými koulemi. Ač samouk, trpělivě a houževnatě
cvičil. Za pár měsíců vystupoval už na jevištích varietních divadel. Od r. 1908 nezůstal ani jeden týden jako
kouzelník bez angažmá a procestoval za 40 let několikrát zeměkouli. Ještě v 65 letech byl umělecky činný.
Tragická událost ho čekala v Praze, kde dne 26. března
1947 upadl tak nešťastně, že se zranil na hlavě a vážnému zranění podlehl. Posléze ještě téhož dne ve věku
68 let zemřel.
Literatura: Jiří Uhlíř in Minulostí Jaroměře, sborník, svazek 1,
1968, s. 193; Jaroslav Zach, Mistři české magie, 1. vyd., Jaroměř
1999, s. 66 – 69; J. Zach in Jaroměřský a josefovský zpravodaj
(dále JJZ), leden 1994, s. 7, 1 obr.; J. Uhlíř in JJZ, březen 1997,
s. 17, 1 obr.; J. Uhlíř, Osobnosti Jaroměře. Liberec, Bor 2011, s.
12, 1 obr.; J. Zach, Mistři české magie., 2. vyd. Jaroměř 2012,
heslo Jindřich Balzar., 1 obr., nestránkováno.
text: PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř neděle 26.2. 2017
kresba: akad. malíř Jiří Škopek
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Jos efov s k ý ma s o p u s t
Už je po něm, už je půst!
Dne 25. 2. 2017 proběhl
v Josefově nultý ročník
Josefovského
masopustu. Myšlenka vznikla
spontánně před koncem
minulého roku a hned
vzápětí nastaly přípravy. Protože to byla naše
první událost tohoto charakteru, bylo zapotřebí
spoustu věcí vyrobit, jako
třeba masky. Pro zachování myšlenky poctivých
řemesel jsme se snažili
najít ty pravé lidové řemeslníky. Zaměřili jsme
se hlavně na místní, ale třeba v případě sklárny bylo potřeba pozvat i některé přespolní. Určili jsme si za cíl, že
chceme mít nejen skvělý průvod s překvapeními a sousedskými zastávkami, ale následně i program po celou
dobu konání masopustu, aby nám návštěvníci hned neutekli. A to se vydařilo! Oslovili jsme spolky v Josefově
a povedla se úžasná věc, zapojili se všichni, a to skvěle.
Zachovali jsme tak připomínku vojenského ducha pevnostního města, ale navázali jsme i na dohledanou tradici a s pomocí všech se podařilo oživit zábavu civilního
obyvatelstva. Průvod tak ozdobili členové KVH Josefov
i Brendy, divadelníci i veřejnost nebo skauti, Umělecká
kolonie připravila pestrou zastávku na Bastionu IV, vstříc
vyšli i všichni, kteří byli osloveni v rámci možnosti navštívení průvodem. Do výzdoby kasemat se zapojily i ško-

ly, ZŠ Křišťál, ZŠ Ostrov a ZŠ Velichovky. KVH Brendy
se úspěšně podílelo na občerstvení a konečně v kasematech čekalo na návštěvníky plno šikovných rukou
a ochotných řemeslníků a prodejců.
Masopustní atmosféru vykouzlili místní hudebníci i muzikanti z daleka, včetně Karla Vika a Michaela Pospíšila,
Boučková loutkového divadla Jaroměř, DDM Klíče, ale i
lidového souboru Barunka z České Skalice. Co ale nikdo
nečekal, byl potěšující ohlas veřejnosti a počet návštěvníků, což nás velmi mile překvapilo. Přišlo přes 600 lidí,
děti nepočítáme. Přineslo to s sebou ale i určitá úskalí
a několik bodů, které pro příští rok budeme moci lépe
připravit.
Za celý tým Bastionu I. bychom chtěli tímto poděkovat
všem zúčastněným za hojnou účast a skvělou atmosféru. Už nyní se můžete těšit na budoucí první ročník
Josefovského masopustu.

text: Ilona Rejzková Zatloukalová a Terézia Kalinayová
foto: Michaela Strieblíková

