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Výzva fotografům: pokud vlastníte zajímavé fotografie z Jaroměře a blízkého okolí a jste ochotni je městu bezplatně poskytnout k využití na webu, letácích, brožurách apod., můžeme vám naopak slíbit, že při jejich použití zveřejníme jméno
autora fotografie. Kontakt pro fotografy: kubatova@jaromer-josefov.cz, tel.: 491 847 163, Bc. Zuzana Kubátová.
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Vážení čtenáři,
v kalendáři jsme otočili další list a máme tu
dlouho očekávaný měsíc březen. Dlouho
očekávaný proto, že se jistě již můžeme
těšit na skutečně jarní počasí s vyššími
teplotami, prvními nesmělými kvítky jarních kytiček, zpěv ptáků a další příjemnosti
spjaté s příchodem tohoto ročního období.
Březen je zároveň i měsícem čtení, čehož
je dobré využít hlavně u našich potomků
a místo ovladače jim zkusit vložit do ruky
zajímavou knihu, která by mohla být tou
z prvních, jež nastartuje jejich čtenářskou
éru. Vždyť bez kvalitní knihy člověk v životě přichází o mnoho krásného, dětem ve
škole chybí tolik potřebná slovní zásoba,
nemohou rozvíjet svou fantazii, není o čem
snít... A přitom stačí tak málo.
Dlouho očekávanou událostí na kterou jsme čekali, je rozjezd nového webu
města, který začne fungovat na stávající
adrese www.jaromer-josefov.cz již od
začátku března. Měl by být rozhodně přehlednější a intuitivnější než ten současný. Naši administrátoři všechny uživatele
prosí o strpení. Nežli se vychytají všechny nedostatky, bude to jistě nějakou dobu
trvat. Na druhé straně, pokud budete mít
připomínky k novému webu, které budou
moci nějakým způsobem ovlivnit, jistě se
jim nebudou bránit.
V tom případě je můžete kontaktovat:
velecky@jaromer-josefov.cz
kubatova@jaromer-josefov.cz.
V poslední době jsem se opět setkala
s dotazy na to, jakou funkci Zpravodaj
vlastně plní. I přesto, že jsme se tomuto
tématu věnovali již několikrát, pokusím se
více vysvětlit v příštím čísle.
Vaše redaktorka, Ivana Vejvodová
tel.: 491 847 162
e-mail: vejvodova@jaromer-josefov.cz,
zpravodaj@jaromer-josefov.cz
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Odbor výstavby
Jaroměř přejmenuje 7 ulic - pokračování
S účinností od 1. února 2016 došlo k přejmenování tří ulic v Jaroměři. Ulice
5. května na Jakubském Předměstí byla přejmenována na ulici Legionářskou,
ulice Novoměstská na Jakubském Předměstí na ulici Na Pácaltce a ulice Příčná
procházející částmi města Cihelny a Pražské Předměstí byla přejmenována na
ulici Šustilovu. Změna údajů v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí
proběhla v pořádku.
Současně bych chtěl připomenout, že s účinností od 1. března 2016 budou přejmenovány další čtyři ulice v našem městě, a to v části Josefov. Ulice Husova
bude přejmenována na ulici Traxlerova, Jiráskova na ulici Guldova, Lužická na
ulici Kpt. Kroužela a Palackého na ulici Kracíkova.
S ohledem na to, že informaci „Co čeká Vás nebo Vaše spoluobčany, kterým
se změní název ulice v adrese trvalého pobytu“ jsem Vám opakovaně přinesl
v minulých číslech Jaroměřského a josefovského zpravodaje, omezím se pouze
na připomenutí toho, že tím nejdůležitějším krokem je výměna občanského průkazu, ve kterém je uvedena adresa trvalého pobytu, která se u občanů dotčených
změnou v názvu ulice v adrese trvalého pobytu změní. Nicméně je třeba provést
další navazující nezbytné úkony s tím spojené, které tato shora uvedená informace
obsahuje.
Pro výměnu občanských průkazů pro Vás Městský úřad Jaroměř, odbor organizační a vnitřních věcí, úsek občanských průkazů mimořádně od 2. do 22. března
2016 rozšířil úřední hodiny ve středu do 20:00 hodin a současně v tomto termínu
vyčlenil všechny čtvrtky od 8:00 – 12:00 hodin a od 13:00 – 14:30 hodin a pátky
od 8:00 – 12:00 hodin a od 13:00 – 14:00 hodin, ve kterých budete přednostně obslouženi. Dále se můžete na tyto termíny telefonicky objednat tak, abyste nemuseli
čekat, popřípadě jste čekali co nejkratší dobu.
Obdobnou službu pro vlastníky silničních vozidel dotčených změnou v adrese
trvalého pobytu nebo sídla připravil i Městský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství pro změnu údajů v Registru vozidel a doplnění údajů do velkého technického průkazu a současně pro výměnu malého technického průkazu, rozšíření
úředních hodin v termínu od 2. do 15. března 2016, a to v úterý a čtvrtek do 18:00
hodin a ve středu do 20:00 hodin.
U nově pojmenovaných ulic Technické služby města Jaroměř ve spolupráci s odborem majetku Městského úřadu Jaroměř zajistily jejich označení novými uličními
tabulkami. Tímto bych rád poděkoval za sebe a Město Jaroměř všem vlastníkům dotčených nemovitostí za jejich spolupráci a za to, že instalaci nových
uličních tabulek umožnili.
I nadále platí, že veškeré ucelené informace k problematice odstranění shodných
názvů ulic v Jaroměři naleznete na stránkách města na adrese www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic, přičemž nám Vaše případné dotazy můžete zaslat
na e-mail: podatelna@jaromer-josefov.cz; do předmětu e-mailu uvádějte heslo
„Přejmenování ulic“; rádi Vám na ně odpovíme.
Ing. Martin Hofman
vedoucí odboru výstavby

www.facebook.com/
jaromersky.a.josefovsky.zpravodaj
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Rozhovor - ředitelka Městské knihovny Jaroměř - Mgr. Adéla Záveská
U příležitosti března - Měsíce čtenářů (dříve Měsíce knihy)
oslovil PhDr. Jiří Uhlíř ředitelku Městské knihovny Jaroměř
a položil jí několik zvídavých otázek.
PhDr. Jiří Uhlíř, publicista
Vážená paní ředitelko, s jakými představami jste nastupovala v roce 2011 do vedoucí
manažerské funkce ředitelky
knihovny?
Nástup na novou pracovní pozici byl plný očekávání. Mým
hlavním cílem bylo samozřejmě pracovat a vést knihovnu
v souladu s Koncepcí rozvoje
knihovnictví pro dané období,
sledovat trendy, vývoj a směřování. Ke všeobecným cílům
přibyly i cíle konkrétní. Považovala jsem za důležité, aby se
v Městské knihovně Jaroměř
konaly "běžné akce" jako je Pasování prvňáčků na čtenáře, Noc s Andersenem, besedy pro
veřejnost. Z Pasování prvňáčků na čtenáře se nám povedlo
udělat opravdu důstojnou a atraktivní záležitost. Ve spolupráci
s Městským muzeem Jaroměř pasuje prvňáčky sám císař Josef
II., čímž bych chtěla poděkovat především Davidu Doubravovi
za skvělou spolupráci a vystoupení a PhDr. Olze Mertlíkové,
ředitelce Městského muzea Jaroměř, za vstřícnost. Při této příležitosti také prvňáčci dostávají svou vlastní knihu z projektu
Knížka pro prvňáčka.
Jednu z nejvýznamnějších dětských knihovnických akcí jsme
museli pojmout poněkud nestandardně a možná právě proto
s větším úspěchem. Legendární Noc s Andersenem již v Jaroměři probíhala v režii základních škol a Městské knihovně Jaroměř se povedlo do tohoto dění zapojit. Zájem o tuto spolupráci
lety postupně narůstal a v posledním roce jsme zaznamenali
nebývalý úspěch. Noc s Andersenem probíhá tak, že Městská
knihovna Jaroměř připraví program pro děti, které k nám přijdou
s paní učitelkou. Ty zde plní úkoly a prochází zkouškami a po
jejich splnění je pro ně připravena odměna, většinou v podobě
představení loutkového divadla BODI Jaroměř. V loňském roce
se nám tu během Noci s Andersenem vystřídalo 9 tříd ZŠ (téměř 200 dětí), což bylo už opravdu na hranici našich možností.
Právě v práci s dětmi jsou naší největší komplikací prostory.
Dětské oddělení na hlavní budově je maličké jako dlaň a bohužel nemá kam expandovat. Opravdu se jedná snad o nejmenší
dětské oddělení v Královéhradeckém kraji. V minulosti jsme
zvažovali využití sklepních prostor právě pro besední činnost,
bohužel jsme zde narazili na stavební normy a reálné možnosti
budovy.
Kromě těchto nejpodařenějších aktivit jsme zavedli pravidelné
Čtení na Zavadilce, Herní klub na Zavadilce i na hlavní budově
a nejrůznější besedy pro veřejnost.

Jak Vás přijal kolektiv zdejších spolupracovnic, knihovnic?
Na přijetí si nemůžu vůbec stěžovat. Kolegyně jsou knihovnice
a profesionálky každým coulem, a tak jako naprostá většina
knihovnic mají knihovnu a její dobrou pověst na prvním místě.
Navíc bylo asi ku prospěchu věci a vzájemné spolupráce i to,
že nejsem člověk, který by se do všeho vrhal ihned a bezhlavě.
Sice se ráda a rychle pro věc nadchnu, ale snažím se na věci
dívat z různých úhlů, neopomenout nejrůznější dopady, promyslet důsledky a až následně dovést k realizaci. Proto jsem
vždy brala v úvahu i připomínky svých kolegyň a jejich zkušenosti z praxe, protože přeci jen s některými problémy jsem se
setkávala poprvé. Nicméně i tak leželo finální rozhodnutí vždy
na mě a mé kolegyně ho vždy akceptovaly.
Čeho si s odstupem času ceníte nejvíce, co se Vám skutečně povedlo podle Vašich představ? A naopak – kde by bylo
ještě zapotřebí vyvinout úsilí k dalšímu zkvalitnění služeb
s chvályhodnými akcemi Vaší knihovny na kulturních aktivitách města?
Knihovnictví je obor, který se velice rychle vyvíjí právě s ohledem na vývoj nejrůznějších komunikačních technologií a informačních potřeb běžných uživatelů. Knihovníci jsou pod velkým
tlakem, kdy musí na jedné straně samozřejmě zajišťovat běžný chod a služby knihovny a na druhé straně musí být přinejmenším v obraze při využívání nejrůznějších technologií atd.
Na náš obor je kladen důraz v rámci celoživotního vzdělávání,
realizace v praxi ale bývá komplikovaná. Jedna stránka věci
je získat kvalitního zaměstnance s dobrými znalostmi, zkušenostmi a ochotou celoživotně se vzdělávat. Druhá stránka věci
je potom prostor a možnosti, které máme k dispozici. Městská
knihovna Jaroměř má ve svém fondu přes 110.000 svazků,
a i když je část fondu tzv. mezi lidmi, zbývá nám k uskladnění
velké množství. Bohužel nebo bohudík byla Městská knihovna
Jaroměř v roce 2000 jedna z prvních rekonstruovaných knihoven. O patnáct let později víme, že bychom potřebovali prostory uzpůsobit jinak. Sice máme nádhernou historickou budovu,
kulturní památku, ale pořád jde o obytnou vilu přestavěnou
na knihovnu a ne o budovu primárně určenou pro knihovnu.
Abychom mohli dělat vše v takovém rozsahu, v jakém bychom
chtěli a jak by si naši uživatelé zasloužili, nám chybí minimálně
jedna místnost, kde bychom uskutečňovali besedy a výstavy
a přitom bychom nebyli omezeni běžným provozem knihovny.
V neposlední řadě je problémem také "bezbariérovost" hlavní
budovy, ať je to špatné umístění zvonku, těžké a úzké vstupní
dveře nebo neuvěřitelně špatně dostupná plošina pro vozíčkáře. Zkrátka za 15 let uběhlých od rekonstrukce se nároky na budovu knihovny (a normy samotné) značně změnily a Městskou
knihovnu Jaroměř čeká ještě trnitá cesta za nápravou těchto
věcí.
(redakčně kráceno)
Na závěr Vám, paní ředitelko Mgr. Adélo Záveská, děkuji za
poskytnutý rozhovor.
PhDr. Jiří Uhlíř, publicista
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Městské kulturní středisko - BŘEZEN
Městské kulturní středisko Jaroměř,
nám. Dukelských hrdinů 240, Jaroměř, tel. 491 812 806,
e-mail: mks.jaromer@seznam.cz, www.divadlojaromer.cz,
předprodej vstupenek - TIC, nám. ČSA 16, Jaroměř, tel. 491 847
220 a Městská knihovna, Husova 110, Josefov, tel. 491 813 141

