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Vážení čtenáři,
měsíc květen je přímo nabitý svátky a výjimečnými dny. Od Svátku práce, přes Květnové povstání českého lidu, Dnu vítězství až po Den matek.
1. května slavíme Svátek práce, který se slaví nejen mezinárodně, ale i celosvětově. Tento
svátek také souvisí s Prvním májem či s pálením
čarodějnic.
A jak vlastně vznikl? Roku 1886 proběhla v Chicagu stávka dělníků usilující o osmihodinovou
pracovní dobu bez ztráty peněz. Došlo však ke
střetu dělníků s policejními složkami, při kterém
přišlo o život několik stávkujících. Následující den
zemřeli další protestanti při výbuchu bomby –
tato událost vešla v známost jako Haymarketský
masakr. Poprvé byl v USA Svátek práce celostátně slaven 1. května 1888. Postupně se k tomuto
svátku přidávaly další politické proudy, ale i třeba
katolická církev, která tento svátek roku 1955 zasvětila sv. Josefu – dělníkovi.
V českých zemích se poprvé tento svátek slavil roku 1890 na Střeleckém ostrově v Praze.
Za socialismu patřil tento den k nejdůležitějším
– organizovaly se masové průvody, projížděly
alegorické vozy, součástí byly také nejrůznější
transparenty a mávátka.
8. května si připomínáme Den vítězství, kdy oslavujeme konec druhé světové války. Tato historická událost se také slaví nejenom v České republice, ale v celé Evropě. V období socialismu jsme
tento den slavili až 9. května, kdy byla osvobozena Praha Rudou armádou, ale v porevolučních
dějinách naší země se tyto oslavy přesunuly, neboť část naší země osvobodili Američané právě
8. května.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout na
naše maminky. Svůj svátek letos slaví 13. května
a tradicí, již od dob starověkého Řecka, kdy se
slavil svátek plodnosti spojený s uctíváním kultu
matek, je obdarovat svou maminku nějakým dárkem – nejlépe ručně vyrobeným.
A co vás v květnovém Zpravodaji čeká? Určitě
si přečtěte o blížící se splatnosti místních poplatků za odpady a psy. Dále vám doporučuji přečíst si v rubrice "Z okolí" akce, které se konají
na okolních hradech a zámcích, sbor Cantus slaví třicetileté výročí a připravuje zajímavé akce.
V neposlední řadě doporučuji článek od Umělecké kolonie Bastion IV, která v květnu pořádá
Minifestival dokumentárních filmů, jenž má velmi
bohatý a zajímavý program.
Přeji vám krásné květnové dny a na počtenou
v příštím čísle.

Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová

Fond rozvoje a oprav nemovitostí
Upozornění.
Dne 17. 4. 2018 bude ZM Jaroměře schvalovat termín výběrového řízení a podmínky pro příjem žádostí na poskytnutí zápůjček z prostředků Fondu rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře pro
rok 2018/3 od 1. 5. 2018 do 25. 5. 2018. Po schválení ZM budou termín
a podmínky v plném znění uveřejněny na úřední desce a na webových
stránkách města.
Iveta Neumannová, vedoucí OPF

ZMĚNY NA ÚSEKU ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
S účinnosti od 1. 7. 2018 dochází ke změně na úseku
vydávání řidičských průkazů
(ŘP).
O vydání ŘP si budou moci
řidiči požádat na kterémkoli
obecním úřadě obce s rozšířenou působností v celé České republice. K žádosti se již
nebudou dokládat fotografie.
Dojde ke změně výše správních poplatků:
• při udělení řidičského oprávnění (ŘO), rozšíření ŘO nebo při
změně údajů se bude nově platit částka 200 Kč,
• při vydání ŘP do 5 pracovních dnů (blesk) bude poplatek
700 Kč,
• při vydání mezinárodního řidičského průkazu se výše poplatku
nemění a činí 50 Kč.
Pokud se nový ŘP vydává z důvodu konce jeho platnosti, je tato
výměna i nadále zdarma.
Nově se již na ŘP nebude uvádět adresa trvalého bydliště.
Jana Hájková, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Distribuc e Zpravodaje

Do vašich schránek již roznáší nový distributor.
Jak už jsme psali v minulém čísle, vzhledem k množícím se stížnostem
jsme přistoupili k novému distributorovi Zpravodaje. Nyní Zpravodaj
roznáší Česká distribuční a.s.
Ohlasy jsou vcelku kladné, stížností je o několik desítek méně, ale samozřejmě je to služba, která asi nebude nikde stoprocentní. Žádám
vás tedy, abyste mi poskytli zpětnou vazbu na mail či telefonní číslo
(tyto informace jsou uvedeny na zadní straně ZP) v případě, že vám
Zpravodaj nebyl v dubnu či květnu doručen.
V případě, že bydlíte v bytovém či panelovém domě, pozeptejte se
sousedů, zda ho také nedostali. Pokud Zpravodaj obdrželi, s velkou
pravděpodobností vám ho někdo ze schránky odcizil.
L. A. Tykalová, OŠKT
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GDPR aneb nová právní úprava pro ochranu osobních údajů
Blíží se 25. květen 2018, kdy nabyde účinnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod anglickou zkratkou
GDPR (z anglického General Data Protection Regulation).
Toto nařízení přímo stanoví pravidla pro zpracovávání osobních údajů, aniž by je upravoval nějaký český zákon. V tomto
smyslu nahradí dosavadní zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů. Pouze v dílčích aspektech má být doplněno
tzv. adaptačním zákonem o zpracování osobních údajů, který
ovšem nebude přijat do účinnosti GDPR. GDPR nepředstavuje revoluci v ochraně osobních údajů, navazuje na dosavadní
právní úpravu a přináší některé novinky, jako např. větší důraz
na odpovědnost správce osobních údajů a v některých případech povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních
údajů.
GDPR se dotkne každého z nás soukromě. Každý jsme tzv. subjekt osobních údajů, jehož osobní údaje jsou chráněny. GDPR
se netýká nakládání s osobními údaji fyzickou osobou v jejím
soukromí při činnostech osobní povahy či činnostech prováděných v domácnosti. Dotkne se ovšem řady fyzických a právnických osob při jejich profesní nebo obchodní činnosti, počínaje
drobným živnostníkem či lékařem a konče velkou firmou nebo
institucí, včetně neziskového sektoru. Pokud někdo profesně
nakládá s osobními údaji (např. svých klientů, pacientů či zaměstnanců) měl by se na nové nařízení připravit. Jestliže tak
doposud činil v souladu s dosavadním zákonem pro ochranu
osobních údajů, neměla by to pro něj být zásadní změna. Míra
dopadu bude úměrná rozsahu osobních údajů a povaze jejich

zpracování.
Ohledně GDPR koluje řada nepravdivých, zkreslených a nepřesných informací a představ. Ledaskdo se snaží vzniklou
hysterii komerčně využít. Nenechme se vyděsit. Zároveň nové
nařízení nepodceňujme. GDPR nezakazuje používání osobních údajů, neurčuje, které používat smíme, a které nesmíme.
Nenařizuje konkrétní opatření na ochranu osobní údajů, jako
např. šifrování e-mailů. Pouze stanoví pravidla pro používání
osobních údajů. Pokud nám zákon nařizuje zpracování konkrétních osobních údajů (např. rodné číslo zaměstnance), pokud je použití osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy,
můžeme tyto údaje nadále zpracovávat ke stanovenému účelu, a to i bez souhlasu subjektu údajů. Ten je v těchto případech
nadbytečný a matoucí.
A na závěr několik užitečných odkazů, které Vám mohou pomoci i prakticky. Základní příručku, články GDPR stručně, Desatero zpracování pro správce, Desatero omylů a řadu dalších
informací, včetně samotného znění nařízení, najdete na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.
uoou.cz) v sekci GDPR (obecné nařízení). Informační kampaň
připravilo rovněž Ministerstvo vnitra (www.mvcr.cz/gdpr).
Zde kromě jiného najdete systémovou analýzu pro obce a rozcestník, který Vás dovede na stránky především ministerstev
s informacemi zejména pro zdravotnictví, průmysl a obchod,
školství a knihovny. Podnikatelům může přijít vhod příručka
hospodářské komory (www.komora.cz/prirucka-k-gdpr).
Ing. Jiří Kulhavý, pověřenec města pro ochranu osobních údajů

J o s e f o v ské c est y

V sobotu 7. dubna byly velmi pěkné slavnosti v Josefově –
Otevírání pevnosti.
Josefováci se hodně snažili a vše bylo perfektní. Jen mi tak
bylo smutno při jízdě po dláždění v ulici 5. května, přes oba
mosty a následně ulicí Zdeňka Němečka k Masarykovu náměstí, a dále do ulice Guldova. Stav vozovky je naprosto úděsný.
Odpovědným správcem komunikace je Královéhradecký kraj.
Přitom tato dlážděná silnice, jdoucí skrze památkovou rezervaci, byla opravena v roce 2005 a mosty v roce následujícím.
Dnes je silnice s projetými kolejemi, propadajícími se poklopy
kanálů – podobná vlnobití. Je doslova úděsné, když okolo krásně opravené kašny jede těžký nákladní vůz s návěsem plně naloženým vytěženými kmeny stromů. Běžně památkovou rezervací projíždějí vozidla s těžkými náklady písku nebo třeba řepy.
Jak je možné, že je silnice za třináct let od opravy tak zdevastovaná? Buď byla oprava, provedená krajem, nekvalitní nebo
je vědomě devastována projíždějícími přetíženými vozidly. Asi
platí obě úvahy současně.
Řešením mělo být omezení povolené tonáže vozidel nebo
v rámci výstavby dálnice provedení silničního obchvatu Josefova. Pro obchvat byla dokonce vybrána trasa a následně zanesena do plánů. Ani jedno, ani druhé se nerealizovalo. Památková rezervace je ničena dopravou a kraj se ukazuje jako zcela
špatný hospodář. Rovněž všechny minulé vlády, a i ta současná
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se všemi ministry dopravy nic neudělaly pro zlepšení situace.
S dostavbou dálnice k Jaroměři bude jen situace s počtem projíždějících vozidel Josefovem stále horší. Přiznejme si ale, že
část viny za tento stav padá i na radniční koalici v Jaroměři.
Oni měli permanentně „bušit“ na dveře krajských „potentátů“
i všech ministrů dopravy alespoň posledních dvanáct let. Za
c. a k. monarchie neváhala civilní správa Josefova jet se svými
požadavky do Vídně. Dnes je to asi do Hradce Králové a do Prahy moc daleko.
A tak na jedné straně se spolky a jedinci v Josefově snaží pevnost zvelebovat a památky opravovat, na druhé straně se však
vše ničí enormně těžkou nákladní dopravou projíždějící Josefovem. Vždyť základy těch starých vozovek byly stavěny pro koňské povozy a mělko pod nimi jsou cihlové klenby s podzemními prostorami. Ukazuje se však jedna pravda, že samosprávný
kraj je v tomto případě neužitečné odkladiště dobře placených
politiků.
Ing. Otto Salač, CSc., opoziční zastupitel, 11. dubna 2018

Po třech letech opět míří do Velichovek parlamentářská mise.
Americká technika s dobovou osádkou bude dne 7. 5. 2018 projíždět Jaroměří a zastaví u školy Na Ostrově kolem 18. hodiny.
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Up o zo r n ěn í o b č a n ů m –
bl í ž í se sp l a t n o s t mís t n ích popla t ků
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Poplatek platí:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně
po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Sazba poplatku:
• Sazba poplatku činí 400 Kč.
Splatnost poplatku:
• Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června
příslušného kalendářního roku.

Místní poplatek ze psů
Poplatek platí:
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Jaroměře. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku:
• 400 Kč ze psa, jehož držitel má trvalý pobyt v rodinném domě,
• 1 000 Kč ze psa, jehož držitel má trvalý pobyt v bytovém domě,
• 100 Kč ze psa, jehož držitel má trvalý pobyt v bytovém nebo rodinném domě v části obce Brdce, Dolní Dolce, Jezbiny, Polcovský Dvůr, Semonice, Starý Ples, V Hruštičkách, oblast zahrádek
Velichovská ul. a u koupaliště Na Úpě,
• 100 Kč ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu,
• 1 500 Kč ze psa, jehož držitel má sídlo na území města Jaroměře (právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající).
Splatnost poplatku:
• Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června
příslušného kalendářního roku.
POPLATKY ZA ROK 2018 JSOU SPLATNÉ DO 30. 6. 2018.
Uvedené poplatky je možné uhradit v hotovosti nebo platební
kartou na pokladně Městského úřadu v Jaroměři, 1. patro, číslo
dveří 114, nebo převodem na účet města Jaroměře, č. ú. 9005820551/0100, a to s uvedením variabilního symbolu (dále jen VS),
který poplatník zjistí na složence k úhradě poplatku, která mu
bude doručena v průběhu měsíce května až června 2018. VS je
možné zjistit i na odboru plánovacím a finančním Městského úřadu v Jaroměři, 1. patro, číslo dveří 111. VS je totožný jako v minulých
letech, lze tedy použít VS stejný, jako pro platbu za rok 2017. Každému poplatníkovi je přidělen jedinečný VS, nelze tedy provést
úhradu za více poplatníků pod jedním VS.
Vyhlášky města Jaroměře, týkající se místních poplatků, najdete
na webových stánkách města Jaroměře www.jaromer-josefov.cz/
mesto/uredni-deska/ v sekci obecně závazné vyhlášky a nařízení.
Iveta Neumannová, vedoucí OPF

Sp o l up r á c e Tech n ický ch s lužeb a Ú ř adu prác e v našem m ěstě
Praxe při zaměstnávání uchazečů o zaměstnání z úřadu práce probíhá tak, že si nejprve stanovíme potřebný počet pracovních pozic pro hlavní sezonu a zažádáme na pracovišti v Náchodě o jejich
schválení.
Poradní výbor zhodnotí požadavky z celého okresu a podle možností a přidělených financí rozhodne o počtu a výši příspěvku na
své uchazeče. Dále pak následuje výběr z doporučených pracovníků
evidovaných na jaroměřském Úřadu práce. Financování je hrazeno
většinově z prostředků ESF, částečně ze státního rozpočtu.
Vzhledem k současné vysoké zaměstnanosti, došlo bohužel i k menší podpoře ze strany státu. Prakticky to pro nás znamená snížený
počet pracovních míst – z požadovaných 25 máme jen 17, a i při zvýšené minimální mzdě nám je zachován příspěvek stavěný na pokrytí
loňské minimální mzdy, takže po dlouhých letech budeme doplácet
ze svého rozpočtu, dříve to byly pouze eventuální odměny nad rámec požadované či ztížené práce. Současně s tím zaznamenáváme
i menší zájem o práci u nás, doposud (březen) ještě ani nemáme
naplněn dohodnutý stav.
Na pracovním využití této skupiny pracovníků jsme ale do značné

míry závislí, bez jejich pomoci bychom se sami při počtu do 35 kmenových zaměstnanců neobešli.
Nechci snad ani rozebírat pracovní morálku, máme stupnici od katastrofální až po velice dobrou, někteří pokračují i na stálém pracovním postu. Jelikož smluvně otevíráme kategorii „dělník při čištění
města“, pracují u nás tito naši občané především při ručním úklidu
města, a hlavně na úseku veřejné zeleně, obzvlášť bych chtěla vyzdvihnout pomoc při svozu biomasy a práci s křovinořezy.
Velkým zápřahem jsou nicméně především pro naši účetní, která
jen vyplňuje a odesílá různá potvrzení, hlášení. Téměř každý má několik exekucí na plat, dávek apod. Fluktuace, ať již z důvodu naší nespokojenosti, zdravotní způsobilosti nebo nálezu stálého pracovního místa pracovníka, je v průběhu sezony vysoká, takže se u nás
v průběhu roku dříve vystřídalo ke 30 i více lidem.
Využíváme rovněž institutu veřejné služby, kdy nezaměstnaní mohou odpracovat 30 i více hodin v měsíci pro udržení nebo zvýšení
dávek na živobytí. Zájem z jejich strany je kupodivu minimální.
Ing. Hana Paulusová, ředitelka TSM
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Zvýšení procenta vytříděných složek z komunálního odpadu. 3. část.
Přinášíme vám poslední část rozhovoru o "door to door". Na otázky odpovídá vedoucí OŽP Ing. Petr Filipec.
V jaké fázi je nyní projekt a jak budete dále postupovat?
V měsíci květnu budou všichni přihlášení kontaktováni,
bude s nimi sepsaná smlouva o výpůjčce movité věci a kontakty ze
smluv budou následně předány svozové společnosti, která bude
přihlášené informovat o doručení nádob.
Co když někdo nebude schopen přijít na úřad osobně?
Paní Hučková, která má tento systém na starosti, bude
každého kontaktovat, a přitom se s dotyčnými domluví jakým způsobem bude smlouva podepsána. Můžou ji přijít podepsat osobně,
může být zaslána k podpisu poštou, nebo může slečna Hučková dojít za těmi, kteří to budou potřebovat.
Musejí se přihlásit i ti, kteří byli zapojeni do původního pilotního
programu?
Nemusí. S těmi máme již smlouvu o zápůjčce podepsanou.
Jediný rozdíl bude v tom, že přihlášeni v pilotním programu mají nádoby celé žluté či modré, zatímco nově přihlášení budou mít nádoby černé se žlutým či modrým pruhem. Je také objednána raznice
– všechny nádoby budou označeny logotypem Jaroměře.
Co se stane v případě poškození popelnice?
Pokud dojde k opotřebení, jako je upadnutí kolečka či
prasknutí, dojde k bezplatné výměně. Pokud však dojde k úmyslnému poškození, máme ve smlouvě ošetření proti poškození způsobené úmyslně člověkem.