„ Ro k n a v s i“
Premiéra veledíla Aloise a Viléma Mrštíků „Rok na vsi“
byla 25. – 27. 11. v Jaroměři.
„Román i hra jsou
moderní v tom, že
nejde o černobílý příběh dobrých a zlých.
Každý z hrdinů upadá
do různých poklesků
a vin. A nad nimi se
houpou svatí. Klepny
spřádají svoje bulvární pomluvy, chlapi propíjejí své sny, schopnosti a sebeúctu v hospodách a v karbanu, šikuje se protižidovská fronta, stařec svádí jeptišku,
nemanželské děti se derou na svět rychle jakou houby po
dešti, kšefty a „malá domů“ jsou hnacím motorem osobního růstu a zase ti svatí na to koukají svrchu a nehnou ani
brvou“ – toto napsal režisér Jan Sklenář, který opět v jaroměřských ochotnících po „Ženitbě“ našel výtečné partnery
a protagonisty.
Jako první předzvěst úspěchů bylo přímo na premiéře pozvání k hostování do Ždáru nad Sázavou dne 26. 1. tohoto
roku.
Každoročně soubor zajíždí do Červeného Kostelce na
„Krajskou postupovou přehlídku amatérského divadla“
ve dnech 16. – 19. 2. Odborná porota z Prahy v neděli 19. 2.
vyhlásila výsledky a udělala radost všem vrchličákům.

Herecké výkony:
Čestné uznání:
Kostýmy:
Režie:
Inscenace:

Josef Horáček (Rybář)
Jakub Dufek (Fr. Psota)
Stanislava Glembek (Vrbčena)
Milan Hrycík (starosta)
Iva Innertová
Jan Sklenář
Rok na vsi

...a hlavní cena? Postup na 26. celostátní přehlídku amatérského a hudebního divadla ve dnech 4. – 7. a 11. – 14. 5.
2017 na „Divadelní piknik ve Volyni“.
Každý z divadelníků dobře ví, že je to velký krok na největší
přehlídku – Hronov – v měsíci srpnu.
K hereckému ocenění Jakuba Dufka, u kterého podotýkám,
že je mu třináct let a ihned, co poprvé okusil velké jeviště, se
mu dostalo takového uznání od poroty. Jakube „zlom vaz“ ti
přejí všichni herci do dalšího života.
Dne 27. 3. se hraje „Rok na vsi“ v Náchodě a další pozvánky
na hostování přicházejí (listopad – Žatec).
„Zážitek z nedělní premiéry v tamním divadle v Jaroměři je
takřka srovnatelný s tím z 90. let, kdy v Národním hrály herecké hvězdy. Je to silná, dojemná inscenace s ohromným
přesahem do současnosti. Vždyť i dnes by nad námi člověk
splakal jako Ježíš nad Jeruzalémem.“ Toto je část kritiky
pana Marečka z MF DNES.
text: Alena Pacáková
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Z cy k l u „D o s u d n e o b jevených památ ek“
Vodárenská věž v ulici U Nemocnice.
Tento věžový vodojem
je orientačním a poznávacím bodem města a je
viditelný ze všech světových stran. Postaven
byl v etech 1927-1928
a v provozu byl od svého
postavení do roku 1985.
Tato dvacetimetrová vodárenská věž se nachází v ulici U Nemocnice
na severu města – směr
Dvůr Králové nad Labem.
Původně měla být součástí nového obecního
vodovodu. Vyprojektoval
ji profesor české techniky
v Praze Jan Vladimír Hráský, architektem byl František
Janda.
Věž je postavena ze železobetonu a rozdělena na čtyři
části. Objekt má válcovitý tvar a je zakončen kuželovitou střechou, která v dnešní době nese telekomunikační techniku. Na střechu se dá dostat pomocí kovového
žebříku, který vede středem reservoáru. Stavba je mírně