Neděle 6. března 2016 v 15.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub - HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit... Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu
pouze příšery, a ten se proto otevírá i lidským návštěvníkům.
Za zavřenými dveřmi krypty ale Draculu sžírají pochybnosti
o tom, zda se jeho napůl lidský a napůl upíří vnuk Dennis vůbec
někdy stane upírem, a tak mu společně s přáteli přichystá "kurz
pro strašidla"... Animovaný film pro děti.
Pondělí 7. března 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub - WILSONOV
První světová válka právě skončila a v jednom zapadlém městě
kdesi ve střední Evropě začíná primátor Dangl snít svůj velký
sen. Plánuje připojení města ke Spojeným státům americkým
a přejmenování na Wilsonov (na počest svého přítele, prezidenta Woodrova Wilsona). Vše klape, až na jeden nepříjemný
problém! Ve městě prý řádí tajemný vrah. Oběti mají ukousnutý
jazyk a hrůzou umírají ještě dříve, než vůbec dojde ke skutečnému napadení. Místní policejní sbor tápe, a tak primátor požádá o pomoc za oceánem...
Hrají: V. Dyk, J. Macháček, T. Pauhofová, J. Kraus, R. Stanke,
P. Šimun a další.
Středa 9. března 2016 v 8.30 a 10.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Představení pro MŠ a I. stupeň ZŠ
Liduščino divadlo, Roztoky u Prahy - VESELÉ VELIKONOCE
Pohádkové pásmo s velikonoční tématikou, písničkami a povídáním s dětmi. V komediálně laděných pohádkových příbězích se děti dozví o vzniku velikonočních svátků, připomenou si
staročeské velikonoční zvyky a koledy a naučí se velikonoční
básničku.
Čtvrtek 10. března 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
IV. hra v předplatném, sk. B - Divadlo Na Jezerce, Praha
Evžen Boček - POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Poslední aristokratka je příběhem rodiny hraběte Františka Antonína Kostky z Kostky. Po pádu komunistiského režimu se tato
rodina vrací z emigrace z New Yorku do Čech, aby převzala
rodové sídlo.
Režie: Arnošt Goldflam
Hrají: A. Polívková, J. Hrušínský, M. Šplechtová, L. Hruška,
D. Pfauserová, K. Hrušínská, M. Sitta, J. Sedláčková, P. Pelzer
a M. Kern.
Sobota 12. března 2016 ve 14.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
MICHAL NA HRANÍ
Představení pro děti s Michalem Nesvadbou. Pořadatelem je
Pragokoncert Bohemia a.s.
Pondělí 14. března 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Jaroslav Dušek - ČTYŘI DOHODY
Láska Vztahy Přátelství
Jak je vidí toltécký šaman DON MIGUEL RUIZ.

Hrají: Jaroslav Dušek, Pjér La Š' éz a Zdeněk
Konopásek.
Středa 16. března 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Malý sál
371. abonentní koncert - CELLOMÁNIE & VIRTUÓZNÍ SHOW
Bravurní hráč a jeden z nejvyhledávanějších českých violoncellistů mladé generace přichází s úplnou novinkou na poli
profesionální české klasické scény. Zvuk violoncella kombinuje
s fantastickými zvukovými efekty.
Účinkuje: Štěpán Švestka - violocello, looper, harmonizér.
Pátek 18. března 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
VEČER PRO DOBROU VĚC
Během Večera pro dobrou věc vystoupí Jitka Asterová, Michal
Foret, Bořek Slezáček, Míša Nosková, Yvetta Simonová, Karel
Kahovec a další známé osobnosti. Výtěžek bude opět věnován
na dobrou věc. Pořadatelem akce je David Novotný.
Neděle 20. března 2016 ve 13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
PRINCEZNA ŽABKA
Když je z princezny žába, vždy se najde princ, který ji chce
vysvobodit. Bude tomu tak i tentokrát?
Pondělí 21. března 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub - KÓD ENIGMY
V zimě roku 1952 britská policie dostala hlášení o vloupání do
domu profesora matematiky a kryptoanalytika Alana Turinga.
Namísto pachatele tohoto zločinu však v poutech odvedli samotného Turinga, který byl obviněn ze sexuálních přestupků
a čekal ho zničující soudní proces. Téměř nikdo ze zúčastněných nevěděl, že jde o válečného hrdinu, který se spolu s týmem podílel na prolomení kódu legendárního německého
šifrovacího stroje Enigma.Toto válečné drama vypráví příběh
matematického génia, který díky svému úžasnému talentu pomohl zkrátit 2. světovou válku a zachránil tak tisíce lidských
životů.
Hrají: B. Cumberbatch, K. Knightley, M. Goode, M. Strong,
Ch. Dance a další.
Úterý 22. března 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
IV. hra v předplatném, sk. A - Východočeské divadlo Pardubice
J. Kander - F. Ebb - J. Masteroff - CABARET
Píše se rok 1931 a do Berlína, města kypícího životem, přijíždí
mladý americký spisovatel, aby psal, studoval a poznával svět.
Průvodkyní se mu stává kabaretní zpěvačka Sally, se kterou
naváže milostný románek.
Režie: Petr Novotný
Hrají: L. Špiner, J. Pejchal, M. Sikorová, D. Novotná, J. Kalužný, M. Mejzlík, P. Janečková, A. Postler, D. Bradshaw j. h./P.
Kabele j. h. a další tanečníci, zpěváci a hosté.
Čtvrtek 24. března 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
VĚRA ŠPINAROVÁ & BAND ADAMA PAVLÍKA
Koncert této známé zpěvačky pořádá VM ART production, Praha.
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Městská knihovna Jaroměř
Vážení čtenáři a přátelé Městské knihovny Jaroměř,
březen je měsícem čtenářů, motto pro Týden čtení zní - Čtení
sluší každému! Přijďte se přesvědčit do knihovny, srdečně Vás
zveme:
Čtvrtek 3. března - Hlavní budova - 16:00 - Aktiv knihovníků
obecních knihoven.
Pondělí 7. března - Pobočka Zavadilka - od 14:00 do 16:00
- Čtení na Zavadilce. Chcete si poslechnout úryvek z knížky nebo povídku? Nebo nám sami chcete přečíst příběh, který
Vás zaujal?
Středa 9. března – Hlavní budova – 17:00 – Kaleidoskop
Jana Rejžka. Již podruhé k nám zavítá hudební a filmový kritik,
abychom se společně zastavili nad hudební scénou a poslechli
si ukázky.
Úterý 15. března - Pobočka Zavadilka – od 15:00 do 17:00 –
Herní klub. Máme připravené stolní deskové hry pro malé i velké. Zveme Vás na hráčské odpoledne.
Čtvrtek 17. března - Hlavní budova - 16:00 - Velký knižní čtvrtek. Seznámíme Vás s knižními novinkami devíti nakladatelství.

Odkaz na výběrové řízení
město Jaroměř vyhlašuje
podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
vedoucí odboru plánovacího a finančního
Místo výkonu práce: Jaroměř
Předpokládaný nástup do zaměstnání: Od 01.04.2016 do
30.06.2016 na pozici referent OPF, platová třída č. 10. Nástup
na vypisované pracovní místo od 01.07.2016, platová třída č. 11
Doba trvání pracovního poměru: Plný pracovní úvazek, doba
neurčitá, tříměsíční zkušební doba
Pracovní náplň:
Zajišťuje celkové financování města: zejména
- sestavuje návrh rozpočtu, finančního plánu včetně rozpisu; zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu, zabezpečuje financování
města, hospodárnost a účelnost; provádí financování a úvěrová
řízení; vyřizuje rozpočtová opatření, navrhuje a provádí změny
rozpočtu; zabezpečuje úkoly spojené s prostředky města a jiných
organizací; zpracovává rozbor hospodaření města, hodnocení
hospodaření, účetnictví města, dotace; zodpovídá za komplexní
zpracování účetnictví města; zodpovídá za dodržování metodiky
a výkaznictví; připravuje návrhy vyhlášek města – místní poplatky,
odpady aj.; spolupracuje a kontroluje vyřizování agend odboru –
místní poplatky, účetnictví, fakturace, metodika příspěvkových organizací, pokladna.

Více informací získáte na úřední desce MÚ:
http://www.jaromer-josefov.cz/clanky.php?iSekce=2&iSub
=26&iClanek=9841

Pondělí 21. března - Hlavní budova –17:00 – Tradice a rituály – Beseda s Mgr. Janou Bartoňovou (pedagog v oborech
psychologie, antropologie, ošetřovatelství). Přijďte a uslyšíte,
že i západní, převážně ateistická kultura je plná vlastních tradic
a rituály nás provází od narození až do smrti.
Vyhlašujeme 33. ročník literární soutěže pro žáky základních škol na téma „Jaroměř za 100 let“. Jak si představujete
město, kde žijete a učíte se, v budoucnosti? Soutěž probíhá od
1. března do 23. května 2016. Práce můžete odevzdat ve své
základní škole nebo v městské knihovně a na jejích pobočkách,
nejpozději do 23. května 2016.
Na 1. dubna letos připadla již šestnáctá Noc s Andersenem.
Prosíme zástupce tříd základních škol, aby nás do 18. března
kontaktovali kvůli společné domluvě programu.
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
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Pevnost Josefov
Géza Fejerváry - 183. výročí jeho narození
Letos připomínaným výročím jednoznačně vévodí 150 let od války
roku 1866, v níž vyústilo prusko-rakouské soupeření o nadvládu
v Německém spolku a která napomohla jak sjednocení Německa
a Itálie, tak přeměně Rakouského mocnářství v Rakousko-Uhersko.
Zároveň také letos uplyne 183 let od narození muže, jehož životní
dráha začala v josefovské pevnosti a protínala též bojiště prusko-rakouské války. Uherského šlechtice, státníka a generála Gézy
Fejerváryho. Jeho osobnost zmíní ve výstavách připravovaných
pro letošní turistickou sezónu jak Městské muzeum v Jaroměři, tak
správa Bastionu I a podzemí.

Géza
1914)

Fejerváry

(1833-

Fejérváry přišel na svět 15. 3.
1833 ve starém důstojnickém
pavilonu do rodiny maďarského důstojníka pocházejícího
z dnešní Chmeľova u Prešova
(maďarsky Komlóskeresztés,
vyslovujte kumluoškerestéš).
Roku 1851 absolvoval vídeňskou Tereziánskou vojenskou
akademii a osm let poté na
sebe poprvé upozornil během
sardinské války za sjednocení
Itálie (1859-1860).
Sándor Endrej
Trojí bitva u Solferina, GuidizPortrét G. Fejérváryho
zola a San Martina (1859) sice
pro Rakousko znamenala porážku a ztrátu bohaté Lombardie. Mladý kapitán Fejérváry byl
však za své hrdinství u San Martina oceněn řádem Marie Terezie, nejvyšším rakouským vojenským vyznamenáním.
Než Fejerváry v 70. letech vstoupil do politiky, prošel ještě Druhou šlesvickou válkou (1964), v níž Rakousko podpořilo pruské
nároky proti pokusu včlenit Šlesvicko-Holštýnsko do Dánska,
a prusko-rakouskou válkou (1866), ve které proti sobě nedávní spojenci, jenž se po porážce Dánska o Šlesvicko-Holštýnsko podělili, obrátili zbraně. (Více o Fejérváryho účasti v tomto
střetnutí se dovíte na již zmíněné výstavě Městského muzea
v Jaroměři pojednávající o válce 1866 na Jaroměřsku, pozn.
aut.)
Fejérvárymu se dařilo i v politice. Roku 1872 se stal státním
tajemníkem uherského ministra národní obrany, dvanáct let na
to dokonce ministrem národní obrany (1884-1903). V těchto
funkcích se velmi zasloužil o rozvoj uherské armády.
Mezitím roku 1875 od rakousko-uherského císaře Františka Josefa I. přijal šlechtický titul svobodného pána (barona)
z Komlóskeresztésu a stal se členem Horní komory uherského parlamentu. V roce 1901 pak za své zásluhy o stát obdržel
k 50. výročí vojenské služby královský uherský řád sv. Štěpána,
civilní obdobu řádu Marie Terezie.
Ministerstva se Fejérváry vzdal roku 1903. Učinil tak spolu
s uherským premiérem Kálmánem Széllem na protest proti