Budou tyto nádoby uzamykatelné?
Zámky na nádobách zatím nebudou, ale v pilotním projektu byly gravitační zámky odzkoušeny. Instalovány byly z toho důvodu, že až se v budoucnu bude cena za odpad odvíjet od nějaké
odpočitatelné jednotky, budou mít tyto gravitační zámky smysl.
Je možné vyplnit předběžnou přihlášku i během roku?
Samozřejmě, předběžné přihlášky budeme přijímat stále,
ale pouze ti, kteří se přihlásí do konce května, mají garanci dodání
nádob do konce měsíce června.
Slyšela jsem také o druhém systému, které město pro občany připravilo, a to tašky na tříděný odpad.
Ano, to je pravda. Tašky na tříděný odpad může získat proti podpisu každý z poplatníků. Taška je modrá, žlutá a zelená a je
na suchý zip. Předpokládáme však, že ti, kteří budou v programu
„door to door“ nebudou tašky potřebovat, když budou mít nádoby na
tříděny odpad před brankou (i když je
můžou samozřejmě získat také). Tímto však chceme především podpořit
třídění v panelových a bytových domech.
«LAT»
Ing. Petr Filipec
			
Ing. Sylva Hučková
			

tel: 491 847 150
mail: filipec@jaromer-josefov.cz
tel: 491 847 156
mail: huckova@jaromer-josefov.cz

An k e t a
Občané města Jaroměře mohou hlasovat o úpravě pietního místa
obětem válek.

Na jednání zastupitelstva města dne 17.04.2018 bylo usnesením
č. 0100-02-2018-OSKT-ZM schváleno vyhlášení veřejné ankety.

Anketa se týká úpravy pietního místa obětem válek na nám. Dukelských hrdinů u Městského divadla.
Občané se mají možnost díky této veřejné anketě vyjádřit k následujícímu:

zde odstřihněte

V místě dnešního památníku na nám. Dukelských hrdinů bude vybudován památník obětem všech válek
a stávající socha Rudoarmějce bude přemístěna do jiného vhodného veřejného prostoru. *

Socha Rudoarmějce bude ponechána na stávajícím místě na nám. Dukelských hrdinů a památník
obětem všech válek bude vybudován na jiném vhodném veřejném místě. *
* Zaškrtněte pouze jednu variantu

Sběrná místa:
•
•
•

Jaroměř: Městský úřad Jaroměř – podatelna, Městská knihovna Jaroměř, Tesco – informace, Coop – prodejna Na Ptákách, Coop –
prodejna Na Zavadilce, Lahůdky na Cihelnách, prodejna Hruška – Růžová ulice, Bazének – Palackého 162.
Josefov: Městská knihovna – pobočka Josefov, Bastion I.
Jezbiny: sportovní areál.
Anketní lístek odevzdejte na označeném sběrném místě do 10.06.2018. Informace: www.jaromer-josefov.cz,
Ing. B. Steklá – 491 847 160.
Děkujeme za čas, který jste této anketě věnovali.
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Z á p i s d o M a t eř s ké š koly Ja roměř
Zápis proběhne v ředitelně MŠ Jaroměř, Lužická 321 ve dnech:
9. 5. 2018
10. 5. 2018

8.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00
8.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00

Dítě se do mateřské školy přijímá na základě žádosti. Žádost si
mohou rodiče vyzvednout po 1. 4. 2018 na každém odloučeném
pracovišti Mateřské školy Jaroměř.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole pro školní rok 2018/2019. Do mateřské školy, jejíž činnost
vykonává MŠ Jaroměř, Lužická 321, budou přednostně přijímány:
1. Děti, které před začátkem školního roku 2018/2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro které je škola spádová
(mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu)
v příslušném spádovém školském obvodu (území města Jaroměř a městských částí Josefov, Jezbiny, Semonice, Starý Ples
a Dolní Dolce), a to podle věku od nejstarších po nejmladší.
2. Děti, jejichž sourozenec se v mateřské škole vzdělává, a ve
školním roce 2018/2019 se dále bude vzdělávat (podle věku
od nejstarších po nejmladší).
3. Děti s trvalým pobytem na území města Jaroměř (a jeho
městských částí Josefov, Jezbiny, Semonice, Starý Ples a Dolní Dolce) podle věku od nejstarších po nejmladší.
4. Děti s trvalým pobytem mimo město Jaroměř (a jeho městských částí Josefov, Jezbiny, Semonice, Starý Ples a Dolní Dolce) podle věku od nejstarších po nejmladší.

K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti, které dosáhnou
věku dvou let nejpozději do 31. 8. 2018, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze
imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Povinnost očkování neplatí pro děti, na které se vztahuje
povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po
dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
Děti se nepřijímají do jednotlivých pracovišť, ale do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321.
Všechny žádosti se posuzují podle stanovených kritérií dohromady a následně se děti rozdělují do jednotlivých pracovišť.
Od školního roku 2018/2019 bude přijímáno 105 dětí. V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého
stupně se počet přijatých dětí bude snižovat.
S sebou vezměte: vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, průkaz
totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují
o dítě v pěstounské péči, vyjádření školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami). Cizí
státní příslušníci prokáží oprávněnost svého pobytu na území ČR
dle §20 zákona č. 343/2007 Sb.
Žádosti o přijetí, které nebudou podané v termínech 9. a 10. 5.
2018, nebudou do přijímacího řízení zařazeny, ale budou posuzovány jednotlivě dle data podání.
Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy

Sp o l eč n ě j a ru v s t říc
Jaro v naší školce začalo stejně jako v kterékoli jiné školce v Jaroměři či jinde v České republice.

S blížícím se příchodem kalendářního jara, po dlouhé, nemocemi
sužované zimě, jsme při každé vycházce s očekáváním vyhlíželi
první sněženky, bledulky, krokusy, podnikali výpravy za zvířaty do
různých koutů našeho malebného městečka, abychom zjistili, jak
si prvních jarních dní užívají třeba ovce, kozy, slepice, jestli se už
na sluníčku vyhřívají kočky. Při každé výpravě za čerstvým vzduchem jsme vyhlíželi a pozorovali ty očekávané znaky jara – sluneční paprsky, pučení, vůni země, probouzení barev. První jarní den
jsme pak udělali definitivní tečku za zimním časem, když jsme společnou poutí k řece Labi vynesli, společnými silami vytvořenou,
ekologickou Moranu, to ztělesnění paní Zimy, a nechali ji odplout
po proudu daleko od nás. Svátky jara mohly započít. Pro přírodu

a živý svět, včetně nás, je jaro tím nejradostnějším a neočekávanějším obdobím v celém roce, je novým začátkem. A jak nejlépe
oslavovat než tím, že spolu se svými nejbližšími strávíme příjemný
čas, budeme se vzájemně vnímat, užívat si spolubytí v přítomné
chvíli bez nekonečného maratonu a tlaku povinností, vzájemného očekávání a vysokých nároků. Proto jsme se pod letošním
heslem „Spolupráce“ sešli na Tvořivých velikonočních dílnách rodičů s dětmi. Vždyť úkolem školky není pouze rozvíjet potenciál
samotných dětí, učit je a připravovat na život, ale zároveň podílet
se na rozvoji a rozkvětu vztahů. A ten vůbec nejdůležitější je právě
mezi rodiči a jejich dětmi. Naší snahou bylo přidat další cihličku do
základů tohoto jedinečného vztahu vytvořením prostoru a času,
kdy děti se svými rodiči či dalšími nejbližšími mohli vytvořit něco
krásného nejen fyzicky, v podobě různých originálních výrobků,
ale tvořit zážitky, které se časem přetaví ve vzpomínky na společný, smysluplně strávený čas. Čas, který upevní to jedinečné pouto,
díky kterému se k vám vaše děti v budoucnosti budou navracet
a obracet se na vás se svými radostmi, starostmi, žádostmi o pomoc či radu. Jelikož v současné moderní, uspěchané době je právě čas a vlastní příklad a přítomnost tím nejcennějším, co můžete
svým dětem a jejich budoucnosti dát, aby z nich vyrostly zdravé
osobnosti žijící kvalitním, plnohodnotným životem. Zda se naše
úsilí zdařilo, posoudí jistě sami zúčastnění, kterým tímto velice děkujeme. Za pedagogický sbor můžeme konstatovat, že v tomto
odpoledni vznikla velká spousta krásných výtvorů a dle radosti v
očích dětí a úsměvům na tvářích přítomných snad i něco navíc.
MŠ Na Zavadilce
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KVĚTEN

Nocování ve škole s pejskem a kočičkou
Jak už se stalo tradicí na naší základní škole, i letos jsme se zú- minek a rozešli se domů. A my vyučující doufáme, že si děti uvěčastnili akce nazvané Andersenova noc.
domí, že čas strávený u knížek není časem ztraceným.
Tato akce se v České republice uskutečnila poprvé v roce
2000 a od této doby se stále rozšiřuje i za hranice naší republiky. Je zaměřena na podporu dětského čtenářství. Letošním
tématem byla kniha Josefa Čapka "Povídání o pejskovi a kočičce", která poprvé vyšla v roce 1929. Letošní datum akce vyšlo na
pátek 23. dubna. Děti z 1.-3. ročníků naší školy měly možnost se
dobrovolně této akce zúčastnit. Zájem dětí byl k radosti vyučujících veliký.
Všechny děti absolvovaly výborně připravený program v městské knihovně, čímž velmi děkujeme všem pracovnicím knihovny
za spolupráci. Děti ve skupinkách plnily úkoly zaměřené právě
na knihu Josefa Čapka. Strávit v pátek večer více než hodinu
mezi knihovnickými regály plněním zábavných úkolů bylo pro
děti velmi zajímavé a všechny pracovaly s nadšením.
A protože se jednalo o malé děti, bylo potřeba se postarat také
o jejich spokojené žaludky. Tímto děkujeme za spolupráci školní
jídelně, kde mohly děti povečeřet. Na řízku s kaší si pochutnal
opravdu každý.
Večer už strávily děti ve svých třídách s různým programem podle věku. Ty menší se po zhlédnutí příběhů O pejskovi a kočičce
spokojeně zachumlaly do spacáků a strávily svoji první noc ve
škole. I když měly některé z nich menší obavy, jak zvládnou noc
bez maminek, všechny nakonec spokojeně usnuly. Ty větší stačily ještě absolvovat postřehové hry na chodbách školy i stezku
odvahy při světle svíček.
V sobotu ráno všichni posnídali sladké buchty od šikovných ma-

Mgr. Jana Křížová, ZŠ B. Němcové

Úspěšný konec zimy.
Pro řadu žáků naší školy znamenal konec zimy úspěšné završení jejich dlouhodobé práce. Úspěchy slavili jak ve vědomostních soutěžích, tak i ve sportovních.
Okresní kolo soutěže
v anglickém jazyce:

Apolena Kučerová 9. B – 3. místo

Krajské kolo soutěže
v německém jazyce:

Adam Hůlka 9. A – 2. místo

Jaroměřský klokan (soutěž ve skoku vysokém):
mladší žákyně: 		
			
mladší žáci: 		
starší žákyně: 		

Tereza Pecháčková 5. A – 1. místo
Tereza Součková 5. A – 2. místo
Tomáš Hůlka 4. B – 3. místo
Tereza Prouzová – 3. místo

Mistrovství republiky
kadetů v boxu:		

Klára Melounová 9. B - 2. místo

Všem žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.
Mgr. Věra Kopecká, ZŠ B. Němcové

Tr ad i c e M c D o n a ld ´s C upu
na Os t r o v ě

Co vlastně je McDonald´s Cup? Podle názvu by si možná leckdo
mohl myslet, že se jedná o soutěž v pojídání hamburgrů, hranolek nebo snad dalších pochutin, spojených se známou gastronomickou firmou.

Ovšem není tomu tak. McDonald´s Cup má v náplni ryze sportovní dění. Již po více než dvacet let (letos je 21. ročník) nabízí
školním dětem od prvních do pátých tříd možnost předvést ve
dvou věkových kategoriích své dovednosti a fotbalový talent.
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Jedná se o celorepublikový turnaj, do kterého se může zapojit
kterákoli škola. Přihlášené školy nejprve uspořádají svá školní
kola. Vítězové (nebo vybraní reprezentanti) těchto školních kol
potom svou školu reprezentují v kolech okrskových. Vítězové
okrsků postupují do kol krajských, ze kterých ti nejlepší postoupí do kola republikového, zvaného Svátek fotbalu. To vše za
podpory hlavního organizátora – FAČR, MŠMT, AŠSK a spousty
dalších sponzorů, kteří věnují spoustu drobných dárků, pohárů
a medailí pro děti. Každý rok provází turnaj také jedna známá
osobnost. V tomto ročníku je patronem fotbalista Jaromír Zmrhal.
A jak tento turnaj souvisí s naší školou? Velmi úzce. Ostrov se ho
aktivně účastní už spoustu let. Dokonce posledních jedenáct let
pořádáme právě okrsková kola, se kterými nám vydatně pomáhá FK Jaroměř, a letos jsme poprvé pořadateli kola okresního.
A kromě toho žáci naší školy nesčetněkrát postoupili do okresního finále a dvakrát dokonce do finále krajského. I letos se naši
kluci (a děvče) zúčastní okresního finále.
Určitě jim budeme držet palce, a kdo nám chce pomoct fandit,
může tak učinit 10. května dopoledne ve fotbalovém areálu
v „Růžovce“.
Mgr. Jan Jandík, ZŠ Na Ostrově
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Stř e d n í škol a ř emes ln á Ja roměř
Ř e m esla z o h n ě zrozen á
Vážení čtenáři,
s velkou radostí si Vás dovoluji informovat o zajímavé akci
naší školy, kterou připravili
učitelé odborných předmětů učebních oborů umělecký
keramik a umělecký kovář,
zámečník a pasíř (tedy uměleckých oborů, které se na naší
škole vyučují).
Dne 8. 3. 2018 se uskutečnila
vernisáž výstavy uměleckých
prací našich žáků pod názvem
ŘEMESLA Z OHNĚ ZROZENÁ
v Lapidáriu Městského úřadu
v Dobrušce, a to za kulturního
doprovodu pěveckého sdružení CANTUS z Jaroměře.
Vernisáže se zúčastnili významní hosté: paní Mgr. Martina Berdychová – náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje, která
má ve své gesci mimo jiné i školství, dále paní Mgr. Miluše Urbanová – ředitelka ČŠI Královéhradeckého kraje, pan Ing. Petr Lžíčař – starosta Města Dobrušky, pan Jiří Kubina – místostarosta
Města Jaroměře a další hosté.
Tímto chci poděkovat, a to za organizaci a přípravu, nejen našim

vysoce odborně postaveným učitelům uměleckých oborů, ale
především těm našim žákům, kteří jsou schopni tak nádherné
umělecké práce vyrobit. Dále děkuji panu starostovi Města Dobrušky za možnost realizace této výstavy.
Jménem vedení školy Mgr. Jitka Kočišová – ředitelka Střední školy
řemeslné v Jaroměři

