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Vážení čtenáři,
leden zaujímá čestné a významné postavení mezi ostatními měsíci proto, že zahajuje nový kalendářní rok. Je však třeba
dodat, že toto výsadní postavení neměl
odjakživa. Římané jej zpočátku vůbec
nebrali na vědomí a klidně si vystačili jen
s deseti měsíci. Teprve později byl jejich
počet upraven na dvanáct s různým počtem dní. Římský rok počínal v březnu,
tedy na jaře. Změna nastala v r. 154 před
naším letopočtem, kdy se počátek konzulátu přesunul z 15. března na 1. leden. Tak
vznikl dodnes dodržovaný počátek roku.
(Zdroj: internet)
Když se podíváme na měsíc následující únor - a přečteme si pranostiky, tak si uvědomíme, že vznikaly na základě opakovaných situací v minulosti. I když u některých
pranostik lze jen stěží chápat, co měl jejich
autor na srdci. Přesvědčte se sami...
» Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům
s ušima.
» Na Hromnice má sedlák raději vlka ve
chlévě i ženu na marách než slunce.
» Na svatého Blažeje teče-li voda kolejí
jen tolik, co by vozka od biče smočil, čekají dlouhý len.
» Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by
v krávě tele a v kobyle hříbě.

Doba pokročila a dnes máme k dispozici
nejmodernější techniku určenou k předpovědi počasí. Na staré pranostiky však ani
dnes nezapomínáme, neboť nutno uznat,
že na nich přeci jen "něco" zřejmě bude.
Ať je tedy za oknem jakkoli nehostinně,
nenechte se rozladit a užívejte života takového, jaký je.
Vaše redaktorka, Ivana Vejvodová
tel.: 491 847 162
e-mail: vejvodova@jaromer-josefov.cz,
zpravodaj@jaromer-josefov.cz
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Odbor majetku města
Dotace - azylová zařízení
V souladu s usnesením vlády ČR o Zásadách pro poskytování příspěvku obci na
úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím
území, zveřejňujeme výši dotace ze státního rozpočtu a použití finančních částek
v roce 2015. Město obdrželo od Ministerstva vnitra – Správa uprchlických
zařízení dotaci v celkové výši 55.000,00 Kč.
Dotace byla použita v tomto rozsahu:
10.000,00 Kč – kácení náletových dřevin u příjezdu do areálu Autoparku v Josefově, pozemek p. č. 375/1 v k. ú. Josefov u Jaroměře
12.976,00 Kč – údržba veřejných ploch podél řeky Metuje, pozemek p. č. 418/1
v k. ú. Josefov u Jaroměře
16.008,00 Kč – údržba veřejných ploch u příjezdu do areálu Autoparku v Josefově,
pozemek p. č. 375/1 v k. ú. Josefov u Jaroměře
16.016,00 Kč – údržba veřejné zeleně, veřejných ploch, pozemek p. č. 393 v k. ú.
Josefov u Jaroměře, kaplička sv. Jiljí
V Jaroměři dne 13.01.2016
Jan Žíla, vedoucí OMM

Rákosníčkovo hřiště - Hlasujte!
Již tradičně vyhlašuje společnost Lidl Česká republika v.o.s. projekt
Rákosníčkova hřiště, který je zaměřen na rozvoj dětských volnočasových aktivit. V rámci projektu postavila společnost již 59 dětských hřišť
po celé ČR. Všechna hřiště spojuje známý motiv pohádkové postavičky Rákosníčka, který se zároveň stal i aktivní součástí herních prvků.
Jedno z těchto hřišť v hodnotě 1,5 milionu může stát i v našem městě.
O tom, kde hřiště vyrostou, rozhodne veřejnost v hlasování
od 1. 2. do 29. 2. 2016.
Hlasovat je možné prostřednictvím webových stránek
www.lidl-rakosnickova-hriste.cz nebo
Facebooku Lidl Česká republika.
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.
Přímý záznam je možné zhlédnout vždy v době konání ZM na webu:
http://www.jaromeronline.cz/

Kontakty na Městskou policii v Jaroměři:
telefon: +420 491 810 865; mobil: +420 604 275 718
www.facebook.com/
jaromersky.a.josefovsky.zpravodaj