neschválení zákona o zvýšení počtu branců, což v Uhersku
vyvolalo ústavní krizi (1903-1907). Než se ale Fejérváry stáhl
z politiky, byl Františkem Josefem I. proti vůli většiny uherské
šlechty ustaven předsedou úřednické vlády (1905-1906).
Početné odpůrce ale Fejérváry uklidnil tím, že s nimi uzavřel
dohodu, na jejímž základě byla jmenována nová vláda Sándora
Wekerleho (1906-1909). Teprve pak se odebral do politického
a vojenského důchodu, aby coby generál pěchoty převzal čestnou hodnost kapitána královské uherské tělesné stráže po zesnulém knížeti Esterházym.
Josefovští na svého významného rodáka nezapomněli. Impresário Karel Kracík roku 1913 Fejérvárymu blahopřál k dožitým sedmdesátinám a předal dar, album fotografií Josefova
od Františka Gulda. Při té příležitosti se u barona přimlouval,
aby se v Josefově už více nesnižovaly stavy vojenské posádky,
na jejichž útratách závisel blahobyt tamním měšťanů. Fejérváry údajně Kracíka propustil s mnohoznačnými slovy „Něco se
pro Josefov musí stát“. Přibližně rok na to pak 25. dubna 1914
baron zemřel na rakovinu jazyka.
Stalo se tak měsíce před sarajevským atentátem, který se stal
záminkou pro rozpoutání První světové války, a necelého půl
roku předtím, než byl Fejerváryho neurčitý příslib splněn. V Josefově vznikl zajatecký tábor.
Literatura:
Fejervary, Geza, Freiherr von In: Encyclopædia Britannica. Londýn /
New York: Sears, Roebuck and Company, 1922. 31. sv. (anglicky)
Fejérváry von Komlós-Keresztes. In: Rakouský bibliografický lexikon
1815–1950, Vídeň: Rakouská akademie věd, 1957, sv. 1, s. 294 (německy)
Fejérváry Géza. In: Wikipedia: otevřená encyklopedie [online]. St.
Petersburg (Florida): Wikimedia Foundation, [cit. 2016-02-08], stránka byla naposledy editována 16. 9. 2015, 19:23 Dostupné z: https://
hu.wikipedia.org/wiki/Fej%C3%A9rv%C3%A1ry_G%C3%A9za (maďarsky)
HÁLEK, Jan. Prusko, Rakousko a šlesvicko-holštýnská otázka. In: Historický obzor, 2002, 13 (7/8), s. 169–175
KRACÍK, Karel. Ze života zajatých Rusů u nás. Příběhy z josefovských
zajateckých táborů 1914-1918. (Soubor feuilletonů). = Iz žizni plennych
russkich u nas. Istorii iz žizni lagerej vojennoplennych v Jozefove 19141918. (Sbornik očerkov). [Z čes. originálu přeložila]: Sudliankova, Natallia. 2. dopl. vyd. Praha: PR-Aspekt International, 2008, s. 7-9 (česky,
rusky)
MERTLÍKOVÁ, Olga. Josefov ve starých pohlednicích. = Josefstadt auf
alten Ansichtskarte. [Z čes. originálu přeložil]: EIDNER, Tilo. = Josefstadt in old postcards. [Z čes. originálu přeložil]: VANĚK, Jiří. 1. vyd.
Jaroměř: Městské muzeum, 2007, s. 106 (česky, německy, anglicky)
PERNES, Jiří; FUČÍK, Josef; HAVEL, Petr, a kol. Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526–1918. Praha: Elka Press,
2003. 555 s.
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Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř
Počtrnácté
Je to tak. Letos již počtrnácté jsme oslavili úspěšně absolvované
pololetí na celoškolním shromáždění zvaném Múzování. Múzy
různých druhů umění a dovedností se slétly již tradičně zásluhou
ochotných a zodpovědných osobností: paní Mgr. Lenky Popélyové, hlavní organizátorky a dramaturgyně pořadu, paní Mgr. Kamily Křížové, osvědčené moderátorky, paní Mgr. Evy Stejskalové,
pod jejímž výtvarným dohledem vznikají dekorace, dále zásluhou
tandemu již zavedeného zvukaře pana Šturmy a pana kolegy
Mgr. Pavla Šimka, jimž pomáhá i skupinka šikovných mládenců,
kteří podle potřeb scénáře přestavují na pódiu mikrofony, aranžují
a zase odstraňují kulisy či pomáhají s projekcí na plátně.
V tomto roce připadl konec pololetí na čtvrtek, generálka na slavnost na středu. Celý den si účinkující zkoušejí svá vystoupení, do
auly se nanosí přes tři stovky židlí a lavičky z tělocvičny, instaluje
se technika a dekorace. Všichni bývají zvědavi, jak bude vypadat
tradiční nápis MÚZOVÁNÍ na čelní stěně. Jakou myšlenku, jaký
nápad, jaký vtip bude obsahovat? Čím se pochlubí třída sexta,
která ho letos v hodinách výtvarné výchovy vytvořila? Už tu bylo
všechno možné: do písmen zakomponované postavičky z kultovních filmů, motivy nezdravého jídla a pití jako kritika konzumní společnosti nebo intelektuálně pojatý nápad s písmeny ve tvaru architektonických památek evropských měst či symboly našich státních
svátků a významných dnů. Co tedy letos? Čím se odlišit? Sextáni
zvolili recesi. Zajisté jste všichni v dětství hrávali hru zvanou „šibenice“. Místo písmen slova se nakreslí patřičný počet vodorovných
čárek a soupeř hádá hlásky. Za každé písmeno, které v hledaném
slově není, se tvoří po kouscích šibenice, až se může stát, že nešikovného hráče „pověsíme“. A tak letos visel v aule neúplný nápis
M – Z – V – N - a oběšenec. Sextáni svůj výtvor doplnili videem, na
němž fiktivní hráč volil písmena tak nešťastně, až se sám zavěsil
na šibenici. Písmena, šibenice i figura byly vytvořeny z válců z pytloviny vycpaných novinami.
Slavnost zahájil mimosoutěžním vystoupením školní sbor KAPA
(zakladatelky KAteřina a PAvla). Sbor má momentálně 12 členů
– od primy až po oktávu – 11 dívek a konečně jednoho mladého
muže! Kéž by jich bylo více. Pod vedením sbormistryně paní Pavly Pazderové a s klavírním doprovodem paní Jany Přibylové
předvedl sbor čtyři skladby, všechny v angličtině. Začali známou,
„usměvavou“ skladbou Happy Day, pokračovali výrazně rytmickou
písní v černošském stylu gospel a po dojemné milostné písni se
sólovým houslovým intermezzem v podání Aničky Čepičkové zakončili své vystoupení dalším gospelem Mary, Mary – Virgin.
Mimosoutěžních čísel bylo letos více. Elegantní tanečnice Markéta
Pourová ze sexty vystupuje na Múzování již potřetí, ale má zvláštní smůlu na partnera. S tím svým tančila jen minulý rok. Předloni
ho zlomila choroba a letos pro změnu odlétl své partnerce na roční
studijní pobyt do Spojených států. Ještěže taneční škola BONSTEP
disponuje ochotnými náhradníky. A tak se sympatický pár elegantně vlnil v latinskoamerických rytmech. Předvedl kubánskou rumbu a brazilskou sambu a v neformálním oblečení – v džínách
a tričku – jim to moc slušelo. S choreografií jim pomáhal náš absolvent a dnes špičkový tanečník Jan Dvořáček. Mimo soutěž hrály
a zpívaly dvě kapely, složené z našich studentů, absolventů a jejich
kamarádů. Jsou to Dreamers (dříve ŠSDH – Šimkův spolek dobrovolných hudebníků) a Springhit. O obou jsme psali ve zprávě
o loňském Múzování, o Dreamers také nedávno u příležitosti jejich
prvních „narozenin“. Hraje a zpívá jim to krásně a příjemně.
V soutěži se prosadila vizuální, sportovně taneční čísla. Nejvíce
hlasů získalo trio Matěj Rajsner ze 4. A, Kristýna Peprná ze 2. A
a Susan Simonová ze 3. A (Susan, zvaná Su, se narodila českým rodičům v Kanadě). Matěj je zkušený tanečník B - Boying (B
= break pro Boy = pro chlapce), jehož kompozici doplnil hip hop
obou dívek. Trio se utvořilo jen pro Múzování, jinak všichni trénují
ve svých skupinách v Náchodě a účastní se různých soutěží či
v jejich terminologii spíše soubojů – tzv. Battle. Stříbrnou medaili vybojovaly Denisa Dolénková z tercie a Markéta Pourová ze
sexty se sestavou ve stylu fitnes-aerobic. Získaly si přízeň publika
vystoupením ve svěžím rytmu a několika náročnými gymnastickými prvky. Třetí místo obsadila šikovná klavíristka Barbora Žárská

z tercie. Zpívá a sama se doprovází. Zapůsobila skladbou House of
the Rising Sun – Dům u vycházejícího slunce. Je to americká lidová píseň, kterou nazpívalo více interpretů, ale nejznámější je verze
od skupiny Animals. Pojednává o těžkém životě v New Orleans.
Bára hraje sedm let na klavír v ZUŠ, kde se také věnuje různým
divadelním formám. Zpívá si sama doma pro radost.
To byli medailisté, ale muzikantů a zpěváků máme více. Zaujaly
např. Adéla Šimková ze sexty a Anička Čepičková z kvinty. Adéla hraje skoro na všechno, Anička hlavně na housle. Zazpívaly dvě
skladby, při nichž se vzájemně doprovázely, a bylo z toho 4. místo.
Pátá skončila Andrea Nosková ze septimy, majitelka nádherného
hlasu. Provozuje tzv. karaoke a na Múzování předvedla milostnou
píseň The Words – Slova. Andrea studuje zpěv na ZUŠ, hudbu miluje a přemýšlí o případné profesionální kariéře. Z dalších hudebně-pěveckých vystoupení potěšilo duo Karolína Anna Tučková
a Tereza Všetečková ze sekundy. Mladičké kytaristky, vystupující
i s proslulým, asi patnáctičlenným kytarovým orchestrem pana Miloslava Dvořáčka, zazpívaly píseň Dobrodružství s bohem Panem,
kterou známe hlavně v podání Marty Kubišové. Flétnistka Gabriela Borůvková ze 2. A obdivuje zpěv a projev Michaela Jacksona,
a tak předvedla jeho skladbu Billie Jean. Gabriela hraje šest let,
začínala, jak už to bývá, na flétně zobcové, teď hraje na příčnou.
Vystupuje na koncertech ZUŠ. Abychom nemluvili jen o hudbě
a zpěvu, zmiňme se o sympatickém hereckém vystoupení skupiny
terciánů. Předvedli scénku v angličtině. Odehrává se na pražském Staroměstském náměstí (projekce na plátně), kde se anglický turista ptá na cestu českého studentíka. Ten neumí pořádně anglicky, je neochotný a hrubý. Jedná se o kritický pohled na českou
povahu a neumětelství a doufejme, že jen o humornou nadsázku.
V závěru Múzování se uskutečnilo spojení se školním týmem basketbalistů a kolegou Tomášem Láškem, kteří v ten den bojovali
v kvalifikaci o republikové finále. Jak to dopadlo, o tom píše kapitán
týmu Vojtěch Mráz ze 4. A.
Jitka Trefilová

Zůstali jsme před branami finále

Ve čtvrtek 28. ledna jsme se s basketbalovou reprezentací Gymnázia Jaroslava Žáka zúčastnili kvalifikace o republikové mistrovství v Nymburku. Pan učitel Lášek vybral osm studentů ze třetích
a čtvrtých ročníků. Do Nymburka jsme dorazili po deváté hodině,
a jelikož náš první zápas začal až v poledne, měli jsme spoustu času, abychom se připravili jak fyzicky, tak psychicky. V prvním
utkání jsme nastoupili proti libereckému výběru. Papírově jsme
měli navrch, a tak jsme do zápasu vešli s lehkostí a podařilo se
nám vybudovat pohodlný patnáctibodový náskok. Díky výraznému
vedení mohli nastoupit i hráči z lavičky, kteří po celý turnaj tvořili
úžasnou psychickou podporu. Ke konci zápasu jsme si mohli dovolit okouzlit diváky riskantními přihrávkami a parádními koši.
Do druhého zápasu jsme nastoupili proti Nymburku. Hrálo se o postup. Buď my, nebo oni. V nymburském výběru byli pouze aktivní
basketbalisté, takže jsme museli spoléhat na to, že se náš tým dokáže vyburcovat k úctyhodnému výkonu. Zápas začal a mně se
podařilo trefit tři rychlé koše, které soupeře zaskočily. První čtvrtinu
jsme vedli a soupeř nám nestačil. Na začátku druhé čtvrtiny jsem
si však zranil koleno tak, že už jsem nemohl pokračovat ve hře.
Soupeř vycítil pokles sebedůvěry v našem týmu a začal atakovat
koš. Moji spoluhráči však odvedli velmi bojovný výkon a dokázali
se soupeřem udržet krok. Bohužel jsme o deset bodů prohráli, ale
ze zápasu jsme neměli špatný pocit, protože jsme do něj vložili vše.
Tímto bych chtěl poděkovat panu učiteli Tomáši Láškovi za motivaci a trpělivost, kterou prokazoval po všechny čtyři roky, co s námi
jezdí na sportovní akce. Rád bych ještě uvedl jména všech svých
spoluhráčů: Jan Cejnar, Vít Paclík, Lukáš Souček, Martin Jecha,
Jakub Všetečka, Filip Krám a Aleš Hlavnička.
Vojtěch Mráz, kapitán týmu
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ZŠ B. Němcové
Děkujeme všem příznivcům školy
Na malé Božence jsme přivítali téměř sto předškoláků!
Začátek února je pro všechny předškoláčky z Jaroměře
a blízkého okolí každým rokem ve znamení zápisu do 1. třídy. Jinak tomu nebylo ani letos.
Jako každoročně přivítaly na malé Božence
děti pohádkové bytosti,
kterými byly starší děti
z dramatického kroužku.
Předškoláci plnili během
pohádkové cesty různé
úkoly, za které dostávali
drobné odměny. Na konci
cesty je čekalo překvapení. Všichni, kteří absolvovali náš program věnovaný předškolákům „Škola
nanečisto“, obdrželi své
první vysvědčení s velikou jedničkou. Pak už se
budoucí prvňáčci vydali
bez trémy a počáteční
nejistoty ke své paní učitelce k ověření předpokladů pro nástup
do první třídy.
Potěšilo nás, že na naši školu přišlo k zápisu téměř sto předškoláků. I když se mírně zvýšil počet odkladů na cca 20, tak
ve školním roce 2016/2017 budeme moci otevřít tři 1. třídy –
maximální počet žáků ve třídě bude 25. Věříme, že chvíle strávené při zápisu na naší škole byly příjemné nejen pro děti, ale
i rodiče.
Na děti se těšíme již v červnu při každoroční akci Pasování
prvňáčků.
Za třídní učitelky budoucích 1. tříd Mgr. Zuzana Matějková