Pedagogický personál ZŠ Josefov by rád poděkoval za skvělou
práci Martiny Klevcov (Sílové), která pro naše žáky organizuje
lekce knihovnického minima.
Spolupráce s ní vždy probíhala bezproblémově, děti jsou vždy
nadšené a z knihovny odcházejí s mnoha novými poznatky a zážitky. Lekce Martiny Klevcov jsou připravované s velkou pečlivostí a je z nich patrný její zápal pro věc a mnohaleté zkušenosti.
Díky jejímu příkladnému přístupu se děti do knihovny rády vracejí i mimo čas školního vyučování, což můžeme pozorovat i díky
tomu, že zapůjčené knihy si pak ve škole často předvádějí mezi
sebou.
Rádi bychom tedy vyjádřili svou vděčnost za možnost takovéto spolupráce a těšíme se na všechny další lekce, které pro nás
Martina Klevcov připraví.
Pedagogický sbor ZŠ Josefov

Z U Š F. A . Šp o r ka
Jaroměřská zuška je opět v ústředním kole.
Po maratonu školních a okresních kol se naše zuška neztratila ani
v krajských kolech soutěží ZUŠ. Už samotná účast v krajských kolech je velkým oceněním. Porota krajského kola ve hře na dechové nástroje, které se konalo v Broumově, udělila druhé místo klarinetistce Gabriele Těšinové, Kateřině Diheneščikové a Magdaléně
Paclíkové, první místo si přivezla basklarinetistka Adéla Novotná.
Skvěle dopadlo i krajské kolo pěvecké soutěže, které hostila naše
zuška. Duo – Valentina Tomšů a Adéla Šimková – získalo 2. místo,
duo – Eliška Lhotstká a Rozárie Brzková – získalo 1. místo. Rozárie
Brzková za svůj sólový program získala 1. místo, taktéž i Vít Pilař, který postupuje do celostátního kola jako absolutní vítěz. Ve
hře na trubku pak postoupila v IX. kategorii, která bývá obsazena
téměř dospělými trumpetisty, do celostátního kola skvěle hrající
Barbora Maksymovová. Všem soutěžícím, učitelům a korepetitorům patří velká gratulace a poděkování za skvělou reprezentaci
jaroměřské ZUŠ F. A. Šporka. A v celostátním kole „zlomte vaz“!
Vlastimil Kovář

Dramaťáci po krajských kolech divadelních přehlídek.
Z krajského kola přehlídky uměleckého přednesu Wolkrův Prostějov do národního kola přímo postupují Anna Vitvarová a Kateřina Prášilová (Kolegium hraběte Šporka), doporučení získal
Martin Karban a Čestným uznáním byly oceněny Barbora Tichá,
Karolína Novotná, Lenka Jechová a Barbora Maksymovová (za

stand-up). Martin Karban se rozhodnutím programové rady WP
národního kola zúčastní.
Audimafor je krajským kolem přehlídky divadla poezie, experimentujícího a studentského divadla. Lektorský sbor doporučil
k postupu do národního kola přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek naše tři projekty: soubor JakKdo, Barbora
Maksymovová: „Asi jsme špatně odbočili…“, Anna Vitvarová:
„Prasečinky“, Petra Březinová: „RUR?“, na Mladou scénu v Ústí
nad Orlicí doporučil inscenaci „Dej!“ souboru Convivium. Lektorský sbor udělil Cenu Anně Vitvarové za výtvarný koncept inscenace „Prasečinky“, Barboře Maksymovové za hudebně-výtvarný
koncept inscenace „Asi jsme špatně odbočili…“ a Jarce Holasové
za inspirativní vedení současné divadelní generace.
Divadelní sekání je přehlídkou loutkového a dětského divadla.
Z této krajské přehlídky byl lektorským sborem na Loutkářskou
Chrudim nominován soubor Desgirafes s inscenací „Lepardessus“, doporučení potom získal soubor JakKdo s inscenací „Asi
jsme špatně odbočili…“ a soubor Je to tajný! s inscenací „Daidalos“.
Souboru Desgirafes byla udělena Cena za působivé uchopení
textu a jeho výtvarně-divadelní zpracování v inscenaci „Lepardessus“. Soubor JakKdo získal Čestné uznání za experimentální přístup k literární předloze v inscenaci „Asi jsme špatně odbočili…“
a soubor Je to tajný! Čestné uznání za obrazové zpracování antického mýtu „Daidalos“.
Všem souborům i jednotlivcům za jejich práci hodně moc děkuji.
Jarka Holasová, učitelka literárně dramatického oboru ZUŠ
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Grab the Reader! Na Gymnáziu J. Žáka v Jaroměři se to daří.
„Grab the Reader“, volně přeloženo „Zaujmi čtenáře“, je celostátní soutěž pro základní a střední školy, jejímž cílem je podpořit školy při založení nebo rozšíření knihovny se zjednodušenou
anglickou četbou.

Zájem ze strany škol každoročně roste. Do letošního, již sedmého
ročníku, se přihlásilo téměř 70 škol z celé České republiky. Jsme
proto nesmírně potěšeni, že se nám v tak veliké konkurenci podařilo uspět a jsme jednou ze tří škol, které byly letos vybrány.
„Žádost Vaší školy patří mezi nejlépe zpracované a splňuje naši představu o tom, k čemu a za jakých podmínek by měla knihovna škole sloužit. Proto jsme se rozhodli podpořit Vaši školu při vytváření
anglo-jazyčné knihovny,“ stojí v mailu od paní ředitelky Nadačního
fondu Prague Post, paní Šimony Huitric.
Projekt „Grab the Reader“ vznikl za spolupráce Nadačního fondu
Prague Post s nakladatelstvím Macmillan Education v roce 2011
a klade si za cíl pozvednout výuku angličtiny na školách. Aby se
škola mohla do projektu zapojit, jsou nezbytné dva kroky – vyplnit
žádost a zpracovat plán jedné vyučovací hodiny s využitím anglické četby. V žádosti škola prezentuje své stávající aktivity a nabídku

na poli anglického jazyka a představí svou vizi, jak tyto bude dále
v budoucnu rozšiřovat a zlepšovat. Nedílnou součástí je také popsání představy, jak bude škola získanou anglickou knihovnu v budoucnu využívat, aby přispěla k zatraktivnění a dalšímu zkvalitnění
výuky angličtiny.
Pro naši školu, a hlavně pro naše studenty, znamená vítězství
v této soutěži rozšíření naší stávající anglické knihovny o dalších
70 titulů napříč všemi úrovněmi. V tom je právě tato knihovna
skvělá. Nedisponuje jen tituly v původní nezkrácené verzi, ale
hlavně takzvanými upravenými, zjednodušenými verzemi vhodnými pro různé stupně pokročilosti. Začít číst v angličtině tak můžou
studenti už v primě, tj. 6. třídě, a jak se jejich angličtina postupně
zlepšuje, stoupají po pomyslném žebříčku obtížnosti výš. Proto
jsme také do výběru titulů, které naše škola obdrží, nechali promluvit studenty, aby tituly co nejvíce odpovídaly zájmům a očekávání mladých lidí.
Jak všichni rodiče i učitelé vědí, není v době moderních technologií
snadné nadchnout mladé lidi pro čtení. Zdá se, že kombinace čtení
a cizího jazyka má své kouzlo a studenty baví. Jsou pyšní na to,
když zvládnou přečíst knihu v angličtině, a navíc si naprosto přirozeně a zábavnou formou rozšíří slovní zásobu, zlepší gramatiku,
něco nového dozvědí a něco nového zažijí. Jak jednou řekl britský spisovatel Roald Dahl: „Pokud se v životě chcete někam dostat,
musíte přečíst spoustu knih.“ A studenti to vědí a čtou. Také díky
tomu se dostavují krásné výsledky v podobě umístění v okresních
a krajských kolech olympiád z jazyků i jiných předmětů. Letošním,
zatím největším, úspěchem je postup studenta tercie do celostátního kola Olympiády v anglickém jazyce.
Gratulujeme a přejeme jemu i všem ostatním studentům radost
a nadšení do další cesty za vzděláním a také mnoho hezkých chvil
s knihou.
Mgr. Julie Němečková, Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř

J a k j s me p ř i v í t a li ja ro
Na první jarní měsíc jsme se opravdu těšili. Před velikonočními
svátky se nástěnky naší školy rozsvítily pestrými barvami.

Nejprve ale bylo nutné vyrazit do probouzející se přírody, natrhat
větvičky a naučit se uplést pomlázku alespoň z osmi proutků. Dalo
nám to hodně práce, ale ti nejšikovnější si nakonec domů hotové
dílo přece jen odnesli.
Na výstavu Velikonoční tradice, která se konala v Dobrušce, jsme
poslali vlastní výrobky. Museli jsme se naučit zdobit velikonoční
vajíčka, až se nám podařilo, za pomoci našich paní učitelek, pře-
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krásně vyzdobit celý strom a zhotovit ptačí hnízdo.
Podívali jsme se i do josefovské knihovny, kde jsme si povídali
o významu Velikonoc pro všechny křesťany, dozvěděli se, které
knížky si můžeme o těchto svátcích přečíst a naučili se některé
lidové koledy.
Nejmenší děti ze speciálních tříd navštívili v březnu josefovskou
mateřskou školu a podívaly se na loutkové představení pohádky
Mauglí.
Pokračoval také plavecký výcvik pro žáky prvního stupně. Přesto,
že jezdíme každý týden linkovým autobusem do krytého plaveckého bazénu až do Náchoda, zájem dětí stoupá a některé už dělají
v plavání významné pokroky.
Na závěr bychom chtěli připomenout tradiční letitou spolupráci
naší školy s Městskou policií v Josefově. Děti se vždy velmi těší, až
se u nás objeví strážník v uniformě a přijde na besedu. V březnu
jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí, například jak jezdit po
ulici na kole, jak se chovat v silničním provozu. Už víme, co je to
kriminalita, záškoláctví, jaké jsou postihy a co je a co není správné
chování. Velké poděkování si zaslouží strážmistr Mgr. Miroslav Kucej a strážmistr Ondřej Klevcov, DiS.
Mgr. Luděk Sychra, učitel PrŠ, ZŠ a MŠ Josefa Zemana Náchod, detašované pracoviště Josefov
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O s ad n í v ý b o r S emon ice
a ví tá n í j a r a

Když jsme v polovině března začali připravovat Vítání jara v Semonicích, rtuť teploměru ani na chvilku neopouštěla hodnoty
pod bodem mrazu a myšlenky na jaro měly nádech spíše science fiction.
Jakou radost nám potom udělalo
počasí předposlední březnovou
sobotu, na kterou tato tradiční
akce v tomto roce připadla. Obloha se vyjasnila, odpoledne prozářily sluneční paprsky, a i teplota
jako by naznačovala, že se jaro
opravdu blíží.
Program přilákal řadu nadšenců bez ohledu na věk. Malí i velcí
uplatňovali beze zbytku svůj tvůrčí potenciál a pod jejich rukama
vznikala díla přímo profesionální.
V cibulových slupkách se barvila
vajíčka, aby byla následně ozdobena voskem. Řada návštěvníků se rozcházela do svých domovů
s vlastnoručně vytvořeným věncem na dveře. Dekorace na velikonoční stoly byly plné barev a z více než stovky připravených
perníčků nezbyl jediný...
Děti si je krásně nazdobily cukrovou hmotou a "pyšně" odnes-

ly. Zda tyto voňavé dobroty skutečně "dožily" Velikonoc, nám
bohužel není známo. Co však víme jistě je skutečnost, že velikonoční tradice nevymřely, že stále oslovují lidi napříč všemi generacemi a v neposlední řadě také spojují. Lidé se sejdou, společně
tvoří, vyprávějí si, vzpomínají, a to je věc, která má v dnešní době
veliký smysl.
Vítání jara probíhalo na evangelické faře v Semonicích, kterou
jsme za tímto účelem mohli využít. Velké poděkování směřujeme panu faráři Žárskému a staršovstvu místní evangelické obce.
Již týden po Velikonocích probíhala v Semonicích další obvyklá
akce, a to jarní beseda s cestovatelem. Druhou dubnovou neděli
se s námi o své zážitky z cest podělili manželé Špačkovi. Tentokrát jsme měli možnost dozvědět se něco nového především
o Krétě. Část besedy pak byla také věnována jejich návštěvě
Říma. Krétu zná většina z nás jako prázdninový ráj, kdy na stránkách katalogů cestovních agentur vidíme pláže a moře. Naši
cestovatelé však na Krétě trávili přelom roku, kdy tento krásný
ostrov není zaplaven tisíci turistů a obvyklé cíle prázdninových
návštěvníků spíše zejí prázdnotou... O to zajímavější pak jejich
vyprávění bylo. Manželům Špačkovým děkujeme za čas, který
nám věnovali, přejeme jim hodně nových zážitků z plánovaných
cest a budeme moc rádi, pokud se o ně s námi opět v budoucnu
podělí.
Za Osadní výbor Semonice, Lucie Kubálková

O po h á r st a r o st y měs t a Ja roměře
v tr o j ko v ém ma riá š i pro rok 2 0 18

Čtyřkolová soutěž v trojkovém mariáši O pohár starosty města
Jaroměře pro rok 2018 byla zahájena prvním kolem v sobotu 10.
března a pokračovala druhým kolem v sobotu 14. dubna v jaroměřské restauraci Růžovka.
V prvním kole se v dopoledních hodinách na místo konání dostavilo celkem třicet hráčů převážně z Jaroměře, nejvzdálenější
účastníci přijeli až z Litoměřic. Není bez zajímavosti, že se mariášového klání zúčastnily i dvě ženy a hrály velmi dobře. Po
pětihodinovém zápolení zvítězil Karel Dvořák ze Šestajovic, druhé místo obsadila Jitka Vítková z Horní Brusnice, třetí místo Rudolf Kunta z Běluně. Další pořadí: 4. Bohumil Vašíček (Jaroměř),
5. Vladislav Kedzior (Velký Osek), 6. Rudolf Ptáček, 7. Josef Dušek (oba Jaroměř), 8. Petr Wache (Zvole), 9. František Dvořák
(Jaroměř), 10. Richard Hajzler (Hradec Králové). Z jaroměřských
hráčů se do první patnáctky vešli ještě na 12. místě Zdeněk Novotný a na 13. Jaroslav Borůvka.
V druhém kole při účasti 23 hráčů (nejvzdálenější hráč z Turnova) obsadil první místo Vlastimil Petera ze Dvora Králové n. L.,
druhá v pořadí byla Jitka Vítková (úspěšná i v prvním kole), a na
třetím místě skončil Jaroslav Borůvka. Další pořadí: 4. Josef Dušek, 5. Miloš Kořínek (Dvůr Králové n. L.) 6. Jaroslav Martinec,
7. Rudolf Ptáček, 8. Lubomír Derner (všichni Jaroměř), 9. Zdeněk Texl (Turnov), 10. Ladislav Rudolf (Dvůr Král. n. L.). Umístění jaroměřských hráčů: 11. Viktor Vich, 12. Zdeněk Novotný,
14. František Dvořák a na 15. místě Jiří Poslt.
Po součtu výsledků je po druhém kole v čele soutěže Jitka Vítková se ziskem 53 b., druhý Josef Dušek získal 44 b., třetí Rudolf
Ptáček 42 b. Pořadí na dalších místech: 4. Karel Dvořák 40 b.,