e-mail: mpjaromer@seznam.cz, mpjaromer.prevence@seznam.cz

strana 3

Jaroměřský a josefovský zpravodaj

3/2016

Informace z úřadu
Jaroměř přejmenuje 7 ulic - pokračování
S účinností od 1. února 2016 došlo k přejmenování tří ulic
v Jaroměři. Ulice 5. května na Jakubském Předměstí byla
přejmenována na ulici Legionářskou, ulice Novoměstská na
Jakubském Předměstí na ulici Na Pácaltce a ulice Příčná procházející částmi Cihelny a Pražské Předměstí byla přejmenována na ulici Šustilovu.
Současně bych chtěl připomenout, že s účinností od
1. března 2016 dojde k přejmenování dalších čtyř ulic v našem městě, a to v části Josefov. Ulice Husova bude přejmenována na ulici Traxlerova, Jiráskova na ulici Guldova,
Lužická na ulici Kpt. Kroužela a Palackého na ulici Kracíkova.
S ohledem na tyto skutečnosti považuji za nutné naposledy zopakovat informace „Co čeká Vás nebo Vaše spoluobčany,
kterým se změní název ulice v adrese trvalého pobytu“,
které jsme uveřejnili v čísle 20/2015 a 1/2016 Jaroměřského
a josefovského zpravodaje.
Díky tomu, že od poloviny roku 2012 fungují základní registry, občan nemusí již obíhat všechny úřady a hlásit změnu na
každém úřadě zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje,
předává díky fungujícím základním registrům mezi sebou automaticky, do budoucna to jistě přinese další zjednodušení komunikace nejenom mezi orgány státní správy, ale i s dalšími
subjekty.
Výměna občanského průkazu
Tím prvním a zároveň i nejdůležitějším krokem je výměna občanského průkazu (OP), ve kterém je Vaše adresa trvalého pobytu uvedena. Základní povinností občanů s trvalým pobytem
ve výše uvedených ulicích je zažádat o vydání nového OP, a to
do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, tedy od 2. do 22. února
2016, resp. od 2. do 22. března 2016. Zažádat před uvedenými daty není bohužel možné, neboť systém toto neumožňuje.
Nově nabrané žádosti o vydání OP budou zaslány k výrobě do
Prahy. Nové OP budou vyrobeny do 30 dnů od podání žádosti,
o čemž budete informováni. V době od podání žádosti do vydání nového OP Vám budou ponechány stávající OP.
Kde je možné žádat o vydání OP:
•
na Městském úřadu Jaroměř, odboru organizačního
a vnitřních věcí, úsek občanských průkazů, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř, hlavní budova úřadu, I. patro, dveře č. 122,
•
nebo na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností po
celé ČR na příslušném pracovišti, což může být výhodné
zejména pro studenty či občany dojíždějící za prací nebo
se zdržující dlouhodobě mimo adresu trvalého pobytu.
Úřední hodiny:
Pondělí, středa: 8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 17:00 hodin
Úterý:
8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 15:00 hodin
Čtvrtek:
8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 14:30 hodin
Pátek:
8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 14:00 hodin
•
V termínu od 2. do 22. února 2016, resp. od 2. do 22. března 2016 budou pro Vás mimořádně rozšířeny úřední hodiny, a to ve středu do 20:00 hodin.
•
Dále pro Vás budou v těchto termínech přednostně vyčleněny všechny čtvrtky od 8:00 do12:00 hodin a od 13:00
do 14:30 hodin a pátky od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00
do 14:00 hodin.
•
V těchto termínech se budou moci občané z dotčených
ulic rovněž telefonicky objednat tak, aby nemuseli čekat,
popřípadě aby čekali co nejkratší dobu.

Kontaktní údaje:
•
paní Miroslava Svobodová, tel.: 491 847 243,
e-mail: svobodova@jaromer-josefov.cz
K vyřízení žádosti vezměte s sebou:
•
stávající občanský průkaz
•
rodný list (doporučujeme k doložení případných nejasností)
•
usnesení zastupitelstva města Jaroměř o přejmenování ulic
•
foto není potřeba, budete vyfoceni na místě
Upozornění:
•
výměna OP bude provedena zdarma (osvobozeno od
správního poplatku),
•
pro imobilní občany bude zajištěna na základě telefonického dohovoru osobní návštěva.
Katastrální úřad (ČÚZK)
Na katastrální úřad nemusíte nic oznamovat. Katastrální úřad
si data aktualizuje automaticky. Správnost nové adresy si můžete ověřit na veřejném portále ČÚZK v sekci „nahlížení do
katastru nemovitostí“ na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
Zdravotní pojišťovny
Všechny tuzemské zdravotní pojišťovny jsou připojeny k základním registrům. Stále však platí oznamovací povinnost dle
zákona o veřejném zdravotním pojištění. Proto Vás prosíme
o nahlášení změny adresy trvalého pobytu zdravotní pojišťovně
do 30 dnů od provedení změny.
Finanční úřad
Všechny finanční úřady jsou připojeny k základním registrům,
občan tedy nemá povinnost oznamovat změnu.
Řidičský průkaz
V řidičském průkazu se změna adresy v rámci našeho města
nepromítne, neboť je v něm obsažen pouze údaj „obec pobytu“
a ten se nebude měnit. Občan tedy nemá povinnost tuto změnu
oznamovat.
Registr vozidel
Pokud vlastníte silniční vozidlo, na které je vydán malý a velký
technický průkaz (občan s trvalým pobytem nebo podnikatel
se sídlem ve výše uvedených ulicích), bude třeba změnu adresy nahlásit do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k této
změně, na registr vozidel. Na příslušném pracovišti Vám bude
doplněn údaj o změně adresy trvalého pobytu nebo sídla do
velkého technického průkazu a současně Vám bude vyměněn
malý technický průkaz. Vše bude vyřízeno při jedné návštěvě
registru vozidel.
Kde změnu nahlásit:
•
na Městském úřadu Jaroměř, odboru dopravy, nám. Československé armády 18, 551 01 Jaroměř, budova pošty, I.
patro, dveře č. 2.
Úřední hodiny:
Pondělí, středa: 8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 17:00 hodin
•
V termínu od 2. do 15. února 2016, resp. od 2. do 15.
března 2016 budou pro Vás mimořádně rozšířeny úřední
hodiny, a to v úterý a čtvrtek do 18:00 hodin a ve středu
do 20:00 hodin.
Kontaktní údaje:
•
paní Libuše Hamáčková, tel.: 491 847 143,
e-mail: hamackova@jaromer-josefov.cz
•
paní Renáta Všetečková, tel.: 491 847 141,
e-mail: vseteckova@jaromer-josefov.cz
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pan Martin Radil, tel.: 491 847 147,
e-mail: radil@jaromer-josefov.cz
•
pan Radim Rieger, tel.: 491 847 146,
e-mail: rieger@jaromer-josefov.cz
•