Pozvánka na ples

ŠIBŘINKY

12. 3. 2016 od 20:00 hod.
v sálech Důstojnické besedy v Josefově
MASKY VÍTÁNY!
K tanci hraje orchestr HOLIDAY EXPRESS
Vynikající, vám dobře známý taneční orchestr, pod
vedením pianisty a sólového zpěváka pana
Augustína Baloga.
V salonku bude muziku pouštět DJ Medy.
Připraveny jsou soutěže, předtančení, bohatá tombola
a vyhodnocení nejlepších masek.

Cena 130 Kč
V prodeji od 15. 2. 2016 v Turistickém informačním centru
na nám. Československé armády 16.
Prodej během akce bude omezen kapacitou míst.
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ZŠ Na Ostrově
Ostrováci se o přírodě nejen učí, ale také jí
pomáhají aneb Jak jsme sázeli stromky ve
Velichovkách
To, že výuka na naší škole neprobíhá jen v lavicích a že se práce nebojíme, jsem si vyzkoušela
se žáky 7. ročníku v rámci předmětu přírodovědná praktika. Tento rok se
tematicky věnujeme stromům, a proto jsme velmi
rádi přijali nabídku neziskové organizace Sázíme stromy a zúčastnili
se edukačního programu
výsadby mladých stromků v nově připravované
lokalitě za obcí Velichovky. Vedoucí projektu je
paní Kazmirowská, která
získává finance od firem na výsadbu zeleně do zajímavých lokalit ve spolupráci s edukační činností pro přilehlé školy.
Protože jsme tušili, že ráno bude velká zima, nezapomněli jsme
si obléknout několik vrstev a někteří z nás dokonce připravili
teplý čaj do termosky. S velkým očekáváním jsme vyrazili směr
Velichovky místním autobusem. Za obcí Velichovky nás již čekala paní Kazmirowská s množstvím nářadí, které někteří viděli poprvé. Přestože kolem nás byla nádherně ojíněná příroda
s krystalky lesknoucími se v ranním slunci, po chvilce jsme ze
sebe sundávali další a další vrstvy. Být na sluníčku a při tom
opravdu fyzicky pracovat člověka zahřeje nejen na duši. Vykopat krumpáčem jámu na louce, příklepným kladivem zatlouci
kůly, které mají vydržet i silný poryv větru, přibít bednění, nastříhat a upevnit pletivo, zajistit stromky…., to vše jsme zvládli
na jedničku.
Součástí projektu také bylo vytvořit výtvarné či výukové dílo.
Rozhodli jsme se zamyslet nad tím, co nás se stromy spojuje
a čím jsme si podobní. Proto jsme vytvořili výtvarné dílo, které
vzniklo z obrysů našich těl. Kořeny nahradily nohy, kmen trup,
větve paže a listy s květy vznikly obtisky rukou a prstů.
Naše dílo a práce ostatních žáků zapojených do tohoto projektu
jsou součástí výstavy, která putuje od Velichovek přes Jaroměř,
Dvůr Králové až do Prahy. Nyní od 15. února do 29. února je
ke zhlédnutí v Jaroměři v prostorách Husova sboru.
Za čtrnáct dní v rámci projektu ještě společně s žáky navštívíme stanici hendikepovaných zvířat s podrobnou přednáškou
o nebezpečích, která hrozí volně žijícím zvířatům v naší přírodě.
Jsem moc ráda, že se o přírodě nejen učíme, ale také v ní trávíme společný čas, pomáháme jí a výsledky naší práce budou
vidět možná i za dalších sto let. Na závěr bych se rozloučila
básní, která je součástí našeho výtvarného díla.
Jsme jako stromy.
Každý z nás touží být hluboce zakořeněn,
každý z nás touží hledět jasně vzhůru,
každý z nás vnitřně touží být tu pro dobro druhých,
každý z nás touží být ČLOVĚKEM.
Učitelka přírodopisu Mgr. Hanka Těšinová
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Výběrové řízení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Základní škola Boženy Němcové vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa

Zima v MŠ Lužická
Hned po zimních prázdninách jsme se odpočati a plni zážitků z Vánoc opět sešli ve svých třídách. Oproti loňskému roku nás leden (i když jen na několik dnů) obdaroval
bohatou sněhovou nadílkou a všechny nás to moc potěšilo. Vždyť jsme již pomalu zapomínali, jak sníh doopravdy
vypadá. Konečně jsme mohli provádět pokusy se sněhem
a ledem a pozorovat změnu skupenství. Pro nás ale bylo
nejdůležitější, že jsme si mohli po dlouhé době na kopci
vyzkoušet sáně, boby a pekáče. To bylo radosti!
Někteří z nás - ze třídy Kytiček a Koťátek začali hned
od druhého lednového dne
docházet do solné jeskyně,
ve které se nám moc líbí.
S Beruškami jsme navštívili
zimní stadion a těšili se, že
se brzy naučíme také tak
dobře bruslit jako školáci.
V těchto studených a mrazivých dnech jsme nezapomněli ani na ptáčky a jiná zvířátka.
Ptáčkům průběžně doplňujeme zobání do krmítek na školní
zahradě. Koťátka si dokonce vyrazila na batůžkový výlet ke krmítku pod josefovským kopcem, kde nasypala hladovým ptáčkům zrní a navíc vyválela spoustu andělíčků do sněhu. Berušky
se zase vypravily k Labi přilepšit rybkám a kachničkám. Pro
tuto příležitost jsme nanosili z domova zásoby tvrdého pečiva
a s potěšením pozorovali, jak kachnám chutná. Myslíme si, že
tentokrát se na rybky ani nedostalo, proto se k řece budeme
muset vydávat častěji.
Dne 11. ledna k nám do MŠ zavítalo divadélko „Štafličky“ s pohádkou „Strašidýlko ve špajzu“. Tento roztomilý příběh nás poučil o správné míře mlsání.
V jednom lednovém dni se naše školka proměnila v záchrannou stanici. V každém patře se totiž nacházel „zraněný“ kamarád, kterému jsme se snažili poskytnout první pomoc. V tom
nám pomáhaly tři milé paní zdravotnice z ČČK. Touto cestou
jim moc děkujeme za velmi zajímavé praktické učení první pomoci. Nakonec jsme dostali za odměnu omalovánky a na památku medaili. Dále u nás také proběhla zajímavá přednáška
pracovníků KRNAPu pod názvem „Panování zimy“.
Také jsme si vychutnali „Pomazánkový den“, kdy si každá třída
připravila jednohubky s vlastnoručně vyrobenými zdravými pomazánkami různých chutí.
Ve středu 27. ledna jsme někteří nemohli ani dospat. Všichni
(kromě malých Berušek) jsme ráno netrpělivě mířili na nádraží, odkud nás vláček dopravil do Tonga v Hradci Králové. Tam
jsme si to pořádně užili a domů se vraceli v odpoledních hodinách unaveni, ale šťastni plni krásných zážitků.
Přiblížil se začátek února a ten byl také ve znamení zápisů do
základních škol. Neměli jsme žádné obavy, vždyť „velkou“ školu známe z pravidelných předškoliček a moc se tam těšíme.
Protože únor je masopustní měsíc, pustili jsme se ve všech
třídách do pečení housek, buchet a chlebových placiček.
Berušky se vypravily na exkurzi do prodejny Peko na náměstí
v Jaroměři, kde byly pohoštěny sladkým pečivem. Všem zaměstnancům děkujeme za vlídné přijetí.
Po jarních prázdninách nás čeká plno dalších zajímavých akcí,
ale o nich až příště.
Všem čtenářům přejeme, aby předjaří prožili v pohodě a zdraví
Kolektiv MŠ Lužická

účetní školy a samostatný administrativní pracovník
Místo výkonu práce: Jaroměř
Předpokládaný nástup do zaměstnání: od 01.04.2016,
platová třída č. 7/8 a platová třída č. 9/10 (podle dosaženého vzdělání)
Doba trvání pracovního poměru: Pracovní úvazek 1,4 doba neurčitá,
tříměsíční zkušební doba
Pracovní náplň:
komplexní vedení účetnictví školy, sestavování rozpočtu školy a kontrola rozpočtu včetně návrhů opatření rozpočtových změn, sestavování
účetních závěrek, vedení účetních knih, fakturace, pokladna, evidence
majetku - inventarizace, archivnictví, korespondence školy
Kvalifikační předpoklady dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění
pozdějších předpisů
•
vzdělání v bakalářském studijním programu ekonomického zaměření, úplné střední odborné, úplné střední všeobecné a praxe
v ekonomické oblasti.
Další požadavky:
•
dobré organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, komunikativnost - příjemné vystupování,
umění jednat s lidmi,
•
časová flexibilita,
•
dobrá znalost práce na PC,
•
výhodou znalost účetnictví příspěvkových organizací a zákona č.
563/91 Sb. ve znění pozd. předpisů
•
praktické znalosti v oblasti finančního hospodaření, nakládání s
majetkem, rozpočtu a účetnictví
Náležitosti přihlášky:
•
jméno, příjmení a titul,
•
datum a místo narození,
•
státní příslušnost,
•
místo trvalého pobytu (popř. zasílací adresu),
•
číslo OP,
•
datum a podpis,
•
kontaktní telefonické a elektronické spojení.
K přihlášce nutno přiložit tyto doklady:
•
strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se vypisované pracovní pozice,
•
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
•
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
•
kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného
vzdělání.
Nabízíme:
•
Náročnou, ale zajímavou práci, Možnost dalšího vzdělávání,
5 týdnů dovolené, Příjemný kolektiv, Možnost stravování ve školní
jídelně
Důležité upozornění:
Přesný čas a místo konání výběrového řízení bude sdělen telefonicky
a následně písemně všem uchazečům, kteří budou na základě zaslaných přihlášek splňovat podmínky pro zařazení do výběrového řízení.
Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 10.03.2016
(výhradně poštou nebo v kanceláři školy) do 12.00 hod na adresu:
Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352,
551 01 Jaroměř.
Formulář přihlášky do výběrového řízení lze získat na adrese:
http://www.zsbn.cz/. Obálku označte “VŘ - neotvírat“.
V případě, že uchazeč nedoloží požadované doklady, které musí přihláška obsahovat, vyhrazuje si vyhlašovatel, že takový uchazeč bude
z výběrového řízení vyřazen.
Podrobnější informace podá:
Mgr. Josef Hovorka, ředitel školy, tel.: 491 812 630
Paní Hana Švastová, tajemnice školy, tel.: 491 812630
Za vedení školy Mgr. Josef Hovorka
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Sdružení svazu zdr. postižených

Expediční kamera

SDRUŽENÍ SVAZU ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Vás srdečně zve na středověký program a žranici do Dětenic

Mizející národy, divoká příroda i extrémní výkony na
Expediční kameře 2016

Pojeďte s námi do středověké krčmy, kde Vás bude obsluhovat personál v dobových kostýmech a pokřikovat středověkou
hantýrkou.

Festival nejúspěšnějších cestovatelských a outdoorových filmů
uplynulé sezóny, Expediční kamera, opět míří do Boučkova
loutkového divadla v Jaroměři. Na diváky opět čeká pořádná
dávka cestovatelských zážitků, divoké přírody i napětí. Filmové
projekce se rozeběhnou v 16 hod.

