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Jeden bastion pevnost nedělá, jedna návštěva nestačí…
Také letos nabízíme cenově zvýhodněné vstupné All inclusive, v rámci něhož můžete navštívit objekty Bastion I a podzemí, Traxlerovu sýpku, Bastion No. IX a Ravelin No. XIV, Muzeum Waldemara Matušky, Vojenskohistorické muzeum a
historickou expozici v Zásobovacím úřadě. Vstupné platí po celou turistickou sezónu. Více na http://www.pevnostjosefov.
cz/vstupne/
Bastion I a podzemí
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Vážení čtenáři,

ani se nenadějeme a je tu léto. Jedno z nejoblíbenějších ročních období. Školáci brzy hodí
své brašny do rohu a dva měsíce o nich nebudou chtít slyšet ani slovo, ale nastává i čas příjemného klidu pro nás dospělé – doba dovolených a odpočinku.
Než však upadneme do příjemné letní letargie, je potřeba věnovat pozornost uspořádání
„letních čísel“ Zpravodaje. V období prázdnin
bylo zvykem, že Zpravodaj vycházel jednou
měsíčně. My se tohoto uspořádání budeme držet, a proto další číslo Jaroměřského a josefovského zpravodaje vyjde k 1. 7. 2017, pod číslovkou 13-14. Uzávěrka k tomuto číslu je jako
obvykle k 15. 6. 2017. Další číslo vyjde k 1. 8.
2017 a uzávěrka bude taktéž k 15. v měsíci
červenci, pod číslem 15-16.
Zpravodaj č. 17 vyjde klasicky k 1. 9. 2017
a pak nás čeká spousta změn, jejichž podrobnosti se jistě brzy dozvíte. První velkou změnou, kterou si mezi sebou jistě už šuškáte, je,
že se transformujeme na měsíčník. Zpravodaj
bude o nějaké stránky rozšířen a bude vyroben z nového, příjemnějšího materiálu. Věřím,
že tyto změny budou ku prospěchu věci a budou se všem líbit. Já osobně jsem z toho velmi
nadšená.
Přiznám se, že při tvorbě čtrnáctideníku nebyl
takový prostor pro vlastní tvorbu. Vytvořit za
pár dní Zpravodaj není jednoduchá věc a já
se už teď těším, že bude mnohem více času
přinést Vám lepší, zajímavější, a hlavně propracovanější články, nejen o kulturním dění
v našem městě.
Také se velmi těším na spolupráci s našimi
přispěvateli, kteří se i dnes podílejí na tvorbě
Zpravodaje a samozřejmě vítám i přispěvatele
nové. Jsem si jista, že se tu najde mnoho lidí,
jejichž vědomosti by se měly předávat dalším
generacím. Nestyďte se a oslovte mě. Můžete
přijít do kanceláře, napsat mi mail či zavolat.
Pokud znáte někoho, s kým by bylo dobré udělat rozhovor, neváhejte mě kontaktovat. Budu
velice ráda.
Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová

Odbor školství, kultury a tělovýchovy
tel.: 491 847 162
e-mail: redaktor@jaromer-josefov.cz
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O ži vl ý Josefov
15. července 2017.

Pevnostní
město
Josefov již potřetí ožije povedenou akcí!
Připojte se k celému
dění a přijďte oděni
v dobových kostýmech!
Přivítáme
promenádující se krásné panny,
elegantní pány i roztomilé dobově oděné
děti. Staňte se součástí Oživlého Josefova!
Těšíme se na Vás.

Sraz je mezi 9.30 a 10.30 na náměstí v Josefově. Odměna vás nemine!

foto: V. Oliva, ASČF
text: Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Bar evné st ř í pk y z Jar oměř e

Dva rozdílné pohledy na jaroměřské
náměstí.
První fotografie pořízena v období dešťů,
která má téměř apokalyptické vzezření.

Druhá fotografie pořízena při východu
slunce – nádherně
zbarvená
obloha,
jako od malíře.
Foto: Marek Gábor
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ZPR Á V Y Z M ĚSTA
Po z v án k a n a v ítá n í o b č á nků

Infor mace o část ečné uzav í r ce

Vážení rodiče,

Silnice I/33 bude částečně uzavřená.

dne 7. října 2017 se uskuteční vítání nových občánků města
Jaroměře, na které jste srdečně zváni.

Tato silnice bude uzavřena v úseku mezi městskou částí
Trotina a bazarem strojů před obcí Holohlavy od 03.06. do
30.11.2017.

Vítání se uskuteční v obřadní síni Městského úřadu
v Jaroměři a proběhne v několika skupinkách. Proto žádáme rodiče dětí, kteří budou mít zájem se této slavnostní události zúčastnit, aby si domluvili hodinu buď osobně
nebo na čísle tel. 491 847 242 paní Jana Gajdošová nebo
491 847 241 slečna Petra Wagenknechtová - odd. matriky;
nejdéle do 4. října 2017.

Důvod: stavba “I/33Trotina křiž. III/32531-Rodov křiž.
III/3089, oprava silnice“ úseky 2-5.

Z tohoto setkání je pořizován
videozáznam
a fotografie.
Těšíme se na setkání
s Vámi, matrika Jaroměř.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Peč ov at e ls k á s lu žb a v Jar oměř i - zhodnocení r oku 2016
Přinášíme čtenářům zhodnocení Pečovatelské služby
v Jaroměři za rok 2016, kterou zřizuje město Jaroměř.
Zhodnocení za rok 2016 je součástí Výroční zprávy Pečovatelské služby a lze si ji přečíst na webových
stránkách www.psjaromer.cz v sekci Aktuality. Výroční
zpráva byla schválena Radou města.
Rok 2016 byl pro organizační složku města Jaroměř s názvem „Pečovatelská služba“ rokem změn. První se nesla již
od konce roku 2015, kdy došlo k úpravě registrace sociální
služby a rozšíření poskytování služeb také rodinám s dětmi. Poskytování služeb u trojčat z Jasenné začalo na konci
ledna. Vzhledem k časové náročnosti jsme požádali radu
města Jaroměř o navýšení úvazků pracovníků v sociálních
službách o 0,5, současně o možnost zakoupení dalšího automobilu. Toto nám RM schválila a v březnu došlo k navýšení počtu zaměstnanců a k rozšíření vozového parku.
K poslednímu dni roku 2015 také skončila pracovní poměr
zaměstnankyně na dělené pozici sociální pracovník (dále
jen SP) / pracovník v sociálních službách (dále jen PSS).
Nově obsadit volné místo se nám podařilo až od 1. 3. Volba
nového zaměstnance však nebyla šťastná a ještě ve zkušební době byl pracovní poměr ukončen. To už ovšem v pozici
celého úvazku SP. K 1. 5. totiž došlo další významné změně, a to úpravě organizační struktury Pečovatelské služby,
kterou považujeme za přínosnou zejména z důvodu možnosti lepší péče o uživatele. Rada města schválila zrušení
pracovní pozice finanční referent (kompetence si rozdělili
vedoucí a SP), současně pak k navýšení úvazků SP a PSS
o 0,5. Z úvazku 1 finanční referent a 0,5/0,5 SP/PS vznikly
celé úvazky PSS (obsazeno k 1. 5.) a SP. Obsadit místo SP

se nám přes tři výběrová řízení povedlo až k 1. 10. V průběhu těchto výběrových řízení se nám potvrdilo, že práce
v sociální oblasti není momentálně lukrativní. Kvalifikační
požadavky jsou vysoké, bez odpovídajícího tabulkového finančního ohodnocení.
Poslední velkou změnou byla zastupitelstvem města schválená úprava Zřizovací listiny s platností od 13. 9. 2016.
V roce 2016 bylo uzavřeno 40 nových smluv a 76 dodatků
smluv stávajících. Ukončeno, zejména z důvodů úmrtí či přijetí uživatelů do návazných zařízení, bylo 34 smluv. Celkem
jsme v průběhu roku poskytovali služby 156 uživatelům.
Pokud odhlédneme od dlouhodobých pracovních neschopností „pečovatelek“ v závěru roku, lze rok 2016, i z hlediska
provedených změn, hodnotit jako úspěšný. Jediné, čeho se
nepodařilo docílit, byly plánované příjmy za poskytované
služby. Součástí těchto příjmů jsou totiž i částky za dovážku obědů, kterou se na pokyn MPSV ČR snažíme snižovat.
Záměrem MPSV ČR je, aby v obcích, kde je veřejně dostupná dovážková služba, nebyla dovážka obědů zajišťována
pečovatelskou službou. Celkově však příjmy překročily původní očekávání, neboť se nám podařilo dohodnout s obcí
Jasenná na participaci na nákladech za bezplatně poskytnuté služby u trojčat a současně opět získat vyšší částky
z dotačních titulů.
Celkový příspěvek města Jaroměř na Pečovatelskou službu
pak byl o 272.011 Kč nižší než v loňském roce.
Mgr. Michal Skořepa, vedoucí Pečovatelské služby
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M ěs t s ká p o lic ie Ja r o mě ř