K vyřízení žádosti vezměte s sebou:
•
stávající občanský průkaz
•
velký technický průkaz
•
malý technický průkaz
•
usnesení zastupitelstva města Jaroměř o přejmenování ulic
•
vyplněnou žádost (není nutné, lze vyplnit na místě)
Upozornění:

zapsání této změny do velkého technického průkazu, včetně
výměny malého technického průkazu, bude provedeno zdarma (osvobozeno od správního poplatku),
formulář žádosti o zápis změny údajů v registru silničních vozidel si můžete stáhnout na adrese: http://www.mdcr.cz/NR/
rdonlyres/3491ACEB-9EA0-4024-BADD-2971A6B74EDE/0/
Zadost_o_zapis_zmen.pdf
pro imobilní občany bude zajištěna na základě telefonického
dohovoru osobní návštěva,
pokud se necháte zastupovat, je třeba k žádosti doložit plnou
moc, podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

•

•

•

•

Úřad práce
Úřad práce má rovněž přístup k základním registrům. Platí však
povinnost nahlásit změnu rozhodných skutečností (tedy i změnu adresy trvalého pobytu a adresy kontaktní) ve všech případech, jste-li klientem Úřadu práce. Změnu je nutné nahlásit do
8 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně adresy došlo.
Kde změnu nahlásit:
•
Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Jaroměř, nám. Československé armády 3, 551 01 Jaroměř,
budova u kostela, I. patro, kontaktní pracoviště pro zprostředkování zaměstnání, hmotnou nouzi, sociální služby,
příspěvek na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením,
•
Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Jaroměř, Dr. Ed. Beneše 191, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, budova polikliniky, I. patro, kontaktní pracoviště pro
státní sociální podporu.
Úřední hodiny:
Pondělí, středa: 8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 17:00 hodin
Úterý:
8:00 – 11:00 hodin
Čtvrtek
8:00 – 11:00 hodin
Pátek:
8:00 – 11:00 hodin (*)
(*) pracoviště Zprostředkování zaměstnání pro nové uchazeče
a pozvané, pracoviště Hmotné nouze jen podatelna a okamžitá
pomoc, ostatní kontaktní pracoviště jen podatelna
Kontaktní údaje:
•
Zprostředkování zaměstnání, tel.: 950 138 640,
e-mail: posta.nag@na.mpsv.cz
•
Státní sociální podpora, tel.: 950 138 680,
e-mail: posta.nas@na.mpsv.cz
•
Hmotná nouze, tel.: 950 138 681,
e-mail: posta.nag@na.mpsv.cz
•
Sociální služby, příspěvek na péči, tel.: 950 138 644,
e-mail: posta.nag@na.mpsv.cz
•
Dávky pro osoby se zdravotním postižením, tel.: 950
138 644, e-mail: posta.nag@na.mpsv.cz
K vyřízení žádosti vezměte s sebou:
•
stávající občanský průkaz
•
usnesení zastupitelstva města Jaroměř o přejmenování ulic
•

Upozornění:

pro imobilní občany bude zajištěna na základě telefonického

dohovoru osobní návštěva.

