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V sobotu 12. 3. 2016 proběhla v josefovském kostele Nanebevstoupení Páně investitura Bavorského vojenského
řádu (Bayerischer Militär Orden) za přítomnosti dalších tří tradičních řádů – Ferdinandus orden 1561, Ordo Militaris
et Hospitalis Sancti Lazari, Ordo Sancti Huberti. Měli jsme možnost přivítat významné hosty z České republiky, Německa, Rakouska, Anglie, Irska, Belgie, Itálie, Monaka, Švýcarska, USA a Japonska. Více informací naleznete na
webu města www.jaromer-josefov.cz.
Foto: Vladimír Oliva, ASČF
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Vážení čtenáři,
v pondělí 21. března 2016 byla na mostě
Komenského za přítomnosti zástupců MÚ,
Stavby roku, investora a dalších zúčastněných odhalena deska "Stavba roku 2015",
která připomíná stejnojmenný titul, jenž
most Komenského v loňském roce získal.
Jelikož oficiální otevření mostu spojené
s velkou slávou má náš nový most již dávno za sebou, bylo rozhodnuto o uspořádání pouze komorní akce spojené s odhalením získané plakety.
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Zápis do Mateřské školy
Oznámení o zápisu do Mateřské školy Jaroměř, Lužická 321

Zápis do MŠ pro školní rok 2016/2017
Zápis proběhne v ředitelně v MŠ Lužická 321 ve dnech:
9. 5. 2016 8.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00
10. 5. 2016 8.00 - 14.00
Dítě se do mateřské školy přijímá na základě žádosti (přihlášky). Přihlášku si mohou rodiče vyzvednout po 1. 4. 2016 na každém odloučeném pracovišti Mateřské
školy Jaroměř, Lužická 321.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní
rok 2016/2017:
K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti, které dosáhnou věku dvou let nejpozději do 31. 8. 2016, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním,
mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci.

Ráda bych poděkovala všem fotografům,
kteří zareagovali na naši nedávnou výzvu
a zaplavili nás velkým množstvím pozoruhodných fotografií z Jaroměře a blízkého
okolí. Jsme za ně skutečně rádi.
Mnoho vašich dotazů se týkalo zahraniční
akce, která se odehrála na začátku března
v Josefově a nebyla primárně určena veřejnosti. Proto také nebyla nikde oficielně
prezentována. S jejím obsahem se můžete seznámit na úvodní straně tohoto čísla
Zpravodaje a také na webu města, kde k ní
naleznete podrobnější informace.
Krásné jarní dny
Vaše redaktorka, Ivana Vejvodová
tel.: 491 847 162
e-mail: vejvodova@jaromer-josefov.cz,
zpravodaj@jaromer-josefov.cz

Přednostně budou přijaty děti:
•
V posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
•
Podle věku od nejstarších po nejmladší.
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.
Cizí státní příslušníci prokáží oprávněnost svého pobytu na území ČR dle §20
zákona č. 343/2007 Sb.
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 zdravotním postižením.
Žádosti o přijetí, které nebudou podané v termínech 9. a 10. 5. 2016 nebudou
do přijímacího řízení zařazeny, ale budou posuzovány jednotlivě dle data podání.
Těšíme se na vás
Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy

Zastupitelstvo města Jaroměře na svém jednání dne 27.10.2015
schválilo pořizování přímých audiovizuálních přenosů ze zasedání
zastupitelstva města od 01.01.2016 do 31.12.2016.
www.facebook.com/
jaromersky.a.josefovsky.zpravodaj

Přímý záznam je možné zhlédnout vždy v době konání ZM na webu:
http://www.jaromeronline.cz/
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Městská policie Jaroměř
Významná výročí, prapor a jednotka strážníků Čestné stráže Městské policie Jaroměř
Vážení spoluobčané, rád bych vás informoval o založení jednotky Čestné stráže Městské policie Jaroměř a seznámil
vás s účelem jejího zřízení a to i v historickém kontextu.
Myšlenka na zřízení jednotky Čestné
stráže, složené ze strážníků naší Městské policie, zrála po delší dobu. Inspirací
pro nás byly obdobné jednotky, které již
po řadu let působí u jiných městských
policií, obdobně jako je tomu také např.
u Policie ČR, dobrovolných či profesionálních hasičů, Celní správy či složek
Armády ČR.
Jako vysvětlení či původ této myšlenky je
možno uvést, že stejně jako výše uvedené sbory, i my jsme hrdi na svou profesi
a své společenské poslání. Cítíme úctu
k historické tradici, kterou v našem městě
tato profese má, a jako řadu našich kolegů z jiných městských policií nás občas
trápí fakt, že lidé mnohdy ani nevědí,
že institut Obecní (Městské) policie má
v naší zemi doslova historickou tradici,
sahající o několik století zpět.
Města a obce si své záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku v různých historických etapách spravovaly vždy samy,
a to za pomocí vlastních bezpečnostních
sborů, kterým velel purmistr nebo později policejní úředník. V případě znovuobnovení obecních policií se tedy nejedná
o nějaký "porevoluční výmysl" či vrtoch
politiků, ale o návrat k tradičnímu institutu, který obcím a městům umožňuje si
svobodně zřídit či zrušit tuto složku na
svém území, samostatně si ji úkolovat
a využívat v rámci svých potřeb a specifik
daného území.
Klíčovým obdobím pro zřízení jednotky
Čestné stráže byl rok 2015. Na začátku
tohoto roku jsme se rozhodli, že naše
městská policie by měla mít nejprve
svůj prapor. Tohoto úkolu se dobrovolně zhostilo několik strážníků, kteří se ve
spolupráci s vedením Městské policie
Jaroměř zabývali tím, jak by měl prapor
vlastně vypadat a co by na něm mělo být
umístěné. Tito strážníci - dobrovolníci se
celého úkolu ujali ve svém osobním volném čase a využili i svých zkušeností ze
své předchozí služby u jiných městských
policií a také z profesionální služby v armádě.
Věděli jsme jedno – společně chceme
navázat na tradici našich předchůdců –
strážníků Městské policie v Jaroměři z let
první republiky. Proto jsme jako ústřední
znak zvolili symbol, který nosili strážníci

v Jaroměři právě v těchto dobách a díky
dochovaným historickým fotografiím se
nám tento odznak podařilo získat. Dále
jsme se rozhodli na prapor umístit hrdé
heslo naší Městské police, které zní:
„ACTA NON VERBA“ - tedy „ČINY,
NE SLOVA“. Na druhou stranu praporu jsme umístili celostátní znak Obecní
policie a pod ním také letopočet 1992,
který znamenal znovuobnovení (nikoliv
založení) Městské policie v našem městě
v novodobé historii.
Poté, co byl prapor zhotoven, jsme jej následně slavnostně převzali z rukou starosty města Ing. Jiřího Klepsy, a to dne
27. 5. 2015 v místě, které nebylo, stejně
jako uvedený datum, vybráno náhodně.
Měli jsme tu obrovskou čest a také velký
morální závazek, převzít prapor přímo
v kryptě pravoslavného chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze.
Prapor jsme tedy přebírali přímo v památných místech, kde před 73 lety, přesněji dne 18. června 1942, položilo svůj
život sedm československých výsadkářů
v čele s Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem, kteří právě dne 27. května 1942,
spáchali atentát na zastupujícího říšského protektora a šéfa RSHA Reinharda
Heydricha.
Pocity, které jsme, jako všichni zúčastnění prožívali v těchto místech, se nedají
dostatečně výstižně popsat ani předat.
Kdo z Vás tato místa někdy navštívil,
ten snadněji pochopí naše rozpoložení.
Pociťovali jsme obrovskou úctu, hrdost
a obdiv, ale zároveň také pocit zloby a lítosti nad mnoha tisíci zmařených lidských
životů, které přineslo období „heydrichiády“, ale i celá druhá světová válka.
Den 27. května nebyl zvolený proto, že
bychom chtěli jakkoliv oslavovat atentát
na R. Heydricha, ale uvědomili jsme si,
že toho dne Gabčík s Kubišem, svým
činem, zanechali nesmazatelný odkaz
budoucím generacím. A proto jsme i my
chtěli tohoto dne položit významný základ k tomu, aby prapor měl svůj srozumitelný původ a mohl být jednou předáván dalším generacím našich nástupců
a jako symbolické dědictví také budoucím občanům našeho města.
Tento akt připomíná i nápis na první darovací pamětní stuze zavěšené na žerďové rozetě. Stuhu nám věnoval starosta
města Ing. Jiří Klepsa. Na této stuze je
umístěn nápis: „Nevzdáme se. Nikdy!“.
Tato slova jsou historicky známou odpovědí našich parašutistů na výzvy něměckých okupantů, kteří kostel Cyrila

a Metoděje neprodyšně obklíčili a vyzývali parašutisty k tomu, aby se vzdali. Za
nás sdělujeme, že tato slova vnímáme
jako upřímné vyjádření našeho vlasteneckého cítění a také vyjádření našeho
profesního a morálního postoje odvážně
bránit zlu a bezpráví, ať už je v jakékoliv
podobě.
Touto cestou vyjadřujeme ještě jednou
veliké poděkování paní Mgr. Evě Šuvarské z Památníku heydrichiády, za umožnění provedení slavnostního ceremoniálu a také za perfektní a poutavý výklad
při prohlídce nejen krypty, ale i kostela.
Děkujeme mnohokrát.
Při této slavnostní příležitosti jsme rovněž uctili památku „sedmi statečných“
parašutistů položením květin za město
Jaroměř a to nejen přímo v kryptě kostela, ale také přímo i u památníku v „Heydrichově zatáčce“ v Libni, kde byl atentát
proveden. Poté jsme ještě společně navštívili hřbitov v Ďáblicích, kde jsou v hromadných hrobech pohřbeny oběti jak nacismu tak i komunismu a nakonec jsme
se zastavili i na pověstné střelnici v Kobylisích, kde byly tyto oběti popravovány.
Bohužel zrovna probíhala rekonstrukce
této střelnice a tak bychom se sem rádi
vrátili po jejím dokončení.
Po převzetí „našeho“ praporu jsme dále
uvažovali nad zřízením jednotky Čestné stráže, která by tento prapor chránila a důstojně prezentovala v rámci
slavnostních a pietních aktů, a protokolárních aktivit města Jaroměře. Zřízení
jednotky bylo opět založeno na dobrovolnosti strážníků, kteří byli nejen ochotni
do jednotky vstoupit, ale také s ní pravidelně cvičit ve svém osobním volnu a nastupovat na jednotlivé akce. Samotná
uniforma této jednotky je inspirována historickým střihem s barevnou kombinací,
kterou nosívali naši předchůdci z období
I. čs. republiky. Uniforma je obohacena
o prvky ryze moderní, jako např. současný služební odznak obecních policií ČR,
dále samotná čepice tzv. „brigadýrka“ je
opatřena šachovnicí, která je jedním ze
tzv. sjednocujících prvků uniforem strážníků v ČR. Knoflíky a opasková spona
s vyobrazením lva jsou vyrobeny jako
historická replika součástí slavnostních
uniformy z období I. čs. republiky. Obuv
pochází od stejného výrobce, který je dodavatelem obuvi pro Hradní stráž, Armádu ČR a další složky. Součástí uniformy
Čestné stráže je rovněž originální rukávová nášivka, kterou si navrhli samotní
členové čestné stráže.
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Na našich vystoupeních chceme nejen
reprezentovat město Jaroměř, a také
Městskou policii a její historické tradice,
ale také bychom rádi, a to zejména mladé
generaci, ukázali, že ctít tradice a projevovat úctu a vlastenectví, není žádným
přežitkem z minulosti či projevem slabosti. Ba právě naopak. Chceme tím, že se
hodláme aktivně účastnit významných
společenských či slavnostních příležitostí a pietních aktů, projevit i úctu nejen našim velikánům a významným osobnostem našich dějin a národa, ale chceme
se připojit k těm, kteří se, zejména dětem
a mladé generaci, snaží ukázat historický
původ, smysl, význam a důležitost těchto
aktů, a to právě v dnešní době.
V neposlední řadě jsme přesvědčeni
i o tom, že naši úctu si zaslouží i pamětníci či přímí účastníci historických událostí, kteří se těchto slavnostních příležitostí sami aktivně zúčastňují, a to i přes
vysoký věk a zdravotní komplikace.
Dne 7. března 1850 se v Hodoníně narodil náš první prezident I. československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk.
Přesně po 166 letech, tedy v pondělí