5. Jaroslav Borůvka 39 b., 6. Miloš Kořínek 36 b., 7. Bohumil
Vašíček 34 b., 8. Rudolf Kunta 32 b., 9. František Dvořák 32 b.,
10. Zdeněk Novotný 31 b. Z jaroměřských hráčů je na 14. místě
ještě Lubomír Derner se ziskem 23 b.
Pořadatel soutěže spolek Trojka Jaroměř děkuje sponzorům
Městu Jaroměř, pekárně Beas Choustníkovo Hradiště, restauraci Růžovka a firmě Profimarket Rund Jaroměř za podporu turnaje, hráčům za účast.
Příští – třetí kolo této soutěže, se koná v sobotu 20. října 2018
opět v restaurace Růžovka. Všichni příznivci a zájemci o tuto hru
– jste srdečně vítáni.
Za spolek Trojka Jaroměř, Josef Dušek
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Umělecká kolonie Bastion IV – Měsíc naplněný po okraj, přijďte upít...
V májovém měsíci pro vás s láskou a velkým nadšením chystáme mnoho zajímavých událostí.
Ve dnech 4. května a 10. až 11. května se na vaši účast těší Minifestival dokumentárních filmů, který proběhne ve zdech Bastionu IV (Okružní 242, Josefov). V pátek 4. května začínáme
v 18 hodin filmem Sonita. Budete vtaženi do příběhu afgánské dívky, která má svůj vysněný životní cíl, neslučující se však
s budoucností ve formě dohodnutého sňatku, který pro ni naplánovali rodiče. Ve čtvrtek 10. května od 18 hodin se můžete
těšit na film s názvem Gayby baby, který mapuje běžné radosti
i starosti dětí, jimž osud nadělil oba rodiče stejného pohlaví.
Vpátek 11. května jsou pro vás připraveny hned dva filmy: v 17
hodin začínáme snímkem Zemřít pro design, který divákům
představí odvrácenou tvář výroby moderní chytré elektroniky, kde smrt je „vedlejším“ účinkem, o kterém se nemluví. Od
19 hodin pak bude promítán film A plastic ocean, který vám
ukáže, kam až zvládne docestovat váš odpad a jaké důsledky
pro život v oceánech tyto plastové „zájezdy k moři“ mají. Návštěvníci budou mít možnost ochutnat výborné vegetariánské
občerstvení. A pozor, vstupné na promítání je ZDARMA!
Byly snad doby, kdy Josefov připomínal opuštěný ostrov, a odmyslíme-li si podzemní chodby, návštěvníci do tohoto města
zavítali spíš omylem… Takové časy jsou ale naštěstí za námi
a myslím, že každý už si všiml, kolik života teď bývalou pevností proudí. Rozhodně si toho všimli „přespolní“, takže v květnu
naši Uměleckou kolonii na pár dnů poctí svou návštěvou malíři
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z Ostravy. S jejich tvorbou se pak budete moci seznámit na jednodenní výstavě 9. května (od 18 hodin), která bude doplněna
besedou s promítáním.
Výtvarnému umění bude věnována i výstava Martina Paděry,
původním zaměřením brusiče skla, který zdejší veřejnost seznámí se svou tvorbou při vernisáži 25. května (od 18 hodin).
Čekají vás působivé obrazy v působivém prostředí, úvodní slovo J. Bažanta a vystoupení kapely TLUPA TLAP.
A protože jsme slíbili, že s příchodem teplejších dnů se můžete těšit na pravidelné bleší trhy (pořádané naší členkou Bárou
Smékalovou), s radostí hlásíme, že v sobotu 26. května jsou
vrata Bastionu IV pro vás i vaše blechy dokořán. Přijďte prodávat, nakupovat nebo vyměňovat cokoliv, co se vám doma
bez užitku válí. Možná budete překvapeni, kolik pokladů objevíte, nebo naopak kolika „zbytečností“ se mžikem oka zbavíte.
Žádný poplatek od „prodejců“ nevybíráme, jen přijďte včas,
abyste si vybrali místo, které vám bude vyhovovat. Začínáme
už v 10 ráno. Vyměňovat blechy si můžete až do 16. hodiny odpolední, ale pokud se vám u nás zalíbí, třeba nepohrdnete ani
následným posezením u ohně…
Na závěr připojujeme ještě pozvánku na tradiční ochutnávku
italských vín, která proběhne v pátek 1. června od 19 hodin. Těšit se můžete na vynikající vína, hudební doprovod, příjemnou
společnost a nádherné prostředí galerie Prachárny.
Přejeme, ať v květnu jen kvetete!
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Karlová

2018

Sport

Wi nn w ell C up 20 18
Me mo ri á l J osef a Ves eléh o

Ve dnech 29. 3. – 1. 4. 2018 se na ZS v Jaroměři uskutečnil mezinárodní turnaj WINNWELL CUP 2018.

V pátek navečer, jako již tradičně, proběhly dovednostní soutěže nazvané SABE SKILLS COMPETITIONS:
Nejrychlejší hráč:
Nejrychlejší tým:		
Nejpřesnější střelec:
Nájezdy – hráč:		
Nájezdy – golman:
Turnaj v minihokeji:

Již 17. ročník mezinárodního hokejového turnaje mladých hokejistů o pohár města Jaroměře za podpory starosty města Jaroměře pana Ing. Jiřího Klepsy.
Během 4 dnů jsme viděli spoustu perfektních střetnutí, ve kterých se všichni ve své hokejové kariéře posunuli o kousek dál.
Důkazem jsou snad nejvyrovnanější zápasy finále a o 3. místo
jaké pamatuji a několik soubojů končících na nájezdy nebo
v prodloužení.
Konečné pořadí turnaje:
1) Mountfield H. Králové
2) Jungadler Mannheim
3) HC Vítkovice Ridera
4) HCM Jaroměř
5) East Bohemia

6) TJ HC Bílí Tygři Liberec
7) HC Frýdek Místek
8) HC AZ Havířov
9) HC Příbram
10) HC Stadion Vrchlabí

Matěj Fojtík (HC Vítkovice Ridera)
HCM Jaroměř
Štěpán Černý (East Bohemia)
Tobi Krestan (Jungadler Mannheim)
Sasha Pitaev (Jungadler Mannheim)
Jungadler Mannheim

Dále byly na slavnostním vyhlášení turnaje vyhodnoceny individuální ocenění:
Ondřej Špírek (HC Vítkovice Ridera)
Nejlepší brankář:
Nejlepší obránce:
Matěj Pelikán (HCM Jaroměř)
Nejlepší útočník:		
Denis Root (Jungadler Mannheim)
Nejlepší hráč:		
Kryštof Kulhánek (Mountfield HK)
Vítěz kanadského bodování:
			
David Rozsíval 7+10 (TJ Bílí Tygři Liberec)
Nejlepší střelec:
Adrien Bartovič – 9 g, (TJ Bílí Tygři Liberec)
Součástí turnaje byla charitativní akce pro dětský domov a základní školu speciální v Jaroměři. Formou dobrovolného vstupného, částkou ze startovného každého mužstva a doprovodnou akcí – hod pukem, se vybralo krásných 14.904 Kč.
Děkuji všem, kteří se podíleli na turnaji organizačně, celé naší
rodině, děkuji týmům za to, že si právě náš turnaj vybraly, děkuji společnosti HEJDUK SPORT, která náš turnaj zaštiťuje a dodala krásné hokejové ceny. Děkuji společnosti SABE sportovní
poháry a ceny, díky níž si kluci odvezli domů kromě skvělých
zážitků i nádherné trofeje a medaile. Děkuji městu Jaroměř za
podporu hokeje v našem městě, panu starostovi Ing. Jiřímu
Klepsovi za proslov a děkuji i klubu HCM Jaroměř, že se na organizaci podílel. V neposlední řadě děkuji i Vodní záchranné
službě ČČK Náchod za poskytnutí zdravotního dozoru.

Cenu Josefa Veselého obdržel tým HCM JAROMĚŘ.

Za organizační tým, ředitel turnaje Tomáš Veselý

Ná r od n í p oh á r v Allka mpf -jit s u

Dne 7. 4. 2018 se závodníci oddílu Drak, při ŠSK Jaroměř, zúčastnili Národního poháru v bojovém umění Allkampf-jitsu.

Celá výprava si vedla výborně a v konkurenci 120 závodníků
z různých krajů ČR byl výsledkem zisk 5 zlatých, 2 stříbrných

a 2 bronzových medailí. Totu cestou bychom chtěli poděkovat
především trenérům, rodičům za podporu svých dětí, a také
městu Jaroměř, které klub finančně podporuje.
1. místo:
		
		
		
		

Adam Koryta - 8. kyu
Denis Jirka - 8. kyu
Viktor Beneš - 9. kyu
Daniel Tulak - 10. kyu
Marek Škop - kategorie bez kyu

2. místo:
		

Jindřich Šejvl - 9. kyu
Šimon Hrobský - 10. kyu

3. místo:
		

Karel Jelen - 10. kyu
Kryštof Allmer - 9. kyu
Mgr. Pavel Palička, ŠSK Jaroměř
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KVĚTEN

Mažoret k y C a r men
a n o v á sezó n a 20 18

Pomalu se nám blíží nová soutěžní sezóna 2018. I tento rok
nás čekají postupové a nepostupové soutěže a my se co nejpečlivěji připravujeme.

holetou a zkušenou porotkyni paní Ing. Martu Štěpánovou. Ta
se nám věnovala celý víkend, kritickým okem shlédla nejen již
nacvičené formace, ale také nás upozornila na správnou techniku v provedení jednotlivých gymnastických prvků. Celé dvoudenní soustředění bylo náročné a vyčerpávající. Trénovaly jsme
různé a nové prvky jak s pompomy, tak s tyčkou.
Teď jsme nabité novými dovednostmi, informacemi a zkušenostmi a již se těšíme na soutěže. V této sezóně budou naše
nejzkušenější (seniorky Carmen 1) soutěžit se skladbami VELKÝ
MIX SENIOR a Kadetky (Carmen 2) se letos předvedou poprvé
s formací VELKÝ MIX KADET. Některé dívky také budou soutěžit v SOLOFORMACÍCH (sóla, dua tria, miniformace) zde budeme moci vidět všechny kategorie Děti, Kadetky i Seniorky.
Z postupových soutěží nás čeká REGION CUP ve Stochově, který se koná 21. 4. 2018. V případě postupu FINÁLE ČECH A MORAVY v Jaroměři, které se koná ve dnech 25. – 27. 5. 2018.

V říjnu, kdy nám začaly opět po prázdninách tréninky, jsme se
sešly v hojném počtu a začaly poctivě trénovat. Kromě řádných
a mimořádných tréninků nám trenérky zorganizovaly také víkendové soustředění. V únoru nám pozvaly do Jaroměře dlou-

A pokud se nám zadaří můžeme postoupit na MISTROVSTVÍ
EVROPY 2018.
Mažoretky Carmen při DDM Klíč Jaroměř, 15. 4. 2018

Slavnostní galavečer 12. ročníku jaroměřské PROST FINE LIGY firem 2018
V sobotu 25. 3. 2018 se uskutečnil již tradičně, v důstojnické
besedě PDA v Josefově, slavnostní galavečer 12. ročníku jaroměřské PROST FAIN LIGY firem 2018.
Na tento slavnostní galavečer zavítalo
na 260 hostů z řad osobností, majitelů
a manažerů firem, v neposlední řadě
pak hráčů všech týmů této ligy.
Bez diskuze nejvýznamnějším hostem
byl nejlepší fotbalový střelec české
a československé historie Jan Koller,
který momentálně žije ve Francii. Nutno říci, že takto významného sportovního hosta Jaroměř dlouho nehostila.
Průběh večera pak zpestřilo hudební
vystoupení zpěvačky MARQET (Markéta Plecháčová), která je veřejnosti
spíše známa pod svým minulým názvem VERONA.
Tradičními váženými hosty byl pak například starosta města,
pan Jiří Klepsa. Dále předseda VV KFS KHK, pan Václav Andrejs,
či pan Karel Brendl, majitel firmy PROST, která je generálním
partnerem Jaroměřské PROST FAIN LIGY firem 2018.
V průběhu večera došlo k předání cen všem týmům a nejlepším
jednotlivcům této halové ligy firem.
Celý večer se pak nesl v duchu módy a hudby 20. let a tímto večerem provedla přítomné hosty moderátorská dvojice Hanka
Poskočila (dříve Donosilová) a Pavel Schröfel.
Po hudebním vystoupení MARQET a slavnostním rautu pak následovala after party v podání DJ FERBASE.
Jiří Lebedinský
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Soutěžte s osobnostmi Královských věnných měst
Cestujete a soutěžíte rádi? Pokud ano, tato informace je přímo
pro Vás!
Zapojte se do soutěže o atraktivní zážitky v devíti Královských věnných městech (Dvůr Králové n. Labem, Hradec Králové, Chrudim,
Jaroměř, Mělník, Nový Bydžov, Polička, Trutnov, Vysoké Mýto).
Otázky a podmínky soutěže hledejte na www.vennamesta.cz.
Soutěž probíhá od 6. 4. do 16. 9. ve třech kolech. Když zodpovíte
správně všechny tři otázky, zařadíte se do slosování o ceny, které
proběhne do dvou týdnů od ukončení soutěžního kola. A navíc,
kdo zodpoví všech devět otázek ve třech soutěžních kolech, zařadí se do závěrečného slosování o VIP ceny!
Správné odpovědi na otázky naleznete na webových stránkách
Královských věnných měst anebo v aktuálním vydání časopisu
Moje země, kde ve třech číslech za sebou vyjdou články o věnných
městech na téma „osobnosti“.

P oz vá n í k so u se d ům
O b l as t n í C h a ri t a Č erv en ý Kos t elec
Šikovné ruce a otevřená srdce pro hospic 2018 aneb lidé lidem.
Oblastní charita Červený Kostelec v dubnu otevřela
13. ročník soutěže o nejnápaditější výrobek. Pojďte vyrobit něco
hezkého a současně pomoci nemocným v Hospici Anežky České,
budete vítáni! Z výrobků bude v říjnu uspořádána prodejní výstava. Výrobky můžete předávat do čtvrtku 27. září 2018 osobně nebo
prostřednictvím pošty na adresu: Oblastní charita Červený Kostelec, ulice Manželů Burdychových 245, PSČ 549 41 Červený Kostelec, s označením soutěže: „Šikovné ruce pro hospic“. Podrobné
informace na www.hospic.cz.

Jaké Vás čekají odměny? Těšit se můžete na ceny, které věnují jednotlivá Královská věnná města. Vyhrát můžete zajímavé dárkové
předměty, ale i vstupy do historických objektů a mnoho dalších
překvapení.
KVM Vám přejí štěstí a samé správné odpovědi!

Podpořte 16. května již 22. ročník Květinového dne!
Také v tomto roce se uskuteční již 22. ročník celonárodní veřejné sbírky Květinový den s označením Český den proti rakovině
2018. Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem, pomozte prosím 16. května i vy!
MUDr. Vladimír Müller, Liga proti rakovině Náchod

Seminář „Výstup na horu manželství".
Oblastní charita Červený Kostelec vás srdečně zve na seminář „Výstup na horu manželství“ (exercicie s P. Eliasem Vellou
OFM Counv.), který se koná 19. až 23. 5. 2018 v kině Luník v Červeném Kostelci. Prezence 19. 5. od 7:30 hod., podrobnosti na www.
ochck.cz. Seminář nabízí posluchačům podstatné rady pro zdravý
manželský život.

Koncert Novoměstské filharmonie.
Oblastní charita Červený Kostelec vás srdečně zve na benefiční koncert Novoměstské filharmonie s pořadem „Jména postav v hudbě“, který se koná 26. 5. 2018 v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 18 hodin. Výtěžek pomůže nemocným v Hospici
Anežky České. Novoměstská filharmonie přijíždí s Carmen, Faustem i Forrestem Gumpem. Hosty večera budou koncertní mistr
a sólista Symfonického orchestru českého rozhlasu Petr Zdvihal
a sopranistka Teplické konzervatoře Václava Štěpánová. Těleso
zkušeně vede dirigent Jaroslav Rybáček. Podrobné informace naleznete na www.hospic.cz
Eva Wagenknechtová, public relations

19. května 2018 se koná Velichovské putování (od 8 do 10 hod.
na velichovském fotbalovém hřišti). Pojeďte s námi. Více informací na www.velichovskeputovani.cz.
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Ak ce n a h ra d ech a zá mcích
k vě te n 2 0 1 8
1. a 8. května – státní zámek Náchod.

a orchestru pod vedením Víta Havlíčka (www.hospital-kuks.cz).