Živnostenský úřad
Občan, který podniká, nemusí Živnostenskému úřadu oznamovat změnu adresy. Správnost nové adresy si může občan
ověřit na veřejném portálu MPO ČR: http://www.rzp.cz/cgi-bin/
aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND.
Pokud bude mít občan, který podniká, zájem o vydání živnostenského oprávnění s novými platnými údaji, může o to požádat na jakémkoliv živnostenském úřadě v ČR, v tomto případě
bude vyměřen správní poplatek 20 Kč za 1 stránku formátu A4.
Kde je možné žádat o vydání živnostenského oprávnění s novými údaji:
•
na Městském úřadu Jaroměř, odboru obecního živnostenského úřadu, nám. Československé armády 16, 551 01
Jaroměř, hlavní budova úřadu, II. patro, dveře č. 13,
•
nebo na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností
po celé ČR na příslušném pracovišti.
Úřední hodiny:
Pondělí, středa: 8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 17:00 hodin
Kontaktní údaje:
•
paní Dana Hukelová, tel.: 491 847 180,
e-mail: hukelova@jaromer-josefov.cz
•
paní Marcela Horníčková, tel.: 491 847 181,
e-mail: hornickova@jaromer-josefov.cz
K vyřízení žádosti vezměte s sebou:
•
občanský průkaz
•
usnesení zastupitelstva města Jaroměř o přejmenování ulic
Česká správa sociálního zabezpečení
V případě, že občan pobírá důchod, musí změnu adresy nahlásit sám. Způsob oznámení této změny závisí na způsobu
výplaty důchodu.
•
Pokud občan pobírá důchod prostřednictvím České pošty
– změnu oznámí na poště.
•
Pokud občan pobírá důchod na účet u své banky – změnu oznámí občan České správě sociálního zabezpečení
(ČSSZ).
•
Informace o způsobu oznámení poskytne ČSSZ. Změnu
je možné provést písemně dopisem, nebo využít i formulář na webových stránkách ČSSZ: https://eportal.cssz.cz/
web/portal/tiskopisy-zmvd.
Další instituce, kam musíte zatím změnu adresy trvalého
pobytu oznámit
Nadále musí občan změnu adresy trvalého pobytu oznámit především nestátním (komerčním) subjektům, kterými např. jsou:
•
banky nebo jiné finanční společnosti, kde má občan např.
úvěr,
•
dodavatelé energií (elektro, plynu, tepla, vody), poskytovatelé internetu apod.,
•
komerční pojišťovny,
•
ošetřující lékaři, zubaři,
•
zaměstnavatelé, školy, školky,
•
pošta (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových
poplatků),
•
telefonní operátoři,
•
dále např. různé spolky, zájmové instituce, knihovny apod.
I nadále platí, že veškeré ucelené informace k problematice
odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři naleznete na stránkách města na adrese www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic, přičemž nám Vaše případné dotazy můžete zaslat na
e-mail: podatelna@jaromer-josefov.cz; do předmětu e-mailu
uvádějte heslo „Přejmenování ulic“; rádi Vám na ně odpovíme.
Ing. Martin Hofman, vedoucí odboru výstavby
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Střední škola řemeslná Jaroměř - rozhovor - Mgr. Jitka Kočišová
Střední škola řemeslná Jaroměř je jedinou školou s tímto
zaměřením široko daleko. Jak se tento fakt projevuje na
množství žáků, kteří se přihlašují ke studiu?
Ano, je pravdou, že naše škola má bohatou minulost, historii
a tradici. Nabízí žákům, vycházejícím ze základních škol, i obory,
které jsou výjimečné. Takovým příkladem je učební obor Podkovář a zemědělský kovář, který se u nás učí nepřetržitě od roku
1953. Kdo miluje koně a práci s nimi, určitě se k nám na tento
obor přihlásí. Přijímací řízení pro školní rok 2015/16 z hlediska náboru žáků bylo úspěšné. Kapacitně jsme naplnili všechny
(námi nabízené) obory. Nemůžeme si stěžovat, protože zájem
o naši školu je zatím obdivuhodný. Výhodou určitě je, že žáci,
kteří úspěšně vykonají závěrečnou učňovskou zkoušku, mohou
pokračovat ve studiu dále, a to na dvouletém nástavbovém studiu, které je ukončené maturitní zkouškou.
Můžete prozradit našim čtenářům, zda a jak se Střední škola
řemeslná v Jaroměři za poslední desetiletí proměnila v oblasti nabídky učebních oborů?
Učební obory se prakticky nemění. Stále dělíme naše zaměření
na „dřevoobory“, „kovoobory“ a „umělecké obory“. Žáci získávají
střední vzdělání s výučním listem v oborech tesař, truhlář, opravář zemědělských strojů, podkovář a zemědělský kovář, umělecký keramik, umělecký kovář a zámečník, pasíř. Věřím, že obory
jsou dobrým základem do praktického života každého našeho
žáka. Proto máme takové krásné motto, které zní:
ŠKOLA S TRADICÍ A OBORY PRO BUDOUCNOST.
Tím dáváme všem jasně na vědomí, že naše škola skutečně nabízí obory, které mají v životní praxi široké uplatnění. Takovým
příkladem je učební obor Opravář zemědělských strojů. Absolvent tohoto oboru může najít široké uplatnění ve strojírenském
a automobilním průmyslu (opravář, svářeč, řidič, údržbář, strojní
obráběč atd.). Díky spolupráci s Cechem klempířů, pokrývačů
a tesařů nabízíme žákům status Tovaryš, kterým se může stát
každý nově vyučený tesař, který musí samozřejmě splňovat určitá kritéria (mimo jiné doporučení od ředitelky školy). V posledních asi třech letech zaznamenáváme velký zájem o studium
učebních oborů na naší škole u žáků, kteří již získali maturitní
vysvědčení na jiné škole a k nám jdou proto, aby ještě získali
výuční list (takový maturant má u nás celou řadu výhod, např.
uznání některých předmětů). Nezapomínáme také na nabídku
programů v oblasti celoživotního vzdělávání. Organizujeme kurzy, ve kterých absolvent získá osvědčení o profesní kvalifikaci,
např. Europodkovář, Paznehtář, svářečské kurzy pro různé druhy svařování, autoškolu pro skupiny B, T, C.
Paní ředitelko, na svých webových stránkách uvádíte, že je
studium ve vaší škole vhodné pro děti, které mají zájem o řemeslo. Je tomu tak i ve skutečnosti?
Je pravdou, že se na jednotlivé obory hlásí i takoví žáci ze základních škol, kteří ani nevědí, co daný učební obor obnáší. V takových případech většinou vybírají rodiče, nikoliv jejich synek či
dcerka. Takových žáků je naštěstí málo. Daleko více to jsou žáci,
jejichž rodiče vlastní doma dílny, podnikají a jejich synek ví, co
ho čeká, do čeho jde. Ve třídách je celá řada šikovných žáků, ať
už po stránce teoretické či praktické, kteří po získání výučního
listu pokračují ve studiu dále. Ale je také bohužel pravdou, že
na některé učební obory k nám přicházejí žáci s velice slabým
prospěchem ze základních škol a pokud se k tomu ještě přidá
nezájem a záškoláctví, danému oboru se nevyučí.
Jaké mají absolventi vašich učebních oborů uplatnění na
trhu práce?
Na základě zpětné vazby si myslím, že dobré. Vždyť na trhu práce jsou požadavky po svářečích, opravářích, tesařích, truhlářích,
firmy shánějí vyučené mladé lidi, kteří by řádně plnili jejich požadavky. Je samozřejmě velice smutné, když vyučenec dělá ve