Kdy: 1. dubna 2016
Cena člen: 180 Kč
Cena nečlen: 250 Kč
V ceně výletu je doprava autobusem tam a zpět a středověký
program. Uvidíte tanečnice tančící na stolech, žebráky žadonící o okousané kosti, bijící se pobudy, šermířské klání, inkviziční
proces, fakírské vystoupení a k tomu všemu hraje živá dobová
hudba. Občerstvení si hradí každý sám!
Nástupní místa:
Na Špici (u zeleniny, směr do města): 17:00
nám. ČSA (zlatnictví): 17:10
Hořenice (autobus. zastávka): 17:15
Je nutno počítat s pozdějším návratem, středověký program
začíná v sedm hodin a končí přibližně kolem desáté hodiny večerní.
Hlaste se u předsedkyně Angeliky Tykalové na telefonním čísle
606 48 48 16 nebo na MÚ v naší kanceláři každé pondělí od
15 hod. Těšíme se na Vás.
SDRUŽENÍ SVAZU ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Vás zve na ozdravný pobyt do JÁNSKÝCH LÁZNÍ
Kdy: 4. – 11. června (od soboty do soboty)
Cena pro členy: 2 000 Kč
Cena pro nečleny: 3 000 Kč
V ceně je plná penze, ubytování, manuální lifting obličeje
a bruessova metoda (masáž zad, ploténky, páteře).
Připravena je pro Vás přednáška na téma divadelní hry Jaroslava Duška, dále dobrovolné výlety po okolí, ranní rozcvičky,
večerní mediace a svépomocí i taneční večer pořádaný během
týdne. Dále je možnost využít každý den relaxačního bazénu
za mírný poplatek.
Dopravu tam a zpět si zajišťuje každý sám!
K tomuto výletu je nutno složit zálohu ve výši 1 000 Kč, a to
nejpozději do 15. dubna 2016 – záloha je nevratná. Kapacita
výletu je omezena.
Hlásit se můžete u předsedkyně Angeliky Tykalové na telefonním čísle 606 48 48 16. Těšíme se na Vás.

Svaz důchodců, MO Jaroměř

Pozvánka
Výbor SD MO Jaroměř zve své členy na schůzku, která
se bude konat dne 15. 3. 2016 ve 13.00 hod. ve velké
zasedací místnosti Městského úřadu.
Program:
1. Beseda s pracovníkem České společnosti ornitologické na téma - ptačí park Josefovské louky
2. Administrativní záležitosti.
3. Různé
Za výbor SD MO Jaroměř Kolář Ivan

Diváci budou mít možnost zhlédnout ty nejlepší snímky o dobrodružných výpravách za zapomenutými národy a tajuplnými
místy, o poznávání starobylých kultur i extrémních expedicích
do těch nejnedostupnějších míst Afriky a Asie i neuvěřitelné výkony na hranici lidských možností v Alpách.
Diváci se stanou svědky jednoho extrémního výkonu. Zdolat
všechny čtyřtisícové vrcholy v Alpách za neuvěřitelných 80 dní?
Nemožné, tedy pokud nemáte kondičku jako Ueli Steck a Michael Wohlleben. Čeká je 1000 kilometrů na kole a nastoupají
přes 100 000 výškových metrů. Žádný motor, jen síla lidského
odhodlání a energie. Pokud se chcete stát svědky nadlidského
sportovního výkonu, nenechte si ujít 82 vrcholů!
Odpověď na otázku kým vším je Himalaya, vám pomůže najít
vizuálně působivý film, který vznikl během třítýdenního treku
litevské filmařky Berty Tilmantaite. Himalaya je legenda, kterou nám vítr šeptá do uší, když stoupáme v horách výš a výš.
Jméno „Himalaya“ znamená „domov sněhu“ a ona je přitom
domovem devíti z deseti nejvyšších vrcholů na zemi, které jsou
pokryty věčným sněhem a ledem.
Také diváci uslyší příběh řeky Colorado, jejíž ústí bylo na počátku dvacátého století obklopeno rostlinami, kdysi mohutný tok
ale už více než dvě dekády nespatřil moře. Vyschl vždy dřív,
než se k němu dostal. Až do jara 2014. Dva národy se rozhodly Colorado opět propojit s mořem. Snímek Mizející Delta
divákům kromě oživení delty také ukáže, jak neumíme pečovat
o cenné zdroje okolo nás.
Nejnovější film Pavla Barabáše Suri diváky tentokrát zavede na
dobrodružnou plavbu po neznámé africké řece i putování pralesem, na jehož konci je území obávaného kmene Suri, který se
rozhodl bojovat za svoje tradice a původní způsob života. Budou mít dost síly národy, které po tisíce let bránit svoje tradice,
odolat tlaku naší civilizace?
Dva britští dobrodruzi Tom Allen a Leon McCarron se rozhodnou sjet íránskou nejdelší řeku Karun od pramene až k místu,
kde se vlévá do Perského zálivu. Karun jim ale brzy ukáže, že
si ukousli příliš velké sousto. Kromě adrenalinu na divoké řece
je jejich cílem zejména poznat kulturu tohoto tajuplného starobylého národa.
Program filmového festivalu:
Filmový blok 16:00
•
Hymalaya
•
Sníh na nilu
•
I-View
•
Travailen
Filmový blok 17:30
•
Srdce Kalahari
•
Karun
•
82 Vrcholů
Filmový blok 19:00
•
Mizející delta
•
Suri

www.ExpedicniKamera.cz
EXPEDIČNÍ KAMERA v Boučkově loutkovém divadle 26. březba od 16:00 hod.
Kontaktní osoba: Ing. Jakub Grepl, Email: kuba.grepl@seznam.cz, Mob.: 775 026 992
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Čtenáři píší

Spolek přátel mariáše

Vážení spoluobčané,
Betlémská hvězda už dávno pohasla, jarní prázdniny dětem
skončily, masopustní maškary zmizely, a ve světě? Dokonce
v nám blízkém světě to všechno vře. Člověk by řekl, copak nemůže být chvíli klid? Sledujeme různé komentáře a nestačíme
se divit. Ve škole jsou děti za různé lži a nepravdy stavěny do
latě a musí přiznat pravdu. Ať to často stojí, co to stojí. Ale výroky podávány veřejnosti si protiřečí a jeden už pak neví, jestli se
dá vůbec někomu ještě věřit. Ještě že tu je Kdosi, kdo stojí nad
tím vším a komu se dá opravdu důvěřovat. Komu nejde o ničí
prospěch, dokonce ani nikomu nestraní a potají nedrží palce,
komu nejde o bakšiš ani o pověst. Komu záleží jen a jen na
každém lidském srdci. Abychom si to znovu ověřili a přesvědčili
se, vstoupili jsme do zcela zvláštního období, zvaného půst.
Je to dostatečně dlouhé období (40 dní), aby si každý mohl
uklidit v pokojíčcích svého srdce a srovnat se s Bohem, smířit
a odpustit druhým i sobě. Aby během této doby doputoval do
domu Otcova. Počátek této cesty začíná udělením „popelce“,
tedy sypáním popela na hlavu (dnes již jen znamením kříže na
čele). „Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se proměníš.“ Pod
pojmem postu si většina z nás představuje hlavně, odpírání si
jídla. Není to však jediné. Půst nás cvičí ve zdrženlivosti a odříkání si třeba i v pití, kouření, nakupování, sledování televize
aj. Zříci se - to pro nás znamená, že řekneme „ne“, když máme
nutkání něco „ muset mít“. Zřeknutím se něčeho, a může to být
i ve prospěch někoho, projevujeme vlastně to základní přikázání Desatera – miluj bližního svého. Zříci se můžeme i svého
volného času ve prospěch druhého, když ho např. navštívíme
v jeho nemoci. V postu je také důležité zabývat se vlastními
nedostatky, odpouštět a smiřovat se. V postu platí: hladoví-li
totiž tělo, duch člověka je schopen duchovní komunikace. Má-li
člověk plné břicho, jeho duch usíná. A my jsme bytosti nejen
fyzické, ale i duchovní. Nenechme, tedy vládnout nad naším já
jen tělu. Nezapomínejme na to, že to naše tělo je smrtelné, ale
duše ne. Ta je věčná. Zkusme si tedy v postním období odepřít
některé dobrůtky či libůstky a nechme pracovat čas.
Přeji nám všem klidné a láskou prosluněné chvíle postního
času.
Vaše farářka Mgr. Alena Fabiánová

SOUTĚŽ V TROJKOVÉM MARIÁŠI O POHÁR STAROSTY
MĚSTA JAROMĚŘE
V roce 2016 se uskuteční v Jaroměři již devátý ročník soutěže v trojkovém mariáši, z toho čtvrtý ročník O pohár starosty
města Jaroměře. První čtyři ročníky se hrály v restauraci Na
Dráze, pátý ročník v restauraci Zimní Stadion, od šestého
ročníku /2013/ se turnaje konají pravidelně v příjemném prostředí restaurace Růžovka pod záštitou starosty města a pod
názvem O pohár starosty města Jaroměře.
Od počátku soutěže se uskutečnilo 31 turnajů při účasti 25 –
30 hráčů v každém turnaji.
Pořadatelé soutěže zvou k účasti všechny příznivce této
krásné karetní hry, především by rádi přivítali více zájemců
z Jaroměře a blízkého okolí.

L-PromoServis
Sobota 16. dubna 2016 od 13.00 do 15.30 hod.
JASNOVIDEC A KARTOMANT
BOHUSLAV SLÁVO HEŘMÁNEK, Dr., h. c.
„OSUD MÁ KAŽDÝ VE SVÝCH RUKOU”
Městské muzeum v Jaroměři
Uznávaný a oblíbený jasnovidec, kartomant, ale i spisovatel přijíždí
opět do Jaroměře na Náchodsku. Ve více než dvouhodinovém programu se dozvíte například o tom, proč bychom měli objímat a co to obejmutí je. Všude slyšíme jak se radovat ze života a mít pozitivní náladu.
Ale nikde nedostanete návod, jak se chovat, když máme "své špatné
dny" a zda jsou škodlivé nebo prospěšné pro život? Dokážeme říkat
a přijímat pravdu? Co je vlastně osud, je ovlivnitelný? Nebo je pevně
daný a napsán v knize života? Mnohá další tajemství odhalí v bohatém odpoledním programu. Poradí a bude odpovídat na dotazy diváků.
Po skončení programu možnost individuálních konzultací /není v ceně
vstupenky/. Prohlédnete si i ojedinělé prostory bývalého Wenkeova
domu a stálé expozice. Programem provází Karel Sladký.

Vstupné na odpolední program 250 Kč

Prodej vstupenek pouze přes e-shop na www.l-promoservis.webnode.cz od 3. 3. do 17. 3. 2016!
Na místě možnost individuálních konzultací s B. S. Heřmánkem,
Dr. h. c. (vstupenka podmínkou).
Informace na tel.: 731 990 904, www.l-promoservis.webnode cz
e-mail: l-promoservis@seznam.cz
Pořadatel: Agentura „L-PromoServis” Leszek R. Szczebak,
IČ: 01544225

Spolek přátel mariáše a Restaurace Růžovka v Jaroměři zve
všechny příznivce, zájemce, příležitostné hráče a širokou
veřejnost na

VELIKONOČNÍ turnaj v trojkovém mariáši
O pohár starosty města Jaroměře
a přeborníka obcí Jaroměřska
pro rok 2016 - 1. kolo
hraje se trojkový mariáš na čtyři hodinová kola
hraje se padesátihaléřový mariáš
Sobota 26. března 2016
prezence: 10:30 h – 10:50 h
1. kolo 11.00 - 12.00
2. kolo 12.10 - 13.10
Oběd
13.15 – 13.45
3. kolo 13.50 – 14.50
4. kolo 15.00 – 16.00
16.15 – ukončení turnaje, vyhlášení výsledků
Poplatek 100 Kč nejpozději při prezenci, v ceně poplatku je
oběd.
- informace na telefonu 732 632 712
- emailová adresa:josef.dusek44@seznam.cz
V roce 2016 se uskuteční čtyři turnaje /v restauraci Růžovka
v Jaroměři/: 26. března, 14. května, 8. října a 17. prosince.
Vítěz každého turnaje získá pohár, účastníci obdrží ceny. Informace na webu: zadej na Seznamu „mariáš Jaroměř“, posléze
„pravidla turnaje - trojkový mariáš“.
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST
Jaroměřáci, podpořte tento turnaj a přijďte si zahrát pohodový
mariáš!