Prohlídky reprezentačních pokojů Piccolominiů se sníženým vstupným pro všechny návštěvníky. Od 9 do 16 hodin (www.
zamek-nachod.cz).

Od 25. května – státní zámek Opočno.

4. - 7. května – státní zámek Ratibořice.
Výjimečně, pouze během těchto mimořádných prohlídek, budete mít možnost spatřit zámecké interiéry osvětlené tak,
jak je vídali jejich obyvatelé před 200 lety. Na závěr pro Vás bude
připraveno posezení u šálku černé kávy a jablečného závinu. Začátky prohlídek: 20.30, 21.00, 21.30 hodin. Vstupné: jednotné 150
Kč. Vstupenky je nutno rezervovat předem 491 452 123, e-mail:
info@zamekratiborice.cz (www.zamek-ratiborice.cz).

4. - 8. května – státní zámek Hrádek u Nechanic.
Květiny pro kamenného motýla. První ročník květinové výstavy v rámci základního okruhu reprezentačních místností
„Leska a sláva Harrachů“ v přízemí zámku (www.zamek-hradekunechanic.cz).

8. května – státní zámek Opočno.
Dětská míle v opočenském zámeckém parku. Běžecké
závody pro děti od 2 do 15 let a rodiče všeho věku. Kontakt na
pořadatele: H. Hoder, tel. 725 685 027, e-mail: HHoder@seznam.
cz. Více informací na: www.zamek-opocno.cz.

25. května – hospitál Kuks.
Noc kostelů. Mezinárodní svátek doprovázený speciálními prohlídkami a koncerty Královédvorského chrámového sboru

Výstava na zámeckém nádvoří představí vývoj opočenské zámecké budovy, který se pro nedostatek pramenů daří až
v poslední době rozkrývat ze sekundárních zdrojů. Akce konaná
u příležitosti oslav výročí 950 let od první zmínky o opočenském
hradišti. Slavnostní otevření výstavy dne 25. 5. 2018 od 17.00 hod.
(www.zamek-opocno.cz).

26. května – státní hrad Bezděz.
„Noc hradních kaplí, aneb ve stínu májové noci“. Šermíři
Bibus spiritus uvádí představení „O velkém nepřátelství Peregrina
Puše“. Martin Maxa – koncert známého zpěváka. Artistické Duo
Aventyr – Ohňová show. Kaple nasvícená jen svíčkami, výhled
z věže do noční krajiny (www.hrad-bezdez.eu).

Od 26. května – státní zámek Opočno.

Archeologické exponáty opočenského zámku. Prezentace běžně nevystavovaných exponátů, tentokráte z okruhu archeologie. Nechybí ani kuriozity jako vzácný historický ruční granát z pálené hlíny nebo (údajný) meteorit nalezený na Dobříši.
Exponáty byly vesměs zakoupeny na aukcích nebo nalezeny na
panstvích Colloredo-Mannsfeldů. Akce u příležitosti výročí 950 let
od první zmínky o místním hradišti. Výstavu bude možné zhlédnout pouze v rámci prohlídek I. a III. okruhu. Cena prohlídky se
akcí nenavyšuje (www.zamek-opocno.cz).
Mgr. et Bc. Lucie Bidlasová, tisková mluvčí NPÚ

Akce na květen 2018 v Královských věnných městech
Dvůr Králové nad Labem
KRÁLOVÉDVORSKÝ MAJÁLES
30. 4. 2018
www.hankuv-dum.cz
VÝSTAVA: MLADÍ UMĚLCI
13. 4. – 13. 5. 2018
www.muzeumdk.cz
ZUŠ OPEN, CELOSTÁTNÍ HAPPENING
24. 5. 2018
www.zusdk.cz
Hradec Králové
STŘEDOEVROSPKÝ JAZZOVÝ MOST
1. 5. 2018
www.adalbertinum.cz
HELICOPTER SHOW
11. – 12. 5. 2018
www.helicoptershow.cz
NA JEDNOM BŘEHU – 16. ROČNÍK WORLD
MUSIC FESTIVALU
25.
16 – 26. 5. 2018

www.najednombrehu.cz
Chrudim
STAVĚNÍ MÁJE A POSLEDNÍ OTEVÍRÁNÍ
ÚSTŘIC
1. 5. 2018
www.chrudimsobe.cz
Mělník
SVATOTROJICKÁ POUŤ
27. 5. 2018
www.melnik.cz
Nový Bydžov
POCHOD NA HRÁDEK
5. 5. 2018
www.klicperka.cz
NOTA BENE - FESTIVAL PĚVECKÝCH SBORŮ
12. 5. 2018
www.novybydzov.cz

Polička
HRADNÍ JARMARK NA SVOJANOVĚ
5. – 6. 5. 2018
www.svojanov.cz
MARTINŮV FEST
6. – 27. 5. 2018
www.tyluvdum.cz
Trutnov
MĚSTSKÉ DRAČÍ SLAVNOSTI
4. – 5. 5. 2018
www.trutnovmestodraka.cz
TRUTNOVSKÉ VINAŘSKÉ SLAVNOSTI
26. 5. 2018
www.vinaritrutnov.cz
Vysoké Mýto
NOC V GALERII a NOC KOSTELŮ
25. 5. 2018
www.katolik.vmyto.cz
Více informací na www.vennamesta.cz
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Vyš l a B i b l i o g r a fie Jiříh o U h líře

Jen málokterá profese či náročnější lidská činnost se dnes obejde bez informací a navíc náležitě utříděných. Obecně se práci
s daty věnuje informační věda a jedním z jejích oborů je bibliografie, která se zabývá systematickými seznamy knih, časopisů
a dalších publikačních výstupů.
Například ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové tuto
činnost vykonává celé oddělení, které ročně zpracuje okolo
5 000 bibliografických záznamů. Hojně je využívají studenti, vědci a nejrůznější badatelé, kteří si ovšem pořizují i své bibliografické záznamy dle oboru svého zájmu či konkrétní práce.
K tvorbě bibliografií různě tematicky zaměřených lze ovšem
přistoupit jako ke svébytné badatelské práci a v ní svým zaujetím pro sběr a třídění dat dosáhl té nejvyšší oborové úrovně
PhDr. Jiří Uhlíř. Však bibliografie patří k významným položkám
jeho bohaté publikační činnosti. Dlouholetou systematickou
práci nyní dovršil autorskou bibliografií své vlastní publikační produkce. Zásluhou města Jaroměře vyšla v březnu letošního roku tiskem pod titulem "Bibliografie Jiřího Uhlíře 1954
– 30. 6. 2017". Kniha je důstojným připomenutím a oceněním
zásluh autora, bude však velmi užitečnou pomůckou ke studiu
starší, a hlavně novější historie Jaroměřska a dalších míst našeho kraje. Připravit publikaci s tisíci daty o rozsahu 409 stran bylo
velmi náročné. Nejpracnější bylo přepsat údaje z papírových katalogizačních lístků do počítače a vytvořit velmi potřebné rejstříky. Většinu práce za pomoci své manželky vykonal Jiří Uhlíř,
na konečné podobě publikace se pak podílely pracovnice městského úřadu Ing. Bohumila Steklá a Ing. Eva Srkalová. V tiráži je
zmíněna i spolupráce městské knihovny. Knihu vytiskla ve velmi

dobré kvalitě jaroměřská Tiskárna TISK AS s.r.o. Na první pohled
zaujme i elegantní obálka s podobenkou autora od akademického malíře Jiřího Škopka. Zájemci si knihu mohou zakoupit
v městském muzeu (Husova ul. 295, Jaroměř).
Co vše Uhlířova bibliografie obsahuje? Především 2854 anotovaných záznamů systematicky roztříděných do několika věcných
oddílů. Uživatelům poskytuje přehled Uhlířových vlastivědných
publikací, tematických bibliografií a seriálů zaměřených především na regionální historii. Některé záznamy jsou doplněny
údaji o vyšlých recenzích. Bibliografie dále obsahuje dlouhou
řadu článků věnovaných lesnickému školství, významným, nejen regionálním osobnostem, ale také, což je třeba vyzvednout,
aktuálnímu dění v kraji. Je nutné též zmínit informativní články,
kterými Jiří Uhlíř mapoval rozsáhlou regionální literaturu (většinou vlastivědného obsahu). Tyto drobnější, ale cenné práce,
byly zveřejněny v nejrůznějších denících, časopisech a sbornících. Pro mnohé může být překvapením i soupis Uhlířových autorských dokumentárních 8 mm filmů. Samozřejmě nechybí ani
soupis početných článků o Jiřím Uhlířovi. Při rozsahu publikace
každý ocení abecedně uspořádané rejstříky. Nejrozsáhlejší je
rejstřík osob, které jsou v záznamech zmíněny, následují rejstřík zeměpisných údajů, rejstřík věcný a soupis Uhlířových spoluautorů. Bibliografii doprovázejí résumé v angličtině a němčině.
Závěrem nelze než Uhlířovu bibliografii doporučit všem, kdo se
jakkoliv zajímají o minulost a současnost našeho kraje. Rád přiznávám, že Uhlířovy práce patří pro svou spolehlivost k mým
často používaným informačním zdrojům a mezi ně se jistě zařadí
i jeho nová kniha.
PhDr. Pavel Mertlík

P oby t y h umo r i st y Ja ros la v a Ha š ka
2 . dí l

Před 95 lety, dne 3. ledna 1923, zemřel v Lipnici nad Sázavou
spisovatel Jaroslav HAŠEK (1883-1923), který zde psal, ale nedopsal svůj satirický román Osudy dobrého vojáka Švejka za
světové války (1921-1923).
J. Hašek v Jasenné žil na Hrnčířově
usedlosti čp. 28 na konci obce směrem
k Šestajovicím a přespával ve studentském pokojíku. Zdržel se zde asi měsíc.
Veselé příhody ze žní u Hrnčířů a Samků
(Anička Samková byla Hrnčířova nevěsta) vylíčil v groteskní a mystifikační humoresce "Nebezpečný pracovník" (Humoristické listy, 28. 8. 1914, s. 488-489),
kde se vysmál sám sobě, své nešikovnosti při zemědělských pracích, takže
se stává druhým lidem až nebezpečný.
Z Jaroměřska vytěžil celkem čtyři humoresky, z nichž nejzdařilejší je vedle Nebezpečného pracovníka asi elegicky melancholická, skutečně umělecká humoreska "Kaťouráci" (Světozor 31. 12.
1914, s. 2-4), což je nářeční slovo označující rasíky, kteří zabíjeli
psy a z jejich kůží zhotovovali řemínky k cepům na mlácení obilí.
Jak už bylo řečeno, Hašek pravděpodobně v Jasenné literárně
tvořil, houbařil, kuchařil, navštěvoval místní hostince, vyváděl

různé pobuřující taškařice. Například „nachmelený Hašek za velikého rámusení jezdil s trakařem po vsi a budil lidi a ráno ho našli i s
trakařem v příkopě“, jak vzpomínala Ludmila Krkavcová, neteř
V. Hrnčíře, ve svém dopise z 28. 9. 1973 autorovi této statě. Rád
se toulával po okolí (Šestajovice, Libřice, Velká Jesenice). Pobyty v Jasenné byly pro Haška, zvídavého člověka, jistě nejen příjemné, neboť v době stupňujícího se válečného nedostatku byl
zde plně hmotně zajištěn, ale i poučné. Bystrý spisovatel se obeznámil i se zemědělskými pracemi při žních, v nichž si počínal tak
nešikovně, že se svému okolí stával až nebezpečným. Povšiml
si specifik psychiky venkovana i jeho mluvy (nářeční tvary Samků, Balzanů, Sezimů, originální pojmenování kaťouráci). V lesíku
nedaleko Hrnčířova statku houbařil (povídka "Zápas dobra se
zlem", Kopřivy 8. 10. 1914). Při toulkách po okolí byl zaujat chováním psů, na šestajovických lukách v údolí řeky Metuje hejny
čápů (povídka "Podivuhodné dobrodružství indického kačera
v městském parku", Světozor 29. 1. 1915, s. 8-9).
Válečný chaos v nedalekém vojenském Josefově z prvých válečných dnů i válečný ruch na josefovském nádraží nalezly odraz
v úvodních kapitolách samotného Švejka, v němž třikrát cituje
svou oblíbenou vojenskou píseň "Když jsme táhli k Jaroměři".
Text: PhDr. Jiří Uhlíř
Kresba: PaedDr. Blažena Šustrová
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Michal David na koncertech představí nový duet s Markétou Konvičkovou
Michal David se poprvé ve své historii vydává na koncerty pod
širým nebem. Koncerty jsou naplánovány v období od 1. června
do 15. září. Na koncertech se představí nová kapela KVATRO, která bude doprovázet Michala Davida na všech venkovních koncertech.
Michale, čeká Vás open air tour, což je něco nového, jak se na to
těšíte?
„Na tu show se těším moc, protože open air vystoupení
mám rád. Člověk zpívá v přírodě a je tam dobrý zvuk, ten zvuk totiž
hraje dopředu do těch lidí a hraje naprosto čistě. No a na co se nejvíc
těším, tak je ta atmosféra, ty lidi venku se chovají trochu jinak než
v prostředí, které je uzavřený. Je to takové všechno free, ty lidi se
dobře baví, a proto jsem zvolil open air tour. Bylo to i z toho důvodu,
že jsem žádné nedělal, pouze open air koncerty, ale ne tour.“
První zastávka bude 1. června ve Svojšicích, kde celou Tour zahájíte, proč tedy Svojšice?
„Já mám rád celé Čechy, ale ten začátek bude ve Východočeském regionu. Svojšický areál je na ten začátek takový ideální.
Areál je veliký a můžeme si tam vyzkoušet různé věci, které budou
fajn a budou crazy a pak je mohu používat na těch dalších koncertech. Myslím si, že to budou super víkendy. Tentokrát jsem zvolil
víkendy, aby ty lidi přišli na koncert se pobavit a nemuseli ráno vstávat.“
Druhý koncert bude 2. června v Josefově, jak se těšíte do pevnostního města?
„Josefov bude mít pro mě a doufám, že i pro fanoušky speciální atmosféru. My jsme takový hudební gladiátoři, takže k těm
bojovníkům máme blízko. V té pevnosti to určitě bude skvěle hrát.
Já jsem si to googloval a vypadá to moc dobře. Samozřejmě záleží
na publiku, jak se budou chtít bavit, většinou na mých koncertech z
99 % se bavit chtějí a já jsem nadšený, když si to lidi užívají. Fanoušci
zpívají od začátku až do konce a já věřím, že tomu bude i na těchto
koncertech.“

Na které písničky se návštěvníci koncertů mohou těšit?
„Samozřejmě nabídnu ty největší hity, které lidi očekávají.
Chystáme ale také nové směsky. Mám připravenou směs písniček z
Diskopříběhu, bude tam pomalá směs jenom klavírní a speciální host
Markéta Konvičková, se kterou představíme nový duet s názvem
„Už svítá“. Tuto novou píseň momentálně dokončujeme a točíme
na ni klip, dokonce na tento duet máme zajímavou nabídku z německé Chart hitparády, že by měli zájem, takže se to chystáme natočit i
v anglické verzi. Fanouškům představím mou novou kapelu, skupinu
Kvatro, která už se mnou párkrát hrála, ale ne na tour. Myslím, že
těch nových věcí je spousta. Zařazuji do play listu také písničky, které jsem nehrál dvacet let jako třeba Pěsti a po deseti letech zařazuji
píseň Po cestách růžových.“
Michale, chystáte nějakou show?
„Tam to není o nějaké show. To je právě změna na této
tour v tom, že chceme lidem zahrát co nejvíc písniček, koncert bude
delší, než normálně dělám. Bude probíhat přes dvě hodiny a lidé si
mohou na mých stránkách nebo facebooku přečíst, už tam je zveřejněn. To je vlastně také taková novinka, protože jsem to okoukal
od světových kapel. Většinou, když ty velké kapely přijedou, tak už
všichni ví, co budou hrát a zpívat. Lidé si aspoň mohou vybrat, jestli
na ten koncert vůbec jít. Dokonce mi někteří fanoušci píšou, že si ten
play list vytisknou a budou si to kontrolovat, což bude vtipné. Mohu
říct, že tak to bude probíhat, protože ať je to živé vystoupení, tak
dramaturgie tomu musí být dána. My pojedeme přesně podle toho
play listu.“
Lidé se na Vašich koncertech nenudí, a dokonce si zpívají Vaše
hity, jaké to pro vás je?
„Já je bavím. Já osobě tvrdím, že jsem zpěvák-bavič. Když
fanoušci se mnou zpívají ty písničky, tak je to skvělý, protože ta atmosféra je skvělá. Je úžasné vidět pohled šestiletého dítěte a u něho
stojí pětašedesátiletý dědeček, tak je fantastické, jak ten generační
efekt funguje. Na mých koncertech je rádius publika tak široký, že je
to úžasný, když všichni zpívají se mnou.“
Pavel Schröfel