7. března 2016, se tak veřejnosti poprvé představila i nově zřízená jednotka
Čestné stráže Městské policie Jaroměř.
Svou „premiéru“ na veřejnosti tak mohla
tato jednotka podstoupit právě při tomto
pietním aktu, oslavujícím 166. výročí narození T. G. Masaryka. Tohoto pietního
aktu se zúčastnili zástupci města, v čele
se starostou Ing. Jiřím Klepsou, a dále
několik členů Českého svazu bojovníků
za svobodu. Bylo smutné vidět, že se
oslavy narození našeho prvního prezidenta účastnilo pouze pár občanů z řad
seniorů. Kde byli zástupci mladé generace? Nestálo by za zvážení, aby učitelé
zařadili do výuky občas i účast dětí při takových významných příležitostech? Možná, že k větší účasti příště přiměje více
lidí i účast naší jednotky Čestné stráže.
Možná, že tím nezměníme vůbec nic, ale
chceme se o to alespoň pokusit.
Na úplný závěr si dovoluji poznamenat,
že obrovským poděkováním a zároveň
hnacím motorem pro nás, a zejména pro
strážníky jednotky Čestné stráže, byla
skromná, ale o to upřímnější, slova díků
a uznání a to právě od účastníků slav-
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nostního aktu oslav 166. výročí narození
T.G.M. Děkujeme jim za tato slova a především za jejich životní a morální příklad
pro nás ostatní a přejeme jim hlavně pevné zdraví.
Osobně bych chtěl touto cestou poděkovat našemu panu starostovi Ing. Jiřímu
Klepsovi a Odboru školství, kultury a tělovýchovy, za umožnění naší první účasti
na tomto slavnostním aktu a v neposlední řadě i všem strážníkům jednotky Čestné stráže za jejich reprezentaci Městské
policie Jaroměř i za obrovský kus práce,
který odvedli nejen při hodinách nácviků
ve volném čase, ale i při přípravách uniforem a celého „zrodu“ samotného projektu Čestné stráže Městské policie Jaroměř. Obrovské poděkování patří i skvělé
paní krejčové Markétě Němcové, za profesionálně odvedenou práci při výrobě
uniforem a také dalším firmám a všem
lidem, kteří se na výrobě uniformních
součástí svou prací podíleli. Věříme, že
se při nejbližší příležitosti přijdete sami
podívat na naši jednotku Čestné stráže.
vstrm. Bc. Ondřej Mundl
velitel MP Jaroměř

Výběrové řízení - OPF

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení:

Zkvalitnění služeb pro klienty odboru dopravy

město Jaroměř vyhlašuje
podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, v platném znění
výběrové řízení č. 9/2016
na obsazení pracovního místa

hlavní účetní a vedoucí oddělení účtárny odboru
plánovacího a finančního
Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou
působností

Místo výkonu práce: Jaroměř
Předpokládaný nástup do zaměstnání: od 01.05.2016
Doba trvání pracovního poměru: Plný pracovní úvazek, doba
neurčitá, tříměsíční zkušební doba
Platové zařazení: Platová třída č. 10
Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 11.04.2016
(výhradně poštou nebo na podatelnu MÚ) do 11:00 hod. na
adresu: Městský úřad Jaroměř, k rukám tajemnice Ing. Michaely Skovajsové, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř.
Formulář přihlášky do výběrového řízení lze získat na adrese:
http://www.jaromer-josefov.cz/vyberova-rizeni/vr-prihlaska.xlsx
Podrobnější informace podá:
Paní Stanislava Křižánková, vedoucí odboru plánovacího a finančního, tel.: 491 847 230, 737 204 616
Paní Iveta Neumannová, vedoucí oddělení účtárny,
tel.: 491 847 234
Celé znění VŘ naleznete na webu města.

V průběhu měsíce dubna 2016 bude na odboru dopravy a silničního hospodářství zprovozněn elektronický vyvolávací
systém, kde se klient bude moci objednat na webových stránkách města www.jaromer-josefov.cz, nebo přímo v prostorech odboru k vyřízení žádostí na registru vozidel nebo registru
řidičů.
Občanům tento systém přinese možnost objednávání se z pohodlí domova, a to na konkrétní den a hodinu. Zkrátí se tím čekací doba pobytu na přepážce a dlouhé čekání ve stísněných
prostorech na ODSH.
Proto prosím sledujte průběžně webové stránky města, kde budete informováni o přesném datu, kdy bude vyvolávací systém
spuštěn.
Jana Hájková, vedoucí ODSH

SDH Jaroměř podporuje projekt
RECYKLUJTE S HASIČI
Odvezeme zcela zdarma vaši nepotřebnou či
nefunkční elektrotechniku - např. pračku, lednici,
mrazák, televizi, radio aj. Dále vybíráme i autobaterie.
Nemusíte nikam jezdit, přijedeme až k vám
domů, stačí zavolat.
tel: 733 170 509 Vašátko Karel, 732 233 666
Marek Martin Jan
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Městské kulturní středisko - DUBEN
Městské kulturní středisko Jaroměř, nám. Dukelských
hrdinů 240, Jaroměř, tel. 491 812 806,
e-mail: mks.jaromer@seznam.cz, www.divadlojaromer.cz,
předprodej vstupenek - TIC, nám. ČSA 16, Jaroměř, tel.
491 847 220 a Městská knihovna,
Husova 110, Josefov, tel. 491 813 141
Pátek 1. dubna 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
V. hra v předplatném, sk. A - DS J. N. Štěpánka, Chrudim
František Ringo Čech - DÍVČÍ VÁLKA
Hra nabízí jiný pohled na události raných českých dějin, které
všichni známe ze Starých pověstí českých. Vězte, že ne všechno, co Jirásek napsal a ve školách nás učili musí být pravda!
Režie: Boris Škorpík; Hrají: členové DS J. N. Štěpánka, Chrudim
Sobota 2. dubna 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
V. hra v předplatném, sk. B - Divadlo Aloise Jiráska, Úpice
Jaromír Ptáček - KONEC DĚTÍ
Občas je nutné mluvit otevřeně! Proto se úpický divadelní
soubor rozhodl připomenout svoji stodevadesátiletou historii
dramatickým příběhem mladé matky, při kterém budou herci
i diváci v přímém přenosu ze soudní síně hledat odpověď na
problém starý jako lidstvo samo.
Režie: Vladimír Hetflejš
Hrají: členové ochotnického spolku Divadlo Aloise Jiráska, Úpice.
Úterý 5. dubna 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub - VOJTĚCH
Slovenská městská komedie s trpkým nádechem, které dominuje příběh "ztraceného" čtyřicátníka. Vojtěch prožívá krizi
středního věku. Přijde mu, že je na tomto světě nepotřebný
v každém ohledu. Přišel o ženu, o práci, s rodinou se nestýká.
Průvodcem jeho života se stane jeho soused - svérázný taxikář
Laco...
Hrají: M. Landl, M. Miezga, L. Vráblicová, Z. Šebová, G. Marcinková, E. Sakálová a další.
Pátek 8. dubna 2016 v 16.30 hod.
Městské divadlo - Učebna "Suterén"
JAK RÓZIČKA ŠTĚSTÍ NAŠLA - Loutkové divadlo Maminy
Jaroměř
Kdepak se asi schovává štěstí? Husopaska Rózička ho hledala v jeskyni s poklady, u loupežnické dcerky a dokonce i na
pekelném bále. A jestli ho nakonec našla? O tom už vám budeme vyprávět v našem divadle. Premiéra klasické marionetové
pohádky.
Úterý 12. dubna 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Malý sál
372. abonentní koncert - KONCERT O VĚČNÉM DECHU
Cirkulované dýchání, nebo-li "věčný dech", je technika, kterou
využívají někteří hráči na dechové nástroje. Jan Adamus začal
tuto techniku využívat už před 30 lety a patří k prvním novodobým hobojistům, kteří věčný dech využívají v praxi.
Účinkují: Jan Adamus - hoboj, anglický roh a Martin Levický klavír.

Sobota 16. dubna 2016 v 15.00 hod.
Neděle 17. dubna 2016 v 15.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Bratři Grimmové - POHÁDKA O POPELCE
Klasická pohádka o chudé dívce, která neměla lehký život díky
své maceše a nevlastním sestrám. Kouzelné oříšky jí však pomohly tento osud změnit. Padla do oka krásnému princi a stala
se královnou.
Režie: Lenka Němcová
Hrají: členové DS Vrchlický Jaroměř.
Sobota 23. dubna 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
VI. hra v předplatném, sk. B - Klicperovo divadlo, Hradec Králové
Kristof Magnusson - BEZ BAB! ANEB KUTLOCH
Současná komedie německého dramatika o nákupním centru
a manželech na útěku. Jak se dá přežít nakupování s drahou
polovičkou? Kdo protáhne svou ženu rychleji obchoďákem?
Mají muži své dny? Kdo přeměnil starou kotelnu v shopping
centru na tajný pánský koutek a poslední bezpečný maskulitní
úkryt v nepřehledném světě akcí, slev, lodiček, blůziček, parfémů, výprodejů a novinek?
Režie: Jan Sklenář
Hrají: F. Staněk, J. Čepelka, F. Richtermoc a V. Dvořák.
Neděle 24. dubna 2016 ve 13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
ČERTI NA HRADĚ
Premiéra nové pohádky o tom, jak se Kašpárek naučil čarovat,
a tak mohl s Honzou vyhnat zlé čerty z hradu.
Úterý 26. dubna 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub - GANGSTER KA: AFRIČAN
Po nepochopitelném útěku přímo z rukou policie opouští Kraviec Českou republiku. Začíná nová etapa jeho zločinného života. Káčko už nemá co ztratit. Teprve teď začíná vyplouvat na
povrch veškerý odpad, který po něm zbyl. Káčko se usazuje na
Seychelských ostrovech, v rukou má směnku na 80 milionů,
která z fleku může položit premiéra i vládu. 6 miliard z vytunelovaného podniku ČEPRO se pomalu rozpustilo, je potřeba přijít
s novým zdrojem příjmu...
Hrají: H. Čermák, P. Bjelac, F. Čapka, B. Caspe, V. Svátková,
R. Bartoš a další.
Pátek 29. dubna 2016 v 16.30 hod.
Městské divadlo - Učebna "Suterén"
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE - Loutkové divadlo Maminy
Kdo by neznal úsměvné vyprávění Josefa Čapka o tom, jak
spolu pejsek a kočička hospodařili, jak chtěli dělat všechno tak,
jako to dělají lidé, a jak se jim to občas tak úplně nepodařilo, protože nemají tak šikovné tlapičky? My dnes tuto půvabnou českou pohádku představíme maličkým i velkým divákům
v loutkové podobě.
Sobota 30. dubna 2016 od 18.00 hod.
Trojúhelník u stadionu
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Jako každoročně se uskuteční pálení čarodějnic. Od 18.00 hod.
bude připraven pro děti čarodějnický pořad se známou zpěvačkou a moderátorkou INKOU RYBÁŘOVOU a od 20.00 hod.
bude hrát živá hudba k tanci i poslechu.
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Městská knihovna Jaroměř
Vážení čtenáři a přátelé Městské knihovny Jaroměř,
na duben jsme pro Vás připravili pestrou nabídku knižních
novinek a pořadů:

Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř

Duben 2016
1. pátek

Vychází dubnové číslo časopisu ZUŠkoviny
1. pátek - 3. neděle, divadlo Drak, Hradec Králové

Audimafor

12. úterý, v 18:00 hod., koncertní sál školy

Třídní koncert žáků Jany Kovářové
15. pátek – 16. neděle, divadlo Drak, Hradec Králové

Krajská loutkářská přehlídka a Dětská scéna – krajské kolo
17. neděle, v 14:00 hod., divadlo Trám, Svitavy

Putování s Janem Ámosem Komenským
16. sobota, v 15:00 hod., kostel, Hospital Kuks

Koncert učitelů a jejich přátel

18. pondělí, v 18:00 hod., koncertní sál školy

Třídní koncert žáků Hany Medkové a Martiny Zemkové
19. úterý, v 18:00 hod., koncertní sál školy

Třídní koncert žáků Kristýny Brzkové
20. středa, v 18:00 hod., koncertní sál školy

Absolventský koncert žáků,
výstava absolventů VO

26. úterý, v 17:00 hod., koncertní sál školy

Třídní koncert žáků Ivany Kubíčkové
26. úterý - 28. čtvrtek, divadlo Jesličky Josefa Tejkla, Hradec Králové

Dětská scéna - přehlídka sólových recitátorů
(krajská kola I., III. a IV. kategorie)
27. středa, v 18:00 hod., koncertní sál školy

Aprílový koncert

Pondělí 4. dubna - Pobočka Zavadilka - od 14:00 - Čtení na Zavadilce. Chcete si poslechnout úryvek z knížky nebo povídku?
Setkání s lidmi, kteří mají rádi dobré knihy.
Středa 13. dubna – Hlavní budova – 17:00 – Tanzánie - Safari
njema. Jiří Georgo" Rosa představí svou novou knihu, která
popisuje neuvěřitelné zážitky z jeho cest po Africe.
Úterý 19. dubna - Pobočka Zavadilka – 15:00 – Herní klub.
Máme připravené stolní deskové hry pro malé i velké. Zveme
Vás na hráčské odpoledne.
Čtvrtek 21. dubna - Hlavní budova - 15:00 - Herní klub. Můžete
strávit příjemné odpoledne nad deskovými hrami pro všechny
věkové kategorie.
Byl vyhlášen 33. ročník literární soutěže pro žáky základních škol na téma „Jaroměř za 100 let“. Jak si představujete město, kde žijete a učíte se, v budoucnosti? Práce můžete
odevzdat ve své základní škole nebo v městské knihovně a na
jejích pobočkách, nejpozději do 23. května 2016.
Na 1. dubna letos připadla již šestnáctá Noc s Andersenem.
Společným programem se žáky základních škol se zapojíme
do mezinárodní akce na podporu dětského čtenářství.
Mimo tyto veřejné akce proběhnou každé úterý a čtvrtek besedy pro družiny prvních tříd. Pobočka Josefov chystá první
úterý a čtvrtek v dubnu besedy pro děti z mateřské školy
v Josefově. Pobočka Zavadilka pořádá každý měsíc besedu
pro mateřskou školu.
Aktuální informace o dění v knihovně naleznete na
www.knihovnajaromer.wbs.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu,
Vaše knihovna
Martina Priharová

30. sobota, v 14:00 hod., Braunův betlém, Kuks

Rej čarodějnic

Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, tel.: 491 812 356
Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř.
www.zus-jaromer.cz

V ZUŠce se vyučuje také sólový umělecký
přednes...
…a interpretům z řad žáků a studentů se daří. Každoroční recitační přehlídkový kolotoč zahajuje tradičně krajské kolo Wolkrova Prostějova v divadle Jesličky J. Tejkla v Hradci Králové,
kterého se účastní nejstarší studenti. Letos z kraje do národního kola postoupila na doporučení odborného lektorského sboru z řad profesionálů Kateřina Prášilová, která nás v červnu
v Prostějově bude reprezentovat už potřetí.
Okresní kolo Dětské scény, přehlídky dětských sólových recitátorů, se konalo v březnu v Náchodě. Do krajského kola
v Hradci Králové postoupili napříč třemi kategoriemi Jiří Bukač,
Pavlína Tichá, Jan Kosejk, Karolína Novotná a z hradeckého kola také Alžběta Skořepová. Čestným uznáním porota
ocenila Josefínu Pacovskou, Adélu Moravcovou a Martina
Karbana. Všem za individuální práci děkuji a přeji hodně úspěchů v dalších přehlídkách.
Jarka Holasová

ČCE Diakonice - Milíčův dům
Otevření detašovaného pracoviště Diakonie
ČCE - střediska Milíčův dům v Josefově
Diakonie ČCE - Milíčův dům Jaroměř oznamuje, že od
4. 4. 2016 bude nově otevřeno detašované pracoviště na
adrese Duškova 79 v Josefově.
V současné době probíhá rekonstrukce, výmalba a úklid
prostor. Od dubna bude náš tým připraven poskytovat sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociálně aktivizační služby SAS Alternativa pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované
rodině s dítětem či dětmi, u kterého existují rizika ohrožení jeho
vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez
pomoci překonat. Cílem služby je zlepšit sociální situaci rodin,
podporovat samostatné fungování rodin v běžném životě a přispět ke zdravému vývoji dětí těchto rodin. Služba bude určena
rodinám s dítětem či dětmi, které bydlí v Jaroměři, Josefově
případně v obcích spadajících do správního obvodu města Jaroměř. Služby budou poskytovány ambulantní i terénní formou.
Provozní doba pracoviště bude pro ambulantní formu v PO,
ST, ČT 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00, v ÚT 13.00 - 16:00. Dále pro
Vás připravujeme poskytování služby odborného sociálního
poradenství a doučování vašich dětí. Služby budou poskytovány bezplatně. Těšíme se na spolupráci.
Pracovníci Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům
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Český rozhlas Hradec Králové
Zhubněte s Českým rozhlasem HK
6+1 je celoroční projekt Českého rozhlasu Hradec Králové,
určený všem, kteří chtějí změnit svůj životní styl.
Jedním z nejčastějších přání žen, ale i mužů je zhubnout, nebo
přesněji vytvarovat postavu, zbavit se přebytečných kilogramů,
a tím i vylepšit zdraví. Ať už se jedná o pět nebo třicet kilogramů, shodit na váze a ubrat centimetry objemu si žádá několik
zásad. Především zdravou stravu, pohyb a pevnou vůli. Ta je
nutná k překonání těžkých začátků. A právě tyto zásady jsou
základem celoroční výzvy, se kterou se Český rozhlas Hradec
Králové obrátil na všechny posluchače, kteří se snaží o změnu
životního stylu, někdy po celý život, a doposud stále marně.
Vše začalo docela nenápadně, když ředitel ČRo Hradec Králové a Pardubice Pavel Kudrna začal shazovat kilogramy a kolegové jeho snahu začali zaznamenávat. Pohled na tabuli s křivkou měsíční úspěšnosti v kanceláři vedoucí programu Lady
Klokočníkové inspiroval další kolegy a vznikl nápad, vyzvat
další k následování. Začátkem roku se po důkladném zkoumání životního stylu vytipovalo sedm rozhlasáků, a to tak, aby se
každý z posluchačů v některém z vybraných typů našel. Šestku
hubnoucích moderátorů, editorů a manažerů v projektu vyvažuje jeden zprávař, který by naopak chtěl přibrat kila.
Nápad dobrý, ale podaří se to? Tuto otázku jsme adresovali
začátkem roku osobě, která má s podobnými výzvami největší
zkušenosti – doktorce Kateřině Cajthamlové, lékařce, internistce, psychoterapeutce a v neposlední řadě moderátorce mnoha pořadů s touto tématikou, jejíž heslo “nejhorší je hubnout
špatně”, si sedm odvážných vzalo za své. Ale nejsou to jen
její rady, které posluchačům v pravidelných pořadech Český
rozhlas nabízí. Do projektu se zapojili i další odborníci, lékaři,
nutriční poradci a osobní trenéři, kteří dávají pravidelně ve vysílání rady každou neděli dopoledne v týdeníku Šarm a ve středu
dopoledne v rubrice 6+1. Své zkušenosti se změnou životního
stylu přidávají i slavné osobnosti a jednou měsíčně se v Radiokavárně Českého rozhlasu Hradec Králové scházejí posluchači
s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a v přímém přenosu dostávají odpovědi na různé otázky. Další setkání v Radiokavárně
budou: 8. dubna, 29. dubna, 27. května, 1. července, 2. září,
30. září a poslední 2. prosince vždy v deset hodin dopoledne.
Jste srdečně zváni.
Všechny odvysílané rady také navíc najdou návštěvníci našich
internetových stránek hradec.rozhlas.cz a v magazínu Českého Rozhlasu Hradec Králové Šarm.

Pozvánka
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Pevnost Josefov
Rakouský orel zavlaje nad bastionem a připomene osudnou bitvu
Při zahájení turistické sezóny v Josefově se setkají kluby vojenské historie z celé země utužit stará přátelství
a vdechnout život časům prusko-rakouské války roku
1866, od níž letos uplyne 150 let.
Převládá názor, že válka, v níž vyústilo soupeření Pruska a Rakouska o nadvládu v Německém spolku, odhalila zaostalost
rakouské armády a jejích pevností. Není to ale tak docela pravda. Základ výzbroje pruské pěchoty sice tvořily rychlejší pušky-zadovky. Rakouské předovky ale měly větší účinný dostřel,
přesnost a průbojnost.
Porážky rakouských vojsk v bojích u náchodské Branky a Hradce Králové tudíž lze spíš přičítat špatné spolupráce rakouských
vojsk a taktice. Útokem na bodák v sevřené řadě rychleji střílejícího nepřítele skutečně zastavit nešlo. Tím spíš, že byl díky
špionům s postaveními a počty rakouských vojsk a jejich pohyby důkladně obeznámen.
Proto také josefovská pevnost, jíž se po bezmála osmdesáti
letech existence poprvé naskytla možnost se zapojit do válečných operací, do bojů téměř nezasáhla. Byla sice vykácena
veškerá zeleň v jejím okolí a zaplaveny zátopové kotliny na
její severovýchodní straně. Prusové však znali dostřel josefovských děl, a proto pevnostní město jednoduše obešli. Mohli si
dovolit mít nedobytou pevnost v zádech.
Málo se však zdůrazňuje její úloha po bitvě u Hradce Králové.
Tamní posádka ztěžovala nepříteli doplňování zásob a střeliva ničením strategicky významných budov, silnic a mostů. Nezahálela ani zdejší vojenské nemocnice, v níž byli ošetřováni
rakouští ranění. Pevnostní velitelství též obyvatelům města
a jeho okolí z vojenských zásob nahrazovalo škody, které utrpěly během války.
Pevnostní město tedy za daných podmínek obstálo se ctí.
Není proto důvod, proč by se nemohlo mezi prvními připojit
k oslavám půl druhého století od války, jež uspíšila sjednocení Německa pod pruským vedením. Stane se tak v sobotu
2. dubna 2016 v rámci slavnostního zahájení nové turistické sezóny. Součástí oslav bude průvod pruských a rakouských vojáků městem, čestná salva u sochy zakladatele města
Josefa II., vyvěšení praporu za zvuků rakouské hymny a symbolického odemknutí podzemí. Vrcholem programu pak bude
bitva o pevnostní most. Více se dozvíte na webech pevnostjosefov cz, kladskepomezi.cz nebo www.hkregion.cz.
Za Městské kulturní středisko Jaroměř, středisko Pevnost Josefov
Mgr. Jan Hamerský

Foto: Jan Záliš, Kladské Pomezí
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ZŠ Jaroměř - Josefov

Konec zimy a vítání jara v MŠ Knappova

Velký úspěch v grafické soutěži

Zimní období v modré školce jsme si s dětmi náramně užili! Nejen, že si děti mohly dokonce zaskotačit při hrách na
sněhu, ale i v mateřské škole na ně čekala spousta zábavy
spojené právě s tímto kouzelným obdobím.