svém životě něco úplně jiného, než to, čemu se vyučil. Ale to my
nejsme – bohužel - schopni nijak ovlivnit. Životní praxe přece
ukazuje, že žák, který se vyučí, udělá si maturitu, a potom ještě
pokračuje ve studiu na vysoké škole, je úžasně připravený pro
život, protože dokáže skloubit teorii s praxí.
Vaši žáci mají dlouhodobě dobré výsledky v oblasti celostátních soutěží. Kladete velký důraz na jejich praktickou
přípravu?
Bez důsledné přípravy by to ani nešlo! Ano, účastníme se, vyhráváme, získáváme diplomy, poháry, ocenění. V předcházejících
vydáních Vašeho Zpravodaje jsem čtenáře Jaroměře a Josefova
informovala o našich prvenstvích v oblastních i celonárodních
soutěžích (hlavně u oboru tesař). To je důkaz toho, že někteří
žáci se takzvaně vypracují, a to nejen po stránce praktické, ale
i po stránce teoretické. Jako ředitelka školy mám z takovýchto
úspěchů našich žáků obrovskou radost.
Čím byste nalákala další zájemce o studium ve vaší škole?
To slovíčko nalákala ve Vaší otázce není adekvátní, i když konkurence mezi školami v současné době je veliká a nekompromisní. Nabízíme žákům: plně kvalifikované pedagogické pracovníky,
příjemnou atmosféru ve škole, kvalitní a odbornou přípravu v dílnách, svářečské kurzy (elektrodou, plamenem, CO2 ), řidičské
průkazy skupin B, T, C, kurzy práce s motorovou pilou, lešenářské kurzy, výrobu loukoťových kol, zaučení v metodě svařování
TIG, výuku tradičních i neobvyklých metod v oblasti zpracování
kovů, základy odborného kreslení pomocí moderních počítačových programů – TURBOCAT, zapojení žáků do zakázkové výroby. Zajišťujeme výuku odborného výcviku žáků 3. ročníku oboru
Podkovář a zemědělský kovář na smluvním pracovišti v Hřebčíně Jeníkov atd. Nejdůležitější ale je, aby učební obor žáka bavil,
aby to řemeslo sám chtěl dělat a v něm se stále zdokonaloval.
Škola sice vychovává, ale jak říká jedno staročeské moudro, které platí i dnes: ŽÁK NENÍ NÁDOBA, KTERÁ SE MÁ NAPLNIT,
ALE POCHODEŇ, KTERÁ SE MÁ ZAPÁLIT.
Pokud se nemýlím, vaše škola letos oslaví 130 let od založení. Plánujete při této příležitosti nějaké speciální akce?
Ano, v letošním roce si připomínáme 130 let od založení školy. Speciální akce k tomuto výročí ale nepřipravujeme, jenom si
společně se všemi zaměstnanci školy posedíme a zavzpomínáme. Máme k dispozici kroniky, almanachy a uměleckou galerii.
Veškeré úsilí totiž věnujeme významnému projektovému záměru, který se týká modernizace kovodílen a truhlářských dílen
v celkové částce několika desítek miliónů korun. Celý projekt je
v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020. Naše škola je totiž zařazena do akčních plánů Královéhradeckého kraje a celý projekt
je v souladu s ITI Hradecko-pardubické aglomerace.
Spolupracuje Vaše škola s některými firmami?
Na tuto Vámi položenou otázku nelze odpovědět, že ne, protože
současné učňovské školství nemůže spoléhat na odborný výcvik, který zabezpečuje pouze zřizovatel. Aby žáci byli úspěšní,
je potřeba je zařadit do běžného provozu firem, protože jedině
tam se mohou seznámit s moderními technologiemi, novými
pracovními postupy, chodem firmy, s kladenými požadavky na
zaměstnance. Konkrétně naše škola uzavřela smluvní vztah
s největší stavební firmou v ČR s Metrostavem a.s., který žákům
nabízí stipendia v době vzdělávání a následnou možnost uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Dále v této oblasti spolupracujeme s firmami: např. Kratzer s.r.o. Jaroměř, Pekass a. s.
Praha, Renov nábytek s.r.o. Česká Skalice atd.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji vaší škole spoustu „zapálených“
žáků (-iv-)
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Městská knihovna Jaroměř
Vážení čtenáři a přátelé Městské knihovny Jaroměř,
rádi bychom Vás seznámili s výsledky statistiky. Sečteno, podtrženo: v loňském roce bylo v naší knihovně a jejich pobočkách
uskutečněno 103.525 výpůjček, připravili jsme pro Vás 50 kulturních akcí a 133 vzdělávacích akcí pro žáky a studenty, počet
návštěvníků knihovny v průběhu roku 2015 byl 28.436. Počet
registrovaných čtenářů je 2002. Toto důležité měřítko úspěšnosti naší práce může být zkresleno půjčováním knih pro více
čtenářů na jednu průkazku.
Na měsíc únor jsme pro Vás připravili tyto pořady:
Pondělí 1. února - Pobočka Zavadilka - od 14:00 do 16:00 Čtení na Zavadilce. Pravidelné setkání čtenářů dobrých knih
nad šálkem čaje.
Středa 3. února - hlavní budova - od 17:00 - Ethiopie - střecha
Afriky. Cestovatelé Václav a Lenka Špillarovi povypráví o zemi
divoké krásy a promítnou unikátní záběry.
Úterý 16. února – Pobočka Zavadilka – od 15:00 do 17:00 –
Herní klub na Zavadilce. Čekají na Vás stolní deskové hry pro
malé i velké hráče. Zveme Vás na hráčské odpoledne.
Čtvrtek 18. února - hlavní budova - od 15:00 do 17:00 - Herní
klub. Herní klub pořádáme i na hlavní budově v oddělení pro
dospělé. Přijďte si zahrát stolní deskové hry pro všechny věkové kategorie.
Mimo tyto veřejné akce proběhnou každé úterý a čtvrtek besedy pro družiny prvních tříd. Pobočka Josefov chystá první úterý
a čtvrtek v únoru besedy pro děti z mateřské školy v Josefově.
Pobočka Zavadilka pořádá každý měsíc besedu pro mateřskou
školu.
Aktuální informace o dění v knihovně naleznete na
www.knihovnajaromer.wbs.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu,
Vaše knihovna
Martina Priharová
Městská knihovna Jaroměř