SDH Jaroměř podporuje projekt
RECYKLUJTE S HASIČI
Odvezeme zcela zdarma vaši nepotřebnou či
nefunkční elektrotechniku - např. pračku, lednici,
mrazák, televizi, radio aj. Dále vybíráme i autobaterie.
Nemusíte nikam jezdit, přijedeme až k vám
domů, stačí zavolat.
tel: 733 170 509 Vašátko Karel, 732 233 666
Marek Martin Jan
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Osadní výbor Semonice

Informace pro občany

Putování pro Srí Lance s manžely Špačkovými

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

v neděli 20. března 2016 od 16.00 hodin
v hasičské zbrojnici v Semonicích
občerstvení zajištěno
vstupné dobrovolné

Český rozhlas
Český rozhlas hledá Šarmantní osobnost
Šarmantní osobnost není jen půvabný, přitažlivý, zdvořilý
člověk s přirozeným osobním kouzlem, ale od roku 1996
i posluchačská anketa Českého rozhlasu.
Za dvacet let se toho v naší zemi hodně změnilo, což vlastně
také odráží jako zrcadlo jednotlivé oceněné Šarmantní osobnosti. Vůbec prvním držitelem Titulu byl před dvaceti lety herec,
moderator a muzikant Marek Eben. Na jeho šarmu nic naubraly ani šediny ve vlasech, které od té doby přibyly. Stejně šarmantní byly osobnosti , které zvítězily v dalších letech: Zdeněk
Svěrák, Helena Vondráčková, Karel Gott, Hana Maciuchová,
Eliška Balzerová, Jiřina Jirásková, Jan Petránek, Václav Větvička a další.
V minulém roce díky hlasům posluchačů získal hlavní cenu,
Zlaté slunce akademické sochařky Dagmar Štěpánkové Černé, houslista Pavel Šporcl. Ten bude předávat letos 29. dubna
v královéhradeckém Aldisu hlavní cenu dalšímu oceněnému.
Kdo to bude, to závisí na hlasech, které můžete posílat do konce března tohoto roku deseti nominovaným.
Jubilejní dvacátý ročník celostátní rozhlasové ankety je tady!
Finále ankety Šarmantní osobnost roku vyvrcholí 29. dubna
ve 20 hodin přímým přenosem z galavečera v královéhradeckém Kongresovém centru Aldis. Hlavní cenu předá novému
vítězi Šarmantní osobnost roku 2014 – houslista Pavel Šporcl.
Pozváni budou všichni vítězové minulých let a také nominované osobnosti tohoto roku. Jako hosté vystoupí kromě Pavla
Šporcla i zpěvačka Kamila Nývltová, Big band Českého rozhlasu, přislíbena je účast Ondřeje Brzobohatého, Ilony Csákové
a dalších. Pro deset hlasujících jsou i letos připraveny hodnotné ceny jako LED televizor, chytrý telefon, notebook, luxusní
kosmetika a další.
Galavečer odvysílá Český rozhlas v přímém přenosu od 20
hodin na stanicích ČRo Dvojka, ČRo Hradec Králové a ČRo
Pardubice .
Seznam všech oceněných:
2014 Pavel Šporcl - houslový virtuos
2013 Václav Větvička - dendrolog
2012 Jan Petránek - publicista
2011 Yvetta Simonová - zpěvačka
2010 Eliška Balzerová - herečka
2009 Jana Štěpánková - herečka
2008 Hana Maciuchová - herečka
2007 Karel Gott - zpěvák
2006 Jiřina Jirásková - herečka
2005 Marie Rottrová - zpěvačka
2004 Radovan Lukavský - herec
2003 Květa Fialová - herečka
2002 Vladimír Čech - herec
2001 Zdeněk Troška - režisér
2000 Helena Vondráčková - zpěvačka
1999 Václav Fischer - podnikatel
1998 Miroslav Antl - státní zástupce v Hradci Králové
1997 Zdeněk Svěrák - herec, scénárista, režisér
1996 Marek Eben - moderátor, herec, skladatel

Hodiny pro veřejnost:
Březen 2016

05.03.2016
06.03.2016
12.03.2016
13.03.2016
19.03.2016
20.03.2016

13.30-15.30
13.30-15.30
15.30-17.30
16.30-18.30
13.30-15.30
13.30-15.30

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátek 8.00 - 10.00 hod.

05. a 06. 3. 2016
MUDr. Lucie Strnadová
Zd. Němečka 130,
Jaroměř - Josefov
tel.: 491 812 495

25. 3. 2016
MUDr. Jaroslav Ožďan
Boženy Němcové 13
Česká Skalice
tel.: 491 452 789

12. a 13. 3. 2016
MUDr. Ivona Plšková
Komenského 554/a,
Česká Skalice
tel.: 491 451 300

26. 3. a 27. 3. 2016
MUDr. Olga Záplatová
Husovo nám. 36
Česká Skalice
tel.: 491 452 447

19. a 20. 3. 2016
MUDr. Jiří Domáň
Hurdálkovo nám. 52
Česká Skalice
tel.: 491 451 030

28. 3. 2016
MUDr. Karel Kalfus
Česká 50
Jaroměř
tel.: 491 815 077

Hasičský ples
Sboru dobrovolných hasičů JEZBINY
hudba: Duha music
dne: 18.3.2016 od 20.00 hod. v sále TJ SOKOL Jezbiny
vstupné 80 Kč
předprodej vstupenek od 13. 3. 2016 18.00 – 20.00
každý den v baru TJ Sokol Jezbiny

Loutkové divadlo BOĎI

Neděle 20. března 2016 - 13.30 a 15.00 hod.

PRINCEZNA ŽABKA
Když je z princezny žába, vždy se najde princ, který ji
chce vysvobodit. Bude tomu i tentokrát?
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HC Jaroměř

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA
SOKOL JAROMĚŘ

Hodnocení sezóny 2015/2016
Start do základní části nám celkem vyšel, první polovina se nesla
ve znaku herní disciplíny, soupeři se přes naší defenzivní hru těžko
prosazovali, tím inkasujeme málo branek.
V druhé polovině soutěže nastal výkonnostní pokles, který gradoval ve čtvrtém kole, ve kterém jsme kromě remízy po základní hrací
době v Náchodě neuhráli ani bod. Z naší hry se vytratila herní disciplína, soupeř nám často dával laciné branky. My soupeře v útočné
fázi nedokázali přestřílet. Celkově 4. místo po základní části zřejmě
odpovídá dlouhodobé výkonnosti mužstva. Samozřejmě 3. příčka
nebyla daleko a stačilo málo a mohli jsme jí obsadit my, při vyvarování se některých bodových ztrát.

Play off

Po slabém 4. kole základní části bylo jasnou snahou restartovat
tým. Což se herně celkem podařilo v 1. a 2. utkání. Ve 2. utkání
play off na ledě Nové Paky jsme měli velkou šanci sérii ukončit
a vyzvat Dvůr Králové v semifinále. Bohužel jsme tuto šanci nevyužili. Ve 3. utkání série jsme od začátku zápasu tahali za kratší
konec a soupeř z Nové Paky zaslouženě postoupil.

Celkově

První cíl dostat se do play off ve vyrovnané soutěži jsme splnili.
Druhý cíl dostat se do semifinále jsme bohužel nezvládli. Neposledním cílem bylo hrát v co největší míře s vlastními hráči a to
jsme dodrželi.
Bohužel celou sezónu poznamenalo mnoho zranění našich hráčů
a další pracovní absence. Konec základní části a zápasy play off
někteří naši hráči hráli se zdravotními problémy jen díky velkému
sebezapření.
Vedení HC vnímá mírnou nespokojenost s celkovým 5. místem,
chtěli jsme být mezi nejlepšími čtyřmi týmy. Na druhou stranu se
do týmu podařili zapracovat dva jaroměřské juniory, což se dlouho
nepovedlo a my doufáme, že se něco podobného povede i příští
sezónu. V kabině po celou sezónu fungovala neuvěřitelně přátelská atmosféra, tým držel při sobě, i když se zrovna výsledkově příliš nedařilo. Jádro týmu je velmi silné. To dosvědčují i možná malé,
ale velmi důležité momenty v sezóně – např. kapitán týmu Merkl,
jede na zápas do Náchoda, i když přes své zranění není schopen
odehrát více než několik střídání. Přesto pomůže týmu ve dvou
kritických chvílích. Nebo Marek Mach, který nevynechal při play
off žádný zápas, ačkoli do prvních dvou nezasáhl a naskočil až ve
třetím utkání. Jel i do Nové Paky, ačkoli vzhledem k svému sportovně pokročilému věku mohl nechat vysedávání na lavičce mladším
adeptům. Celou dobu tým podporoval. To by se v minulých sezónách nestalo, takovou soudržnost jsme u mužstva dlouho neviděli.

Posledním sezónním oceněním je 3. místo v soutěži slušnosti
KLM.
Děkujeme realizačnímu týmu za jejich bezproblémové fungování. Děkujeme i všem hráčům, kteří letos nastoupili. Přejeme
všem hlavně pevné zdraví a v příští sezóně sportovní úspěchy.

Poděkování za podporu

Obrovské poděkování patří všem, kteří s námi táhli nebo pomáhali táhnout loď zvanou HC Jaroměř sezónou 15/16. DĚKUJEME.
Dále patří velké poděkovaní všem partnerům, podporovatelům
a sponzorům za jejich podporu HC Jaroměř.
Poděkování patří i městu Jaroměř, za podmínky, které pro HC
Jaroměř vytváří.
Velké poděkování patří fanouškům, kteří nás podporují. Vážíme si jejich přízně a i nadále se budeme snažit podávat co
nejlepší výkony.
Vedení HC Jaroměř

5/2016

pořádá v

sobotu 23. dubna 2016
38. ročník pochodu

OKOLO
JAROMĚŘE
8, 18, 35 a 50 km
Cyklotrasy: 25, 40 a 60 km

Po pěších trasách:

Start je od tělocvičny Sokola Jaroměř pro trasu 50 km v 6 hodin,
pro ostatní trasy od 7 do 9 hodin. Cíl je opět na stadionu do 15 hodin,
pro trasu 50 km do 18 hodin.
Startovné je 40 Kč.
V ceně je zahrnuto opečení špekáčku na trase a v cíli diplom.
Možnost ubytování v tělocvičně Sokola Jaroměř ve vlastním spacáku
po předchozí domluvě na telefonu 491 815 282, 727 856 834,
nebo e-mailu tjsokol.jaromer@seznam.cz.

Více informací na www.sokoljaromer.cz
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Populárně naučný historický seriál z církevních středověkých dějin Jaroměře
Založení kláštera řeholních kanovníků sv. Augustina v Jaroměři v roce 1349 - 7. část
PhDr. Jiří Uhlíř – PhDr. Marie Kyralová přeložila latinské
listiny do češtiny

Rok založení kláštera v Jaroměři není zcela jednoznačně
a bezpečně definovaný. V nejstarší literatuře, např. u B. Balbína (ve spise Vita Arnesti, s. 278), se uváděl rok 1356. Čeští
církevní historikové prof. dr. Jaroslav Kadlec a Jaroslav Němec
vymezují založení rokem 1351 (vizte J. Kadlec Přehled českých církevních dějin I, Praha, Zvon 1991, s. 312, rok 1351;
J. Němec, Rozvoj duchovních řádů v českých zemích, Řím,
Křesťanská akademie 1988, s. 20, rok 1351). V poslední době
v kruzích současných historiků považuje se za nejpravděpodobnější rok 1349. Ostatně tento názor zastával v 19. století už
církevní historik Antonín Frind ve svých Die Kirchengeschichte
Böhmens im Allgemeinem, II. Band, Prag 1866, s. 320; dále
historik a editor Ferdinand Tadra v Památkách archeologických, XI, 1878/1879, č. 8, s. 379-381 se též přiklání k roku
1349, stejně jako první historiograf města Jaroměře katolický
kněz P. Antonín Knapp ve svých Pamětech Jaroměře (1887,
s. 9-11). I další historikové, například medievalista a editor dr.
Jiří Spěváček v roce 1960. Jeho editovanou listinu o založení
kláštera v Jaroměři okolo roku 1349 jsme už v českém překladu
dr. M. Kyralové otiskli v našem seriálu, ve 3. části z 1. ledna
2016, na straně 14. Také emeritní ředitel Archeologického ústavu AV ČR v Praze doc. dr. Miroslav Richter, CSc., v r. 1977
ve své studii Nové poznatky o osídlení podhradí v Jaroměři
ve sborníku Středověká archeologie a studium počátků města,
Sborník..., Praha, AÚ ČSAV 1977, s. 49-61, stejně jako církevní
historik Franz Machilek ve své studii Augustiniánští kanovníci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, in H. Marrou, Svatý
Augustin a augustiniáni v českých zemích, Řím, Křesťanská
akademie 1979, s. 166-174, uvažuje o roce 1349 pro fundaci
(založení) kláštera v Jaroměři. Stejně i další historikové z 90. let
20. století: Petr Uličný (Zprávy památkové péče 54, 1994, č. 1,
s. 43), Miroslav Richter in F. Vlček, P. Sommer, D. Foltýn aj.
v Encyklopedii českých klášterů, Praha, Libri 1997, s. 267-268,
stejně i Karel Kuča, Jaroměřsko-josefovská aglomerace, in
Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, II. díl,
H-Kole. 1. vyd. Praha, Libri 1997, s. 575-576, považují dataci
k roku 1349 za patrně pravděpodobnou. K tomuto vročení se
přikláním i já. Také já považuji rok 1349 za výchozí pro založení kláštera v Jaroměři. První klášter a konvent augustiniánů
kanovníků byl založen při kostele Panny Marie v Jaroměři, kde
existoval asi v letech 1349-1404. Při kostele byl i hřbitov. Nové
klášterní budovy byly při kostele postaveny zřejmě o několik
let později. Jaroměřských řeholníků bývalo jen osm až dvanáct, například v roce 1371 (LC II, s. 57). Přijali za své řeholní
slib mravní čistoty (celibátu), chudoby a poslušnosti. Zřekli se
soukromého majetku, přijali chudobu a zavázali se ke společné komunitě. Vykonávali správu duchovní (sloužili mše, kázali, zpovídali, křtili, oddávali, pohřbívali, věnovali se chórovým
modlitbám a zpěvu), charitativní, humanitární a zdravotní péči
o poutníky i nemocné ve špitálech. Mimořádně záslužná byla
činnost kulturní, spisovatelská, vědecká i umělecká. Samozřejmě, že se věnovali liturgii, při bohoslužbách ve svém kostele
klášterním (asi Panny Marie), tak i v městském farním (dnešní sv. Mikuláš) a ve hřbitovním kostele sv. Jakuba. Ve farním
kostele sv. Mikuláše ve městě kázali pro německé měšťany
a patriciát latinsky i německy (?), v obou předměstských kostelích v podhradí česky. Jaroměř bylo nejmenší královské věnné
město s převahou německého obyvatelstva až do husitství, kdy
v městě zavládla česká správa. Jaroměřský klášter patřil pravděpodobně k menším konventům. Proto i jmění nebylo velké