V pátek 26. 2. 2016 jsme se my, žáci devátých tříd ZŠ Josefov,
vydali s paní učitelkou Krebsovou do Broumova na vyhlášení
výsledků grafické soutěže s protidrogovou tématikou s názvem
„Správným směrem“. Cesta trvala dlouhé dvě hodiny. Zbývalo nám ještě dost času, proto jsme se rozhodli pro prohlídku
města. V areálu kláštera se ze mě stala průvodkyně, která asi
připomínala spíše někoho, kdo utekl z blázince. My jsme si to
však náramně užili a se smíchem jsme se vydali směrem ke
slíbené cukrárně. Po té, co byly naše žaludky plné a peněženky
o pár korun lehčí, následoval hlavní bod našeho programu, a to
slavnostní vyhlášení soutěže v informačním centru Broumova.
Nemohli jsme tomu ani uvěřit, ale opravdu jsme obsadili první tři místa! Na 3. skončil Ladislav Petr, na 2. Tereza Vávrů
a 1. místo získala Iveta Kmoníčková. Výherci dostali několik
tašek plných hodnotných cen a na velké desce vytisknuté své
dílo. Nakonec už jen následovala sladká tečka v podobě koláčů
i jiného občerstvení a dvouhodinová cesta domů.
Anna Slezáková, 9. B

Ve třídách předškolních dětí Berušek a Koťátek vrcholily přípravy na zápisy do prvních tříd a zároveň některé čekaly závěrečné závody v plavání. Třída Kytiček oslavila sněhulákový den,
zatímco třída Sluníček a Berušek den vločkový. Na konci ledna
nás rovněž v mateřské škole navštívila vynikající herečka Jarmila Vlčková se svým divadelním představením s názvem „Tuč
a Ňák“, které bylo velmi poučné, ale hlavně zábavné.
První půlka měsíce února byla ve všech třídách věnována
velmi oblíbenému tématu řemesel a povolání. Nejen, že jsme
si s dětmi o řemeslech povídali a hráli si na ně, ale děti měly
možnost si je i osobně vyzkoušet! Třída Kytiček se v jeden den
proměnila v pekařství a děti pekly své vlastní housky. Třída
Sluníček se pro změnu proměnila v kominíky a setkaly se se
skutečným kominíkem, který jim vyprávěl o svém krásném povolání. Třída Koťátek a rovněž Sluníček poté ještě navštívily
kovářskou dílnu Střední školy řemeslné Jaroměř, kde se snad
poprvé setkaly s opravdovými kováři. Na svůj první batůžkový
výlet vyrazily i nejmladší děti z Kytiček, které po Jaroměři putovaly po stopách povolání maminek a tatínků.
Závěr února a zároveň i celého zimního období v MŠ Knappova
patřil tradičně bujarým karnevalovým oslavám. Třídy se proměnily v barevné svatyně radosti a veselí a děti zase v nepřeberné
množství superhrdinů, pirátů, zvířátek, kouzelníků a čarodějnic, princezen a dalších oblíbených pohádkových či seriálových
postaviček. Karneval se konal po celé budově mateřské školy
a děti putovaly z jedné třídy do druhé, kde na ně vždy čekaly
aktivity a soutěže. Na závěr si ještě zařádily na skákacím hradu
a doplnily energii čerstvým ovocem. Karneval se moc povedl
a společně na něho budeme ještě dlouho vzpomínat.
V současné době se již v přírodě začíná probouzet dlouho očekávané jaro a květinová výzdoba začíná vykvétat i v naší mateřské škole. Budeme doufat, že na sebe jaro nenechá dlouho
čekat a brzy nám jej ohlásí i první petrklíč, který s dětmi najdeme na naší nové školní zahradě. A krásné jaro plné barev
a vůní přejeme i vám všem!
Za kolektiv MŠ Knappova Barbora Pešková

Ladislav Petr přebírá ocenění za 3. místo

Učíme se o lese
Příroda představuje přirozenou krásu pro náš duševní život.
Čerpáme z ní energii, sílu a dává nám pocit krásy. Je oázou
klidu, ticha i odpočinku například při procházce lesem.
Ten skutečný jsme sice nenavštívili, ale zajímavě jsme si o něm
povídali. Školní lavice jsme vyměnili za příjemné prostředí
ekologického centra „Sever“ v Hradci Králové. Tady se nám
vždycky líbí. Učebna plná nejrůznějších obrázků, názorných
pomůcek i dřevin byla tím nejlepším místem, kde jsme si mohli
všechno ukázat a vyzkoušet. Plnili jsme různé úkoly, poznávali
druhy stromů a jejich plody, vyprávěli si o využití dřeva a nakonec jsme si sami vyrobili recyklovaný papír. Určitě ho využijeme
třeba na zhotovení netradičního velikonočního přáníčka.
Ochrana přírody je velice důležitá, protože ovlivňuje náš život.
A vést žáky ke kladnému vztahu k přírodě je naším cílem.

Žáci 2. A, Stanislava Břeská a Irena Krátká
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ZŠ Na Ostrově

ZŠ B. Němcové

Ostrováci zase o krok dál a o něco šikovnější

Týden s anglickým rodilým mluvčím "Active
English Week"

Asi jen málokomu něco řekne název
Výzva 57 – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pro
nás to je ale další významná příležitost, jak za pomoci financí z Evropské unie pokračovat ve zlepšování podmínek výuky
našich žáků. Tentokrát jsme se zaměřili na rozvoj technických
dovedností dětí od 6. do 9. třídy.
Díky tomu se nám mimo jiné podařilo získat nemalé finanční
prostředky na nákup dílenského vybavení. Žáci velmi uvítali
nové pracovní stoly, nářadí, svěráky a stroje… Vždyť některé „muzejní, avšak fortelné, exempláře“ z původního vybavení
možná pamatovaly ještě jejich dědečky. Nový inventář dílny
je již plně využíván a poslouží k lepšímu rozvoji technických
dovedností žáků. Už si zkusili za pomoci nového vybavení při
hodinách technických činností např. vyrobit rámečky na ruční
výrobu papíru.
Věříme, že v dětech probudíme zájem o poctivé řemeslo a řada
z nich pochopí, co znamená úsloví „zlaté české ručičky“. Možná někteří zjistí, že ty „zlaté ručičky“ mají.
Mgr. Milan Morávek

Ve dnech 31. 2. - 11.
3. 2016 se na naší
škole konal již tradiční „aktivní anglický
týden“. V letošním
roce jsme tuto aktivitu nově nabídli
žákům 7. ročníků.
Zájem byl tak velký,
že jsme této akci
vyčlenili dva týdny.
Během jazykových
kurzů angličtiny zažily děti hodiny plné
konverzace, interaktivity a zábavy. Zkušený lektor Graham Last,
který naši školu navštívil již potřetí, předával žákům autentické informace o anglicky mluvících zemích, přirozeně rozšiřoval slovní
zásobu, učil je reagovat na situace všedního dne a především je
podporoval ve vyjadřování myšlenek v cizím jazyce a plnil tak hlavní účel celého projektu – domluvit se.
Kurz byl jako obvykle zakončen předáním osvědčení o absolvování
jazykového kurzu zúčastněným dětem.
Účastníci kurz hodnotili jako velmi přínosný, všichni měli stejnou
příležitost komunikovat anglicky a vyjádřit se k různým problémům;
především byli v intenzivním kontaktu s angličtinou celý týden.
„Moc se mi to líbilo, protože mám angličtinu ráda a ráda mluvím anglicky s rodilými mluvčími. Přišlo mi to zajímavé a naučné.“ Apča K.
„Bylo to super. Angličan byl srandovní a zábavný. Bylo to zajímavé
a něco jsem se naučila.“ - Bára B.
„Byla to fakt super zkušenost. Naučila jsem se něco nového a zahrála si fakt zábavné hry.“ Bára D.
Už teď se těšíme na květen, kdy se k nám „náš“ lektor vrátí, aby se
týden věnoval deváťákům a obohatil tak jejich jazykové dovednosti. Ty pak žáci jistě uplatní po přechodu na střední školy.
Mgr. L. Nejmanová

Školní sportovní klub
Školní sportovní klub Jaroměř
nabízí volná místa pro děti ve II. pololetí
škol. roku 2015/16

DRÁČEK – kroužek zaměřený na základní pohybový rozvoj
a rozvíjející cvičení s prvky bojových umění. Na tento kroužek
navazuje oddíl Drak, ve kterém se vyučuje bojové umění Allkampf – Jitsu.
(4-8 let) STŘEDY 17:00-18:00
ŽÍŽALKA – taneční kroužek pro nejmenší. Ve výuce jsou zastoupeny prvky moderních i klasických tanečních stylů, děti
nacvičují taneční vystoupení. (3-7 let) ČTVRTKY 15:30-16:30
LENTILKY - navazuje na kroužek Žížalka, děti si pod vedením
lektorek vyzkouší nové taneční styly a týmovou práci vedoucí
k rozvoji jejich taneční osobnosti s prostorem pro vlastní taneční tvorbu.
(8-12 let) ČTVRTKY 16:30-17:30
Aktivity jsou určeny pro širokou veřejnost a probíhají v tělocvičně ZŠ Na Ostrově. Informace a přihlášky - tel.: 775 585 010,
e-mail: sskjaromer@seznam.cz
Více informací naleznete na www.sskjaromer.cz