Diakonie ČCE - stř. Milíčův dům

strana 6

Pevnost Josefov
Novinky pro turistickou sezónu 2016 v Josefově
Pokladnou v Bastionu I v roce 2015 prošlo 25 697 platících
návštěvníků. To je o 1029 víc než v roce 2014. Sám o sobě
může být tento údaj důvodem ke spokojenosti. Spokojenost zákazníků s úrovní poskytovaných služeb se ale ne
vždy odrazí ve statistických číslech.
Proto správa Bastionu I a jeho podzemí prakticky ihned po
sloučení s Městským kulturním střediskem Jaroměř začala pracovat jak na zkvalitnění své stávající nabídky a zároveň jejím
rozšíření. Tak, aby ještě před 2. dubnem 2016, slavnostním
vyvěšením praporu a čestnou salvou, bylo vše připraveno na
novou turistickou sezónu.
Správa tohoto turistického areálu ale také hodlá nadále prohlubovat spolupráci s ostatními subjekty, prezentujícími kulturní
a přírodní bohatství Josefova. Jednak aby se do města dařilo
lákat více turistů, a pak aby jim bylo možné nabídnout co nejpestřejší vyžití.
Pro běžného návštěvníka letos nejviditelnějším výsledkem této
spolupráce budou zcela nové propagační materiály. K již zavedeným „all-inclusive“ lístkům do všech josefovských expozic a areálů přibydou ještě průvodní letáky. Naproti tomu
turisté upřednostňující ekonomičtější formy vstupného si budou
moci zdarma vzít s sebou průvodce městem s informacemi
o aktuálních výstavách a vybraných objektech městské památkové zóny.
Ještě významnější novinkou, jíž za nepřízně počasí ocení
zvláště cyklisté, bude uzamykatelná kolárna v části kasemat
Bastionu I. Zároveň už nyní správa turistického areálu může
případné návštěvníky upozornit hned na několik lákavých akcí,
jež se letos v pevnostním městě v režii nejrůznějších pořadatelů a jejich kolektivů uskuteční.
Vedle Oživlého Josefova, upomínajícího na slavnou minulost
města, uměleckého festivalu Špitál Art v jinak veřejnosti nepřístupné vojenské nemocnici a skautského Intercampu se
odehraje ještě Gladiator Race. Tento adrenalinový závod se
v Josefově poběží vůbec poprvé. Na všechny tyto akce, stejně
jako na prohlídky, správa Bastionu I a jeho podzemních chodeb
samozřejmě všechny srdečně zve.
Správa Bastionu I

Vánoce 2015 v Milíčově domě
Děkujeme všem, kteří se zapojili do akcí "Krabice od bot"
a "Strom splněných přání". Prostřednictvím Vašich dárků
se podařilo obohatit a zkrášlit Vánoce mnoha dětem.
Vánoce jsme slavili v Milíčově domě hned dvakrát. Poprvé jsme se sešli společně s klienty a jejich rodinami
ve čtvrtek 17. prosince 2015 při posezení u vánočního
stromku. Program byl obohacen o poutavou besedu týkající se Vánoc a vánočních tradic. Za zajímavý program
bychom tímto rádi poděkovali panu Radimu Žárskému
– faráři Českobratrské církve evangelické v Semonicích.
Po krátkém programu následovalo předávání dárků, na
které se všechny děti moc těšily. Děti byly obdarovány dárky, které se podařilo nashromáždit v rámci akce
"Krabice od bot". Dárků se sešlo téměř 100. Část dárků
donesli lidé v průběhu listopadu a prosince do Milíčova
doma, další dárky byly vyzvednuty v ZŠ Jaroměř, Na
Ostrově a v ZŠ Jaroměř-Josefov. Největší část dárků se
podařilo seskupit ve Farním sboru Českobratrské církve