zchátralá
Zdrojem vody v Jaroměři byl vždy tok Labe, který například dodával vodu i do městské kašny na náměstí.
Později se, jako zdroj vody, začala využívat i studna
u kaple sv. Anny (dnes poblíže restaurace Mexita), která
byla však ve 20. letech minulého století kontaminována
z okolních žump a tedy nepoužitelná. Radním bylo jasné, že vzhledem k rozvoji města, kdy se tu stavěla např.
nemocnice a reálka, bylo nutné přistoupit k výstavbě nového moderního vodovodu.
Stanovil se tedy rozpočet na moderní výstavbu vodovou ve výši 3 600 Kč, i když náklady byly vyčísleny na
466 000 Kč. Projekt zahrnoval výstavbu studně, čerpací
stanice a zásobovacího řadu. K přezkoušení funkčnosti
došlo 12. dubna 1927 za účasti Ministerstva zemědělství, Ministerstva veřejného zdraví a tělesné výchovy,
Zemského správního výboru a projektanta Hráského.
Stavba byla dokončena v polovině roku 1928. Dodnes
se přesně neví, kdy byl provoz zahájen, ale záznamy
z nového služebního místa - vodáka města Jaroměře jsou datovány k 27. 6. 1928, tehdy už byl vodojem zřejmě
v provozu.
foto a text: LAT
čerpáno: Mgr. Jan Tlučhoř, Národní památkový ústav, ú. o. p. vJosefově; Dokumentace průmyslového dědictví, Jaroměřsko I. stupeň

O t ev í r án í p ev n o s ti Jo s e fov

Dne 1. 4. 2017 započne slavnostní zahájení otevírání
pevnosti. Po celý den se můžete těšit na zajímavé vystoupení a akce.
Harmonogram je:

•

•

•

•

10:30 hod. otevření Úvodní expozice na Bastionu
č. I ve spolupráci s Městským muzeem v Jaroměři
11:00 hod. zahájení v Prvním vojenskohistorickém
muzeu M. Frosta – koncert skupiny TAXMENI
13:00 hod. pochod pevnostním městem
13:15 hod. slavnostní odhalení kašny na náměstí
po návratu vojska do Dolíku
• vztyčení praporu na Bastionu č. I

•

• přední klíče od podzemní pevnosti
14:30 hod. bitevní ukázka z války 1866
Tyto uvedené časy jsou pouze orientační.
Pořádají:
KLUB VOJENSKÉ HISTORIE JOSEFOV
OCHRÁNCI PAMÁTEK PEVNOSTI JOSEFOV
ČTYŘLIBERNÍ POLNÍ DĚLOSTŘELECTVO JOSEFOV
MKS JAROMĚŘ – PEVNOST JOSEFOV
MĚSTSKÉ MUZEUM V JAROMĚŘI
MĚSTO JAROMĚŘ
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Ro zhovo r s p u b l i c i s t o u J i řím Uhlíř em. Seriál na pokr ačování. 6 . č á s t
Vůbec si nedokážu představit,
co
obnáší práce
na díle jakým
je například
Vaše precizně zpracovaná bibliografie lesnického školství.
Co všechno
zahrnovaly
přípravy? Kolik času jste práci věnoval a jak velké množství materiálů
jste musel prostudovat?
Zpracovávat bibliografie vyžaduje, jak
jsem už uvedl v odpovědi na Vaši druhou i čtvrtou otázku, jasnou koncepci
soupisu, tvořit původní, dosud nezpracovanou odbornou a pedagogickou bibliografii, vyexcerpovat a přečíst desetitisíce stran primárních dokumentů, tedy
různých knih, sborníků, almanachů,
periodik, časopisů i novin, eventuálně
vytěžit i prameny sekundární a terciární,
tedy už publikované bibliografie a rešerše k tématu. Bibliograf musí prokázat
velké pracovní nasazení, vždyť jde o časově náročnou, zpravidla dlouhodobou,
práci. Osvědčit výdrž, houževnatost, tzv.
Sitzfleisch (vytrvalost při práci), jež je
úmorná, namáhavá, vyčerpávající, vysilující, únavná dřina, velká zátěž na oči
i záda. Já osobně coby bibliograf tuto
práci podstupuji rád, protože mi přináší radost z objevování nových poznatků
i uspokojení, že soupisovou prací ulehčím následujícím generacím badatelů
a historiků pracnou heuristiku, vyhledávání potřebných pramenů a rešerší
(z franc. recherche = hledání něčeho).
Vždyť rešeršemi uspokojujeme potřeby uživatelů. Rešerše faktografická
odpovídá na otázku CO JE CO a KDO
JE KDO; dokumentografická KDE SE
O TOM PSALO?
Cílem mých bibliografií lesnického školství bylo zmapovat vývoj lesnického
školství a lesnických škol všech typů,
včetně dřevařských i papírenských
škol na území Čech, Moravy. Slezska,
Slovenska i bývalé Podkarpatské Rusi,
kontinuálně za období 142 let (od
roku 1850 do roku 1992), k rozdělení
Československa na dva samostatné
státy. Odkazuji zde na své předmluvy ke
všem svým 20 bibliografiím lesnického
školství. Pracoval jsem na nich postupně
několik let a sledoval lesnický, pedagogický, celostátní i regionální tisk, pokud
možno průběžně, a excerpoval a bibliograficky zaznamenával. Pracná byla
nejen excerpce primárních dokumentů,
ale i utřídění jednotlivých excerpčních
kartotéčních lístků do promyšlených,
sofistikovaných oddílů a částí. Nemohl
jsem se totiž opřít o nějaký vzor ani
v Československu, ani v zahraničí,