Oblastní studijní středisko ČČK
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Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř
Přírodní vědy a kultura na Gymnáziu J. Žáka
v Jaroměři
Na Gymnáziu J. Žáka v Jaroměři se v poslední době v oblasti
přírodních věd opravdu nezahálelo. V rámci individuální podpory talentovaných žáků jsme rozpracovali zajímavé téma vodivých polymerů. Student Otakar Flégr ve spolupráci s učiteli
panem Šimkem a Boháčem vyrobil vodivý polymer polyanilin
a snaží se jej aplikovat na různé materiály. Laicky řečeno, jedná
se o umělou hmotu, která vede elektrický proud, ulpívá na různých, i nevodivých, površích a tvoří na nich tenkou nanovrstvu.
Hmota se dá převést i do nevodivého stavu a přitom změní
barvu. Velice si vážíme i následného zájmu na Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, kde se setkáme s panem RNDr.
Jaroslavem Stejskalem, CSc. Je to vědec, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá a jehož pomoc by nás mohla
posunout ještě dále v našich plánech. Koneckonců nanotechnologie je obor, ve kterém jsou čeští vědci dlouhodobě na vysoké úrovni.
V laboratoři také proběhla chemická olympiáda kategorie C,
které se účastnili žáci prvních a druhých ročníků E. Cejnarová, A. Šimková, J. Holeček, A. Bubeníčková, J. Aszonyi,
M. Rejl, B. Hanušová a M. Bischof. Kdo z nich bude v krajském kole reprezentovat nevíme, ale doufáme, že budou opět
úspěšní. Tématem byla argentometrie fluoresceinu a úkoly byly
zakomponované do pohádkových příběhů. Víte, kolik by musela Sněhurka sníst jablek kontaminovaných těžkými kovy, aby to
s ní takzvaně „seklo“?! My jsme to zjistili.
Také se u nás již tradičně realizoval projektový „Den vody“
se ZŠ v České Skalici. Žáci z této školy si za podpory našich
studentů Martiny Sedláčkové, Adély Bubeníčkové a Petry
Březinové z 2. A a pod vedením p. Šimka vyzkoušeli mnoho
pokusů na téma „Voda, surovina v nebezpečí“ a nevedli si špatně i navzdory tomu, že někteří z nich byli v chemické laboratoři
úplně poprvé. Bohužel likvidace odborných učeben na ZŠ je
šmouhou na štítu současného školství a podpora přírodních
věd zaznamenala úpadek, který se nyní snažíme s velkou námahou napravit. Proto se naše škola těší na všechny šikovné žáky, kteří by potenciál a vybavení našeho gymnázia uměli
plně využít. Pokud jste se ještě nerozhodli, můžete se ucházet
o nástup do prvního ročníku čtyřletého gymnázia i primy.
Ale nejen vědou je živ student a v rámci kultury se také dějí
zajímavé události. 15. dubna 2016 se v Městském muzeu v Jaroměři bude konat hudební happening, kde se sejdou komorní
sbor gymnázia J. Žáka Kapa pod vedením paní Pavly Pazderové a folkové hudební sdružení AltanTrio. Jak se povede hudební fúze na pomezí žánrů, můžete osobně posoudit i vy. Na
13. květen 2016 chystáme majáles s vystoupeními našich
žáků i hostů v areálu školy. Účast přislíbili Dreamers, Springhit,
muzikanti z naší partnerské školy z polské Ziebice a několik
dalších účinkujících je v jednání. Náš student Lukáš Hofman
pracuje na sestřihu letošního ročníku Múzování, které s Matějem Kocmanem točili na více kamer. Snaží se vytvořit jakýsi
artdokument z této oblíbené akce.
Mgr. Pavel Šimek

Píše nám ministerstvo školství!
Vážený pane řediteli,
dovoluji si Vás informovat, že ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se rozhodla ocenit významnou pedagogickou činnost spisovatele Jaroslava Žáka udělením nejvyššího resortního vyznamenání Medaile Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy 1. stupně in memoriam.
Slavnostní předání se uskuteční v úterý dne 29. března 2016
ve 14,00 hodin v budově Senátu Parlamentu České republiky,
Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1 (Hlavní sál Valdštejnského
paláce, vchod přes recepci C2).
Na základě sdělení ředitelky Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského předpokládáme, že ocenění
převezmete Vy osobně spolu s panem PhDr. Lukášem Prokopem, Ph.D., vědeckým tajemníkem Památníku národního
písemnictví. Počítáme také s účastí Vaší kolegyně paní Mgr.
Evy Stejskalové.
S pozdravem
Mgr. Viktor Kubát, MBA
ředitel odboru dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky
P. S. Díky paní Mgr. Magdaleně Šustové na ministerstvu vědí, že
jsme si osobnosti Jaroslava Žáka všimli již dříve (konference 2010,
slavnost 2015) a že se po něm jmenujeme. Účast na slavnostním
předání medaile v senátu pokládám za poděkování paní Stejskalové za ohromné množství práce investované do pojmenování školy
a panu řediteli Hübnerovi za to, že to celé zaštítil.

Jitka Trefilová
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Svaz důchodců, MO Jaroměř
Pozvánky na zájezdy

Hradec Králové 13. 3. 2016, 19.00 hod., Gogol : "Ženitba",
sál studia Beseda Klicperova divadla, hrál DS "Vrchlický"
Jaroměř.
Sál pro 138 diváků zcela vyprodaný. Předpověď se naplnila,
(hostování na profi scéně) - teď ještě ten Jiráskův Hronov, kam
by měla tato inscenace patřit, pak teprve bude všechno, jak
má být.
Po všech stránkách to bylo zdařilé představení, od kostýmů
paní Ivy Innertové, přes techniku po Herce. Ti za režijního vedení Jana Sklenáře z KD předvedli, co je v nich nejlepšího,
včetně ochoty zkoušet do noci... Ano, nejen pro toto jsme viděli skvělé představení a rozebírat ho - i herecké výkony - je
myslím zbytečné. Byli dobří i znamenití. A i když nepřišel při
závěrečné děkovačce "standing ovation" (potlesk ve stoje),
což jsem si přál, deset opon byl přesvědčivým důkazem, jak
moc se ins. divákům líbila. Při nich jsem myslel na to, že nás starých režisérů - zůstalo jen skutečně do páru. I my se snad
zasloužili o zdar tohoto večera - i když jsme u toho už nemohli
být. A protože se stáří rádo dojímá, najednou jsem byl zalitý
zvláštním pocitem štěstí, radosti a přejícnosti. Nejen pro poctivost, která se všem vyplatila v podobě krásného představení,
ale že... pořád ještě patříme do té skvělé divadelní společnosti
bláznů, až se mi chtělo zakřičet do potlesku diváků BRAVO!
VIVAT VRCHLICKÝ!
Zdeněk Hovorka

Loutkové divadlo Maminy Jaroměř
Loutkové divadlo Maminy Jaroměř
vás srdečně zve na pohádku z cyklu
KAŠPÁRKOVY VEČERNÍČKY
PRO KLUKY A PRO HOLČIČKY
Pátek 8. dubna 2016 v 16.30 hod.
Městské divadlo – Učebna „Suterén“
JAK RÓZIČKA ŠTĚSTÍ NAŠLA
Kdepak se asi schovává štěstí? Husopaska Rózička ho
hledala v jeskyni s poklady, u loupežnické dcerky a dokonce
i na pekelném bále. A jestli ho nakonec našla? O tom už vám
budeme vyprávět v našem divadle.
Premiéra klasické marionetové pohádky.
Pátek 29. dubna 2016 v 16.30 hod.
Městské divadlo – Učebna „Suterén“
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Kdo by neznal úsměvné vyprávění Josefa Čapka o tom, jak
spolu pejsek a kočička hospodařili, jak chtěli dělat všechno
tak, jako to dělají lidé, a jak se jim to občas tak úplně nepodařilo, protože nemají tak šikovné tlapičky?
My dnes tuto půvabnou českou pohádku představíme maličkým i velkým divákům v loutkové podobě.
Vstupné: 25 Kč
Po představení bude pro děti jako obvykle připravený výtvarný
koutek, losování vstupenek, pohádkové stolní hry a samozřejmě také možnost podívat se za oponu. Na závěr přidáváme
obvyklé doporučení – vezmete-li dětem do divadla na přezutí
bačkorky, budou se cítit volněji a pohodlněji zkrátka jako doma.

Svaz důchodců, MO Jaroměř, pořádá ZÁJEZD,
který se bude konat dne 17. 5. 2016
Program zájezdu:
- návštěva Průhonic – dendrologická zahrada a park
- návštěva hradu Český Šternberk
- večeře
Jízdní řád:
06.45 hod. - poliklinika.; 07.00 hod. nádraží ČD
Předpokládaný návrat do 20.00 hod.
Cena zájezdu:
členové SD MO Jaroměř – 300 Kč
senioři – nečlenové SD MO Jaroměř – 350 Kč
V ceně zájezdu je přeprava, vstupné a večeře.
Cenu zájezdu je možné uhradit v DPS (Josefa Šímy) 6. 4. 2016
a 13. 4. 2016 v době od 17.00 do 17.30 hod. Po uvedených
termínech na telefon 732 474 035.
V případě malého zájmu bude zájezd po 20. 4. 2016 zrušen.
Dále pořádá ZÁJEZD,
který se bude konat dne 14. 6. 2016
Program zájezdu:
- návštěva sklárny a sklářského muzea v Harrachově
- návštěva zámku a hradu ve Frýdlantu
- večeře
Jízdní řád:
06.30 hod. - poliklinika.; 06.45 hod. - nádraží ČD
Předpokládaný návrat do 20.00 hod.
Cena zájezdu:
členové SD MO Jaroměř – 300 Kč
senioři – nečlenové SD MO Jaroměř – 350 Kč
V ceně zájezdu je přeprava, vstupné a večeře.
Cenu zájezdu je možné uhradit v DPS (Josefa Šímy) 13. 4. 2016
a 20. 4. 2016 v době od 17.00 do 17.30 hod. Po uvedených termínech na telefon 732 474 035.
V případě malého zájmu bude zájezd po 10. 5. 2016 zrušen.
Za výbor SD MO Jaroměř Kolář Ivan

Občanská poradna
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FK Jaroměř
Dvatisícešestky opět úspěšně čeřily vodu mezi ligovými týmy a vybojovaly bramborové medaile!
Venkovní turnaj pro ročník 2006 - 12. 3. 2016 - UT Benátky nad Jizerou.
Již v polovině března jsme zajížděli s ročníkem 2006 na venkovní turnaj do krásného fotbalového areálu v Benátkách nad
Jizerou, kterého se zúčastnila řada ligových mužstev. Těsně
před turnajem jsme přišli o naše 2 šikovná a útočná „mrňata"
Štěpu s Tomíkem, která nám bohužel onemocněla. I přesto
jsme dali dohromady 11 hráčů a vyrazili jsme na cestu. Do Benátek jsme jeli krásným a novým autobusem cestovní kanceláře CASIA TOUR a nutno říci, že to bylo velmi příjemné svezení
pro nás pro všechny.
Výsledky našeho týmu ve skupině:
FK Jaroměř - Baník Most 2:3
Branky: Karel, Skalický
Na začátku zápasu zamkneme soupeře na jeho polovině, ale
nevyužíváme vyložené šance ke skórování. To Most je naopak
velmi efektivní a ujímá se vedení. My i přes snahu již jen dotahujeme a vyrovnat již nestihneme.
FK Jaroměř - Ústí nad Labem "1" 2:1
Branky: Karel 2x
Velmi bojovný zápas. Kluci makají nadoraz a výsledkem toho je
naše těsné, ale zasloužené vítězství.
FK Jaroměř - Slavoj Vyšehrad 2:1
Branky: Karel, Dufek
Soupeř vypadá před zápasem hratelně, ale je to opět spíše
bitva než fotbal. I přesto vítězíme.
FK Jaroměř - Benátky nad Jizerou 6:2
Branky: Karel 4x, Holub, Hemelík
Domácí byli nejslabším týmem na turnaji a i průměrný výkon
našeho týmu stačil na vysoké vítězství.
FK Jaroměř - FC Viktoria Plzeň 2:1
Branky: Hemelík, Skalický
Zápas proti Plzni byl pro naše kluky svátkem! Od začátku zápasu byl soupeř herně jednoznačně lepší. Byl silný na balónu
a individuálně i rychlostně velmi dobře vybavený. Kluci však
velmi pozorně bránili a vyráželi do nebezpečných brejků. Z nich
se nám podařilo vstřelit i 2 góly a těsné a cenné vítězství jsme
s vypětím všech sil uhájili.
FK Jaroměř - SK Slavia Praha "1" 5:4
Branky: Karel 2x, Lebedinský, Skalický, Hemelík
Další ze zápasů, který byl pro kluky „svátkem". Od začátku to
bylo utkání plné zvratů. Vždy jsme dokázali odskočit na rozdíl
2 gólů, ale vzápětí soupeř vždy snížil. Takto se utkání vyvíjelo
až do konce a do poslední chvíle jsme se strachovali o důležité
vítězství.
I přes 5 vítězství a jedinou prohru ve skupině jsme šli do „minitabulky" s Plzní a Mostem, kde jsme i přes vítězství nad Plzní
skončili na 2. místě ve skupině, a to nás odsoudilo k zápasu
o bronzové medaile.
Utkání o 3 místo:
FK Jaroměř - SC Xaverov 1:3
Branky: Karel
V zápase o bronzové medalie jsme nastoupili proti „starému
známému" soupeři z Xaverova, který nás porazil na podzim
na podobném turnaji v Českém Brodě, a tudíž jsme mu měli
co vracet. Tento tým je zvyklý pouze na medailové umístění
a válejí za něj děti slavných fotbalistů (Piták, Jinoch ml. atd.).
V utkání rychle prohráváme, ale dokážeme vyrovnat. Hra je naprosto vyrovnaná, ale zkušený soupeř využije každou naši chybu ke skórování. I přes velikou snahu se nám výsledek nedaří
otočit, a tak si odnášíme pouze „bramborovou" medaili.
Pochvala pro všechny hráče za přístup k dnešnímu turnaji.
I když jsme nepředváděli žádnou bůhvíjakou fotbalovou podívanou, tak kluci makali a dřeli nadoraz. Dnes podal vcelku dob-