evangelické v Semonicích. Během pár hodin jsme rozdali dárky pro téměř 50 dětí, se kterými celoročně pracujeme v rámci sociálních služeb střediska. Dárky byly
určeny dětem ve věku 2-15 let. Krabice byly rozděleny
dle věkových kategorií a pohlaví. Díky Vám se podařilo
obdarovat klienty všech věkových kategorií.
Druhé kolo rozbalování dárků probíhalo v týdnu od
11. ledna 2016. Dárky byly určeny konkrétním dětem,
které si o dárek napsaly či nakreslily formou přání.
V rámci akce "Strom splněných přání" pod záštitou firmy
Skanska CZ, a. s. jsme rozdali 5 dárků.
Děkujeme všem dobrým lidem, kterým není lhostejný
osud druhých a díky kterým se podařilo vykouzlit spoustu
krásných dětských úsměvů a nadšených tváři.
Pracovníci Diakonie ČCE – střediska Milíčův dům
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Městské kulturní středisko - ÚNOR 2016
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
Čtvrtek 4. února 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
KONCERT KOLETOVY HORNICKÉ HUDBY
Koletova hornická hudba pochází z malého hornického městečka z předhůří Krkonoš, ze Rtyně v Podkrkonoší. Dnešní
orchestr je moderním, na amatérské poměry velmi kvalitně obsazeným tělesem, kde se snoubí zkušenost i mládí ve vzájemném vztahu, takže interpretuje velmi různorodý repertoár.
Neděle 14. února 2016 v 15.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub - V HLAVĚ
Období dospívání může být komplikované, a Riley, která je vytržena ze svého starého života na americkém Středozápadu
poté, co se její otec musí kvůli novému zaměstnání přestěhovat
do San Francisca, není žádnou výjimkou. Stejně jako my všichni, i Riley je ovládána svými emocemi - Radostí, Strachem,
Hněvem, Znechucením a Smutkem. Animovaný film pro děti.
Pondělí 15. února 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Malý sál
370. abonentní koncert - TRIO MARTINŮ
Všichni tři členové tria jsou vynikajícími sólisty a pravidelně nahrávají pro Český rozhlas. Provedou vás průřezem hudby od
18. století až po současnost.
Účinkují: Petr Jiříkovský - klavír, Pavel Šafařík - housle a Jaroslav Matějka - violoncello.
Úterý 16. února 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub - CELEBRITY s.r.o.
Děj filmu vás zavede do blíže nejmenovaného studia se všemi
typickými postavičkami tohoto světa rychloobrátkové zábavy.
Mladí začínající herci se tu potkávají s neskutečně prudivými
hereckými legendami, režisér přicházející se svými nápady
naráží na lokty ostré producentky, která sleduje vlastní zájmy,
technici tu a tam něco pokazí a vše by běželo ve svých obvyklých zajetých kolejích, kdyby režisér Tomáš, hlavní postava
filmu, nepřišel s odvážným nápadem...
Hrají: J. Mádl, M. Horváthová, F. Kaňkovský, V. Cibulková,
A. Procházka a další.
Pátek 19. února 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
III. hra v předplatném, sk. A - Divadlo Palace, Praha
Milan Kopecký - DÁMY Z ANIANE
Marie a Ester. Dvě sestry, dva lidské příběhy z opačných pólů
lidské existence. Zatímco Marie si přinesla do rodného domu
nekončící proud svých příběhů ze všech pařížských lokálů, Ester si žila svůj poklidný život venkovské učitelky.
Režie: Viktorie Čermáková
Hrají: D. Kolářová, D. Syslová, J. Meduna, M. Stehlík/J. Čapka
a L. Pernetová.
Sobota 20. února 2016 ve 20.00 hod.
Sál Důstojnické Besedy, Josefov

XIV. ročník DIVADELNÍHO PLESU aneb AHOJ, LÉTO!
Na začátku plesu vás členové DS Vrchlický pozvou do "Říčních
lázní". Dále se můžete těšit na hudební skupinu Fantasy Music
a další hudební doprovod, bohatou tombolu a tradiční předpůlnoční překvapení.
Neděle 21. února 2016 ve 13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
POPELKA
Už se lidé scházejí, král uspořádal bál...
Středa 24. února 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Nikolaj Vasiljevič Gogol - ŽENITBA
Tragikomická satira, plná nadsázky a nečekaných zvratů. Nabízí mnoho úžasných hereckých rolí a situací, které jsou sympatické a blízké každému divákovi.
Režie: Jan Sklenář
Hrají: členové DS Vrchlický Jaroměř.
Čtvrtek 25. února 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY
Prostory divadla si pronajali tři dlouholetí kamarádi z Černé
Hory - Pavel Krška (heligonka), Miroslav Hrdlička (klávesy)
a Jaromír Kozelek (akordeon), kteří celý život hráli muziku pro
široké vrstvy posluchačů. Dostali se do důchodového věku,
a tak nyní tvoří a hrají pro všechny, kteří si rádi poslechnou
českou lidovou písničku.
Pátek 26. února 2016 v 16.30 hod.
Městské divadlo - Učebna "Suterén"
O DRAKU BAZILÍŠKOVI - Loutkové divadlo Maminy Jaroměř
Dobrodružné vyprávění o mocné čarodějnici Uršule, která se
s pomocí svého draka chtěla stát vládkyní celého světa. A snad
by se jí to i povedlo, kdyby se jí do cesty včas nepostavili statečný princ Matys a podivný skřítek Eliáš.
Sobota 27. února 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
III. hra v předplatném, sk. B - Jan Sklenář
Eric-Emmanuel Schmitt - OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ
Oskar a růžová paní vypráví o hlubokém přátelství desetiletého
Oskara a jeho pečovatelky. Neúnavný rozumbrada, který zase
tráví své dny v nemocnici, má díky hře vymyšlené babi Růžou,
možnost prožít si celý dlouhý lidský život.
Režie: Ivan Balaďa
Hrají: Jan Sklenář a Martina Eliášová.