Vážení čtenáři,
v tomto článku bychom vás chtěli informovat o specializované činnosti Městské policie Jaroměř (dále jen MPJ), o které se málo dovídáte v médiích, avšak je nedílnou součástí
činnosti MPJ, která se podílí na prevenci kriminality v našem městě svou hlídkovou službou již 25 let, tedy od svého
znovuobnovení v roce 1992.
Svůj podíl na bezpečnosti osob a majetku MPJ plní také
prostřednictvím průběžně modernizovaného Městského
kamerového dohlížecího systému a od počátku roku 2016
také díky nepřetržité 24 hodinové bezplatné tísňové telefonické lince 156.
Málokterý občan našeho města již však ví, že MPJ má ve
svých řadách také strážníky preventisty, kteří jsou zařazeni
do oddělení prevence kriminality (dále jen OPK MPJ).
V současné době OPK MPJ tvoří celkem 4 strážníci, z nichž
2 strážníci mají ukončené vysokoškolské studium na
Univerzitě Hradec Králové, 1 strážník tamtéž stále studuje
a 1 strážník má absolvované vyšší odborné vzdělání a je držitelem licence pro odbornou přípravu řidičů v autoškole.
Strážníci oddělení prevence kriminality nejsou nijak vyjmuti z režimu tzv. běžného výkonu služby, ale svou preventivní činnost provádějí v rámci svých služeb nebo i nad
rámec těchto služeb.
Strážníci OPK MPJ provádějí besedy v mateřských, základních a středních školách v rámci primární prevence. Besedy
realizují také pro zdravotně handicapované spoluobčany
a v neposlední řadě i pro seniory.
Besedy jsou vedeny interaktivním způsobem a jejich témata jsou zaměřena na bezpečnost účastníků silničního
provozu, zejména na chodce a cyklisty, dále na šikanu mezi
dětmi a mládeží, problematiku tzv. kyberšikany. Jiná témata jsou zacílena na rady pro mládež v kontextu trestní
odpovědnosti, problematiku návykových látek, bezpečnost
předškolních a školních dětí ve vztahu k neznámým oso-

bám. Zájem je také o besedy pro seniory a témata zaměřená na týrání a zneužívání seniorů a problematiku domácího násilí. K těmto tématům bylo občanům za poslední rok
rozdáno téměř 3700 ks propagačních předmětů ve formě
informativních letáků, reflexních doplňků, předmětů z oblasti BESIP pro děti aj...
Součástí primárně preventivního působení jsou veřejností,
dětmi a mládeží, velmi oblíbené komentované prezentace (ukázky) činnosti strážníků MPJ (sebeobrana, služební
kynologie, ukázka vybavení a techniky MPJ), které jsou
realizovány nejčastěji v rámci dnů dětí a na větších společensko-kulturních akcích určených pro širokou veřejnost.
Na těchto programech již řadu let společně spolupracují
strážníci z oddělení prevence kriminality a strážníci z oddělení služební kynologie se svými čtyřnohými “parťáky”,
o kterých se více dozvíte v budoucích článcích.
Je možno říci, že primární prevence má svůj společenský
význam ve zvyšování informovanosti občanů různých věkových kategorií v otázkách prevence kriminality a jiných
sociálně patologických jevů. Tím se také následně zvyšuje
šance těmto jevům předcházet, případně se jim účinným
způsobem bránit.
Policejní prevence spočívá především ve vnímání občana
jako partnera pro spolupráci směřující k ochraně obecně
uznávaných hodnot. Dnes je již obecně známé, že bez spolupráce s občany by sebedokonalejší policejní práce nemohla
být dostatečně efektivní. Stejný význam tato spolupráce má
i pro preventivní působení strážníků preventistů.
Již řadu let probíhá výborná spolupráce s vedoucími pracovníky a pedagogy ze všech MŠ, ZŠ a SOŠ. Za to jim patří
veliké poděkování. Velký dík patří také všem organizátorům veřejných společensko-kulturních akcí (často pořádaných i v jiných městech v okolí), kde je prezentována činnost MPJ pro veřejnost, dále pracovníkům BESIPu a dalším
spolupracujícím organizacím státní správy a samosprávy
i dalším složkám. Děkujeme také vám všem, kteří činíte
různá oznámení na naší telefonickou tísňovou linku 156
a na služebnu MPJ nosíte případné nálezy, které se ve velké
míře díky vám dostávají zpět do rukou majitelů.
Těšíme se s vámi opět „na počtenou” v příštím čísle
Zpravodaje.
Městská policie Jaroměř

Z m ěn y v r e g is tr a c i vo z idel

Od 01.06.2017 nabývá účinnosti novela zák. č. 56/2001
Sb., která mimo jiné bude umožňovat provádět změny
v registru vozidel na kterémkoliv úřadě a lidé již nebudou muset cestovat desítky nebo stovky kilometrů, aby
na sebe zaregistrovali zakoupené vozidlo.
Další velkou změnou bude možnost dokončit převod vozidla v případě, že kupující nebo prodávající nespolupracuje
a nemá zájem provést změnu v registru vozidel. Jedná se
o tzv. nucenou registraci vozidla, kdy úřad bude muset
na základě oznámení např. prodávajícího vyzvat kupujícího, aby v předepsané lhůtě předložil doklady a vozidlo na
sebe zaregistroval. V případě, že tak neučiní, bude převod
proveden bez jeho přítomnosti a budou vydány nové do-

klady k vozidlu.
Současně se výše uvedenou novelou zákona prodlužuje
platnost evidenční kontroly na 30 dnů.
Nově také nebude vyžadována ekologická likvidace u přípojných vozidel (přívěsů). U ostatních vozidel bude dále
požadováno předložení protokolu o ekologické likvidaci
nebo nově potvrzení o zničení vozidla, které bude vydáno
Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR nebo obdobným orgánem jiného státu.
Občany bychom chtěli na základě těchto změn upozornit,
že se mohou prodloužit čekací doby pro vyřízení jejich žádostí a na možnost objednat se přes internet na konkrétní
čas.
Odbor dopravy a silničního hospodářství
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ŠKOLY A ŠKO LSK Á ZA Ř Í ZEN Í
M at e ř s k á š ko la Jo s e fov
Vzhůru za dobrodružstvím!
Dny ubíhají neuvěřitelným tempem, čas léta nastává a konec školního roku už nám opět ťuká na vrátka. Vzduch voní
sluncem, lučními květinami, kvetoucími zahradami, láká k
dlouhým procházkám a pobytu v přírodě. Jen málokdo si
umí představit toto období bez ptačího zpěvu, vůně deště,
slunečních paprsků či vodních radovánek.
Jakmile sluníčko po ránu trochu zahřeje josefovské louky
a promenády, vyrážíme ven. Bereme s sebou vše, co je potřeba – pro malování v přírodě barvičky, křídy či pastelky,
pro sportovce míče a švihadla, pro pozorovatele a přírodovědce lupy či dalekohled. Hraní v přírodě nás moc baví
a pobyt na čerstvém vzduchu nám prospívá na těle i duchu.
Ale letos jsme si museli na teplé sluneční paprsky dost
dlouho počkat. Paní Zima se nechtěla pořád vzdát své vlády,
a i Dešťová víla nám posílala na zem vody opravdu hojnost.
Ani čarodějnice Kanimůra nám nedokázala přičarovat hezké počasí, ale nás to nezaskočilo a my se za jejím pokladem
vydali v pláštěnkách. Teprve když na nás po týdnu sluníčko
konečně vykouklo, opekli jsme si buřtíky na školní zahradě
a užili si Čarodějnický den s malým zpožděním.
Nejstarší předškoláci prožili týden na školce v přírodě
v „Pohádkovém lese“ v Krkonoších. Počasí jim letos přálo
a všichni přijeli spokojeni a zážitků bylo mnoho. Nutno dodat, že na chatě Mír v Černém Dole je opravdu pohádkově.

Každé pondělí nejstarší děti jezdí na plavecký kurz do
Náchoda, každý čtvrtek vyrážejí na batůžkové výlety do
přírody. Nelení ani děti z ostatních tříd, na čerstvý vzduch
si chodí hrát ihned po ranní svačince. Při vycházkách neopomíjíme ani enviromentální výchovu, všímáme si nepořádků, škod, víme, co se v přírodě smí a co ne a učíme se
ji chránit. Každý brouček a každá květinka jsou přece také
rádi na světě.
A co ještě musíme stihnout? Den dětí oslavíme v Tongu
v Hradci Králové, odkud si přivezeme i malý dáreček.
Motýlky čeká před besídkové společné přespávání, užijí si
opět plno legrace. Chystáme besídky pro naše milé rodiny, už se moc těšíme. Čeká nás školní výlet, jistě uhodnete
kam? Samozřejmě do přírody! Tentokrát se vydáme za hajným Robátkem a jelenem Větrníkem na Větrník, vždyť i ty
nejsilnější zážitky leží často na dosah ruky.
Předškoláci se již těší na poslední společné dny. Prožijí úplně poslední přespávání ve školce, paní učitelky pro ně již
nyní chystají bohatý odpolední program a večerní stezku
odvahy. Po společné noci je čeká „Před školácká maturita“,
kde si ověří své znalosti a dostanou něco na památku do
školní tašky. Pak už se všichni rozprchneme se svými rodinami na prázdniny.
Tak vzhůru za dobrodružstvím! Krásné léto všem!
Kolektiv MŠ Josefov

Z á k l a d n í š ko la Bo ž e n y N ěmcové

Exkurze do Archeoparku 4. A

Prohlédli jsme si také velký model pravěké krajiny i s jejími
obyvateli. Zopakovali jsme si své znalosti z hodin vlastivědy, ale dozvěděli se i spoustu nového. Den se nám opravdu
vydařil a na závěr nechyběla ani zmrzlina.
Za 4. A, V. Rapáčová

G ymnázi um Jar osl ava Žáka
Srdečně Vás zveme na
Protože počasí nás přímo vyzvalo k pobytu venku, vypravili jsme se na celodenní výlet a abychom se nepřipravili
o učení, vybrali jsme jako cíl naší cesty Archeopark ve
Všestarech u Hradce Králové.
O době pravěku jsme se již učili, a proto nám připadlo
zajímavé vyzkoušet si život v této době na vlastní kůži.
Naše výukové programy se nazývaly „Lovci a sběrači“
a „Zemědělci“.
Během interaktivní exkurze, která probíhala v interiérech
i exteriérech archeoparku, jsme házeli pravěkým oštěpem
a vrhačem. Vyzkoušeli jsme si ruční mletí obilí, práci s pazourkovými nástroji, ochutnali obilné placky připravené na
ohni, navštívili jsme obydlí lovců i zemědělců a prozkoumali repliku pravěké jeskyně s nástěnnými malbami.