při jeho založení. První řeholníci do Jaroměře pravděpodobně
přišli z prvního českého kláštera řeholních kanovníků sv. Augustina z Roudnice nad Labem zde založeného biskupem Janem IV. z Dražic (1250-1343) podle vzoru z francouzského
Avignonu už roku 1333. V zakládací listině této vůbec první kanonie stanovil povinnost, aby do kláštera byl přijat pouze ten,
jehož oba rodiče jsou Češi („jsou českého jazyka“). Toto nacionální nařízení zrušil v roce 1349 papež Klement VI. na žádost
Karla IV. a arcibiskupa Arnošta z Pardubic, takže řeholníkem
kanovníkem augustiniánem se mohli stát i cizinci, což zcela odpovídá tehdejší i pozdější řeholní praxi.

Založení kláštera

Jak už jsme dříve uvedli, zakladatelem jaroměřského kláštera byl první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic (1297-1364),
který byl fundátorem jaroměřského kláštera a iniciátorem zakládací latinsky psané listiny uložené v rukopisném oddělení
Národní (bývalé Univerzitní) knihovny v Praze – signatura XII
C 17. Poprvé ji otiskl F. Tadra v Památkách archeologických
XI, 1878/1879, č. 8, sloupec 379-381, kterou pak přetiskl Ant.
Knapp v Pamětech Jaroměře (1887, s. 9-10, dále viz Ferd.
Tadra, Cancellaria Arnesti, Wien 1880, s. 168-169). Zakládací listina se zde dochovala jen ve formulářové sbírce v Praze,
a tedy bez datovací formule. V téže sbírce Arnoštových listů je
i žádost týkající se vypsání sbírky mj. na stavbu nově zřízeného
kláštera v Jaroměři (vizte tamtéž – Cancellaria Arnesti, s. 136).
V ní se vysloveně uvádí, že k dokončení stavby nově založeného kláštera v Jaroměři vypsal arcibiskup veřejnou sbírku
dobrovolných příspěvků (almužen). List zaslal všem opatům,
proboštům, děkanům, farářům a všem ostatním správcům kostelů a kaplí, aby vyzvali věřící k hojným darům, až se dostaví
do farností výběrčí almužen. Zároveň vypsal sbírku k obnovení
kostela sv. Štěpána v Litoměřicích. Arnoštova fundace kanonie
v Jaroměři nebyla tak významná jako založení augustiniánské
kanonie v Kladsku v říjnu 1350. Jaroměřská kanonie byla nejspíše velmi chudá i podle výše placených papežských desátků
a ani arcibiskup Arnošt z Pardubic ji neobdaroval výraznějším
majetkem (vizte Zdeňka Hledíková, Arnošt z Pardubic. Arcibiskup, zakladatel, rádce, Praha, Vyšehrad 2008, s. 66-67, 283,
pozn. 85, s. 303, pozn. 63).
Důležité je, že při tomto založení augustiniánské kanonie byl
farní kostel v Jaroměři, patřící od roku 1339 k probošství kostela Všech svatých na Pražském hradě, nyní oddělen od probošství a stal se kostelem konventním jaroměřského kláštera.
Zůstal i nadále kostelem farním a farní beneficium (dobrodiní,
příjem, důchod, renta) bylo přivtěleno novému klášteru v Jaroměři.
V naší 7. části nyní otiskujeme český překlad zakládací listiny z Tadrovy edice v Památkách archeologických (ročník XI,
1878/1979, sloupec 379-381), kde je uveden podrobnější text
než v regestu J. Spěváčka (Regesta diplomatica non epistolaria Bohemicae et Moraviae (RBM), pars V, fasciculus 2. Ed.
Jiří Spěváček. Praha, Nakladatelství ČSAV 1960, pp. 396-397,
č. 775). Tuto stručnější verzi zakládací listiny podle Spěváčkovy edice jsme uveřejnili ve třetí části našeho seriálu (Jaroměřský - josefovský zpravodaj, leden 2016, s. 14-15).

Založení kláštera pro řeholní kanovníky sv. Augustina
v Jaroměři
Obsah:
Péče (starost) pastýřského úřadu vede arcibiskupa k tomu, aby
stádce jemu svěřené sytil výživnou duchovní stravou a snažil
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se je usilovně a obezřetně ochránit před nástrahami vlků. To
může účinně uskutečnit, jestliže v jeho diecézi dojde k rozhojnění svatého náboženství, aby se tak lidu dostalo příkladu, na
kterém by se mohl poučovat a seznamovat se spasitelnou naukou. A je to řád řeholních kanovníků sv. Augustina, který byl
sice do těchto krajů zaveden teprve nedávno, ale v duchovním
životě a řeholní kázni vyniká do té míry, že arcibiskup pokládá
za dobré, aby stejně tak jako se od tohoto řádu rozlévá a šíří
příklad vzdělávání mnohých, aby se také tento řád rozmnožoval co do počtu jeho klášterů.
Proto tedy Arnošt, v touze, aby se rozhojnil náboženský život
v diecézi, chce tímto listem uvést ve známost všem, že povyšuje farní kostel v královském městě Jaroměři nad Labem
- spravovaný až do nynější doby světskými duchovními - na
konventuální kostel řádu řeholních kanovníků sv. Augustina.
Přecházejí na ně práva a vlastnictví se všemi kaplemi, příslušenstvím a se všemi důchody a kostel má být v budoucnosti
trvale spravován proboštem řeholních kanovníků. Ustanovuje
dále, aby si konvent kláštera nadále volil probošta, kdykoliv to
bude potřeba, podle pravidel svého řádu a tento probošt by pak
byl potvrzen od stávajícího pražského arcibiskupa.
Protože však jeho předchůdce blahé paměti biskup Jan kostel
přivtělil k probošství a kapli Všech svatých na Pražském hradě,
požádal arcibiskup Arnošt o souhlas probošta a kapitulu kaple
Všech svatých a ti souhlasili - stejně tak dal souhlas i král Karel
- aby byl kostel vyvázán z podřízenosti a břemen, kterými byl
zavázán proboštovi a kapitule kaple Všech svatých.
Dodává k tomu, že probošt řádu řeholních kanovníků, který by
byl ustanoven, a konvent jsou povinni pro probošství Všech
svatých zaopatřit na některém vhodném místě stálý příjem
(majetek) 24 kop grošů pražských jako kompenzaci příjmů - vázaných na uvedeném kostele a příslušenství v Jaroměři, které
sám probošt Všech svatých a jeho kapitula dostávali. Před tím,
než by tento důchod opatřili, vyplácel by proboštu Všech svatých v jednotlivých rocích zmíněných 24 kop grošů sám probošt
a konvent v Jaroměři, a to pod jistými (stanovenými) pokutami,
ke kterým se písemně zaváží.
(Ferd. Tadra, Založení kláštera kanovníků řeholných sv. Augustina v Jaroměři. In: Památky archeologické, ročník XI ,
1878/1879, sešit 8, sloupec 379-381.) Přeložila PhDr. Marie
Kyralová
Obsah překladu je zcela srozumitelný a pochopitelný, snad až
na některé pojmy a termíny, jež dále vysvětlíme.

Výklad některých pojmů a termínů:
Kapitula je sbor kanovníků, od latinské zdrobněliny caput =
hlava – podle vysokého postavení členů tohoto sboru. Kanovník je vyšší katolický duchovní (kapitulár), člen kapituly, od latinského canon = církevní zákon, pravidlo, řád, nebo v našem
případě člen řádu řeholních kanovníků. Kanovnící zajišťovali
chórové modlitby a chrámový zpěv atd. Skládali řádový slib.
Kanonie je z latinského canon = pravidlo, řád, označující řádový dům řeholních kanovníků (např. augustiniánů kanovníků,
premonstrátů) nebo křižovníků. Konvent je sbor řeholníků, od
latinského conventus = schůze, shromáždění řeholníků. Zároveň označuje i budovu, kterou toto osazenstvo obývá, tedy
přeneseně i klášter. Probošt je představený kapituly nebo kanonie, z latinského praepositus = představený, velitel, nebo
představený řeholní chórové společnosti. Probošství je titul,
hodnost probošta; sídlo probošta; majetek jím spravovaný.
(Pokračování příště)
V Jaroměři v pondělí 15. února 2016
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Jaroměřský rodák Mons. ThDr. Mgr. Tomáš Holub byl v pátek 12. února jmenován papežem
Františkem novým biskupem plzeňské diecéze
Náchodsko/Jaroměř/Červený Kostelec/Plzeň
Apoštolská nunciatura v ČR sdělila v pátek 12. února 2016 přesně v poledne v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje, že Svatý
stolec jmenoval biskupem plzeňské diecéze Mons. ThDr. Mgr.
Tomáše HOLUBA, generálního sekretáře České biskupské
konference, faráře baziliky sv. Petra a Pavla a děkana Kolegiátní kapituly na pražském Vyšehradě. Slavnost nominace nového
biskupa v přítomnosti nuncia Giuseppe Leanzy a současného
prvního biskupa plzeňské diecéze Mons. Františka Radkovského přenášela v přímém přenosu křesťanská „televize dobrých
zpráv“ NOE. Zde jsme se při představování nového biskupa
dozvěděli, že malý Tomášek Holub se zcela náhodou, shodou
okolností narodil dne 16. srpna 1967 v naší Jaroměři, protože
náchodská porodnice tehdy nepřijímala. Mons. Holub pochází
z praktikující katolické rodiny. Jeho otec Zdeněk pracoval jako
účetní a maminka sloužila jako zdravotní dětská sestra. Mládí
a dětství prožíval v živé farnosti v Červeném Kostelci. Už jeho
otec toužil stát se knězem, ale tehdejší komunistický režim mu
to zhatil, a místo nástupu do kněžského semináře otec skončil u Pomocných technických praporů pro politicky nespolehlivé muže. Boží režie však chtěla tomu, že se posléze knězem
stal jeho syn Tomáš, kterého na kněze vysvětil 28. srpna 1993
biskup Karel Otčenášek. A nyní se stane druhým plzeňským
biskupem. (Prvním plzeňským biskupem byl v letech 19932016 vystudovaný matematický statistik Mons. Mgr. František
Radkovský (*1939), který po dovršení 75 let podle kanonického
práva požádal papeže o zproštění služby biskupa.)
Mons. T. Holub je ve věku 48 let nejmladším mezi současnými
českými a moravskými biskupy. Má za sebou důkladnou akademickou přípravu. Studoval filozofii a teologii nejen na KTF
Univerzity Karlovy v Praze, ale i na prestižních zahraničních
univerzitách v Salzburgu v Rakousku, na Papežské lateránské
univerzitě v Římě, v německém Hamburku. Získal doktorát
z morální teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze, kde obhájil svou dizertaci z křesťanské etiky
na téma „Etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení
o tzv. spravedlivé válce“. Během dosavadního života vykonával
mnohé náročné služby i úřady, které prověřovaly jeho charakter
i schopnosti. Osvědčil se jako první vojenský kaplan a později
hlavní kaplan Armády ČR (1996-2006). Nejprve v jednotkách
IFOR v Bosně a Hercegovině, dále jako vojenský kaplan Brigády rychlého nasazení v Havlíčkově Brodě. Od roku 2006 působí jako poradce ministra obrany.
Hovoří česky, anglicky, německy a italsky. Od 14. července
2003 je kaplanem Jeho Svatosti. Biskupské svěcení příjme
a uvedení na biskupský stolec (intronizace) se uskuteční v sobotu 30. dubna 2016 v 10.30 hodin v katedrále sv. Bartoloměje
v Plzni. Patří k velmi vzdělaným katolickým biskupům, spjatým
s královéhradeckou diecézí. Zde totiž od 1. března 2008 byl
ustanoven moderátorem kurie královéhradecké diecéze a od
1. prosince 2008 do roku 2010 vykonával společně s Mons.
Josefem Sochou službu generálního vikáře královéhradecké
diecéze. Po nástupu biskupa Jana Vokála se stal jeho hlavním
poradcem a od 1. července 2011 nastoupil na Českou biskupskou konferenci jako její generální sekretář. V zodpovědném
úřadu sídelního biskupa plzeňské diecéze přejeme Mons. Tomáši Holubovi, našemu krajanovi z Červeného Kostelce, hodně Božího požehnání, zdraví a úspěchy.
PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř pátek 12. února 2016
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KALENDÁRIUM-BŘEZEN
Pátek 4. března 2016 9.30-11.30 hod.
Rodinné centrum Rozmarýnek
ZVLÁDÁNÍ STRESOVÝCH SITUACÍ
V RODINĚ
Pořadatel: RC Rozmarýnek, z. s.
Pátek 4. března 2016
Bastion°35
ZRNÍ & CHEVEYO
Pořadatel: Bastion°35
Sobota 5. března 2016 9.00 hod.
Areál u Starého Plesu
JOSEFOVSKÉ LOUKY - JARNÍ BRIGÁDA A POZOROVÁNÍ SEVERSKÝCH
PTAČÍCH HOSTŮ
Pořadatel: Česká společnost ornitologická
Neděle 6. března 2016 15.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
KINOKLUB - HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
Pořadatel: Městské divadlo
Neděle 6. března 2016 15.00-17.00 hod.
Sál Důstojnické besedy PDA
DĚTSKÝ KARNEVAL
Pořadatel: DDM Klíč
Pondělí 7. března 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
WILSONOV
Pořadatel: Městské divadlo
Pondělí 7. března 2016 14.00-16.00 hod.
Pobočka Zavadilka
ČTENÍ NA ZAVADILCE
Pořadatel: Městská knihovna Jaroměř
Středa 9. března 2016 17.00 hod.
Hlavní budova
KALEIDOSKOP JANA REJŽKA
Pořadatel: Městská knihovna Jaroměř
Středa 9. března 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ J. KOVÁŘOVÉ
(housle, viola, violoncello)
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Čtvrtek 10. března 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
IV. hra v předplatném
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Pořadatel: Městské divadlo
Pátek 11. března 2016 17.00-19.00 hod.
Rodinné centrum Rozmarýnek
PARTNERSKÉ VZTAHY
Pořadatel: RC Rozmarýnek, z. s.
Pátek 11. března 2016 18.00 hod.
Solná jeskyně Jaroměř
RELAXAČNÍ KONCERT S PAVLEM HAKEM
Pořadatel: Solná jeskyně Jaroměř