protože, pokud mi bylo známo, žádná
taková bibliografie v středoevropském
prostředí neexistovala. Musel jsem pro
svou první Bibliografii lesnického
školství na území Československa
v letech 1850-1968 (1970) vytvořil si
svůj vlastní klasifikační systém, vlastní
původní třídicí strukturu, vlastní kompozici dokumentů, vlastní metodiku utřídění vyexcerpovaných bibliografických
záznamů. Dva díly mé skutečně první,
průkopnické, avantgardní a novátorské Bibliografie lesnického školství na
území Československa v letech 18501968 (1. díl vydal Krajský pedagogický
ústav v Hradci Králové v červnu 1970,
528 stran, 2579 anot. zázn., souhrny
a obsahy angl., franc., maď., něm., rus.,
3 rejstříky) a druhý díl zachycující pak
roky 1969-1992 (vydalo Ministerstvo
zemědělství ČR v Praze v prosinci
1992, 342 stran, 3058 anot. zázn., souhrny a obsahy angl., franc., něm, rus.,
3 rejstříky) mapovaly bibliograficky vývoj
čs. lesnictví a lesnických, dřevařských
a papírenských škol všech typů za 142
let na území Čech, Moravy, Slezska,
Slovenska a bývalé Podkarpatské Rusi.
První díl věnovalo Ministerstvo školství
ČSR účastníkům mezinárodního sympozia FAO Organizace Spojených národů pro výživu OSN o lesnickém vzdělávání ve Stockholmu ve Švédsku v září
a říjnu 1971. Celkem mají oba díly 870
stran a přes 5637 anotovaných záznamů. Všechny moje knižní bibliografie
(i Božena Němcová ve filmu a televizi,
1968) totiž byly určeny i zahraničním
uživatelům. Proto mívaly cizojazyčná
résumé i obsahy, dále oddíly označené
třídníky Mezinárodního desetinného třídění (MDT) a Oxfordského desetinného
třídění pro lesnictví (ODT). Později jsem
užíval tzv. klíčových slov (Key Words).
A samozřejmě i mé knižní bibliografie
jsem opatřoval pracně sestavovanými
rejstříky pro snadnější orientaci v bibliografiích. Podle odborných kritik a recenzí, ačkoliv jsem byl jen bibliograf
amatér, snesly mé knižní bibliografie
přísná měřítka na odborné zpracování soupisů. Zpravidla moje bibliografie
zaznamenávaly pozornost bibliografů,
odborníků i médií. Zde odkazuji na svou
Bibliografii Jiřího Uhlíře 1954-2017,
kde jsou tyto ohlasy zaznamenány, tzn.
zprávy i recenze. Recenzenti pozitivně hodnotili šíři i hloubku soupisového
záběru, relativní úplnost předložených
bibliografických záznamů, i když jsem
prezentoval své bibliografie jako první pokus o bibliografii jen výběrovou.
Opravdu jsem šel do detailů a registroval i nejnižší stupeň odborných škol,
a to všech lesnických učňovských učilišť k r. 1992. V prvním díle jsem připojil
i v chronologické tabulce stručná data
jednotlivých lesnických škol od roku
1770 do 1968 včetně 7 mapek rozmístění jednotlivých škol v různých historických periodách. Tyto knižní bibliografie