vernisáž a výstavu závěrečných výtvarných
prací tříd
2. A a sexta
s vystoupením skupiny hudební výchovy
ve čtvrtek 15. června 2017
v 10:10 hod. v aule jaroměřského gymnázia
Výstava potrvá do konce června tamtéž.
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Z á k l a d n í š ko la Jo s e fov
Prázdniny se blíží, ale my nezahálíme!
I přesto, že se už
mnozí žáci společně se svými učiteli těší na volné
léto, dnů do konce školního roku
ještě přeci jen pár
zbývá. Aby nám to
čekání lépe utíkalo, a aby si děti oddechly od učení na
závěrečné práce,
bylo pro ně nachystáno během května mnoho zajímavých
akcí. O některých z nich se s Vámi ráda podělím.
Hned na začátku měsíce zavítalo do naší školy divadlo
Azyzaz English Educational Theatre. Žáci prvního stupně zhlédli představení, kde měli možnost cestovat po celém
světě, zapojovat se do různých aktivit, tančilo se, zpívalo.
Starší děti byly také vtáhnuty do děje, především si ale procvičily angličtinu s rodilou mluvčí.

Čtvrťáci si vyjeli do Náchoda na dopravní hřiště. Děti nejen
jezdily na kole podle pravidel silničního provozu, ale byly
také seznámeny s teorií dopravy. Nakonec všechny děti
psaly test, za který se jim podařilo získat průkaz cyklisty.
Mimořádně úspěšné bylo pro naši školu také letošní okrskové kolo Mc Donald`s Cupu v malé kopané, a to díky starším žákům, kteří vyhráli všechny zápasy. V nelítostném boji
skončilo naše družstvo na okresním kole v České Skalici na
krásném druhém místě.
V souvislosti s významným dnem 8. květnem navštívily děti
z prvního stupně Ravelin XIV v Josefově, kde si mohly prohlédnout vojenskou techniku, dobové uniformy a zbraně.
Z delších pobytových akcí bych připomněla školu v přírodě
v Orlických horách, ale také školní výlet našich deváťáků
v Českém ráji. Kromě nevšedního spaní v karavanech se třída nebála sjíždět řeku Jizeru na raftech.
Jak jsem psala v úvodu, školní rok se chýlí ke konci. Přejme
si, aby jeho poslední dny proběhly v co možná největším
klidu a pohodě.
Kateřina Šimková, Základní škola Josefov

Z ák l a d n í u mě le ck á š ko la F. A. Špor ka
Program červen 2017.

20. úterý, v 18:00 hod., koncertní sál školy
Třídní koncert žáků Romana Horského a Markéty
Kočí
(zobcová flétna, pozoun, tuba, housle)
22. čtvrtek, v 18:00 hod., zahrada před ZUŠ
Koncert na zahradě
Kytarový orchestr, Saxofonové trio, JBBand,
Saxofonový kvartet „Saxy Baby“(Hostinné)
Big Sunny Jazz Band (ZUŠ Jaroměř a Hostinné)
Informace pro rodiče:

16. pátek, v 17:00 hod., hospital Kuks, divadlo Maštal
Absolventský koncert Kateřiny Čápové
(viola)

18. neděle, v 16:00 hod., hospital Kuks, divadlo Maštal
Perličky
„to nej“ z naší zušky“

Báječný úspěch klarinetistek.

Doplňujeme
foto k textu z čísla 11
v Jaroměřském
a josefovském
zpravodaji.
Připomínáme,
že klarinetové kvarteto ve
složení Anežka
Brouková,
Hana Hrušková, Magdaléna Paclíková a Barbora Tichá,
ze třídy Nikoly Hájkové, získalo v Litvínově na celostátní
soutěži Litvínovské dřevohraní stříbrné pásmo.

5. - 9. června je z důvodu konání postupových zkoušek
zrušena výuka v hudebním oboru.
Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci
142, tel.: 491 812 356
www.zus-jaromer.cz

Zákl adní škol a N a O st r ov ě
Ani letos si nenechte ujít

Školní akademii ZŠ Na Ostrově!
Proběhne v Městském divadle Jaroměř

ve čtvrtek 22. června 2017 od 17.00 hodin.
Vstupenky v prodeji

- v ZŠ Na Ostrově v kanceláři 1. patro
- v divadle 30 minut před začátkem představení

strana 7

Jaroměřský a josefovský zpravodaj

12/2017

SPOLK Y A O RG A N I ZAC E
Ro z m ar ýn e k z . s .
Příběh pastelek.
Ve středu 17. 5. proběhlo v RC Rozmarýnek
autorské čtení s Danou
Pechánkovou. Pohádku
dětem napůl převyprávěla, napůl zazpívala již
zmíněná autorka Dana
Pechánková. U písniček
a vyprávění nechybělo ani loutkové divadlo.
Děti si zazpívaly, zacvičily a spolu s autorkou
nakreslily obrázek. Paní
Pechánkovou mile překvapila spolupráce malých posluchačů, kteří ukazovali i tančili spolu s ní. Aby ne, když většina
z nich patří mezi naše stálé návštěvníky. Tanec, zpěv a pohyb v našich pravidelných aktivitách nesmí chybět.
Po představení byla možnost si zakoupit knížku i s CD
a autogramem za pouhých 100 korun. S paní Pechánkovou
plánujeme další spolupráci při příležitosti vydání jejího
nového CD. O zmíněné plánované akci ještě budeme včas
informovat.
Knížku Příběh pastelek je možné zakoupit u nás
v Rozmarýnku na Husové 75 v době našich pravidelných
aktivit. Fotografie a videa z autorského čtení můžete shlédnout na naší facebookové stránce.
Sportujeme s Rozmarýnkem.

Na Rozmarýnkově
zahradě se v pondělí 29. 5. konaly
sportovní hrátky
pro děti od 1,5
roku do 3 let. Děti
si zaskákaly v pytlích, zkoušely hod
na terč, překonávaly „opičí dráhu“,
ale také závodily
na motorkách, s trakařem a v běhu. Všechny zúčastněné
děti si odnesly diplom, medaili, bonbonky a „motýlka“ jako
symbol krásného a ladného pohybu, který mají možnost se
s námi v Rozmarýnku naučit ve čtvrteční aktivitě „Cvrčci
cvičí“.
Disciplíny byly náročné a vyčerpávající, takže odměny byly
opravdu zasloužené. Po sportovních hrách měly děti společně s maminkami možnost si pohrát na Rozmarýnkově
zahradě, která dětem nabízí velkou trampolínu, klouzačku, pískoviště a klidné a bezpečné zázemí ve stínu stromů.
Zahradu je možné navštěvovat nebo si i pronajmout třeba
na večerní opékání, rodinnou oslavu nebo i jiné aktivity. Veškeré informace si můžete zjistit v RC Rozmarýnek
nebo na telefonu či prostřednictvím kontaktního emailu.
Fotografie, které pro nás opět nafotil pan Pavel Kratochvíl,
najdete na naší facebookové stránce. Za krásné fotky velice
děkujeme panu (pkrfoto.cz).
RC Rozmarýnek

Český svaz včel ař ů
Český rozhlas Hradec Králové spolu s jaroměřskými
včelaři připravili 2. 6. 2017 "Medový den".
V relaci „Pátečního hostu“ se sešla elita východočeského
včelařství v radioklubu. Pozvání byli Ing. Václav Jirka, předseda Českého svazu včelařů v Jaroměři, Ing. Jiří Valtera,
předseda Okresní organizace Českého svazu včelařů v
Náchodě, dlouholetý včelař Vladimír Červinka z Jaroměře a
dlouholetý včelař Jaroslav Míl z Brodu nad Labem.

Poslechněte si medové setkání, jejich začátky a jejich oddanou práci k včelám. Dozvíte se, co by se stalo, kdyby například včely
vymizely. Co
se stane, když
včely uletí?
Jaké mají rozdělené úkoly
v úle nebo
jaké závažné
onemocnění
může včely
postihnout.
Téměř dvouhodinový pořad je k poslechu v archivu ve 2 dílech zde:
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3870158
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3870291

→LAT←
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A e r o k l u b Ja r o mě ř z . s .
Den otevřených dveří spojený s Dětským dnem na letišti aeroklubu Jaroměř.