rý výkon Mates v brance. V útoku jsme se
mohli spolehnout na střelecky disponovaného Jířu Karla, který navíc spolu s dalšími 2 hráči vstřelil nejvíce gólů. O tom, že
střelce nevyhrál, rozhodl trochu „podivný"
los v podobě „stříhání: kámen - nůžky
- papír". Velmi dobře hrál dnes i Bělas
s Honzíkem. Dnes bylo naším největším
problémem zřejmě i to, že se turnaj hrál
5+1 a klukům dělalo toto rozestavení po
dlouhé halové sezóně 4+1 určitý problém. Jako malá útěcha za bramborové
medaile je pro nás to, že jsme dokázali
jako jediní na turnaji porazit pozdějšího vítěze z Plzně.
Pořadí na turnaji: 1. FC Viktoria Plzeň, 2. FK Ústí nad Labem
„2", 3. SC Xaverov, 4. FK Jaroměř, 5. FK Jablonec, 6. Baník
Most, 7. SK Slavia Praha "1", 8. FK Ústí nad Labem "1", 9.
SK Slavia Praha "2", 10. FC Hradec Králové, 11. FK Ústí nad
Labem "1", 12. SK Kladno, 13. SK Dynamo České Budějovice
"U9", 14. Benátky nad Jizerou
Sestava FK Jaroměř: Lebedinský - Kašpar, Libich, Holub,
Bělohlávek - Hofman, Skalický - Karel, Hemelík, Dufek, Rehák. Trenér: Jiří Lebedinský, Vedoucí mužstva: Petr Libich
Děkujeme rodičům, kteří jeli za servis a fandění.

Powerlifting Jaroměř
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Populárně naučný historický seriál z církevních středověkých dějin Jaroměře
Řeholní kanovníci sv. Augustina a klášter v Jaroměři (1349-1421) - 9. část
Přetisk překladů listin z latiny do češtiny z let 1367 až 1374

řem.“ (popiska pod foto, strana 7).

PhDr. Jiří Uhlíř – PhDr. Marie Kyralová přeložila latinské listiny
do češtiny

Vztahy mezi konventem řádových kanovníků sv. Augustina a jaroměřskou radnicí byly - pokud je známo - po dobu jejich působení v Jaroměři povětšinou dobré. Ke dvěma nedorozuměním
však přece jen došlo. K jednomu sporu s městskými radními
došlo v r. 1366, jak o tom svědčí dochovaná listina z následujícího roku. Tento spor z roku 1366 mezi konventem řádových
kanovníků sv. Augustina v Jaroměři a mezi konšely a radními
města Jaroměře se vedl o patronátní právo na oltář sv. Magdalény v kostele Panny Marie v Jaroměři. Dne 12. května 1367
došlo k urovnání a uzavřenou dohodu potvrdil arcibiskup Jan
Očko z Vlašimi.

Dalším historicky významným jaroměřským kostelem, ke kterému se váže činnost řeholních kanovníků sv. Augustina, je
vedle kostela P. Marie, o kterém byla v souvislosti s augustiniány v Jaroměři zmínka v minulé osmé části seriálu, chrám sv.
Mikuláše.
Gotická architektura chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři s barokním interiérem
Podle určité hypotézy a spekulace náchodského památkáře
Roberta Řemínka v článku Chrám sv. Mikuláše [v Jaroměři] byl
založen v letech 1365-1370, otištěném v Novém čase (Náchod,
ročník 12, 1971, 25.8., č. 34, s. 2, 1 foto), měl být tento „jaroměřský chrám postaven jako celokamenná budova jednotných
kleneb halového řešení zdobená raným dekorem královských
hutí, jejichž činnost později vrcholila stavbou hradů Václava IV.
- Během stavby došlo k prokazatelně statické poruše, při které
se vyklonila celá jižní stěna o více jak 70 cm. Stavba byla proto
zajištěna. Zhmotněny opěrné pilíře (jednoduché) a v kratším
časovém odstupu okolo roku 1380-85 do opraveného obvodního zdiva byly vestaveny samostatné konstrukčně řešené mezilodní arkády. - V počátku husitských válek byl kostel i s klenbou
bočních lodí zaklenut, hlavní loď v klenbách byla rozpracována.
- V roce 1447 byl vážně poškozen, později roku 1511 byl zaklenut – současně však byly sníženy obě boční lodi. V této podobě
se zachoval do našich dnů...“
Chrám sv. Mikuláše v Jaroměři byl založen uvnitř města za
hradbami i jako součást opevnění středověkého města Jaroměře, připomínaného už v roce 1298 a 1307. - O chrámu
sv. Mikuláše v Jaroměři v roce 2015 v brožuře „Jaroměř.
Chrám sv. Mikuláše“ s fotografiemi Jindřicha Poláka autor
textu a popisek Ing. arch Jan Slavík, erudovaný pracovník v památkové péči, poznamenává: „Svým půdorysem, obvodovými
zdmi, mezilodními arkádami a výběhy kleneb patří k předním
památkám české pozdně lucemburské gotiky. Význam chrámu
přesahuje rámec regionu, po slohové stránce představuje neobyčejnou syntézu podnětů ze sousední slezské oblasti (kostel
Panny Marie Na Písku ve Wroclawi), s výraznou domácí tradicí prostorově sjednocených a poměrně krátkých trojlodních
síní. Mistrně provedené architektonické články stavby, zejména
vegetabilní klenební konzoly v závěru hlavní lodi v podkruchtí svědčí o vlivu dvorské huti Václava IV., působící v té době
v Praze, Kutné Hoře, aj. Husitské války zanechaly ničivé stopy
na nedokončené stavbě chrámu. Dostavba se změnou architektonické koncepce z počátku 16. století nedosáhla kvality
starších částí, přesto však reprezentuje vysokou úroveň vladislavské gotiky i mimo ohniska stavební činnosti. Hlavní i boční
lodi jsou klenuty křížovou klenbou. Touto úpravou byl původně
zamýšlený halový prostor snížen v bočních lodích a přeměněn
v pseudobazilikální. – V historii chrámu jsou zaznamenány
jednotlivé destrukce, požáry, které poškodily určité části konstrukce a vzápětí i jejich opravy...“ (Jaroměř, Římskokatolická
farnost Jaroměř a Město Jaroměř v září 2015, strana 3).
„Nejhodnotnější architektonický detail, vegetabilní konzola obkročné klenby v podkruchtí severní lodi. Obdobně zdobené
konzoly jsou v presbytáři, dnes jsou však zakryté hlavním oltá-

Překlad podstatného obsahu listiny o dohodě:
Konvent řádových kanovníků sv. Augustina v Jaroměři postupuje pro tentokrát právo prezentace k oltáři sv. Magdaleny konšelům a radním města Jaroměře.
Ujednání o patronátním právu v Jaroměři.
Obsah:

12. května 1367

Probošt Petr a celý konvent řádových kanovníků sv. Augustina
kláštera P. Marie v Jaroměři a konšelé a radní města Jaroměře, to
je: purkmistr Petrus Perator, Johannes Pauli, Ulmannus Junther,
Nicolaus Kruger, Friczco Qualidorf, Johannes Cambucr Zavissi (?),
Cunclinus Kolbe, Kycze Sloer, Tylo Byler, Nicolaus Seydelmanni,
Johannes Mertlini a blízcí přátelé pana Ondřeje, který kdysi oltář
sv. Magdaleny v Jaroměři založil, tj. Nicolaus Helwiczi s bratrem
Peslinem a dalšími přáteli dávají arcibiskupovi na vědomí následující:
Před časem se uvolnil oltář sv. Magdaleny ve výše uvedeném klášterním kostele P. Marie a o prezentační a patronátní právo k tomuto
oltáři vypukl spor mezi konventem na jedné straně a jmenovanými
konšely a blízkými přáteli pana Ondřeje na straně druhé. Dlouhotrvající spor se už projednával i na konsistoři před arcibiskupským
oficiálem. Protože to chtějí už konečně uvést do pořádku, uzavřeli
dohodu, že prezentovat vhodnou osobu jako oltářníka, kterého pak
ustanoví arcibiskup, mají (ale jen pro tentokrát) konšelé. Potom
však má oltář se všemi příjmy přináležet natrvalo klášteru. Prosí
arcibiskupa, aby toto ujednání potvrdil. Na svědectví jsou připojeny
pečetě probošta a konventu a města Jaroměře. Dáno v Jaroměři
Léta Páně 1367, dne 12. května.

Arcibiskup téhož dne v Praze smlouvu potvrzuje.

(Libri erectionum archidioecesis Pragensis saeculo XIV et XV. Liber
I. (1358-1376). Ed. Clemens Borový. Pragae 1875, p. 62.) Přeložila
z latiny do češtiny PhDr. Marie Kyralová.