byly vydány v nízkém nákladu: v roce
1970 jen 400 výtisků a v roce 1992 v
nákladu 550 výtisků. Pouze němcovská
filmografie v roce 1968 vyšla ve vysokém nákladu 5000 výtisků, což byla výjimka. Písecký soupis (1975) pak v nákladu 1000 výtisků, z nichž část výtisků
od VÚOŠ v Praze odebralo Sdružení
absolventů a přátel lesnických škol píseckých v Písku, jež se též podílelo na
knižním vydání. Vděčně zde vzpomínám na zvěčněného přítele Ing. Jana
Pince (1906-2011), který se angažoval,
aby vyšla moje bibliografie o píseckém
lesnickém školství s názvem Prameny
– Bibliografie – Filmografie lesnického školství v Písku 1884-1974 vydaná
Výzkumným ústavem odborného školství (VÚOŠ) v Praze v květnu 1975.
První bibliografické zkušenosti jsem získával na naší trutnovské lesnické škole
od roku 1961, kdy jsem zahájil práce na
němcovských bibliografiích, a od roku
1964 také na soupisech lesnicko-pedagogických. Prvně pro almanach 20
let lesnického školství v Trutnově 19451965, jehož vydání jsem nejen inicioval, ale i redigoval celkem čtyři jubilejní almanachy v roce 1965, 1987, 1995
a 2005. Participoval jsem na nich i autorsky inicioval jsem též vydání dalšího
jubilejního almanachu trutnovské lesnické školy v roce 2015. Od roku 1945 do
roku 1995 jsem pro SLŠ Trutnov zpracoval a publikoval celkem 16 bibliografií.
Pro SLTŠ v Písku jsem zpracoval a sám
opsal původní pedagogickou bibliografii soupis „Prameny – bibliografie – filmografie lesnického školství v Písku
v letech 1884-1974“, kterou vydal
Výzkumný ústav odborného školství
v Praze v květnu 1975 (Praha, VÚOŠ
květen 1976. Formát A4, 186 stran,
souhrn angl., rus., něm., 6 rejstříků, 550
anot. zázn., 1000 výtisků).
Samozřejmě jsem publikoval i personální bibliografie svých přátel. Například
soupis prací osobností: Jaroslav
Procházka (1889-1976), středoškolský
profesor v Trutnově, nositel státních
vyznamenání Zasloužilý učitel (1956)
a Řád práce (1969, kdy vyšel i soupis);
Jan Kuběnka (1913-1982), jaroměřský
regionální historik (soupis 1973); Prof.
PhDr. František Musil, CSc. (*1939),
historik UHK (soupis 1994); Prof. PhDr..
Vladimír Wolf (*1942), historik a tehdy
děkan PdF UHK (retrospektivní bibliografie se vztahem k Jaroměři, soupis
2002). Další moje personální bibliografie se týkají prvořadých českých literátů:
Boženy Němcové i Jaroslava Haška.
Samozřejmě, že odkazy na literaturu
jsem jako solidní autor poctivě citoval
nejen za otištěnými medailonky pojednaných osobností, ale i za studiemi
zcela běžně. Nechlubil jsem se "cizím
peřím".
Kresba: akad. malíř Jiří Škopek
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I NFORMAC E PRO O B Č A N Y
P ř ed j a r ní za my š le n í

Př ání k nar o zeni nám

Ve shonu života nějak ztrácíme schopnost a potřebu rozjímání. Nějak jsme si ke své škodě odvykli usednout občas tváři v tvář tiché kráse věcí nebo okamžiků.
V předjaří, kdy odejdou sněhy, jakoby se všechno rázem změnilo. Zní potok, zní zpěv, země se pohybuje,
kámen slzí. Rodí se zázrak. Příroda začíná měnit svou
malířskou paletu. A jak by se nevzněcovalo lidské srdce? Bohužel, já už nejdu tou starou známou cestou mládí, na níž bylo možno snít o tajuplných branách života,
do kterých vejdeme jako do bran ráje. Než zcela stačí
vzpomínka na to, co bylo. Na šrámkovský stříbrný vítr,
který táhl a zpíval. Převál přes nás, přes tebe a přese
mne. Naštěstí však zpívá stále pro mladá srdce. Každým
rokem v tento čas počíná zpívat svou kouzelnou píseň
a rozněcovat smysly věčně nových a nových pokolení.