V sobotu 27. 5. 2017 se konal na letišti aeroklubu Dětský
den spojený s ukázkami modelářů a předvedení letecké
a pozemní techniky. Tak jako každý rok aeroklubáci naplánovali, a hlavně zajistili, ukázky leteckých modelářů, sportovní soutěže pro děti, prohlídku letecké techniky, hangárů
s letadly a zajistili vyhlídkové lety pro zájemce o létání.
Zrovna tak, a to je v dnešní motorizované době potřebné,
zajistili dostatek parkovacích ploch pro auta návštěvníků.
Po celý den děti měly možnost soutěžit o hodnotné ceny
a pozornosti sponzorů a rodiče své ratolesti i hojně fotografovali u vystavených letadel. Kde jinde, když ne na letišti
v Jaroměři, si mohou děti vše osahat, tj. vyzkoušet si řízení letadla (samozřejmě na zemi) a vše si nechat vysvětlit
a ukázat od dospělých pilotů.
Souběžně se soutěžemi probíhalo komentované létání
s leteckými modely a zároveň se slétávala skutečná letadla, aby se odpoledne mohla předvést při leteckých
ukázkách. Letecké modely přijeli ukázat modeláři z okolí, ale i modeláři zvučných jmen. Namátkově jmenuji pan

Dodek z Lupenice s modelem Sterman o rozpětí 3 m, pan
Jan Horák s turbínovým modelem Fox, Ondra Celba LMK
Falemo Červený Kostelec předváděl dechberoucí akrobacii
s modelem Extra 330, pan Bedřich Janáček z Nového Města

s modelem Sbach 42 nám ukázal nové soutěžní odvětví, a to
akrobacie modelu na hudbu, pan Jiří Fikejs a jeho maketa
Bleriot atd. Ukázky modelů začali úderem 10. hodiny, a to
poradou všech pilotů, kterou řídil známý „aeroklubák“ pan
Radek Munzar. Pohovořil o bezpečnosti létání, o frekvencích vysílačů a pak se šlo, jak se říká, na TO. Létalo se až
do 14,45 hod., kdy skončilo komentované létání leteckých
modelů a nastala 15minutová přestávka, aby se skvělý moderátor pan Jindřich Dvořáček a jeho spolupracovník pan
Olda Barvíř mohli občerstvit neb v 15 hod. začal komentovaný letecký program velkých letadel.
Předvedli se letadla ze zlaté éry výroby letadel u nás,
a to Aero 145, letadla z nadace Metoděje Vlacha z Mladé
Boleslavy, a to Beta Minor, Storch, Piper Cub, Bucker 131,
pilotovaný známým akrobatickým pilotem panem Jiřím
Vepřekem. Vrtulník Robinson, Vampir (mimochodem vyráběný na letišti Jaroměř, l. vírník pilotovaný Radkem
Koprdou) a zlatý hřeb celého dne byla skupina 4 letadel
Flying Bulls Aerobatics Team, která předvedla dechberoucí
akrobacii.

Bylo toho hodně a jak je psáno, vše jednou končí. Tak zbývalo na konci programu vylosovat jednoho diváka, který
vyhrál vyhlídkový let. Losování se ujal pilot Jan Tvrdík,
člen skupiny Flying Bulls Aerobatics Team. Program, tedy
modeláři a velká letadla, se ukončil v 18 hod. V tu dobu se
začali „rojit“ jaroměřští aeroklubáci, kteří zajišťovali celodenní provoz soutěží, létání a jiných organizačních potřebností směrem k letištní restauraci neb toho měli za celý den
opravdu dost. Večer pokračoval „živou“ hudbou až do ranních hodin. Jako každá akce dnešní doby by se neobešla bez
štědrých sponzorů. Tímto děkujeme městu Jaroměř, pekárně Perník Těchlovice a firmě Pelikán Daniel z Pardubic
a doufáme, že nám zachovají přízeň i pro budoucí akce.
Závěrem se sluší a patří poděkovat všem, co se podíleli na
zajištění celého Dne otevřených dveří na letišti aeroklubu
Jaroměř - členům aeroklubu Jaroměř, v čele s předsedou
Ing. Martinem Rezkem, letištní restauraci, v čele s vedoucím panem Adamkovičem, pilotům, řídícímu létání, modelářům a moderátoru celé akce panu Jindřichu Dvořáčkovi.
Tak za rok zase na shledanou.
Jindřich Dvořáček

Děje se u Vás něco zajímavého? Chybí Vám ve Zpravodaji nějaká rubrika? Znáte člověka, se kterým by bylo dobré udělat rozhovor?
Nás to zajímá! Napište nám o tom na mail: redaktor@jaromer-josefov.cz
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SPO RT
T J S o kol Ja r o mě ř - atle tika
Mladší žactvo v přeboru družstev zazářilo.
2. kolo KPD v atletice
mladšího
žactva se konalo
1. června odpoledne za krásného
slunečného počasí
v Nové Pace a naši
atleti i přes úmorné vedro podali vynikající výsledky.
Vyzdvihl bych nejvíce výkon Lukáše Kvapila se třemi zlatými medailemi (60 m, 150 m a štafeta 4 x 60 m). Dále vynikající osobní rekord ve skoku vysokém Terky Prouzové se 151
cm a jen těsně škrtala na výšce 154 cm. Dále super výkony
na oštěpu, kde Zuzka Bašková vyhrála, Terka Prouzová na
druhém místě a překvapením se stala Eva Patočková na vynikajícím 5. místě (její vůbec první závod v oštěpu). Děvčata
Eliška Minaříková a Katka Valentová na kouli podala také
vynikající premiérové výkony s postupem do finále. Stejně
tak zabodoval Vojta Potoček v kouli a také 4. místem na 800
m. Na 150 m vybojovala 3. místo Zuzka Bašková a s ní také

výborně zabojovala (v osobním rekordu) Aneta Hejzlarová
a v rozběhu dala 3. místo. Svoji premiéru si užil také Martin
Petera na dálce, kde osobákem 413 cm bodoval na 5. místě.
V dálce bodoval výborně Marek Dítě se svými 421 centimetry obsadil 4. místo. Aneta Hochsteigerová ve svém vůbec prvním závodě v atletice postoupila v běhu na 60 m do
finále a také bodovala. Připomínám, že se jedná o soutěž
družstev, takže taktika nasazení na jednotlivé disciplíny je
velice důležitá a také správné pořadí jednotlivých disciplín
u závodníka. Na to vše poctivě dohlížel trenér Jirka Pour
a na jednotlivých stanovištích radil při výkonech nejen
svých svěřenců, ale i atletkám Hanky Hřivnové. Celkový
stav po dvou kolech je u děvčat: 1. místo Hradec Králové
(278,5 bodů), 2. místo Jaroměř (156,5 bodů), 3. místo
Jilemnice (120 bodů) u hochů je situace dost napjatá a nic
není rozhodnuto: 1. místo Sokol Dvůr Králové (157 b.),
2. místo Trutnov (154 b.) a 3. místo Jaroměř (141 b.).
Držme palce do dalšího kola, které se koná 21. 6. 2017
v Novém Městě nad Metují. Pokud jsem někoho vynechal,
tak se omlouvám a odkazuji na podrobné výsledky: www.
atletika.cz a fotografie na facebooku.
Jirka Pour, trenér atletiky TJ Sokol Jaroměř

M až or e tk y Ca r me n

MAC 2017 Mistrovství Čech mažoretek v Trutnově 13.
a 14. 5. 2017.
V
polovině
května se konalo již po druhé Mistrovství
Čech mažoretek v nedalekém Trutnově.
Po poctivých
přípravách
jsme i my vyjely na toto
klání, získat postup na Mistrovství Čech a Moravy mažoretek MAC 2017. Konkurence je každým rokem čím dál větší,
a tak jsme jely bojovat poněkud neklidné. Bohužel se nám
nepovedlo dosáhnout tolika medailových pozic, které bychom si přály. Můžeme ale s potěšením napsat, že nějaké
ty medaile máme také a hlavně, že jsme s převážnou většinou choreografií postup získaly. K našim úspěchům patří
například:
SOLOFORMACE BATON:

3. místo – MINIFORMACE BATON DĚTI: Pospíšilová,
Kazdová, Huňáková, Galleová N., Tyšlová, Hunešová,
Jelínková
5. místo – MINIFORMACE BATON JUNIOR: Sychrovská,
Páblová, Drevňáková, Nyklíčková, Michálková
4. místo - MINIFORMACE BATON SENIOR: Týfová, Nosková,
Kaňková, Pokošová, Prášková
SOLOFORMACE POM-POM:

7. místo – SOLO POM-POM DĚTI- N. Galleová

2. místo – MINIFORMACE POM-POM DĚTI: Pospíšilová,
Kazdová, Huňáková, Galleová N., Tyšlová, Jelínková
2. místo – SOLO POM-POM SENIOR- N. Komínková

Teď už nás čekají finální přípravy na Mistrovství Čech
a Moravy, které se letos konalo pro velké formace v Praze
(20. a 21. 5.
2017) a pro
mini formace a skupiny Flag a
MIX, které
se bude konat v Brně
(27. a 28.
5. 2017).
P o k u d
chcete sledovat naši
činnost, více najdete na instagramu a stránkách mažoretek
Carmen.
Mažoretky Carmen při DDM Klíč v Jaroměři

Uplynulý víkend patřilo Brno mažoretkám. Asociace MAC
zde pořádala MČR, kterého se zúčastnily i jaroměřské mažoretky. Pěkného úspěchu dosáhly ty nejmladší 5-7leté
Carmenky. V kategorii hůlka obsadily 5. místo a v kategorii
pom-pom (třásně) krásné 2. místo. Chtěli bychom jim touto cestou pogratulovat a zároveň poděkovat jejich trenérce
Natálii Komínkové a její mamince, zároveň tak DDM Klíč
Jaroměř-Josefov. Gratulujeme rovněž Natálii Komínkové
za 1. místo v kategorii pom-pom a držíme palce na ME do
Itálie.
Děkují rodiče (Faltejsková Radka)
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Jar o m ěř OP E N 2 0 1 7
Hockejky počtvrté vítězi.
V
sobotu
27.
května
se za podpory Města
Jaroměř
uskutečnil
jubilejní desátý ročník
florbalového
turnaje pro
n e re g i s t ro vané
hráče Jaroměř
Open. Kolbištěm se, jako již tradičně, stala jaroměřská
Sokolovna, kde se postupně utkalo 6 družstev z Jaroměře
a 1 z Pardubic. Po odehrání základních skupin bylo jasné,
že pole soupeřů je nadmíru vyrovnané. Přímo do semifinále byli nasazeni Yllätys, kteří si v něm celkem jednoznačně poradili s Drobkovými koni 5:1. Druhém semifinále, ve
kterém se utkali Hockejky a Joker Team, bylo již podstatně
vyrovnanější. Joker táhl zejména později vyhlášený nejlepší hráč turnaje Míla Kaplan, ale porážku 3:4 neodvrátil.
Ve finále se tak proti Yllätys postavili trojnásobní vítězové
turnaje Hockejky, kterým se podařilo obhájit loňské vítězství a připsali si již celkově čtvrtý zářez na pažbě. V utká-

ní o třetí místo podlehl Joker Team Drobkovým koňům
2:4. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen již potřetí
Zbyšek Šmíd z Yllätys.
Konečné pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hockejky
Yllätys
Drobkovi koně
Joker Team
Berušky
Číčováci
SPV Pardubice

1.
2.
3.