M ě s to J a ro m ěř v y d a lo
z á vě s n ý k a l en d á ř n a rok 2 0 18
Město Jaroměř v prosinci 2017 díky pracovnicím odboru školství,
kultury a tělovýchovy vydalo nákladem 500 výtisků reprezentativní nástěnný kalendář s názvem „JAROMĚŘ – JOSEFOV 2018“.
Kalendář má formát A3 (šířka 42x30 cm) se 13 nádhernými barevnými fotoreprodukcemi uměleckých snímků, včetně zajímavých
leteckých záběrů našeho dvojměstí. Náladové i dokumentárně
umělecké záběry pořídili jaroměřští fotografové Pavel Kratochvíl
a Tomáš Vojtíšek, který vytvořil většinu – devět barevných snímků.
Velkoformátové barevné dokumentární snímky nabízejí objevné
noční pohledy na nábřeží jaroměřského Labe, na zasněžená zákoutí josefovských šancí či pohled na osvětlený nový Komenského most přes Labe, na dubnový splav s nedostatkem říční vody.
Po duši pohladí rozkvetlé záhony květin před budovou divadla.
Neotřelý letecký snímek z ptačí perspektivy mapuje plasticky půdorys pevnosti Josefova či výtvarně vděčný vhled na cihlovou zeď
festuňku. Potěší ptačí perspektiva na jaroměřské náměstí Česko-
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slovenské armády či ptačí vyhlídka na josefovské náměstí s chrámem Nanebevstoupení Páně. Říjen je ve znamení podzimní atmosféry a nálady v jeseni, jež navozuje skupinka stromů s altánkem
v jaroměřských Masarykových sadech. Podobně náladotvorně
působí krajinný záběr na listopadovou josefovskou promenádu
s červenou hmotou pevnostních hradeb. Noční prosincový silvestrovský ohňostroj uzavírá tento pozoruhodný a umělecky líbezný
nástěnný a závěsný kalendář vynalézavých tvůrců – šikovných jaroměřských fotografů.
Jaroměř vydala pozoruhodný, umělecko-dokumentární zdařilý
kalendář na rok 2018, který úspěšně a povedeně propaguje krásy
našeho dvojměstí Jaroměř – Josefov. Záběry jsou skutečně neotřelé, nové i moderní, objevné i neokoukané. Díky pánové Pavle
Kratochvíle, a především Tomáši Vojtíšku. Je dobře nadále pokračovat v této kulturní tradici i v dalších letech.
PhDr. Jiří Uhlíř
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Smírčí kříže u Hubílesa a Číbuze
Dodnes, za posledním domkem Hubílesa, při cestě vedoucí
směrem k Číbuzi, stojí kamenný kříž. Snad jen o dvě stě kroků
dále najdeme kříž druhý. Ten je však bez ramen.
Je jen něco málo přes metr
vysoký a lidé mu odpradávna
říkají Dlouhý kámen. Hodně
dlouho se místní usedlíci přeli
o to, zda jsou to kříže smírčí,
či pouze hraniční mezníky. Nikdo z nich se ale nepodíval do
jejich základů. Tak by se býval
snad spor dal rozhodnout.
Naši předkové totiž kladli pod
základy hraničních mezníků
takové materiály, které se
v blízkém okolí v přírodě nevyskytovaly. Tak například do
úrodné půdy nakladli oblázky,
nebo drť z cihel. Takové opatření tehdy znemožňovalo svévolné přemísťování těchto kamenů.
Při vztyčování těchto mezníků mnohdy probíhaly děje, které se
nám dnes zdají být příliš kruté. Tak třeba dávání na pamětnou.
To nebylo nic jiného než pořádný výprask u hraničního kamene,
aby dotyčný hodně dlouho nezapomněl na to, kde je kámen
zakopán. Jiný způsob byl ten, že vedle mezníku byl vykopán
hrob. Do něho vstoupil mladý muž vysvlečený do košile a tam
přísahal, že do nejdelší smrti vždy pravdivě dosvědčí místo
a čas vztyčení mezníku. Dodnes neexistuje shoda o tom, proč
ony dva kříže u Hubílesa stojí. A v takových případech se vždy
otevírá prostor pro pověsti. Pokud to tedy nejsou pouhé hraniční kameny, které byly kdysi dávány mezi pozemky panské,
selské či církevní, poslyšte pověst, jež hovoří o křížích smírčích.
Je tomu již hodně dávno, kdy si v místní krčmě vjeli do vlasů
mlatec a sekerník. Jak tak popíjeli, truňk jim vlezl do hlav natolik, že se počali hádat o věci náboženské. A to bylo v dobách,
kdy věřit v Boha se smělo z nařízení vrchnosti jen jediným povoleným způsobem, velmi nebezpečné. Šenkýř se chvíli ošíval,

hospoda byla sice jinak prázdná, ale čert nikdy nespí, a tak rozvášněné kohouty jednoduše vystrčil z krčmy do venkovní tmy.
Kdepak, s tímhle nechtěl mít nic společného. Tím ale hádka
neskončila. Za vesnicí se do sebe pustili už nejen slovy. Mlatec,
vracející se z roboty, užil cep, sekerník, hledající si obživu po
okolních mlýnech se oháněl sekerou. A proč by ne. Vždyť celá
Evropa jim už takřka třicet let byla příkladem, jak se kvůli víře
v Boha zabíjet. A Bůh v tom byl naprosto nevinně. Rány, které
si zasazovali, byly těžké.
Zapomněli na Kristova slova o lásce k bližnímu, ba i k nepřátelům. Lidé jdoucí za kuropění na robotu nalezli hned za vsí zkrvaveného mrtvého mlatce. Znali ho. Byl ze sousední vsi. A aby
hrůzám nebyl konec, o pár kroků dál uviděli ležet dalšího. Toho
neznali. A krčmář mlčel. O nějaké vyšetřování vrchností na
nedalekém smiřickém zámku vůbec nestál. Prořekl se teprve,
když vesničané chtěli postavit oběma na místech jejich skonu
kříže. Ten sekerník je beztak evangelík, ten si kříž nezaslouží,
prohodil krčmář. A protože u něho lidé našli knížku, která byla
bezpochyby tištěna v cizině, dali mu za pravdu. A tak mlatci,
protože byl katolík, postavili kamenný kříž a na něj vytesali sekeru a cep. Sekerníkovi však vztyčili jen hrubě přitesaný dlouhý kámen. Za tmavých nocí pak prý bývalo z poslední chalupy
v Hubílese vídat záhadná světélka, která se pozvolna pohybovala tmou. Jako by zvala živé k sobě. A lidé počali věřit, že to
jsou nepokojné duše obou zabitých. Dokonce jakási stará babička z oné chalupy mnohokrát vyprávěla, že za nocí, kdy vichr
bičoval krajinu kolem, slýchávala žalostné skučení i podivný
hlas vycházející jakoby z podzemí, který sděloval „nedojdeme
klidu, dokud se za nás na tom místě někdo nepomodlí“. A zdá se,
že to dodnes nikdo neudělal, poněvadž stejné skučení i hlas je
prý slyšet stále.
Jen čas pracuje na kříži. Sekera i cep zarůstají mechem. A tak
snad jen vánek, proplouvající mezi vzrostlým obilím, šeptá
svou modlitbu za oba nešťastníky. My lidé si stále nedokážeme
navzájem odpouštět. Natož pak našim nepřátelům.
Zdroj: „Pověsti z okolí Černožic“, Jiří Matějka, 1996
Text upravil a foto (Číbuz) pořídil: Jindřich Polák

J i ž 14 5 l et po m áh á ob ča n ů měs t a
Sbo r d o b r ov o l n ý ch h a s ičů Ja roměř

Všichni víme, jaký význam měl oheň pro vývoj člověka a známe jeho kladné i záporné stránky. Zrovna tak jsme si vědomi
významu požární ochrany pro naši společnost.
V druhé polovině devatenáctého století začaly v českých zemích vznikat dobrovolné hasičské sbory. Ani Jaroměř nezůstala pozadu. Tehdejší starosta našeho města, pan Karel Halla,
pochopil důležitost hasičstva pro ochranu lidí i města a vzniklo rozhodnutí o založení hasičského sboru v Jaroměři a první
schůze sboru se uskutečnila v lednu 1873. Starosta se obrátil
na občany města, tělocvičnou jednotu Sokol, dělnický spolek
Ruka a „Jarboj“ s prosbou, zda by tyto spolky nevstoupily do
nově tvořícího se sboru. Sbor měl při svém založení 60 členů.
Léta zvolna plynula, sbor pravidelně cvičil, zúčastňoval se

župních akcí, chránil majetek obyvatel, v době žní držel pohotovost, členové této pohotovosti se nesměli vzdálit z města,
aby v případě požáru byli ihned pohotoví k zásahu. V roce 1912
vznikl při sboru oddíl samaritánů, který se později stal členem
Červeného kříže.
Postupně se měnilo i vyhlašování poplachu a svolávání členů
k zásahu. Nejdříve byl vyhlašován poplach pomocí trubky,
později městská rada nechala do bytů hasičů nainstalovat telefonní zvonky, které se spouštěly z policejní stanice. V roce
1972 byly členům sboru zavedeny telefony, kterými byl vyhlašován poplach až do roku 1993, kdy město zakoupilo pagery,
a poplach byl vyhlašován z operačního střediska Hasičského
záchranného sboru v Náchodě. Siréna instalovaná na zbrojnici
nesplnila očekávání (pokračování na další straně)
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Sbo r d o b r ov o l n ý ch h a s ičů Ja roměř – pokrač ování
a její tón v husté zástavbě z velké části zanikl. Tento problém
odstranila až instalace nových sirén v celém katastru města.
Požární zbrojnice, ve které je uložena technika a výzbroj, byla
původně umístěna v zadním traktu domu č. 45. V roce 1938 se
přestěhovala do nových místností v budově elektrárny. Tyto
prostory jsme museli opustit, a proto v roce 1953 začala výstavba nového objektu, která byla ukončena v roce 1959. V roce
1978 dochází k podstatné změně v požární ochraně města.
Vzniká zde stálá profesionální jednotka, která je doplňována
z řad dobrovolných hasičů a zároveň začíná přestavba zbojnice do stavu, ve kterém je do dnešních dnů, a na které členové
sboru odpracovali mnoho brigádnických hodin.
Záchranná činnost hasičů se v průběhu let velice změnila a od
hašení požárů, se kterými hasiči začínali, se postupně museli
přeorientovat na pomoc při povodních, větrných smrštích,
únicích nebezpečných látek, dopravních nehodách a dalších
technických zásazích. Tím se samozřejmě měnilo i vybavení
technikou. Sbor začínal se dvěma čtyřkolovými a jednou dvou-

kolovou stříkačkou, postupně docházelo k obměně a v současné době sbor k záchranné činnosti používá cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku T815, dopravní automobil,
motorový člun, automobilový žebřík, dýchací přístroje, motorové pily a další výzbroj a ochranné prostředky. Znalost práce s technikou i výzbrojí vyžaduje pravidelný výcvik i odborné
kurzy. V současné době je jednotka sboru dobrovolných hasičů
zařazena do kategorie JPO III s povinností výjezdu k zásahu do
10 minut a zasahuje i mimo katastr města.
Nepřetržitých 145 let činnosti sboru znamená závazek. Závazek k občanům, jejichž životy a majetek zachraňujeme, ale
i k dalším generacím, které dál ponesou naše ideje a závazky.
Výročí 145letého založení Sboru dobrovolných hasičů chceme
oslavit 23. června v parku u ZŠ Na Ostrově. S programem naší
presentace vás seznámíme v příštím čísle zpravodaje.
Starosta sboru Ing. Miroslav Josefi

Jaroměřské figurky. 7. díl. Eduard Skořepa, řečený Eda Milionář.
Tohoto josefovského mužíčka jsme vídali převážně s vozíkem.
Nezvedal hlavu. Měl ji neustále sklopenou k zemi, nezajímal
se o dění kolem sebe, ale neustále něco hledal.
Náhodný peníz, dřevo, železo, dráty, poztrácené uhlí, ohryzky
ovoce (prý na kompot) a jako silný kuřák nedopalky cigaret,
které trhal a ze zbytků tabáku si balil nové cigarety do novinového papíru – cigarety zásadně nekupoval. Jedině co kupoval,
bylo jídlo pro ochočeného potkana, kterého ve svém brlohu
s láskou opatroval. To byl snad jediný tvor, ke kterému přilnul
a měl rád.
Eda byl zaměstnaný v nádvorní partě u Polických (koželužna
ZAZ, kde jsem v té době pracoval), ale hlavní zdroj obživy měl
na skládkách, odkud si domů přivážel svoje poklady. Měl jsem
možnost vidět jeho brloh, kam všechno pečlivě ukládal a pak
prodával. Byla to jedna místnost s černými, špinavými zdmi
celá obložená pytli s uhlím, dřevem, koksem a pečlivě srovnaným železem. Rozviklaný stůl, politý zbytky zaschlého jídla,
dvě židle, palanda, vůbec nepřipomínající postel a kamna "Šolinky". Nabízel mi jakési jídlo – polévku, navařenou na 14 dnů,
ale s díky a odporem jsem ji odmítl. Vůbec se neurazil, byl možná rád, že neubylo.
Jednou jsem se s ním ocitl na skládce u mostu v josefovských
sadech, (kdysi most nahrazoval převozník s loďkou; s bratrem a rodiči jsme se několikrát přepravovali na druhou stranu
při pěším výletu). Tady, v nehlubokém dolíku, byly odhozeny
zbytky jídla z vojenské kuchyně. Knedlíky, brambory, nedojedené konzervy s masem a paštikou, zelenina, sýry, skrojky, ale
i půlky plesnivého chleba a veliký soudek švestkových povidel.
Odkrojil ztvrdlý hořejšek, zabalený do plísně a měl, jak říkal, na
několik měsíců co na chleba. Kdyby žil v dnešní době, byly by
to pro něho, co se týká vyhozených potravin, úplné lukulské
hody. V padesátých letech minulého století, jsme měli výběr
základních potravin velmi omezený, a navíc se na některé stály
fronty. To byl československý fenomén. S jídlem se šetřilo na
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rozdíl od dneška, kdy je všeho dostatek.
Měl také co do činění s láskou, s jakousi paní Božkou, ale „hned
třetí den jsem poznal, že to s ní nebude terno, chtěla všechno
u mě předělat, všechno vyházet, chtěla koupelnu, koupit nový
nábytek, nádobí, peřiny, malovat, dát jinou podlahu, a to by bylo
vyhozenejch peněz! A navíc jsem ji chytil, že jde výhradně po prachách, tak jsem ji vypoklonkoval. Babu už nikdy víc!“ Rozčileně
lamentoval prázdnými dásněmi svoje zklamání v lásce.
Na otázku, co s tím vším odpověděl, že „někdo sbírá známky,
já sbírám peníze“. Také je za úrok půjčoval a na tom vydělával
nejvíc. I prodělával. Půjčil totiž značný obnos známému a on
ho nevrátil. K soudu to nemohl dát, protože „by řekli, že je to
lichva a za ni tě zavřeme. Taky by se domákli, kolik vlastně těch
peněz mám, a to já nemůžu potřebovat."
Neměl přátele, neměl kamarády a snad se ho štítili pro jeho
špínu a "odér". Eda opravdu páchl jako americký skunk a český
tchoř dohromady. Musel jsem to vydržet, jestliže jsem ho chtěl
poznat. On se totiž vůbec nemyl, říkal, že by umřel. A skutečně. Jednoho dne se na silnici pro něco shýbl a srazilo ho auto.
Byl převezený do nemocnice, omyt a ošetřen. I když se jednalo
o malé zranění, Eda do několika dnů zemřel. Ano, odešel ze
života prý s obrovským finančním obnosem, a podle vyprávění
i mého skromného pátrání – a teď by bylo dobré se něčeho
podržet – odkázal tuto sumu dětským vesničkám SOS!
Ale jestli je to skutečně pravda a peníze přišly dětem, to ví jen
Bůh, nikdo jiný.
Zdeněk Hovorka

Loutkářský soubor BOĎI stále HLEDÁ NOVÉ
ČLENY.
Zkoušíme každý pátek od 18.00 hodin v Boučkově loutkovém divadle. Potřebujeme jak
vodiče, tak mluviče, ale i techniky. Telefon na
principála Romana Bauera: 777 812 470, email:
bodi@bodi.cz, www.bodi.cz.
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Kalendárium

4. květen
Sonita – promítání filmu
18.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
5. květen
Vítání ptačího zpěvu
6.00 hod.
U rybníka na Starém Plese
Pořádá: ČSO

Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
11. květen
A plastic ocean – promítání filmu
19.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
14. květen
Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete? (náhradní termín)
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

7. květen
Čertoviny – kinoklub
17.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
9. května
Vernisáž výstavy ostravských malířů
18.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
10. květen
Gayby bayby – promítání filmu
18.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
11. květen
Zemřít pro design – promítání filmu
17.00 hod.