Ředitelství školy, bývalí a současní zaměstnanci Základní
školy Josefov přejí paní Jarmile Kučové všechno nejlepší k jejímu významnému 90ti letému životnímu jubileu.

Božena Baumannová

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

Veřejné bruslení
So 18. 3. 15.30-17.30
Ne 19. 3. 15.30-17.30

Lukáš Zvěřina, ředitel školy

Trocha poezie
Na tom našem letišti rozbitá je cesta
rozbité i kolo mé, když drkotám se z města.
Cesta žulou dlážděná, s asfaltovými fleky
prý památka chráněná, ač to není hezký.
Kdyby tak byl chodníček vedle kočičáků
nebála bych se tolik zběsilých maniaků
kteří kolem prosviští a pár nás již srazili
po krajnici se jet nedá, zkuste si to chvíli.
Na kole či pěšky, cesta mizerná je
aspoň proužek asfaltu bych dala na ty kraje.
Co udělat pro opravu, peníze jsou výmluva
cyklostezku na krajnici a byla by pohoda.
Strach o život mám tam, co udělat více?
Možná že by pomohla za opravu petice…
Martha Donarová

S sebou si vezměte rukavice. Jsou povinné!

D i akon i e Č C E - Milíč ů v dům
Doučování v Milíčově domě.
V Milíčově domě mimo
jiné funguje i pravidelné
doučování dětí. Vzhledem
k tomu, že Milíčův dům má
dvě pracoviště, tak i doučování se lehce liší.
V Jaroměři se doučování realizuje v pondělí a
čtvrtek od 14.00 do 15.30. V současné chvíli doučují
tři lektoři. Jedná se o dva studenty Gymnázia Jaroslava
Žáka a jednoho studenta Univerzity Pardubice, proto se
nebojte svěřit své děti do našich rukou. Doučování bývá
obvykle dražší záležitost, ale to není v „Milíčáku“ pravda.
U nás je doučování bezplatnou službou určenou všem
dětem do patnácti let věku. Za zvážení stojí zejména
dobré znalosti lektorů z českého jazyka, matematiky, angličtiny, ale i dalších předmětů. Přeci jen studenti mají
ještě z vlastních zkušeností v živé paměti probíranou látku a tak ji dokáží dětem dobře vysvětlit.
Mimo jiné u nás probíhá vždy v pondělí a v úterý Klub
Malého Bobše pro děti do 15 let a ve čtvrtek klub pro děti
od 1 do 18 let, kde jsou připravené aktivity, díky kterým

děti smysluplně tráví svůj volný čas.
Program pravidelného mimoškolního vzdělávání je součástí projektu Klub Malého Bobše, jenž je realizován ze
sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí
a Nadací rozvoje občanské společnosti. Projekt se zaměřuje na poskytování registrované sociální služby NZDM
Klub Malého Bobše v souladu se zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních službách. Nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež umožňují smysluplné trávení volného času
dětem, které ze sociálních či finančních důvodů nejsou
schopny využívat nabídku běžně nabízených aktivit, klubové aktivity vedou k eliminaci rizikových projevů chování a rozvíjení schopností a dovedností dětí.
V josefovském „Milíčáku“ probíhá doučování také a to
vždy v úterý a ve čtvrtek od 13.00 hodin do 16.00.
Na doučování v Josefově dohlíží taktéž tři lektoři nebo
spíše lektorky, které pomáhají dětem v jejich vzdělávání. Stejně jako v Josefově se jedná o studenty středních
škol a jednu maminku na mateřské dovolené.
V případě zájmu o mimoškolní vzdělávání kontaktujte
vedoucí sociálních služeb Mgr. Hanu Vrbovou, DiS., tel.
736 730 921, která Vám sdělí podrobné informace.
text: Bc. Kateřina Vlková
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Jos efov b u d e s lav it Jo s efa
Jméno Josef dodnes patří mezi nejrozšířenější česká
jména, přestože se už dávno netěší takové oblibě jako
v minulosti. Toto staré biblické jméno včetně jeho ženské
podoby Josefína je rozšířeno po celém světě, v našich
zemích přispěl k jeho oblibě římský císař a český král
Josef II. Roku 1781 současně s vydáním tolerančního
patentu zrušil v Čechách a na Moravě nevolnictví, kterým osvobodil vesnické obyvatelstvo z absolutní závislosti na své vrchnosti. Sedláci a další venkované sice
zůstali až do roku 1848 v poddanském stavu, ale přece
jen se jim dostalo určitých osobních svobod. Z vděčnosti
pak mnozí rodiče dávali svým synům jméno Josef. My
si dnes kalendářní svátek Josefa spojujeme především
s pevností Josefov. Císař Josef II. se osobně zasloužil
o její stavbu, která od roku 1793 nese na jeho počest
jeho jméno. Z původního německého názvu Josephstadt
se stal nejdříve Josefín a poté Josefov.