Hockejky (2012, 2013, 2016, 2017)
Číčováci (2014, 2015)
Odpadlíci NM (2011)
Hradecký Fosy (2010)
Yllätys/Tři v poli a brankář (2008)
Círa Tým (2009)

Seznam vítězů turnaje Jaroměř Open po 10.ročníku
turnaje:

Florbalový oddíl TJ Sokol Jaroměř

D D M K l í č Ja r o mě ř

Taneční kroužky pod DDM Klíč.
Školní rok 2016/2017
pro naše taneční kroužky skončil a tím i naše
reprezentace na tanečních soutěžích. My se
tímto můžeme pochlubit, co naše píle přinesla.

Flowers (vedoucí Beáta Šotolová)
2. místo Josefovský Klíč
2. místo TPO Dance
1. místo Beta Dance

Just our street ml. (vedoucí Lucie Šedová)
3. místo Josefovský Klíč
3. místo O Rtyňskou zvonici

Just our street (vedoucí Lucie Šedová)
2. místo Josefovský Klíč

Rebels (vedoucí Beáta Šotolová)
3. místo Josefovský Klíč
2. místo TPO Dance
3. místo Dvorská Jednička
3. místo Poupata

2. místo Beta Dance

Disco Kitty (vedoucí Iveta Pírková)
3. místo Josefovský Klíč

Disco Cats (vedoucí Iveta Pírková)
2. a 3. místo Josefovský Klíč
1. a 2. místo TPO Dance
„Sympaťák“ Poupata

2. místo O Týnišťské tajemství
3. místo O Rtyňskou zvonici

Malaika (vedoucí Markéta Hamerníková a Tereza
Frisová)
2. místo Josefovský Klíč
Conspiro

1. místo TPO Dance
2. místo Dvorská Jednička

„Sympaťák“ Poupata

2. místo Beta Dance

Tímto chci poděkovat všem za tvrdou práci, a to nejen vedoucím, ale i dětem. Děkujeme za podporu a trpělivost, kterou jsme dostávali od našich blízkých.
Budeme se na Vás těšit další školní rok.
Iveta Pírková, DDM Klíč Jaroměř
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Jos efov s k ý s to ln í te n is
Ohlas na článek ze Zpravodaje č. 10.
Je
příjemné číst ve
Zpravodaji
o svých dětech
a být pyšný na
jejich úspěchy
po celoroční
práci. Ale proč
mají
takové
výsledky?
Je to především zásluha
všech dospělých, kteří mají tento sport rádi a našim dětem
se věnují. Pro ně to jsou stovky hodin strávených v tělocvičně, bezpočet hodin u počítačů, telefonů, za volantem auta,
na jednáních nebo na schůzích.

Proto bychom chtěli poděkovat nejen starostce, trenérce a hráčce v jedné osobě, Haně Vítkové, která se z velké
části stará o administrativní chod oddílu, dále panu Josefu
Vítkovi za přivedení stolního tenisu do Josefova, aktivní
práci a předávání mnohaletých zkušeností ostatním. Dík
patří také panu Eduardu Hardubejovi, který jako trenér
předal své hráčské umění starším chlapcům, panu Martinu
Steinovi za vytrvalou píli s mladšími dětmi, samozřejmě
také panu Romanu Vackovi za trpělivost s oběma věkovými
kategoriemi. V neposlední řadě patří dík dospělým žákům,
se kterými děti hrají soutěže mužů, a to podle výkonnosti
na okresní, krajské a divizní úrovni. Berou je jako rovnocenné partnery, dávají jim podporu a cenné rady.
Bez práce těchto lidí by naše děti takových výsledků nedosáhly. Přejeme všem hodně zdraví, mnoho dalších sportovních úspěchů a stále více šikovných dětiček. Děkujeme!
Rodiče dětí stolního tenisu

C y kl o b u s y a v la k y p ře p r avuj í cí cykl i st y

Cyklobusy do Orlických hor, oblasti Bukové hory
a Králického Sněžníku v letošním roce vyjíždějí až od
prvního červnového víkendu a budou jezdit každou sobotu a neděli a také o svátcích až do konce září 2017.
Po loňském zavedení několika významných novinek využívajících moderní informační technologie, které vám umožnili sledování spojů a rychlé zjištění případného zpoždění
autobusu je možné také využít dispečink IREDO, který je
v provozu i o víkendu. Ke sledování spoje lze využít internetové stránky http://tabule.oredo.cz.
Ani v roce 2017 se oblasti Orlických hor nevyhnuly rekonstrukci dopravních komunikací. Na dokončených stavbách
z minulých let cyklisté zajisté ocení nové asfaltové povrchy, ale stavby současné jsou důvodem objížděk a časových zpoždění, ale jak na tabulích zní „Musí se to opravit“.

Sledujte proto, prosím, ve vašem vlastním zájmu jízdní řády,
které se mohou v průběhu období díky stavbám měnit.
V současném období dochází k velkému rozmachu jízdních
kol s přídavným pohonem. Dovolujeme si vás upozornit, že
dle platných Smluvních a přepravních podmínek IREDO je
přeprava kol s jiným než elektrickým přídavným motorem
a přeprava elektrokol s neodnímatelnou baterií zakázána.
Respektujte i další účastníky turistiky, zejména pěší chodce.
Při výběru trasy nezapomínejte na své zdraví a současnou
aktuální kondici. Pro jistotu si do svých mobilních telefonů
uložte kontakty nejen na Horskou službu ČR, ale i na polskou partnerskou záchrannou organizaci GOPR.
Pro letošní cykloturistickou sezónu vám přejeme krásné
počasí a mnoho nevšedních zážitků ze sedla kola.
Sekretariát Euroregionu Glacensis

K U LTU R A

D o p i s od č te n á řk y
Dostali jsme moc pěkný dopis od paní Marie, jež reagovala na článek s názvem „Ettrichova vila“, který vyšel ve
Zpravodaji č. 5.
Paní Marie píše, že její
maminka (nar. 1908)
i otec (1907) sloužili
u Ettrichů: „Maminka
jako svobodná sloužila
u Ettrichů, jako pokojská. Znala se i s hrabětem Šporkem z Kuksu,
který často jezdil na
návštěvu k Ettrichům“. Po svatbě rodičů dostali byt právě
Na Kameni čp. 43 (byt vedle vrátnice, která tam ale kdysi
ještě nebyla). Tam se paní Marie roku 1941 narodila. „Paní
Ettrichová byla bratrovi, který se narodil dřív, dokonce za
kmotru. Pan Ettrich nám zas vždy něco dal a pamatuji si,
že měl v garáži krásná auta.“ Když továrník Ettrich v roce
1945 ovdověl, odjel s přítelkyní Salmou do Ameriky. „My
jsme se téhož roku nastěhovali právě do této vily. Bydleli jsme
nahoře a maminka tam uklízela kanceláře.“ Nábytek z vily

se nakonec prodal a krásné obrazy skončili v Drážďanech.
„Uzavřená klenba, o které píšete, byla zimní zahrada, kde
byly přes zimu palmy. V létě byly kolem bazénku venku, kde
byl parčík.“
„V této vile jsem bydlela do roku 1964, kdy jsem se vdala a odjela na Ostravsko. Neteř pana Ettricha si však ještě
dopisovala s maminkou ze zahraničí. Psala jí, že nedlouho
poté co pan Ettrich odjel s přítelkyní Salmou do Venezuely,
zemřel a je pochován v Caracasu. Děkovala mamince, že se
roky starala o jejich hrobku v Jaroměři.“ Hrobka je dnes bohužel ve špatném stavu a je potřeba opravit. „Dnes si říkám,
jaké jsme měli štěstí,
že jsme mohli žít v
takové krásné vile.
Měla jsem krásné
dětství, vždyť komu
se v té době poštěstilo, že měl doma koupelnu s teplou vodou
a ústřední topení?“
z dopisu Marie Kopcové-Jirušové
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Ro z l o u č e n í s Bo ž e n ko u Baumannovou
Nebeská,
tak jsem Tě nazýval
v jedné z mnoha her, kdy
jsme spolu stáli na jevišti. A teď to platí, kdy jsi
odešla do nebe, dvojnásob. Znali jsme se 60 let
a já si uvědomil, co nádherného skrývá Tvoje
duše, kolik vzácností v ní
máš. Byla jsi obdařena
aristokratickým zjevem,
intelektem, tělesnou krásou, laskavostí a vedle
Tebe byl svět radostnější
a krásnější. Na jevišti se
daly najít stopy Tvého
směřování a barvy Tvého
obrazu. Střídala jsi smích,
dojetí s úsměvem, jdoucí do kvetoucích luk pohody. Stál
jsem užaslý vedle Tebe a pokoušel se nahlédnout dolů, do
té hlubiny citu, pokory a lidské krásy. Jaká to byla hlubina?
Nádherná, bezpečná propast a něžné přítmí lesní studánky.
Vedle Tebe jsem vždycky zaslechl kanoucí slzu, vedle Tebe
byl svět radostnější a krásnější... o Tvé přátelství.
Vzpomínám na Tvé vtipkování, jež vyústilo v přání, abych
Ti nad rakví řekl báseň, kterou jsi ode mne slýchávala.
Mnohokrát jsme spolu vystupovali jako recitátoři, ale dnes
bych to nedokázal. Někdy člověk zvedne celé pohoří, někdy
neunese ani spadlý list. Tvým odchodem se nic nezmění.
Nadále bude vyčnívat nad krajinou hora Říp, nadále naším

městem poteče Labe a bude se snoubit s Úpou a Metují. Ne,
Ty jsi neodešla. Jenom jsi přijala pozvání dobrých andělů
a my ochotně splníme jejich přání, abys zůstala už navždycky v našich srdcích a vzpomínkách.
Přece jenom mi to nedá, tak alespoň konec té básničky:
"...Vzpomeň si na mne. Já kdys snažil se vepsat se do Tvých
něžných skrání,
tak hluboce, tak vroucně ze všech sil, že marně hledám
slova přirovnání.
Tak hluboce, aby jak vráska do čela padla Ti vzpomínka,
jež v vzpomínkách se krátí,
abys v té chvíli slzu setřela
a knížka z rukou steskem vypadla Ti."