15. květen
Koncert učitelů
19.00 hod.
Městské divadlo – Malý sál
Pořádá: MKS
18. květen
Muzejní noc ve výtopně Jaroměř
18.00 hod.
Výtopna Jaroměř
Pořádá: Výtopna Jaroměř
19. května
The Angels & Stringguard
20.00 hod.
Nároďák
Pořádá: Vratislav Čermák

20. květen
Šípková Růženka
13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
Pořádá: LS BOĎI Jaroměř
25. květen
Vernisáž výstavy obrazů Martina
Paděry
18.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
25. květen
Noc kostelů
www.nockostelů.cz
26. květen
Den otevřených dveří
10.00 hod.
Letiště Josefov
Pořádá: Aeroklub Jaroměř
26. květen
Bleší trhy na čtyřce
10.00 – 16.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV
1. červen
Ochutnávka italských vín
19.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV

Pěvecké komorní sdružení Cantus Jaroměř pořádá u příležitosti
30. výročí svého založení následující koncerty:

•
•
•

Pátek 25. 5. 2018 v 19.00 hod. trojkoncert pěveckých sboru OCULOS MEOS ze Šumperka, JAROMÍR a CANTUS Jaroměř v Husově
sboru ČCSH v Jaroměři,
pátek 25. 5. 2018 ve 21.30 hod. koncert pěveckých sborů CANTUS
Jaroměř a OCULOS MEOS ze Šumperka v chrámu sv. Mikuláše
v Jaroměři,
sobota 26. 5. 2018 v 16.00 hod. koncert pěveckých sborů CANTUS
Jaroměř a OCULOS MEOS ze Šumperka v Husově sboru ČCSH ve
Dvoře Králové n. L.

Srdečně Vás zveme na naši oslavu a krásné sborové zpívání. Vstupné
dobrovolné.

Stomatologická pohotovost – 08.00-10.00 hod.
01.05.
MUDr. Erika Uhlířová
Průmyslová 146, Jaroměř
491 815 475

08.05.
MUDr. Petr Kalfus
Česká 50, Jaroměř
491 815 077

19.05. a 20.05.
MUDr. Ivona Plšková
Komenského 554/a, Č. Skalice
491 451 300

05.05. a 06.05.
MUDr. Jaroslav Ožďan
B. Němcové 13, Č. Skalice
491 452 789

12.05. a 13.05.
Stomatologie Jiřištová
Z. Němečka 130, Josefov
491 813 485

26.05. a 27.05.
MDDr. Šárka Šejvlová
Husova 931, Jaroměř
491 812 944
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Romský den v Milíčově domě – detašovaném pracovišti v Josefově
Dne 10. 4. 2018 jsme v Milíčově domě – detašovaném pracovišti Josefov pořádali Romský den, a to v souvislosti s „Mezinárodním dnem Romů“, který se slaví vždy 8. dubna již od
roku 2001.
Společně s dětmi jsme si připomněli romské zvyklosti a historii.
Pustili jsme si na ukázku mezinárodně uznávané romské hymny Gelem gelem (Dželem, dželem), která se dětem velice líbila.
Vyprávěli jsme si o podstatě romské vlajky, a každé z dětí mělo
za úkol romskou vlajku nakreslit. Děti byly šikovné a vlajky velmi povedené. Dalším aspektem romské kultury je rozhodně
kuchyně, která má rozmanité chutě. S dětmi jsme si vyzkoušely
tkz. šingu, což je tradiční zákusek z kynutého těsta. Připravuje
se především na Vánoce. Děti nám prozradily, že u nich doma
jsou nejoblíbenějším jídlem halušky. Na přání dětí, jsme se tedy
pustily do tohoto lahodného pokrmu. Dílo se zdařilo a halušky
„doslova přetékaly v hrnci“. Děti byly spokojené. Dověděly se
spoustu nových poznatků, které je mohou provázet celým je-

jich životem. Akce byla velmi povedená a my děkujeme všem,
kteří se jí účastnili.
Bc. Monika Musilová

Poděkování Městské policii v Josefově a RZP v Jaroměři.
Začátkem března mne odvezla záchranná služba akutně do
nemocnice v Náchodě. Bohužel jsem měla v domě, který je
celý ze dřeva, zapnuté elektrické topení. Topení při odchodu
na delší dobu vždy vypínám, ale jelikož mne postihl astmatický záchvat a odvezla mne záchranná služba, konvektor
zůstal zapnutý. V nemocnici jsem zůstala týden hospitalizovaná. Pomohla mi naprosto úžasná spolupráce ZS/MP. Velice těmto strážníkům i záchranářům děkuji za předání klíčů
a vypnutí topení v mém domku.
Eva Pírková, Jaroměř

Do b ro č i n n ý b ěh Dět i Dět em

Na Základní škole v Josefově se žáci devátého ročníku rozhodli uskutečnit dobročinný běh s názvem Děti Dětem.
O co vlastně jde? Jedná se o sportovní akci pro dobrou věc.
Běh bude rozdělen do jednotlivých věkových kategorií. Výtěžkem z akce chceme pomoci dětem ze Základní školy Praktické
a Speciální v Jaroměři. Také chceme docílit toho, aby se dnešní
mládež více pohybovala, a začala se více zaměřovat na zdravou
výživu. Každý si od nás odnese dárek, který mu udělá radost!
Běh se bude konat v pátek 25. května v areálu a okolí Základní
školy v Josefově. Vstupné je dobrovolné od 10 Kč. Pokud bude-

Za Vladimírem Jiroušem.

Další informace budou průběžně následovat.
Karolína Poláková, Jaroslav Mrázek a třída 9. A ZŠ Josefov

Životní jubileum v březnu oslavili:

Chtěla bych poděkovat Pavlu Mertlíkovi za příspěvek a vzpomínku na Vláďu Jirouše. Model josefovské pevnosti, na kterém
s velkým elánem, znalostmi, a hlavně přemírou trpělivosti pracoval, stojí opravdu za zhlédnutí. Jen škoda, že vystavený model už nemůže doprovodit svým zajímavým výkladem o historii
pevnosti. Vzpomínat budou kamarádi, spolužáci aj.
Květa Hejzlarová
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te chtít přispět více, budeme rádi.
Tohoto běhu se můžou zúčastnit žáci jaroměřských základních
škol od třetí do deváté třídy a odpovídající ročníky gymnázia
v Jaroměři.
Pomozme dětem, které to nejvíce potřebují. Přispějme společně pro dobrou věc! Předem děkujeme za účast a podporu.
Těšíme se na vás!

Jaroslava Votrubcová		
Jarmila Kučová		
Sylva Kubinová		
Jan Flégr			
Růžena Peterová		
Věra Čílová			
Miluška Součková		
Anna Bernasová		
Blanka Vágnerová		
Edeltrud Moserová		
Markéta Petrnoušková
Oldřiška Domáňová		
Aleš Just			
Josef Andrejs			

86
91
89
85
92
88
85
88
88
86
85
91
86
90

Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví
do dalších let.
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Vážení čtenáři a přátelé Městské knihovny Jaroměř,
až Vás unaví rozkvetlá příroda,
přijďte si k nám odpočinout
a načerpat nových sil:
Čtvrtek 3. května – Pobočka Josefov – 17:30 – „Nevrátili se
– mrtví jsou“. Věra Vlčková a Jan Čížek představí svou knihu
o pomnících a pamětních deskách obětem první světové války
v okrese Náchod. Akci pořádáme ve spolupráci s nakladatelstvím Pavel Mervart.
Pondělí 7. května – Pobočka Zavadilka – 14:00 – Čtení na Zavadilce. Chcete si poslechnout úryvek z knížky nebo povídku?
Zveme Vás na setkání s lidmi, kteří mají rádi dobré knihy.
Středa 16. května – Hlavní budova – 17:30 – Relaxační techniky.
Zkušená přednášející psycholožka PhDr. Michaela Peterková

nás seznámí se způsoby, jak se zbavit duševního a svalového
napětí.
Probíhá 35. ročník literární soutěže pro žáky základních škol na
téma „Mám rád…/mám ráda …“ Práce můžete odevzdat ve
své základní škole nebo v městské knihovně a na jejích pobočkách, a to nejpozději 25. května 2018.
V hale hlavní budovy knihovny si můžete prohlédnout velmi
povedené obrázky z výtvarné soutěže na téma „Pejsci a kočičky“.
V pohádkovém programu k akci Noc s Andersenem jsme si
s více jak třemi sty účastníky připomněli 90. výročí vzniku knížky "Povídání o pejskovi a kočičce".
Aktuální informace o dění v knihovně naleznete na www.
knihovnajaromer.cz
Vaše knihovna, Martina Priharová

I n ve s t i t ura B a v ors kéh o v ojen s kéh o řádu

V sobotu 14. 4. 2018 se v německém městě Vilseck, na hradě
Dagestein, uskutečnila Investitura Bavorského vojenského
řádu, které se zúčastnili zástupci města Jaroměře nejen jako
hosté, ale i jako ocenění.

Bavorský vojenský řád (BMO) byl založen bavorským králem
Ludvíkem II. dne 19. července roku 1866. Od počátku byl nejvyšším vojenským záslužným oceněním a současně prestižním
společenstvím, které poměrně záhy získalo mezinárodní charakter. Řád byl vícestupňovým vyznamenáním, udělovaným
jako ocenění za mimořádné vojenské a později i civilní zásluhy.
V souvislosti s první světovou válkou zanikl BMO spolu s bavorským královstvím roku 1918. Protože však jeho idea i poslání přetrvaly do dnešních dnů, byl Bavorský vojenský řád ve
Spolkové republice Německo v roce 2014 znovuobnoven pod
záštitou Deutscher Bundestagu. V současnosti je BMO opět
významným mezinárodním oceněním a prestižním společenstvím, nesoucím jako své poslání ideje rytířských a vojenských
ctností – Službu, Čestnost a Spravedlivost, šířené v rámci přá-

telství bez hranic.
Toto společenství se schází několikrát ročně v Evropě i mimo
ni. Posledními místy setkání byl Vilseck, Monte Carlo a Tokio.
První mezinárodní setkání BMO v České republice se uskutečnilo v roce 2016 v pevnosti Josefov, kterého se zúčastnilo
více než 80 významných hostů z 11 zemí a 3 kontinentů, mezi
nimiž vedle představitelů tradičních rytířských řádů nechyběli
příslušníci starých evropských aristokratických rodů a renomovaní členové ozbrojených bezpečnostních sborů.
Ocenění navrhuje člen Bavorského vojenského řádu a zároveň
je garantem nových bratrů a sester. Garantem letošních pěti
oceněných osobností z České republiky, z nichž tři jsou zástupci města Jaroměř, je český atašé, Komandér řádu Ivan Dubec.
Milanu Libichovi, Ondřeji Mundlovi a Miroslavu Kucejovi byl
udělen záslužný řád Rytíř II. třídy.
„Rytířství je po staletí symbolem společenské elity, ale také nezištné služby. Všichni ocenění ve svém životě, zasvěceném službě
druhým, mnohokrát prokázali pravé rytířské ctnosti – statečnost, věrnost, moudrost, trpělivost, pokoru, spravedlnost, víru.
A všichni se také setkali s nevděkem a velkou nespravedlností,
pro které byli nuceni pečlivě zvážit, zda mají na své cestě pokračovat. Je dobře, že setrvali, protože jsou inspirací a vzorem
ostatním kolegům. Dokonale je charakterizuje motto českého
krále Jana Lucemburského – „Já sloužím.“ uvedl ve svém proslovu v rámci slavnostního okamžiku Ivan Dubec. Následně pánové předstupovali před velmistra a kancléře, kteří je pasovali
na rytíře. Kromě rytířského dekretu obdrželi i rytířský kříž, který se při slavnostních příležitostech nosí in natura na uniformně, nebo na smokingu.
Rytíři Milan Libich, Ondřej Mundl a Miroslav Kucej reprezentují
svými činy nejen sami sebe, ale i město Jaroměř.
Eva Slezáková
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30 let aneb oslava muziky, zpívání a přátelství. 1. část.
Třicet let, to už si zaslouží pořádnou oslavičku s přípitkem a hezkým přáním, zvláště pokud ta „třicítka“ není pohledná energická
brunetka, ale sdružení různorodých jedinců, dobrovolně se scházejících za účelem zpěvu (a dalších radovánek), podle dnešních
zákonů prostě amatérský pěvecký spolek – CANTUS Jaroměř.

název „Mlčet se nám nechce“.
Během své existence naštěstí Cantus Jaroměř nikdy mlčet nemusel a nemlčel. Počet členů kolísal, ale vždy se jich scházelo dostatek, aby mohli dál předávat dary, kterých se jim dostalo a uspokojit své věrné posluchače. Dnes je počet členů (17) historicky
nejvyšší, takže o nejbližší budoucnost nemusí mít jeho zakladatelé
strach. To však nic nemění na faktu, že každý zpěvák, který v minulosti sborem prošel, pomohl vybudovat jeho současnou tvář.
Třiadvacet zpěváků a zpěvaček. Někteří odešli, protože je matka
příroda povolala do své náruče, ale zpívání a setkávání s kolegy ze
sboru pro ně bylo do poslední chvíle nadmíru důležitou součástí
života. Jiní opustili Jaroměř, ale svou lásku k hudbě a pospolitosti
si odnesli do míst, kde zakotvili. Další pak zjistili, že je srdce táhne
k jinému žánru a pojetí hudby, nebo je život nasměroval do jiného jízdního pruhu, kde už na veřejná vystupování a každotýdenní
zkoušky zkrátka nezbyl čas. Přesto je letošní výročí i jejich výročím. Bez nich by Cantus svou třicítku jen těžko oslavil.
Za Cantus Jaroměř Lucie Šimečková

Jako jednomu ze služebně mladších členů, mi připadla ta čest
upozornit čtenáře Zpravodaje, že se vůbec nějaká oslava chystá a
také, co je tu vlastně ke slavení…
Tak tedy bylo, nebylo (lidé mají tendenci uvěřit, že dobré věci se
stávají spíše v pohádkách než v reálném světě) jednoho dne na
podzim léta páně 1988 se šestice nadšených zpěváků, jmenovitě:
Marie Fejtková, Marcela Jirásková, Olga Mertlíková, Jiří Pilař, Pavel Smékal a Karel Vik dohodli, že společně vytvoří zatím bezejmenné komorní pěvecké sdružení. Už spolu měli ledacos za sebou, sousedské koledování, zpívání pro kamarády a někteří z nich
také společné působení v nejstarším jaroměřském sboru Jaromír.
Touha zazpívat si čtyřhlasně bez doprovodu i jiný druh písní, zejména pak koledy Adama Michny z Otradovic, tak odstartovala
letos dovršenou třicítku.
Repertoár se rychle rozrůstal o české i zahraniční autory, dnes čítá
přibližně 180 různých skladeb od lidových písní a jejich úprav, přes
koledy, spirituály, písně umělé až po hudbu duchovní. I počet koncertů a veřejných vystoupení se velmi rychle vyšplhal ke dvaceti
za rok. K dnešnímu dni má Cantus za sebou 630 veřejných vystoupení (koncerty, vernisáže, spoluúčasti na koncertě jiného spolku,
přátelské zpívání či vystupování při nejrůznějších obřadech, kulturních oslavách či společensky významných událostech) z toho
úctyhodných 227 samostatných koncertů. A s vystupováním se neomezoval jen na Českou republiku. Více než desítka cest za hranice směřovala nejčastěji k našim polským či německým sousedům.
Nesmazatelnou stopu zanechal i zájezd do daleké Itálie, kde byl
posluchačský ohlas více než vřelý (Italové aplaudovali a provolávali „bravi“), jak vzpomínají jeho účastníci.
Během tří dekád Cantus také nazpíval a vydal tři CD. Jak na koncertech s oblibou vysvětluje „Ex-chormutti“ Marie Fejtková, to
první je beznadějně vyprodané. To druhé jste jistě pořídili domů
jako vánoční dárek, neb obsahuje koledy a spirituály vhodné právě k tomuto času a to třetí… Osobně jsem do Cantusu naskočila
až po dotočení právě třetího CD a jako nezúčastněný pozorovatel
myslím, že je to počin, na který jsou všichni, kdo se na něm podíleli, opravdu hrdí. A řekla bych, že ta hrdost nezahrnuje jen pocit
dobře odvedené práce, ale i vědomí, že autoři oněch vybraných
kusů jsou mistři z domácího prostředí. Disk totiž obsahuje vokální
tvorbu šesti českých skladatelů dvacátého století a nese příhodný
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JOSEFOV
Vás srdečně zve na hasičskou soutěž v požárním útoku nazvanou

JOSEFOVSKÝ POHÁR,
která se koná dne 26. května 2018 v prostoru RAVELIN No. XIV.
Soutěž proběhne v kategorii mužů, žen a dětí.
PROGRAM:
1. Prezentace soutěžících
2. Zahájení soutěže		
3. Soutěž družstev
4. Vyhlášení výsledků
5. Ukončení soutěže

9:30 - 10 :00 hod.
10: 00 hod.