mu jménu přišel. Tato drobná slavnost však postupně
zevšedněla, až klub od jejího pořádání upustil. Se vzrůstající snahou oživit Josefov nejrůznějšími akcemi jsme se
v klubu rozhodli „oživit“ také oslavu Josefů a Josefínek.
Sejdeme se na hlavním josefovském náměstí v neděli
19. března již před druhou hodinou odpolední, abychom byli včas u toho, až se ozvou výstřely z děl místních klubů vojenské historie. Pak se již budeme těšit na
vystoupení mažoretek Carmen a svižnou hudbu v podání
známé náchodské kapely Swing sextet. Závěr programu
vezme do své režie DJ Medy. Klub přátel Josefova se naopak postará o malé občerstvení – jako v minulých letech
bude pivo zdarma. Nemělo by také chybět i něco na zub.
Klub přátel Josefova zve k účasti širokou veřejnost a děkuje všem, kteří přispějí ke zdárnému konání oslavy.
Akce se koná s finanční podporou města Jaroměř.

Klub přátel Josefova v minulých letech pořádal oslavu
svátku Josefa jako připomínku toho, jak Josefov ke své-

V ý z na m jmé n a Jo s e f
Svátek má Josef 19. března.
Původně je toto jméno hebrejské, dalo by se říct přímo biblické - znamená totiž „Bůh ti přidá“, „Bůh ti dá
následovatele“.
Základem jména je hebrejský Joseph.
Je spousta variant: Joska, Józa, Jožin, Pepa, Pepek,
Pepík, Pepča, aj.
Mužské jméno Josef používá v České republice 249 922
mužů, což toto jméno řadí na 4. pořadí v oblíbenosti mezi
mužskými jmény a 6. pořadí v oblíbenosti celkově.

Stomatologická pohotovost
18.03. a 19.03.
MUDr. Ludmila Chrásková
Dr. E. Beneše 191
Jaroměř
491 812 160

25.03. a 26.03.
MUDr. Martina Bucharová
Husovo nám. 36, Česká
Skalice
491 452 447

Pavel Mertlík

Jar o ukázal o svou sí l u
Opět se ukázalo, jaký je příroda mocný nástroj. Díky
oteplení a tání velkého množství sněhu se zvedla i hladina některých řek v Jaroměři. Na toku Labe byl dne
23. 2. 2017 vyhlášen po 2. hodině ranní stav pohotovosti. V 7:20 hod. byl vyhlášen II. stupeň pohotovosti, a ani
ne hodinu na to byl vyhlášen III. stupeň pohotovosti.
Oba stupně byly odvolány ve 14:00 hod. jak na toku
Labe, tak na toku Metuje. Nejspíš tomu napomohl i velký
vítr, který tyto povodně pomohl zažehnat.

Jubi l ant i
Životní jubileum v únoru 2017 oslavili:
Obdržálková Marie
Horáková Marta
Šmídová Jiřina
Nováková Libuše
Pekárková Věra
Šafaříková Jarmila
Grbač Jaroslav
Jandová Olga

86 let
85 let
86 let
86 let
86 let
89 let
88 let
86 let

Ve č e ř e s p a n e m p r e zid e nt em
Večeře s panem prezidentem.
Ve středu 15. února jsem byl pozván jako čestný
host pana hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr.
Jiřího Štěpána, Ph.D. na večeři s panem prezidentem
Zemanem a jeho chotí. Pan hejtman je totiž absolventem naší školy a čtyři roky jsem ho vyučoval matematice. K tomuto oboru jsem ho však nezískal, neboť se
stal úspěšným historikem na královéhradecké univerzitě.
Večeře v hotelu Tereziánský dvůr se zúčastnila celá rada
Královéhradeckého kraje a několik dalších hostů, kteří
byli pozváni ostatními radními.
Akce byla samozřejmě velice formální. Při příchodu se
s námi všemi pan prezident i jeho paní přivítali podáním