Buď sbohem Sofie, Bedrnko, Hermiono, Genovevo, Paulo.

Tvůj Zdeněk

foto: archiv (Zdeněk Hovorka a Božena Baumannová jako Sofie
v Rollandově "Hře o lásce a smrti" 1979)

Doplnění informací k textu s názvem "Bez smíchu je
den zbytečný".
Ve Zpravodaji č. 11 jsem uvedla zavádějící informaci
o Josefovi W., kterou bych chtěla uvést na pravou míru. Bylo
myšleno, že Josef W. byl mladším synem Anety a Jindřicha
W. a samozřejmě mladší bratr Jindřicha ml.

Z cy k l u „D o s u d n e o b jevených památ ek“

Kaple Nejsvětější Trojice.
V lese u rybníka,
severovýchodně
od města, stojí
poutní katolická
kaple Nejsvětější
Trojice. Na místě dnešní kaple stála kdysi
pouze
plastika
Nejsvětější
Trojice.
Kaple byla postavena v roce 1833 na náklady Kateřiny
Seifertové, jaroměřské občanky a vdovy po kupci Seifertovi.
Tomu napovídá i deska, zasazená v průčelí kaple, s nápisem
Sanctissimae Trinitati ad gloriam extrui curavit Domina
Catharina Seifert 20. 8. 1833 (K slávě Nejsvětější Trojice
zbudováno péčí Kateřiny Seifertové 20. 8. 1833). Pod tímto
nápisem stojí ještě jeden, a to Tres sunt qui testimonium
perhibent in coelo: Pater, Verbum, et Spiritus Sanctus.
Joann 5., 7. (Tři jsou, kteří vydávají svědectví: Duch, voda
a krev, a ti tři jsou za jedno).
Kaple byla vysvěcená dne 25. 5. 1834 Janem Chmelíkem, za
velké účasti věřících. Poté se kaple stala oblíbeným poutním místem, kde se každým rokem sjíždělo mnoho věřících na slavnosti Nejsvětější Trojice, ale i na svátek svatého
Marka a také o tzv. prosebných nedělích.
Velké množství poutníků a věřících se podepsalo na stavu

kaple a už v roce 1883 bylo jasné, že kaple bude potřeba
opravit. Tehdejší děkan Jan Kulhavý proto uspořádal sbírku
na opravu, při které bylo vybráno 412 zlatých. Na podzim
toho roku byla kaple opravena a znovu vysvěcena.
Další opravy byly provedeny roku 1933 a 1957, kdy ji opravil na své náklady Antonín Sýkora, katolický kněz a renovátor uměleckohistorických památek. Od té doby kaple jen
chátrá.
Kaple má téměř čtvercový půdorys, stavba je cihlová, zčásti
omítnutá. Střecha je plechová a v dnešní době velmi poškozená. Pod plastikou, ze které je pouhé torzo, je oltář a pod
ním studánka. Nad levým oknem se zřítila část zdiva a otvor
je zakryt drátěnou mříží. Kaple je v havarijním stavu, omítka je silně poškozena a celkově je stavba zarostlá křovím.
V roce 2005 se
zde konala, téměř po padesáti letech, poutní
mše svatá, kterou
sloužil P. ThLic.
Jerzy Zięba MFS,
duchovní správce
farnosti Jaroměři.
Pravidelné
bohoslužby se však
v kapli nekonají.
text: LAT (výpis z různých informačních zdrojů)
foto: LAT
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M i l os l av Mü lle r, s tá le a kt i vní i ve svých 80 l et ech
Miloslav MÜLLER (*1937) je bývalý senátor Senátu
Parlamentu ČR, emeritní místostarosta města
Jaroměře, současný zastupitel a radní města Jaroměře.
Miloslav Müller, narozený
před 80 lety dne 15. července 1937 v Náchodě. V letech
1990 až do listopadu 1996
byl místostarostou města
Jaroměře, členem zastupitelstva i radním je dosud.
Od listopadu 1996 do prosince 2000 byl senátorem
Senátu Parlamentu ČR, členem výboru pro regionální
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Ve funkci
senátora pomáhal obcím na
Náchodsku, zejména starostům obcí.
Absolvent jaroměřského gymnázia (1955) a Střední ekonomické školy v Hradci Králové (1962). Má dvě maturity,
výborně ovládá matematiku, němčinu, investiční politiku
a problematiku životního prostředí a též vstřícné a taktní jednání s lidmi. Pracoval v kožedělném n. p. Závody
Antonína Zápotockého (ZAZ) Jaroměř. Po sovětské okupaci v srpnu 1968 jako nestraník, když hanebné obsazení
Československa veřejně odsoudil, skončil až do té doby
úspěšný investiční pracovník n. p. ZAZ v kotelně. Teprve
v roce 1976 se mohl vrátit k investiční práci v ZAZ. Po
listopadu 1989 byl jmenován do funkce vedoucího techniky a zvolen v ZAZ místopředsedou nových závodních
odborů. Zasloužil se o výstavbu nové koželužny ZAZ
v Třebechovicích pod Orebem a o rekonstrukci sportovního areálu tamtéž.

Po dvě funkční období (1990-1998) pracoval jako místostarosta města Jaroměř. Po několik funkčních období byl
členem městského zastupitelstva a v současnosti je i městským radním.
Zasloužil se o založení místní organizace Křesťanskodemokratické strany v Jaroměři v prosinci 1990, později
sloučené s ODS; dále o rozvoj školství v Jaroměři a Josefově,
o zřízení městské lávky přes Labe u parku (1993), o pořízení nového zvonu do věže chrámu sv. Jakuba a zejména se
velmi angažoval a přičinil o vybudování největší ekologické stavby ve městě - o výstavbu městské čistírny odpadních vod (1993-1995) a o založení samostatné společnosti
Městské vodovody a kanalizace Jaroměř.
V mládí hodně sportoval. Vynikl v dráhové cyklistice (držitel I. výkonnostní třídy) a zařadili jej do širšího reprezentačního družstva pro olympijské hry v Římě a uplatnil se
i jako trenér mládeže v cyklistice. Jeho zálibou je letectví
a letecké modelářství. Organizoval četná setkání se zahraničními letci z dob druhé světové války. Trvale se angažuje
jako spolupracovník v humanitární činnosti Oblastní charity Červený Kostelec (Dům sv. Josefa v Žirči).
Jubilantovi se vzácným charakterem přejeme do dalších
let hodně Božího požehnání, zdraví, spokojenosti a radost
z poklidného rodinného života. Obdivuhodné je, že se Miloš
Müller snaží i ve vysokém věku být stále veřejně užitečný
a platný a příkladně sloužit a nezištně pomáhat svým spoluobčanům. I proto si ho lidé stále váží a trvale mu vyjadřují
podporu ve volbách pro jeho ryzí morální charakter a odborné schopnosti.
text: PhDr. Jiří UHLÍŘ, 28. května 2017
kresba: akad. malíř Jiří Škopek

D i v ad e l n í s o u b o r Vr ch lický

„Rok na vsi“ opět v popředí divadelního světa.
Po velkém úspěchu
na Krajské postupové přehlídce amatérského
divadla
v Červeném Kostelci
16. – 19. 2. 2017, kde
byly rozdány ceny za
herecké výkony, byla inscenace „Rok na vsi“ nominována
na celostátní přehlídku (20 divadel z ČR) „Divadelní piknik
Volyně“ ve dnech 4. – 14. 5. 2017.
A tak ráno, 7. května ve čtyři hodiny, se rozezněly budíky
a mobily v hereckých domácnostech, protože odjezd byl již
v pět hodin ráno od divadla. Po tří hodinové jízdě nádherným autobusem (hrálo se již v deset) jsme se opět vtělili do
„vesnických chudáků, zbohatlíků, opilců, nešťastníků, pánbíčkářů“ a hráli po sedmé v řadě krásné představení. Věřím,
že si ho každý z herců užívá a miluje ho.

V těchto dnes byla potvrzena naše účast při zahájení
„Jiráskova Hronova“, dne 4. 8. 2017. Podotýkám, že již 44 let
se „Vrchličákům“ tato pocta vyhýbala, o to větší je nadšení
všech účinkujících.