V listině o uzavřené dohodě se nám dochovalo mj. i několik
jmen jaroměřských radních a význačnějších občanů. Ze strany augustiniánů je uveden jen probošt Petr. Další však žádná
konkrétní jména řeholníků uvedena nejsou. Nacházíme je však
v jiné listině o čtyři roky později.
Další dochovaná listina je z 9. září 1371 a po smrti prvního probošta Petra (1349-1371) stvrzuje nově zvoleného, už druhého
probošta jaroměřského kláštera Jakuba (1371-1418) a uvádí
jmenovitě asi 11 žijících členů konventu řeholních kanovníků
sv. Augustina v Jaroměři, což je ojedinělý doklad o obsazení
konventu převážně mnichy cizích a německých jmen. Jsou tu
uvedena jména 9 kněží – řeholníků a dvou laických bratří.
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Potvrzení nově zvoleného probošta Jakuba po smrti předchozího prvního probošta Petra
Obsah:
Praha, 9. září 1371

Protože se v klášteře řeholních kanovníků sv. Augustina v Jaroměři
po smrti posledního probošta Petra uprázdnilo probošství, přistoupili řeholníci k volbě nového probošta. Zvolili - jak vyplývá z dokumentu o volbě - svorně a jednomyslně za probošta řeholníka tohoto
kláštera v Jaroměři bratra Jakuba. Podepsaní řeholníci kněží Heinlinus, Johannes Pontensis, Johannes kazatel, Nicolaus, Romanus,
Littmannus, Adalbertus, Nicolaus Turnensis a laičtí bratři Nicolaus
a Petr a celý konvent zmíněného kláštera v Jaroměři požádali arcibiskupa, aby tuto kanonicky provedenou volbu potvrdil, schválil
a doporučil. Arcibiskup [pražský Jan Očko z Vlašimi (1292-1380)]
je klášteru příznivě nakloněn a chce se rychle postarat o jeho budoucnost, proto dokument neprodleně podepsal. Protože nejsou
žádné překážky ani stran řádného průběhu volby ani osoby bratra
Jakuba, tak na základě své arcibiskupské moci "ustanovuje zmíněného bratra Jakuba proboštem zmíněného kláštera v Jaroměři
a svěřuje mu péči o duše tamního lidu a jeho vedení a plnou a svobodnou správu věcí duchovních i časných". Dáno v Praze roku
1371, devátého dne měsíce září.
(Confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per Archidioecesim nunc prima vice typis editus, liber secundus inchoans ab anno
1369 usque 1373. Ed. Fr. Ant. Tingl. - Pragae 1868, p. 57.) Přeložila
z latiny do češtiny PhDr. Marie Kyralová.

K druhému sporu mezi proboštem a konventem řeholních kanovníků sv. Augustina v Jaroměři a rychtářem, konšely a celou
městskou radou v Jaroměři (judicem, juratos totamque comunitatem civitatis in Jermer) o dosazování a sesazování rektora
školy, správce kostelního majetku (zádušníka) a zvoníka (kostelníka), o jejich právech a povinnostech, o konání a průběhu
bohoslužeb.
V listině ze dne 9. ledna 1374 pražský arcibiskup Jan I. Očko
z Vlašimi (1292-1380) tento spor urovnává. Listina je velmi historicky důležitá a cenná, protože je zde vůbec první historická
zmínka o klášterní škole, zpěvu v kostele i první zmínka o kostele sv. Jakuba na předměstí Náchodském (Jakubském) v naší
Jaroměři.
196.
Arcibiskup Jan I. Očko z Vlašimi urovnává spor, ke kterému
došlo mezi proboštem augustiniánů a obcí Jaroměř týkající se
rektora školy, správce kostelního majetku, zvoníka a konání
a průběhu bohoslužeb.
Obsah:

9. ledna 1374

Ve věci sporných otázek, které se vyskytly mezi proboštem a celým
konventem augustiniánů v Jaroměři na jedné straně a soudcem,
konšely a celou městskou komunitou v Jaroměři na straně druhé,
ustanovuje pražský arcibiskup Jan I. Očko z Vlašimi toto:
Za prvé: Probošt a konšelé mají společně ustanovovat a sesazovat rektora školy, správce a zvoníka v Jaroměři. Rektor školy bude
povinen v jednotlivé (všední) dny zpívat se žáky jednu mši a nešpory a ve sváteční dny matutinum [= jitřní řádové hodinky, časné
recitované nebo zpívané ranní modlitby]. Probošt je povinen za to
rektorovi dát ročně 1 kopu grošů (60 gr.), to je čtvrtletně 1 ferto (=
čtvrt kopy, tj. 15 grošů). Rektor má také každý pátek zpívat se žáky
nešpory [= odpolední či podvečerní pobožnost] v klášterním kostele Panny Marie a sloužit v sobotu mši, pokud tomu nebrání svátek,
Suché dny nebo postní doba. Za tuto službu má převor rektorovi
dávat každý rok 12 mír žita, tj. čtvrtletně 3 míry.
Dále se ustanovuje, aby se v klášterním kostele P. Marie konala
slavnostní bohoslužba o těchto svátcích: Početí, Zvěstování, Narození P. Marie a o oktávu svátku Nanebevzetí P. Marie, Řehoře
Velikého [v dokumentu je jen zkratka M., což může znamenat i mučedník, jak se domnívá Knapp, ale je to spíš zkratka pro magnus
- veliký, tedy Řehoř Veliký – pozn. překladatelky M. K.], Máří Magdaleny, sv. Augustina, posvěcení kostela, Božího těla, Zjevení sv.
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Michaela, Obrácení sv. Pavla a Doroty panny.
Stanoví se také povinnost, aby probošt a konvent v Jaroměři sloužili každý den ráno v kostele sv. Mikuláše dvě mše, jednu tichou
a jednu zpívanou. Dále se nařizuje proboštovi a konventu, aby
byly o největších svátcích, nedělích a jiných významných slavnostech, o sobotách v Suchých dnech a po celou dobu postní slouženy v kostele sv. Mikuláše dvě mše, jedna zpívaná a jedna tichá,
s výjimkou výše uvedených slavností a svátků, o kterých se koná
obvykle velká mše v kostele sv. Jakuba.
Dále se ustanovuje, aby každou neděli, v pondělí, ve středu, v pátek a o velkých svátcích nebo když se naskytne pohřeb, byla jedna
mše sloužena v kostele sv. Jakuba, jak se to zachovává už od dávných dob až do současnosti. Také se určuje, aby sukno kladené
na rakev, kterému se říká příkrov, napříště se souhlasem konšelů
náleželo konventu.
Ustanovuje se, že správce kostelního majetku (zádušník) nemá
bez vědomí převora [ = představený kláštera] a konšelů peníze
kostela půjčovat a dávat na úrok, s výjimkou, že částka nepřesáhne půl kopy grošů. Zádušník je povinen, kdykoliv je převorem
a konšely vyzván, vydat jim účty o majetku kostela.
Dále se nařizuje, že zvoník (zároveň kostelník) je povinen být každý den připraven ke službám převorovi a bratřím v kostele sv. Mikuláše a o nedělích, středách, pátcích a sobotách přisluhovat při
mši v klášterním kostele P. Marie a sloužit v kostele sv. Jakuba,
kdykoliv to bude potřeba. Převor má zvoníkovi za to dávat každoročně 6 měr žita, tj. jednu a půl míry čtvrtletně.
Je vysloveno přání, aby probošt, konvent, soudce i konšelé v Jaroměři dbali tohoto nařízení; pokud jim nebude během času v něčem vyhovovat, chce arcibiskup na požádání a se souhlasem obou
stran, toto nařízení upravit a upřesnit.
V Praze léta Páně 1374, dne 9. ledna.
(Libri erectionum archidioecesis Pragensis saeculo XIV et XV. Liber I.
Ed. Clemens Borový. Pragae 1875, pp. 94 – 95.) Přeložila z latiny do
češtiny PhDr. Marie Kyralová.

V Jaroměři v neděli 29. února 2016 (Pokračování příště)

L-PromoServis
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KALENDÁRIUM-DUBEN
Pátek 1. dubna 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
DÍVČÍ VÁLKA
Pořadatel: Městské kulturní středisko

Úterý 12. dubna 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Malý sál
KONCERT O VĚČNÉM DUCHU
Pořadatel: Městské kulturní středisko

Pátek 22. dubna 2016
Bastion no 35
POLETÍME?
Pořadatel: RC Bastion 35, Jaroměř

Sobota 2. dubna 2016 9.00 hod.
Bastion I, pevnost Josefov
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ
SEZONY 2016
Pořadatel: Klub vojenské historie

Středa 13. dubna 2016 17.00 hod.
Hlavní budova
TANZÁNIE - SAFARI NJEMA
Pořadatel: Městská knihovna

Sobota 23. dubna 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
BEZ BAB! ANEB KUTLOCH
Pořadatel: Městské kulturní středisko

Pátek 15. dubna 2016
Bastion no 35
TORNADO LUE & POSLEDNÍ LEŽ
Pořadatel: RC Bastion 35, Jaroměř

Neděle 24. dubna 2016 13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
ČERTI NA HRADĚ
Pořadatel: LS BOĎI

Sobota 16. dubna 2016 13.00 hod.
Městské muzeum Jaroměř
OSUD MÁ KAŽDÝ VE SVÝCH RUKOU
Pořadatel: Agentura L-PromoServis

Úterý 26. dubna 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
KINOKLUB - GANGSTER KA: AFRIČAN
Pořadatel: Městské kulturní středisko

Sobota 16. dubna 2016 15.00 hod.
Neděle 17. dubna 2016 15.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
POHÁDKA O POPELCE
Pořadatel: Městské kulturní středisko

Úterý 26. dubna 2016 17.00 hod.
Koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ I. KUBÍČKOVÉ
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

Sobota 2. dubna 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
KONEC DĚTÍ
Pořadatel: Městské kulturní středisko
Pondělí 4. dubna 2016 14.00 hod.
Pobočka Zavadilka
ČTENÍ NA ZAVADILCE
Pořadatel: Městská knihovna
Úterý 5. dubna 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
KINOKLUB - VOJTĚCH
Pořadatel: Městské kulturní středisko
Pátek 8. dubna 2016 16.30 hod.
Městské divadlo - Učebna "Suterén"
JAK RÓZIČKA ŠTĚSTÍ NAŠLA
Pořadatel: Loutkové divadlo Maminy

Neděle 17. dubna 2016 18.00 hod.
Expanze Jaroměř
NEŘEŽ
Pořadatel: Penzion Expanze

Pátek 8. dubna 2016 18.00 hod.
Solná jeskyně Jaroměř
MUZIKORELAXACE S PAVLEM HAKEM
Pořadatel: Solná jeskyně Jaroměř

Pondělí 18. dubna 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ H. MEDKOVÉ
A M. ZEMKOVÉ
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

Pátek 8. dubna 2016 14.00-17.30 hod.
Sobota 9. dubna 2016 10.00-14.00 hod.
RC Rozmarýnek, Husova 75, Jaroměř
BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
Pořadatel: RC Rozmarýnek

Úterý 19. dubna 2016 15.00 hod.
Pobočka Zavadilka
HERNÍ KLUB
Pořadatel: Městská knihovna

Sobota 9. dubna 2016 8.00 hod.
Powerlifting Jaroměř
BENCHPRESS A DEADLIFT
Pořadatel: Powerlifting Jaroměř

Úterý 19. dubna 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ K. BRZKOVÉ
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

Neděle 10. dubna 2016
Areál pevnosti
JAROMĚŘSKÝ KROS 2016
Pořadatel: TJ Sokol Jaroměř - oddíl atletiky

Čtvrtek 21. dubna 2016 15.00 hod.
Hlavní budova
HERNÍ KLUB
Pořadatel: Městská knihovna

Úterý 12. dubna 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ J. KOVÁŘOVÉ
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

Čtvrtek 21. dubna 2016 19.00 hod.
Solná jeskyně Jaroměř
MUZIKORELAXACE S PAVLEM HAKEM
Pořadatel: Solná jeskyně Jaroměř

Středa 27. dubna 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
APRÍLOVÝ KONCERT
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Čtvrtek 28. dubna 2016 17.00-19.00 hod.
RC Rozmarýnek, Husova 75, Jaroměř
VÝVOJ DÍTĚTE
Pořadatel: RC Rozmarýnek
Pátek 29. dubna 2016 16.30 hod.
Městské divadlo - Učebna "Suterén"
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pořadatel: Loutkové divadlo Maminy
Pátek 29. dubna 2016 9.30-11.30 hod.
RC Rozmarýnek, Husova 75, Jaroměř
PŘÍCHOD DÍTĚTE DO RODINY
Pořadatel: RC Rozmarýnek
Sobota 30. dubna 2016 18.00 hod.
Trojúhelník u stadionu
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Pořadatel: Městské kulturní středisko

Královská věnná města
Zajímavé akce, odehrávající se
v královských věnných městech,
naleznete na webu:

www.vennamesta.cz
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BOHOSLUŽBY
Církev adventistů sedmého dne
Na Karlově (u školní jídelny)
Bohoslužby každou sobotu
09.00-10.30 Studium Bible
10.45-11.30 Kázání Božího slova
13.00-14.00 Odpolední program

INZERCE
g

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

g

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

g

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

g

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

g

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

g

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

g

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

g

Prodám zachovalu Babetu, prkénkové garážové vrata
a zánovní drtič větví. Cena dohodou. Tel.: 604 661 292.

g

Urgentně sháním byt ke koupi. Prosím, kontaktujte mě. Tel.:
777 530 654.

g

Sháním urgentně dům ke koupi. Prosím, kontaktujte mě. Tel.:
777 530 654.