ruky. Dále jsme se usadili dle připraveného zasedacího
pořádku. Pan hejtman i pan prezident pronesli krátké
přípitky sklenkami aperitivu. Následoval předkrm - závitky z bažantích prsíček na čočce, hlavním chodem byl
candát v zeleninové peřince se šlehanými bramborami
a jako dezert byl podáván piškot s jahodami, vanilkovou
zmrzlinou a káva. Během celé večeře každý ze zúčastněných seznámil pana prezidenta a první dámu s oblastí,
kterou zastupuje, i s problémy, které se v našem kraji
v těchto oblastech vyskytují.
Musím se přiznat, že večeře s politickými špičkami kraje
i státu byla pro mě první a možná i poslední akcí tohoto
druhu, na kterou se nezapomíná.
Karel Hübner, ředitel školy
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CÍRKVE
B o h o s l užb y
Církev adventistů sedmého dne

Římskokatolická církev

Bohoslužby každou sobotu Na Karlově (u školní jídelny):

Program:

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
Program:
úterý
9 – 15 hod. úřední den
14:30 hod. biblická hodina
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
Program:
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
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
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.
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g

Pronajmu nekuřácký byt 2+1 v 1. poschodí opraveného
domu v Josefově. Informace na tel. 777 008 248.

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

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

g

Dobře zaplatím za staré obrazy, hodiny, náramkové
a kapesní hodinky, fotoaparáty a objektivy, pivní lahve
s nápisy, mince a bankovy, odznaky a vyznamenání,
housle, pohlednice a knihy, porcelánové a kameninové
sochy, obrazové rámy a jiné. Poradenství i návštěva je
vždy zdarma, platba hotově. Tel.: 605 254 511 můžete
i SMS.

g

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

UZÁVĚRKY PRO INZERCI:
VŽDY k 1. a 15. dni v měsíci. Dotazy a inzerci ke
zveřejnění zasílejte na adresu: redaktor@jaromer-josefov.cz. Případné dotazy k inzerci Vám zároveň
zodpovíme na telefonu 491 847 162.
Plošnou inzerci zasílejte ve formátu pdf. nebo jpg.
Platný ceník inzerce naleznete na našich webových
stránkách www.jaromer-josefov.cz.
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POZVÁNKY

POZVÁNKY

Komunitní organizace

Respektující přístup
Důvěra
Spolupráce

Neváhejte si rezervovat ten, který Vám vyhovuje!

Probíhají “týdny na zkoušku“ pro nové zájemce o vzdělávání!

Rodinná atmosféra

Přirozenost
Tvořivost
Hravost
Radost
Vnitřní motivace
Rodiče partnery
Samostatnost
Zodpovědnost
Aktivita
Angažovanost
Odvaha
Učení
Objevování

Tel: 774 906 376
email: info@zskristal.cz

Srdečně Vás zveme na následující akce:
Workshop pro rodiče s dětmi
Čtvrtek 16.3.2017 od 17:00
Přijďte se setkat v příjemné atmosféře, doplnit si informace
a společně vytvořit něco milého. Tentokrát je pro děti
připravena předčtenářská literární dílnička s oblíbenými
Pišlickými příběhy a pro rodiče tradičně prostor pro všetečné
otázky ohledně vzdělávání. Těšíme se na Vás!

Den otevřených dveří
Pátek 17.3.2017 8:00-12:00 a 14:00 – 16:00
Příležitost nahlédnout do naší třídy, nechat se provést
současnými žáčky a doplnit si důležité informace.

Filmově-diskusní večírek s tématem
vzdělávání a výchovy, pro všechny velké
badatele v této oblasti
Pátek 24.3.2017 od 18:00
Využijte šanci na neformální setkání v komunitním duchu a
přijďte na večírek s filmovým obsahem z oblasti vzdělávání a
výchovy i množstvím dobrot, kterými se tradičně účastníci
obohacují navzájem. Sdílení, názorů, reflexí, nápadů,
receptů, radostí i obav či starostí v křišťálové společnosti :-)

www.zskristal.cz

www.facebook.cz/zskristal