Požární útok dle pokynů pořadatelů. Útok – hadice B 3x - C 4x.
Ústroj – jednotná, pevná obuv, přilba.
Stroj na základně bude nastartován, zdroj vody nad úrovni terénu. Startovné – 100kč. Občerstvení zajištěno po celou dobu soutěže i po soutěži. Přihlášky zasílejte na adresu velitele soutěže.
Účast družstva z Polska.
Kontakt: Jaroslav Faltus, Okružní 244/12 Josefov 55102, faltus.
jaroslav@tiscali.cz, tel: 732 151 572.
Na shledanou se těší SDH JOSEFOV.

2018

Tipy pro Vás

Mě s t sk é muz eum
v J ar o m ěř i

Přednáška Matěje Kubiny z cyklu “Mezi řádky”.
Jménem Městského muzea v Jaroměři a Národního památkového ústavu v Josefově si Vás dovolujeme pozvat na přednášku z cyklu “Mezi řádky”, která se bude konat ve čtvrtek
10. května 2018 od 17:30 v Městském muzeu v Jaroměři. Přednášku „Jaroměřská čtvrť Na Ptákách kdysi a dnes” přednese
Ing. Matěj Kubina.
Vilová čtvrť Na Ptákách je výstavní lokalitou Jaroměře budovanou od začátku 20. století. Klidnou část města s mnoha
architektonicky kvalitními budovami, dostatkem zeleně a příjemným uspořádáním značně ovlivnil Dušan Jurkovič, podle jehož návrhu došlo k postupnému zastavění, ale i Oldřich Liska,
Vladimír Fultner, Ladislav Skřivánek nebo Milan Babuška, kteří
navrhli některé vily a veřejné budovy. Je zde rovněž patrná výstavba místních stavitelů z počátku 20. století – Josefa Máši,
Jana Bureše, Jaroslava Sýkory, Josefa Trnky, Bohumila Kubečka a později společnosti Kubeček-Steklík. Připomeneme si vývoj městské části Jaroměře, co ji ovlivnilo a ovlivňuje.
Městské muzeum Jaroměř

Přednáška MUDr. Radka Hubače “Využití včelích produktů
očima lékaře”
Přijďte si poslechnout povídání o tom, čím je
pro člověka med a další včelí produkty.
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 24. května
2018 v 17:30 ve Wenkeově domě.

T h e A n g els a S t rin g g ua rd v y s t ou pí
v N á r o ď á ku

Dovoluji si Vás pozvat na rockový večer s názvem „Setkání
hudebních generací“, který se uskuteční v sobotu 19. května
2018 od 20 hodin v Music clubu Nároďák v Jaroměři.

kdy frčel heavy metal, kožený bundy, dlouhý hára a svět byl ještě
v pořádku!“
Těšíme se na Vás. Akci podpořilo Město Jaroměř. Vstupné
100 Kč, občerstvení zajištěno.
Vratislav Čermák

Těšit se můžete na rockový nářez v podání kapel The Angels
a Stringguards. Jako první vystoupí The Angels, kteří zahrají
největší hity 60. a 70. let minulého století. V jejich podání uslyšíte nesmrtelné skladby Smoke on the water, Strange Kind of
Women, Child in Time, Perfect Strangers od Deep Purple, nebo
Satisfaction od Rolling Stones, Light my fire od The Dors, You
really got me od The Kinks a skladby dalších velikánů té doby.
Uslyšíte i české hity Čajovna od Radima Hladíka nebo Sluneční
hrob od Vladimíra Mišíka.
Ve druhé části večera zahraje východočeská kapela Stringguards vlastní pecky ve stylu melodického glam metalu a hard
rocku, které potěší každého rockera napříč generacemi. Stringguards Vám vzkazují: „Přijďte si s námi zavzpomínat na dobu,

SDH Jaroměř podporuje projekt RECYKLUJTE S HASIČI.
Odvezeme vaši nepotřebnou či nefunkční
elektrotechniku např. pračku, lednici, mrazák, televizi, rádio, aj... Dále vybíráme i autobaterie.
Nemusíte nikam jezdit, přijedeme až k vám
domů, stačí zavolat tel: 733 170 509, Vašátko Karel.

Sháníme milion podpisů!
Přidáte se? Podepište na www.milionchvilek.cz.
Společnost za veselejší současnost a lepší budoucnost
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Zábavně-naučné okénko

KVĚTEN

Z ma t en é p en í z e – pra cov n í lis t
V tajence najdeš konec vtipu z první světové války: „Svatý Petr pouští do nebe jen za aprovizaci (zásoby). Angličan přinese látky,
Ital pomeranče, Rakušák umřel hlady, a tak donese jen pytel plný korun, sv. Petr ho přesto pustí, protože…“

1. Nad kterým německým městem se husité nakonec slitovali?
2. Mezi poukázkami ze zajateckých táborů je i jedna z tábora, který sloužil později nacistickému Německu jako
koncentrační tábor, víš jaký?
3. Jak se jmenuje jedna ze dvou hlavních postav komiksu
The Katzenjammer Kids?
4. Kdo to je keťas?
5. Jak se jmenuje německý Kocourkov?
6. Jak se česky jmenuje město Brüx?
7. Z kterého města je nejstarší vystavené platidlo (1805)?
8. Na co se dělí rubl?
9. Jaké je křestní jméno litomyšlského kronikáře, sběratele
a malíře?

10. Kdo potrestal obchodníka se sklem, který bil svoji ženu?
11. Jak se jmenoval československý ministr financí, který
provedl měnovou reformu v roce 1919?
12. Jaké bylo povolání Tannhäusera?
13. Kolik starých marek stála nová rentovní marka zavedená
v roce 1923?
14. Který baron vytáhl sám sebe za vlasy, když zapadl v bažině?
15. Jak se jmenovali muslimští povstalci v Turkestánu?
16. Jakou neomezenou válku vyhlásili Němci v únoru 1915?
17. K jaké provincii Německého Rakouska mělo v roce 1918
patřit Znojmo?
18. Kdo prohlásil: „Nejsme na tomto světě proto, abychom
si užívali, ale abychom splnili povinnost.“?

O s to l et z p ět : Čes kos lov en s ké v la jky
Vybarvi správně vlajky.
Československá vlajka
vznikla hned v den po
vzniku první československé republiky. Stala se jí tehdejší tradiční
česká bíločervená vlajka. Víš, které vlajce se
podobá?
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V ústavě z roku 1920
však byla schválená
nová státní vlajka ČSR.
Do bíločervené vlajky
byl z levé strany přidán modrý trojúhelník,
symbolizující Slovensko.

2018

Církevní okénko

Z H us o v a sb o r u

Vážení spoluobčané,
za okny všechno kvete, všechno zpívá. Je už dávno po Velikonocích, ačkoliv velikonoční doba ještě neskončila, ta trvá až
do Svatodušních svátků. Apoštolové vykročili a už se nedalo
vrátit zpátky. Jenže co my? Naše doba se podstatně liší od té
tehdejší. A lidi už nezajímá poslouchat, kdo byl Ježíš Kristus.
Chtějí slyšet jiné věci, dychtí po senzacích. K čemu je dnes
„obyčejný křesťanský život“? Šimon Petr viděl prázdný hrob.
Viděl pravého Boha a pravého člověka, který vstal z mrtvých.
Byl svědkem kosmického vítězství Všemohoucího nad smrtí,
nad ďáblem i nad hříchem. Viděl vítězství nad pohany a všemi
nepřáteli božího lidu a on si pak klidně jde jen tak lovit ryby.
Jenže co má dělat? Ježíš jeho i ostatní učedníky vyslal do světa.
Ale kam přesně má jít? Není vyzbrojen, nemá žádnou mapu ani
GPS. Tak to vyřešil, jednoduše jde lovit ryby. A co si myslíte,
že udělali ostatní? Petra si vyvolil Ježíš, tak ostatní se budou
při něm držet. To jistě bude pro ně velmi dobré. Možná první
otázka každého z nás nemá být – co mám dělat? Ale kdo jsou
ti druzí okolo mne, co oni dělají? Učedníci zapomněli na sebe i
na své plány a šli s Petrem. Nešli ale proto, jak bychom si mohli
myslit z nějaké vypočítavosti, že by z jeho přítomnosti mohlo
něco kápnout. Šli s ním, protože ho měli docela prostě rádi. Dělali něco společného, zapomněli na sebe i na své vlastní životy.

A tak to má být, zvláště v církvi, kdy jde lidem o společnou věc,
zapomenout na to, co si jeden o druhém myslí a co on si myslí
o nich. Spolu pak něco prožívají, ale nezkoumají se, protože se
mají rádi, zapomínají sami na sebe.
A tak v tom krásném jaru mysleme víc na druhé, nevzpomínejme na nějaké spory a učme se tolerovat jeden druhého.
Protože v odpouštění a nacházení přichází pokoj a klid, který
potřebuje každý z nás.
Krásné jarní dny nám všem přeje,
farářka Mgr. Alena Fabiánová

Nabízíme možnost uložit si urnu svého drahého zesnulého
v našem kolumbáriu, za poplatek 100 Kč ročně. Dohodu je
možné uzavřít v úřední den, tj. úterý, příp. po telef. dohodě
s farářkou Mgr. A. Fabiánovou – 737 847 864.
Návštěvy, vzpomínky, křty, aj. církevní úkony – možno tel.
dohodnout s farářkou Mgr. Alenou Fabiánovou na č. mobilu
737 847 864.

Bohoslužby

Ř í m sk o kat o lická c írk e v – f ar n o st Jar o mě ř
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
		

08.00 hod. (kaple děkanství)
18.00 hod.
08.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod. (kostel sv. Mikuláše)
(dle rozpisu na vývěsce)
08.30 hod. (kostel sv. Mikuláše)
10.15 hod. (Velichovky)

Více informací na www.jaromer.farnost.cz.
C í rk ev ad v e n t is t ů s e dmé h o d n e
Bohoslužby se konají každou sobotu Na Karlově:
09.00 - 10.30 hod.
10.45 - 11. 30 hod.
13.00 - 14.00 hod.

Studium Bible
Kázání Božího slova
Odpolední program

C í rk ev če s ko s lo v e nsk á h usitsk á Jar o mě ř
pondělí
úterý
		
neděle

14.30 hod. DD Černožice
9–15 hod. úřední den
15 hod. biblická hodina
10.00 hod. (modlitebna)

Informace na www.husitijaromer.estranky.cz, mail husbor777@
email.cz, tf. na farářku Mgr. A. Fabiánovou 737 847 864.

Ří m s k ok a t ol i c k á c í rk ev – f a rn os t J os ef o v
neděle
		
		
středa
pátek

08.00 hod. (Jasenná, kostel)
09.30 hod. (Josefov, kostel –
během mše dětská školka)
17.00 hod. (fara Duškova 77)
17.00 hod. (fara Duškova 77)

Každou 2. neděli v měsíci se koná dětská rytmická mše. 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 od 14. hod.).
Kontakt 731 402 211, mail farnost.josefov@gmail.cz, web
www.farnostjosefov.cz, @FarnostJosefov.
Čes k obra t rs k á c í rk ev ev a n gel i c k á
pondělí
		
středa
		
pátek
neděle
		
		

14.00 hod. (posezení nad biblí
v Černožicích)
18.15 hod. (biblická hodina –
sudý týden)
17.00 hod. (Biblický kroužek)
09.00 hod. (Semonice)
11.00 hod. (2. a 4. neděle Jř)
škola pro děti v Semonicích

Jednou za měsíc ve čtvrtek od 19.00 hod. se konají Modlitby
se zpěvy z Taizé.
Kontakt na faráře R. Žárského – 491 110 175, 604 149 841. Více
informací na www.semonice.evangnet.cz.
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Inzerce a akce

KVĚTEN

Uzávěrka pro inzerci je vždy k 15. v měsici. Zpravodaj
vychází k 1. v měsíci.
Možnosti plošné inzerce:

Modul 2, 1/2
Velikost: 178 x 125,5 mm
86 x 256 mm
Cena: 2.370 Kč bez DPH

Modul 3, 1/4
Velikost: 86,5 x 125,5 mm
178 x 59 mm
Cena: 1.185 Kč bez DPH

Modul 4, 1/8
Velikost: 86,5 x 60 mm
40 x 125,5 mm
Cena: 592,5 Kč bez DPH
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•

Inzerce

PRODÁM: 4 ks kompl. kola na Š-Felicia pneu
165/70 R13 letní, disky nekorod. Cena 500 Kč/
ks. Tel. 731 780 521.

• Výkup starožitností a sběratelských předmětů.
Obrazy, rámy, hodiny, náramkové a kapesní hodinky, knihy, pohledy, mince, bankovky, odznaky, šavle, bodáky, sklo, porcelán a jiné. Poradenství i návštěva je vždy zdarma, platba hotově.
Volejte, pište. Tel. 605 254 511.
• Rozvedená žena koupí menší byt v Jaroměři, zavolejte prosím na tel. 774 777 073.
• Autobazar KNB v Jaroměři přijme brigádníka/ci
na občasnou výpomoc. Volejte tel.: 777 563 333.
• Mladá rodina hledá větší byt nebo dům v Jaroměři a okolí. Nabídky prosím na tel. 774 777
072.

• Čištění koberců a čalounění pro domácnosti i firmy. Kompletní úklidový servis.
Kvalitně za rozumnou cenu a s dopravou
zdarma. Telefon: 603 701 992.
• Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Jaroměře
do 20 km na všechny směry, nabídněte na tel.
775 777 073.
• Prodám stavební buňku o rozměru 6x3 m, vhodná i na zahradu. Více informací na tel. 603 590
407.
• Mladý muž koupí byt 2+1 v Jaroměři, platím
v hotovosti, volejte na tel. 776 566 630.
Ceník a pravidla pro zaslání inzerce naleznete na
webových stránkách města Jaroměře. Pro více informací nás kontaktujte na e-mail: redaktor@jaromer-josefov.cz
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Inzerce

30
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