Pátek 11. března 2016
Bastion°35
N.V.Ú. & ILEGALITY & TASS
Pořadatel: Bastion°35

Pondělí 21. března 2016 17.00 hod.
Hlavní budova
TRADICE A RITUÁLY
Pořadatel: Městská knihovna Jaroměř

Sobota 12. března 2016 14.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
MICHAL NA HRANÍ
Pořadatel: Městské divadlo

Pondělí 21. března 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
JARNÍ KONCERT
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

Sobota 12. března 2016 20.00 hod.
Sál Důstojnické besedy PDA
ŠIBŘINKY
Pořadatel: TJ Sokol Jaroměř
Pondělí 14. března 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
JAROSLAV DUŠEK - ČTYŘI DOHODY
Pořadatel: Městské divadlo
Úterý 15. března 2016 15.00-17.00 hod.
Pobočka Zavadilka
HERNÍ KLUB
Pořadatel: Městská knihovna Jaroměř
Středa 16. března 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Malý sál
371. abonentní koncert
CELLOMÁNIE & VIRTUÓZNÍ SHOW
Pořadatel: Městské divadlo
Čtvrtek 17. března 2016 16.00 hod.
Hlavní budova
VELKÝ KNIŽNÍ ČTVRTEK
Pořadatel: Městská knihovna Jaroměř
Pátek 18. března 2016 9.00-15.00 hod.
Rodinné centrum Rozmarýnek
SEBEHODNOTA, SEBEDŮVĚRA,
SEBEVĚDOMÍ, SEBELÁSKA
Pořadatel: RC Rozmarýnek, z. s.
Pátek 18. března 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
VEČER PRO DOBROU VĚC
Pořadatel: Městské divadlo
Pátek 18. března 2016 20.00 hod.
sál TJ Sokol Jezbiny
HASIČSKÝ PLES
Pořadatel: SDH Jezbiny
Sobota 19. března 2016 10.00 hod.
Nároďák Jaroměř
JOSEFOVSKÝ KLÍČ
Pořadatel: DDM Klíč
Neděle 20. března 2016 13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
PRINCEZNA ŽABKA
Pořadatel: LD BOĎI
Neděle 20. března 2016 16.00 hod.
Hasičská zbrojnice Semonice
PUTOVÁNÍ PO SRÍ LANCE S MANŽELY
ŠPAČKOVÝMI
Pořadatel: Osadní výbor Semonice

Pondělí 21. března 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
KINOKLUB - KÓD ENIGMY
Pořadatel: Městské divadlo
Úterý 22. března 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
IV. hra v předplatném
CABARET
Pořadatel: Městské divadlo
Středa 23. března 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
VELIKONOČNÍ KONCERT
aneb vesele na škaredou středu
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Čtvrtek 24. března 2016 16.00-18.00 hod.
Rodinné centrum Rozmarýnek
HOMEOPATIE... PŘÍRODNÍ LÉČBA BEZ
VEDLEJŠÍCH ÚČINKŮ
Pořadatel: RC Rozmarýnek, z. s.
Čtvrtek 24. března 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
VĚRA ŠPINAROVÁ & BAND ADAMA
PAVLÍKA
Pořadatel: Městské divadlo
Pátek 25. března 2016
Bastion°35
RESET: TIME FOR TECHNO
Pořadatel: Bastion°35
Sobota 26. března 2016 10.30 hod.
Městské divadlo - Velký sál
VELIKONOČNÍ TURNAJ V TROJKOVÉM MARIÁŠI
Pořadatel: Spolek přátel mariáše
Sobota 26. března 2016 16.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
EXPEDIČNÍ KAMERA
Pořadatel: Ing. Jakub Grepl
Středa 30. března 2016 17.00 hod.
Koncertní sál školy
PŘEDVÁDĚČKA DRAMAŤÁKU
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
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BOHOSLUŽBY
Církev adventistů sedmého dne

INZERCE
g

Sháním k prodeji byt nebo dům, spěchá. Volejte prosím
777 530 654.

g

Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Jaroměře do 20 km
na všechny směry, nabídněte na tel. 775 777 073.

g

Sháním urgentně pronájem bytu. Volejte prosím 777 530 654.

Církev československá husitská Jaroměř

g

Mladá rodina hledá větší byt nebo dům v Jaroměři a okolí,
nabídky prosím na tel. 774 777 072.

Týdenní program v Husově sboru

g

Koupím starý nábytek a veškerou půdní veteš. Dobře zaplatím. Likvidace, vyklizení nemovitostí. Tel. 777 200 126.

g

Rozvedená žena koupí menší byt v Jaroměři, zavolejte
prosím na tel. 774 777 073.

g

Sleva 20 % na zlato. ZLATNICTVÍ U KOSTELA.
Alena Sejtková, nám. ČSA 8, Jaroměř. Tel. 491 812 366.
Nabízíme dárkové poukazy.

g

Mladý muž koupí byt 2+1 v Jaroměři, platím v hotovosti,
volejte na tel. 776 566 630.

g

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

g

Přijmeme obsluhu na čerpací stanici v Černožicích (i brigádu). Tel: 495 421 417, e-mail: eidk@atlas.cz

g

SMARTPŮJČKA - nejvýhodnější nebankovní půjčka
v regionu, TEL.: 731915130.

g

Vážné seznámení: 47/80/176, mám děti, hledám ženu i s
dětmi, nekuřačku, ve věku 38-47 let, která má ráda děti,
přírodu, romantiku, procházky. Ozvi se. Tel.: 606 539 763

Na Karlově (u školní jídelny)
Bohoslužby každou sobotu
09.00-10.30 Studium Bible
10.45-11.30 Kázání Božího slova
13.00-14.00 Odpolední program

pondělí 14.00 hod. DD Černožice - Na Písmem
úterý
09.00 - 15.00 hod. úřední den
neděle 10.00 hod. bohoslužba (v modlitebně)
Velikonoce
Pesachová večeře - Zelený čtvrtek (24. 3. - hodina bude upřesněna)
Neděle - 10.00 hod. - Boží hod velikonoční
Kolumbárium otevřeno v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli 9-16
hodin. (25.03. - Velikonoční pondělí - otevřeno)
Upozornění: 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.
www.husitijaromer.wz.cz; e-mail: husbor777@email.cz

Českobratrská církev evangelická
Pondělí
Středa
Pátek
Neděle

14.00 hod. DD Černožice – Nad Písmem
18.15 hod. Biblická hodina (každý sudý týden)
17.00 hod. Biblický kroužek pro děti
09.00 hod. Bohoslužby Semonice - kostel
11.00 hod. Bohoslužby Jaroměř Husův sbor (v Jaroměři vždy 2. a 4. neděli v měsíci)

Kontakt - farář Radim Žárský: 604 149 841
Web: www.semonice.evangnet.cz
Facebook: Evangelické společenství Semonice

Římskokatolická církev
Farnost Jaroměř bohoslužby:

Pondělí 08.00 hod. v kapli na děkanství
Úterý
17.00 hod. v kapli na děkanství
Středa 08.00 hod. v kapli na děkanství
Čtvrtek 17.00 hod. v kapli na děkanství
Pátek 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše
Sobota - bohoslužby dle rozpisu na vývěsce
Neděle 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše, 10.15 hod. ve Velichovkách
Veškeré změny v programu bohoslužeb jsou vyhrazeny a budou
oznámeny na vývěsce.
více na www.jaromer.farnost.cz

Farnost Josefov bohoslužby:
Neděle

5/2016

8.00 hod. Jasenná kostel sv. Jiří
9.30 hod. Josefov Nanebevstoupení Páně
během mše je dětská školka
2. neděli v měsíci se koná dětská rytmická mše
Středa 17.00 hod. v kapli na faře Duškova 77
Pátek
17.00 hod. v kapli na faře Duškova 77
Na první pátek v měsíci je adorace a požehnání.
Na Starém Plese v kapli sv. Huberta se koná mše v letním čase ve 14
hodin vždy 1. neděli v měsíci.
Domluvu křtin, svatby, pohřbu, žehnání a vykropení domu či auta, příprava na svátosti aj. kontaktujte: mobil 731 402 211, farnost.josefov@
gmail.com. Více na www.farnostjosefov.cz.

Kontakt na redakci Zpravodaje:

tel.: 491 847 162

e-mail: vejvodova@jaromer-josefov.cz
UZÁVĚRKY PRO INZERCI: VŽDY k 1. a 15. dni v měsíci.
Dotazy a inzerci ke zveřejnění zasílejte na adresu: vejvodova@jaromer-josefov.cz. Případné dotazy k inzerci Vám
zároveň zodpovíme na telefonu: 491 847 162.

Aktuální ceník inzerce naleznete na stránkách
města: www.jaromer-josefov.cz
Navigace » Pro občany - Zpravodaj města - o zpravodaji; nebo vám ho na požádání zašleme e-mailem.

2/2016

INZERCE
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POZVÁNKY
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POZVÁNKY

PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2016
PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2016
ZÁVOD ISCAREX CUP 2016

Jaroměř – Josefov 10. duben 2016

Pořadatel :

TJ Sokol Jaroměř – atletický oddíl

Ředitel závodu: Mgr. Pour Jiří (606 091 030)

Místo konání: Jaroměř – Josefov areál pevnosti a podzemních chodeb, jedná se o zcela unikátní
prostředí pro krosový běh s členitým profilem tratě a magickým kouzlem tereziánské pevnosti.
(GPS: 50o20'15.443"N, 15o55'28.603"E).
Hlavní rozhodčí: Mgr. Kopecký Roman (776 249 879)
Technické zabezpečení: měření elektronickou čipovou časomírou
Zdravotnický dozor: ČČK Jaroměř