Církev československá husitská Jaroměř
Týdenní program v Husově sboru

pondělí 14.00 hod. DD Černožice - Na Písmem
úterý
09.00 - 15.00 hod. úřední den
15.00 hod. biblická hodina (1 x 14 dní)
neděle 10.00 hod. bohoslužba (v modlitebně)

Kolumbárium otevřeno v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli 9-16
hodin.
Upozornění: Nabízíme možnost uložit si urnu svého drahého
zesnulého v našem kolumbáriu, za poplatek 100 Kč ročně.
Dohodu je možné uzavřít v úřední den, tj. v úterý, případně
po tel. dohodě s farářkou Mgr. Alenou Fabiánovou - 725 593
598.
www.husitijaromer.wz.cz; e-mail: husbor777@email.cz

Českobratrská církev evangelická
Pondělí
Středa
Pátek
Neděle

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

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

Římskokatolická církev
Farnost Jaroměř bohoslužby:

Pondělí 08.00 hod. v kapli na děkanství
Úterý
18.00 hod. v kapli na děkanství
Středa 08.00 hod. v kapli na děkanství
Čtvrtek 18.00 hod. v kapli na děkanství
Pátek 18.00 hod. v kostele sv. Mikuláše
Sobota - bohoslužby dle rozpisu na vývěsce
Neděle 8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše, 10.15 hod. ve Velichovkách
Veškeré změny v programu bohoslužeb jsou vyhrazeny a budou
oznámeny na vývěsce.
více na www.jaromer.farnost.cz

Farnost Josefov bohoslužby:
Neděle

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

tel.: 491 847 162

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

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

Důležitá telefonní čísla
Energetika s.r.o. Jaroměř (rozvody tepelné energie)
491 813 170, 606 710 062
Městské vodovody a kanalizace, s.r.o. (provozování vodovodů a kanalizací)
603 477 470 Havarijní a poruchová služba pro vodovody a kanalizace (každý den nepřetržitě 24 hodin)
731 581 329 Služba ČOV Jaroměř (v době povodně 24 hodin
denně)
RWE - Východočeská plynárenská a.s.
1239 Havarijní a poruchová služba dodávek plynu
Policie ČR, obvodní oddělení Jaroměř
telefon: 974 534 741
Městská police Jaroměř
491 810 865, 604 275 718
Městský úřad Jaroměř, podatelna
491 847 111

Jaroměřský a josefovský zpravodaj
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Penzion Expanze

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST

NEŘEŽ
v neděli 17. 4. 2016 od 18:00 hod.
v Penzionu Expanze

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

2. a 3. 4. 2016
MDDr. Šárka Šejvlová
Zd. Němečka 130
Jaroměř-Josefov
tel.: 491 812 495
9. a 10. 4. 2016
DDS. Abosaleh Ahmad Amin
Velký Třebešov 118
tel.: 491 453 272

16. a 17. 4. 2016
MUDr. Petr Kalfus
Česká 50, Jaroměř
tel.: 491 815 077

Legendární kapela zakladatelů Zdeňka Vřešťála a Víta Sázavského zavítá po 3 letech opět do Penzionu Expanze s novým CD.
Předprodej vstupenek v penzionu denně 16-20 hodin.

23. a 24. 4. 2016
MUDr. Marta Marková
Husova 931, Jaroměř
tel.: 491 812 944
30. 4. 2016
MUDr. Ludmila Chrásková
Dr. E. Beneše 191, Jaroměř
tel.: 491 812 160

Životní jubileum v únoru 2016 oslavili:
Marie Obdržálková
Věra Kaššová
Hana Lenfeldová
Jiřina Šmídová
Evžena Dvořáková
Libuše Nováková
Věra Pekárková
Jaroslav Grbač
Šafaříková Jarmila
Olga Jandová

85 let
85 let
86 let
85 let
86 let
85 let
85 let
87 let
88 let
85 let

Všem přejeme hodně zdraví, klid a pohodu
Zdroj: Komise pro obřady a slavnosti.

Vzpomínáme
Dne 4. dubna vzpomeneme 10. výročí
úmrtí vzácného člověka jaroměřského
rodáka, sbormistra dětského pěveckého
sboru Severáček Petra Pálky.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina

Loutkové divadlo BOĎI

Neděle 24. dubna 2016 - 13.30 a 15.00 hod.

ČERTI NA HRADĚ
Premiéra nové pohádky o tom, jak se Kašpárek naučil čarovat, a tak mohl s Honzou vyhnat zlé čerty z hradu.
BOĎI Jaroměř pořádá tradiční letní tábor Branžež
letos na téma STŘEDOVĚK

1. - 15. 7. 2016

Cena 4 300 Kč
Bližší informace na www.bodi.cz nebo 777 812 470 RBBauer

Dopisy čtenářů
Vážení spoluobčané,
Všimli jste si, že dnešní společnost se víc než o cokoli jiného
zajímá o jídlo? Sice si říkáme, že na světě je tolik bídy, nedostatku potravin, a stačí jenom prstem ukázat na mapu, kde
všude žebrají lidé o trochu rýže, skývu chleba či cokoliv jiného,
jen aby trochu zahnali hlad. Aby nasytili plačící, často i podvyživené a nemocné děti. Kde všude se lidé v potu tváře plahočí
a namáhají, jen aby vydobyli pro sebe a pro své rodiny kousek
té potřebné stravy. A my, tady u nás, ačkoliv žehráme na drahotu, špatné a nekvalitní potraviny, stále ještě máme na výběr.
Nejen na zasycení hladu, ale na výběr. Nemusíme dřít od Božího rána až po noční hodinu. Nemusíme stát někde na frekventovaném místě s nataženou rukou. Máme dostatek potřebného,
jen si toho jaksi nevážíme, jenom s tím neumíme možná dobře
hospodařit. A bavíme se, vymýšlíme pořady na téma jídla a receptů. Jídlo, potraviny, to je základ našeho tělesného bytí. To
je fakt. Bez této energie bychom mohli žít jen pár týdnů. Ale
člověk není živ jen chlebem. Člověk je bytost duchovní. A tak
zatímco sledujeme na všech televizních kanálech rubriky Vaříme se šéfem anebo s různými celebritami, měli bychom se
poohlédnout i po jiné stravě, aby nestrádal ani náš duch, aby
i on mohl být nasycen, nějakou dobrou a výživnou stravou. Abychom se nakonec nestali jenom prázdnými nádobami, žijící od
snídaně přes oběd k večeři. V jedné písni se i zpívá o zdravém
duchu v zdravém těle. A chceme-li být zdraví, vyrovnaní, pak
je třeba úměra. Nesytit jen své tělo, ale i svého ducha. Kde
však hledat ten zaručený recept? No, zřejmě je třeba ho hledat
na jiném pultě, než ho nabízejí markety. Stačí se však jen porozhlédnout a pozvednout oči. Stačí jenom chtít jej hledat. Je
totiž zcela nablízku, natáhněte dlaně a pohleďte vzhůru. Tahle
duchovní strava vás finanční určitě nezruinuje, ale naopak obživí a postaví na nohy. Učiňme to, a naše tělo i náš duch budou
v naprostém souladu. Tak, jak to má být.
Pěkné jarní dny a hodně sluníčka v nás i kolem nás přeje
Vaše farářka Mgr. Alena Fabiánová
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Vás zve do podnikové prodejny.
Jsme rodinný podnik s vlastní porážkou
a s vlastními výrobky.
Maso máme hovězí a vepřové - vždy čerstvé.
Naše výrobky jsou
převážně bezlepkové a masité.
Dále si u nás můžete objednat vepřovou půlku,
kýtu nebo sele na grilování.
Otevírací doba: Starý Ples 55
Středa - Pátek 9.00-12.00 14.00-17.00

POZVÁNKY

Pro VŠECHNY děti i dospělé zájemce, kteří rádi skládají PUZZLE
a chtějí si poměřit své síly s ostatními na čas !!!
(zájemci od ukončené 1.třídy možno bez doprovodu, jinak s doprovodem dospělého)

Sobota 16.4.2016

Odjezd od DDM Klíč: v 9:00 hod.
Návrat: k DDM Klíč v cca 18:00 hod - upřesníme (podle ukončení

Cena: 390,- Kč děti i dospělí

soutěže – pošleme sms)

(děti z Cestíku 350,- Kč)

Na výlet s sebou děti:
Velkou svačinu a pití, kartičku pojišťovny - stačí kopie, kapesné – na případný oběd nebo občerstvení,
pohodlné oblečení i obuv (soutěž probíhá uvnitř v teple)

Puzzlemánie probíhá v OC Letňany, kde je možnost nákupů, různých občerstvení …,během
dne je pro děti připravena spousta dalších soutěží, nejen ve skládání puzzle o pěkné ceny.
Kategorie jsou: AO
A
B
C
D
T

do 5 let
5 – 6 let
7 – 10 let
11 – 14 let
15 + (i dospělí)
tříčlenné týmy

Vyplněnou a podepsanou přihlášku i se zaplacením odevzdat nejdéle do pátku 8.4.2016 v DDM Klíč
(Přihlášky ke stažení na webu. Podrobné informace na tel. 603 995 639 A.Matoušová)

www.
www
w k-triumf.cz tel.: 491 407 121

Program RC Bastion35, Jaroměř – jaro 2016

Fuck Valentine´s day! [techno]
4. 3. pá: Zrní & Cheveyo
11. 3. pá: N.V.Ú. & Ilegality & Tass
25. 3. pá: RESET: Time for techno [techno]
15. 4. pá: Tornádo Lue & Poslední lež
12. 2. pá:

JIŘÍ KOLBABA
Ostrov Bali
- můj druhý domov

20. 5. 2016

19 hod

Beseda a diashow s cestovatelem, fotografem
a publicistou. Předprodej od 21. března 2016
v hotelu K-Triumf a Informačním centru Jaroměř

Cena 210,- Kč
HOTEL

SPORT

RELAX

KONFERENCE

POLETÍME?
13. 5. pá: Hellocaustor & Tyranizer
22. 4. pá:

& další (Vlad Blasphemer tour 2016)

20. 5. pá:

Dukla Vozovna & Bez šance
DOPITNÁ = super ceny na baru

www.bastion35.cz
astion35 cz | fb: Bastion No
NNo. 35