Představení věnujeme našemu panu režisérovi Janu
Sklenářovi (Honzíkovi), protože toto byla jeho meta, které
se i s námi dočkal a má obrovskou radost z úspěchu.
„Rok na vsi“ se hrál na konci května ve Východočeském divadle v Pardubicích. Od měsíce září v této krásné jízdě budeme pokračovat až do měsíce listopadu (Žatec).
Vrchličáci, voláme divadelní „zlomte vaz“ a šiřte nejen
sportovní a divadelní kulturu z našeho města do dalších
krajů republiky.
Kniha „Rok na vsi“ bratří Mrštíků končí slovy: „Ves Habrůvka
hledí na světa běh. Ví, že z hříchu nebylo by ani světa, aby
světlo bylo, musí býti i tma.“
Ceny:
Kostýmy
Herecké výkony
Čestná uznání

Iva Innertová
Josef Horáček
Milan Hrycík
Stanislava Glembek
Jakub Vohralík

text: Alena Pacáková
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I NFORM AC E PRO O B Č A N Y
U m ě l e cká ko lo n ie Ba s tion IV
Setkání s uměním a jeho tvůrci.
Nejedna organizace pravidelně pořádá dny otevřených
dveří. Přestože v našem spolku neradi spěcháme, jsou věci,
v nichž nechceme zůstávat pozadu, a tak nás těší, že Vás můžeme pozvat k účasti na „Dni otevřených ateliérů“, který
proběhne v sobotu 17. června. Akci pořádá Impuls Hradec
Králové, centrum podpory umělecký aktivit, jedná se o již
5. ročník a my jsme rádi, že jsme se do tohoto celokrajského projektu mohli také zapojit. Během celého dne budete
mít možnost podívat se, kde vzniklo nejedno umělecké
dílo, ať už se jedná o tvorbu z kamene, hlíny, dřeva nebo
o malbu… Brány svého ateliéru bude mít dokořán sochař
Petr Novák z Jaroměře, takže pokud jste zvědaví, kde poprvé spatřily světlo světa mnohé sochy rozmístěné po celé
republice (a některé i v zahraničí), zastavte se na návštěvu.
Svá díla Vám představí i keramička Markéta Škopková, s níž
budete moci nahlédnout do galerie Prachárna, kde své práce vystavují také měditepec Vojtěch Jirásko a malířka Bára
Smékalová. Dveře své dílny bude mít otevřené i náš nový
člen Tomáš Mrkvica, kreativní tvůrce designového nábytku,
jemuž je vlastní neobvyklá kombinace materiálů – dřeva
a kovových vodovodních trubek. I obyčejné věci mohou být
nápaditě provedené! Jste-li spíše příznivci malby a kresby, jistě Vás potěší možnost nahlédnout do ateliéru Josefa
Kleinera, malíře a našeho nového člena v jedné osobě.

Ve výstavním sálu ve dvojitých kasárnách bude ještě nějakou dobu přístupná výstava obrazů Báry Smékalové a fotografií Janetty Klemensové. Pokud jste ještě neměli příležitost jejich umělecká díla zhlédnout, můžete tak učinit
v čase vždy od čtvrtka do neděle mezi 15. a 18. hodinou.
Ve čtvrtek 13. července od 18 hodin nás čeká slibované
Seznámení s Polabskými básníky, poetický večer pod
taktovkou pardubického nakladatelství Vespero, které právě pro edici Polabských básníků vyhledává amatérské básníky žijící při Labi. Jedním z těchto autorů je Pavel Zdražil,
který nám při posezení u ohně přednese něco ze své sbírky Hvězdou postižený. Pokud je pro Vás Josefov poněkud
z ruky, ale přesto byste o účast na této akci měli zájem,
ozvěte se mi na e-mail bastioniv.josefov@gmail.com, pokusila bych se Vám zajistit bezplatný odvoz.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek nás neváhejte kontaktovat na výše uvedené mailové adrese. Pokud
máte zájem o cílené zasílání pozvánek na námi pořádané
akce, můžete se na našich stránkách http://www.bastion4josefov.com/ přihlásit k odebírání newsletteru.
Přejeme krásný téměř letní čas!

Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Kuchtová

B l ah o p řá n í

V měsíci květnu oslavila své vzácné životní jubileum
vážená a dlouholetá členka, a především režisérka
Divadelního souboru Vrchlický, paní Naďa Doležalová.
Naďa byla původním povoláním úřednice, ale
prošla i jinými zaměstnáními, byla i knihovnicí. Po
celý život byla kulturně
činná. Od roku 1950 žije
v Jaroměři a už v roce
1951 hrála se souborem Máj, ve hře Jaroslava
Janovského, Hledač světla.
Hned v příštím roce to byl
Moliérův Chudák manžel
a v roce 1953 Škola žen.
Po tomto představení nastoupila do zaměstnání
v Olomouci a tam se seznámila a spolupracovala
s herci tamního profesionálního divadla s Josefem Bekem,
Zdeňkem Dřevojánkem, Slávkou Budínovou a dalšími. Z bytových důvodů byla nucena vrátit se do Jaroměře a už jako
maminka syna Pavla se znovu zapojila do divadelní činnosti. Po vytvoření celé řady postav se začala zajímat o režisérskou práci. Tehdejší vedení Závodního klubu Divadelního
souboru ji vyslalo studovat dvouleté divadelní studio obory scénografie, herectví a režie. Studium absolvovala s výborným prospěchem. Mnoho cenných zkušeností získala
od režisérů Nebeského a Páska. Úplně první režií byla hra
Božena Němcová bojující s Vlastou Fabiánovou v hlavní roli

v roce 1962. V příštím roce uvedla hru Ty a já s hostem Oto
Budínem a následovaly další hry i spolupráce se známými
herci z Hradce Králové, Prahy i Brna. Jmenujme například
Šrámkovo „Léto“ s Josefem Kettnerem, Charleyovu tetu se
Stanislavem Zindulkou, Velbloud uchem jehly s Antonínem
Brtounem, Strakonický dudák se Zdeňkem Junákem a mnoho dalších. Velký úspěch zaznamenala s Hubačovou hrou
Generálka Jeho Veličenstva, ve které předvedla své herecké
umění nedávno zesnulá Jiřina Fendrychová. V roce 1997,
v té době jsem byl předsedou souboru, jsme ji se starostkou města Ing. Jiřinou Jelínkovou předali pamětní medaili
Města Jaroměře a v roce 2007 jí byla za výchovu amatérských divadelníků a záslužnou práci v DS Vrchlický uděleno vyznamenání Zlatý odznak J. K. Tyla. Pro mne i ostatní
kolegy bylo ctí a potěšením si v režii Nadi zahrát, i když to
s námi mnohdy neměla jednoduché. Na tu dobu rád vzpomínám, tenkrát byl soubor doslova továrnou na umění.
Dokázal nastudovat za jeden kalendářní rok pět nebo šest
činoher, k tomu dvě operety a dvě pohádky. Byli tu režiséři
Antonín Pekárek, bratři Wagenknechtové, Ing. M. Čermák,
pohádkáři Bohumil Štreke či Jan Silvar, a mnoho dalších.
Naďa pokaždé přispěla do repertoáru svojí kvalitní prací,
dobrou hrou. Vím také, jak těžce nesla nástup nové generace divadelníků a herců a nebylo ji dopřáno dále kulturně
pracovat.
Milá Naďo, přejeme Ti hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a sil do dalšího života, ať se i nadále můžeš těšit i radovat
ze syna Pavla a všech Tvých nejbližších. Za Tvoji divadelní
práci Ti patří velké poděkování.
Jménem skutečných a odstavených Vrchličáků, Petr Pálka
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N e k r o l o g h e r e č k y B o že n y Baumannové
Zemřela paní Božena
Drašnarová, ve věku 92 let.

BAUMANNOVÁ,

rozená

* 18. listopadu 1924
† 22. května 2017
V Jaroměři se uplatnila jako amatérská herečka, moderátorka, recitátorka a členka pěveckého sboru
Jaromír. Narodila se 18. listopadu
1924 v Jaroměři v domě čp. 22.
Zemřela v pondělí 22. května 2017
v nemocnici v Náchodě ve věku nedožitých 93 let.
Božena Baumannová byla známá
amatérská herečka, od r. 1959 členka divadelního souboru Vrchlický v Jaroměři, aktivní členka pěveckého sboru
Jaromír od r. 1957 a chrámového sboru u sv. Mikuláše, moderátorka a recitátorka.
Pochází z obchodnické rodiny Drašnarových, specializované na obchod s textilem a konfekcí. Absolvovala Obchodní
akademii v Hradci Králové v roce 1944 a pak pracovala
jako úřednice, mj. jako sekretářka na Střední pedagogické škole Boženy Němcové pro učitelky mateřských škol
v Jaroměři v letech 1962-1968, naposledy ve výrobním
družstvu Stavba v Jaroměři do r. 1984. Po sňatku s komerčním inženýrem Zdeňkem Baumannem se plně zapojila do
kulturního života města. Od r. 1959 do roku 1990 vytvořila
více jak 45 pozoruhodných rolí na prknech DS Vrchlický
v Jaroměři i jinde. První její role byla postava Augusty ve
hře Roberta Thomase Osm žen. Potom následovala dlouhá řada rozmanitých charakterních rolí, z nichž stojí za to

jmenovat alespoň: Bella Maninghamová v Hamiltonových
Plynových lampách, Hermiona v Shakespearově Zimní pohádce, Martirio v Lorcově slavné hře Dům Doni Bernardy,
Elli Güllweinová ve Wittingerově hře Tři dámy s pistolí,
Zuzana Hendrixová v Knottově Tma je má naděje, Matka
představená v Mamzelle Nitouche, Jadwiga v Nedbalově
Polské krvi, víla Rosava v Strakonickém dudákovi, Genoveva
v Casanově Domě se sedmi balkony, Sofie v Rollandově Hře
o lásce a smrti, Bedrnová v Hovorkově Hippokratově přísaze. Poslední její role v roce 1990 byla postava Kláskové
v Jiráskově Lucerně. Vždy zaujala do detailu propracovanou
hereckou kreací s důrazem na charakter postavy, pohyby,
grimasu a zejména vzornou dikcí a kultivovaným zvládnutím hlasu. Kritika oceňovala také její kultivovanost a noblesnost, s níž vystupovala jako moderátorka při koncertech
a jiných kulturních pořadech. Historik jaroměřského divadla Zdeněk Hovorka, zasloužilý herec a amatérský režisér,
ve své knize Kde jsme doma aneb Jak se v Jaroměři dělalo
divadlo (2004, s. 205-207) mj. o herečce B. Baumannové
píše: „...směřovala k hlubším pohledům do nitra postavy.
Byla to přemýšlivá herečka aristokratického zjevu a chováním hodně starosvětského člověka… Překvapovala svým charakterním herectvím... (dále ji hodnotí jako kultivovanou
herečku). Její předností byla jasná jevištní řeč, pěstovaná
přednášením veršů a podala tak důkaz, že herce obohacují
a zušlechťují...“ B. Baumannová právem patří do dvorany
slávy jaroměřských herců. Dne 17. listopadu 2016 jí Město
Jaroměř na 2. slavnostním galavečeru zaslouženě udělilo
Cenu za celoživotní přínos v oblasti kultury.
text: PhDr. Jiří UHLÍŘ
kresba: akad. malíř Jiří Škopek

Stomatologická pohotovost

17.06. a 18.06.
MUDr. Josef Štrégl
Husova 931, Jaroměř
491 812 935

24.06. a 25.06.
MUDr. Ludmila Chrásková
Dr. E. Beneše 191, Jaroměř
491 812 160

01.07. a 02.07.
MUDr. Martina Bucharová
Husovo nám. 36, Česká Skalice
491 452 447

D i a kon i c e Č C E - Milíč ů v dům
Zahájení letní sezóny v Klubu Malého Bobše.

S rostoucími teplotami bylo přáním dětí chodit místo do
klubu ven na terasu a užívat si na ní skákání na trampolíně a další aktivity jako míčové hry nebo kreslení křídami.
Terasa však byla po zimním období znečištěná a zapadaná
listím z nedalekého stromu. Z tohoto důvodu vznikla malá
dohoda. Budeme chodit na terasu a postavíme trampolínu,
ale děti musí přidat ruku k dílu a pomoci s úklidem terasy
tak, aby byla způsobilá k užívání. Motivace byla tak veliká,
že děti okamžitě vzaly do rukou smetáky a už zametaly terasu. Postavení trampolíny pak bylo na nás, pracovnících
Milíčova domu.
Za velkou angažovanost dětem patří velké poděkování.

I díky tomu jsme na začátku května mohli společně opékat
buřty i s josefovským klubem. Po úklidu jsme i my pracovníci Milíčova domu museli splnit naši část dohody. Pustili
jsme se tedy do stavby trampolíny. Kdo nezkusil, nepochopí. Zatímco úklid terasy dětem zabral necelou hodinu, postavení trampolíny trvalo skoro celé dopoledne a na pomoc
musel přijít i náš šikovný pan ředitel. Nakonec se dílo podařilo, a tak si přes letní sezónu mohou děti přijít do Milíčova
domu zaskákat na trampolíně.
Klub Malého Bobše je otevřený dětem z Jaroměře a okolí,
vždy v pondělí a v úterý od 13:00 do 16:00. Mimo jiné zde
probíhá i doučování, vždy v pondělí a ve čtvrtek od 14:00
do 15:30. To vše na adrese: Havlíčkova 14, Jaroměř.
Pokud máš zájem a jsi z Josefova, můžeš dorazit do josefovského Milíčova domu na adrese Duškova 79. Klub je otevřený vždy v úterý a ve čtvrtek od 13:00 do 16:00.
Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem
Albert v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ
2017.
Tento projekt byl financován ze sbírky Pomozte dětem
organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské
společnosti.
Text: Bc. Kateřina Vlková

lení

pěsáme
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C Í R K EV
S l ovo eva n g e lick é h o fa rář e
K zamyšlení...
„Jsem unavená“ říkává občas maminka dětem, když něco
chtějí. Unavení chodí domů otcové rodin z práce. Unaveně
občas vypadají i politici, což nás může na jednu stranu těšit, protože by to mohlo být známkou jejich velikého pracovního vytížení pro blaho naší krásné vlasti. Na druhou
stranu nám zjevná únava některých veřejných činitelů činí
oprávněnou starost, protože v takovém stavu přeci nemůžou zvládat svoji politickou práci důstojně a dobře. Únava
bývá též původcem mrzutých a vyčítavých debat na všech
úrovních. Stává se zdrojem konfliktů a verbálního napadání v tom lepším případě. Proto je nutno se jí postavit.
Předcházet jí. Je třeba se občas zastavit. Přiznat si skutečnost, že nás únava zmáhá, a podniknout proti ní kroky.
V tomto případě opravdu není na místě zásada: „Když nemůžeš, tak přidej.“

Lékaři a psychologové lidem často vyčítají, že neumějí
dobře odpočívat. A návody, jak se správně rekreovat (přetvářet) bývají náplní spousty článků médií tištěných i elektronických. Téma potřeby odpočinku se vyskytuje dokonce
i v Bibli, kde je Božímu lidu v Desateru nařízeno každý sedmý den zanechat práce a odpočinout si. To jistě po praktické a odborné stránce není vůbec na škodu, potvrdí vám
odborníci na rekreologii a duševní hygienu.
Blíží se letní prázdniny, které v naše ročním cyklu bývají
hlavní příležitostí zatočit s únavou v rámci rodinných dovolených, výletů, táborů a rekreací.
Přeji nám všem v tomto období co nejlepší zotavení, abychom odpočatí mohli být k dispozici našim rodinám i naší
občanské pospolitosti. Krásné léto!
Radim Žárský
Evangelický farář

B oh o s l užb y
Církev adventistů sedmého dne

Českobratská církev evangelická

Bohoslužby každou sobotu Na Karlově (u školní jídelny):

Program:

09.00-10.30 Studium Bible
10.45-11.30 Kázání Božího slova
13.00-14.00 Odpolední program

Církev československá husitská Jaroměř
Program:

úterý 9 – 15 hod. úřední den
14:30 hod. biblická hodina
neděle 10 hod. bohoslužba – modlitebna

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

Římskokatolická církev - farnost Jaroměř
Program:

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

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

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

pondělí 14:00 hod. Posezení nad biblí v DD
v Černožicích
středa 18:15 hod. biblická hodina (sudý týden)
pátek 17:00 hod. Biblický kroužek pro děti
neděle 09:00 hod. bohoslužby Semonice
11:00 hod. (2. a 4. neděle) Jaroměř
Nedělní škola pro děti v Semonicích

Jednou za měsíc ve čtvrtek od 19:00 hod. se konají Modlitby
se zpěvy z Taizé.
Individuálně nabízíme také pastorační pradenství - bez
obav kontaktujte faráře sobru.
Kontakt na fařáře Radima Žárského: 491 110 175, 604 149
841. Více informaci na www.semonice.evangnet.cz
Římskokatolická církev - farnost Josefov
Program:

neděle 08.00 hod. Jasenná, kostel sv. Jiří
9.30 hod. Josefov, Nanebevstoupení Páně (během
mše dětská školka)
2. neděle v měsíci – dětská rytmická mše
středa 17.00 hod. kaple na faře Duškova 77
pátek 17.00 hod. kaple na faře Duškova 77

První pátek v měsíci je adorace a požehnání.

První neděli v měsíci se koná na Starém Plese v kapli
sv. Huberta mše, v letních měsících vždy od 14. hodiny.

Kontakt: 731 402 211, mail: farnost.josefov@gmail.cz,
www.farnostjosefov.cz.
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K A LEN D Á R I U M
16. června

Jak na první zoubky
15.00 – 16.30 hod.
Rodinné centrum Rozmarýnek
Pořadatel: Rozmarýnek, z. s.
Logic x Jimmy Dickson...
21.00 hod.
Nároďák
Pořadatel: Nároďák

17. června

Retro DJ Roman 80/90 léta
21.00 hod.
Nároďák
Pořadatel: Nároďák
Slet československých letadel
08.00 hod.
Pořadatel: SCSL

22. června

Jiráskova 385, Jaroměř
Pořadatel: Diamant
23. června

II. Tattoo Event
10.00 – 23.00 hod.
Pořadatel: Nároďák

24. června

Slunohrátky
13.00 – 20.00 hod.
Park před Gymnáziem
Pořadatel: Skřítkova školka

28. června

Na kole za zvířátky
15.00 - 18.30 hod.
Rozmarýnkova zahrada
Pořadatel: Rozmarýnek

1. července

Tradiční setkání rodáků v Semonicích
15.00 hod.
Hasičská zbrojnice v Semonicích
Pořadatel: SDH Semonice

Den otevřených dveří
13.00 - 16.00 hod.

I N ZERC E
g

Výkup starožitností a sběratelských předmětů, obrazy, rámy, hodiny, náramkové a kapesní hodinky, fotoaparáty,
housle, pivní lahve, hračky do r. 1960, knihy, pohledy, mince, bankovky, odznaky, šavle, bodáky, sklo, porcelán
a jiné. Poradenství i návštěva je vždy zdarma, platba hotově. Volejte, pište SMS platí stále!!! Tel: 605 254 511.

g

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