TANEČNÍ ZÁBAVA K MDŽ
CH C E T E S I D O B Ř E Z A T A N Č I T ?
Tak přijďte v sobotu 5. března do sokolovny
v Jezbinách na taneční zábavu
u příležitosti MDŽ. Začínáme v 18 hodin.
Hraje OK Styl, kulturní vložka, vstupné 70 Kč.
Malý dárek pro všechny ženy.
Srdečně zvou pořadatelé.
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ZUŠ F. A. Šporka

16. ročník Tříkrálové sbírky v Jaroměři a okolí
Všem, kdo přispěli do
letošní Tříkrálové sbírky do zapečetěných
pokladniček
České
katolické charity, patří
velký dík! Stejně jako
všem těm dobrovolníkům, kteří opravdu
nezištně věnují svůj
čas, energii a hlasivky
na potřebné věci těm,
které nemají to štěstí žít každodenní život bez pomoci druhého. Jsou to nemocní
roztroušenou sklerózou v pokročilém stadiu nemoci v prvním
a stále jediném zařízení v ČR v Domově sv. Josefa v Žirči, kam
poputuje 65 % výtěžku sbírky, 15 % bude použito na projekty
diecézních charit, 10 % směřuje na humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci, 5 % výtěžku bude rozděleno na projekty
charity ČR a z 5 % bude pokryta režie sbírky.
Letos jsme byly opět s kolegyní mile překvapeny při sčítání výsledků. Nevěřily jsme, že obsah pokladniček bude vyšší než
loni. Měly jsme velkou radost, když v okénku celkové sumy naskočilo číslo 245.798 Kč, 7,5 Euro, 50 lipas. Znamenalo to, že
jsme překročili loňský rekord a to o cca 6 tisíc! Toto číslo představovalo obsah 56 pokladniček v Jaroměři a okolí. Ve městě
Jaroměři a Josefově to bylo 121.155 Kč a 7,5 Euro a 50 lipas.
Věřící v josefovském kostele přispěli částkou 6.745 Kč, v jaroměřském kostele 5.249 Kč. V Semonicích se vybralo 7.524 Kč,
ve Vlkově 5.055 Kč, ve Vestci a Zaloňově 5.787 Kč, v Rožnově
a Neznášově 10.239 Kč, v Rasoškách 14.831 Kč, na Novém
Plese 10.955 Kč, v Heřmanicích, Slotově, Brodu 10.410 Kč, ve
Velichovkách 12.099 Kč, v kostele pak ještě 1.700 Kč, v Hustířanech 6.863 Kč, v Jasenné 16.009 Kč, v Žirči 4.202 Kč a v Habřině 6.975 Kč. Za naše klienty děkujeme za štědrost!
Domov sv. Josefa plánuje prostředky získané z letošní sbírky
věnovat na pořízení keramické pece do tvořivé dílny klientů.
Naše díky patří i Městskému úřadu v Jaroměři za vstřícnost při
administraci sbírky, stejně tak děkujeme i jaroměřskému Skautu za milé přijetí a poskytnutí teplých prostor při občerstvení
koledníků.
Díky všem zúčastněným!
Jitka Holcová a Mgr. Marie Paclíková
Domov sv. Josefa v Žirči, www.domovsvatehojosefa.cz

Svaz důchodců, MO Jaroměř
Pozvánka
Výbor Svazu důchodců ČR, MO Jaroměř, zve své členy na
schůzku, která se bude konat dne 23.02.2016 ve 13.00 hod. ve
velké zasedací místnosti Městského úřadu.
Program:
1. Fotografická prezentace zájezdů z roku 2015.
2. Schválení rámcového plánu činnosti na rok 2016.
3. Administrativní záležitosti (placení čl. známek na rok 2016,
vydání průkazů novým členům, přihlášky za člena).
4. Různé
Za výbor Svazu důchodců Kolář Ivan

"Masopuste, masopuste, jen nás holky neopusťte!"
Maškary a muzikanti s Masopustním průvodem vyrazí
v pátek 5. února 2016 v 13:30 hod. od jaroměřské Základní umělecké školy F. A. Šporka směrem k městskému rynku, kde hodlají po předání ferule panem starostou
pobýti a s vámi se společně veseliti! Občerstvení spolek
Pronáměstí pro vás bude přichystáno míti a tak stačí jen
přijíti!
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ZŠ Na Ostrově
Na Ostrově s Poseroutkou, Krysáky a Babičkou drsňačkou
"Paní učitelko, Honzík vůbec nechce číst! Co mu mám dát, aby
ho to bavilo?" Na podobnou otázku někdy odpovídal asi každý
češtinář. A co má poradit? Nejlepší bude, když se zeptá Honzíkových spolužáků při práci ve čtenářské dílně.
Čtenářské dílny se od září otevřely v Základní škole Na Ostrově
a jsou součástí hodin českého jazyka od druhého do devátého
ročníku.
Nejsou to jen tak obyčejné hodiny čtení! Děti si do školy přinesou knížku, kterou čtou doma, nebo si nějakou vypůjčí od paní
učitelky. Najdou si ve třídě příjemné místo, pohodlně se usadí
a pustí se do čtení. Nečtou ale celou hodinu, zbude jim čas i na
psaní, kreslení a povídání. Žáci si ukazují a doporučují knížky, hodnotí a vytvářejí ilustrace, napíší dopis hlavnímu hrdinovi
nebo vyberou zajímavý úryvek a přečtou ho spolužákům.
Že se ve čtenářských dílnách nic neučí? Právě naopak. Procvičí se v porozumění textu, poznají nová slova, naučí se směle
vyprávět a pozorně poslouchat spolužáky, přemýšlet o tom, co
si přečetli, sdělovat své názory a diskutovat o nich.
A co čtou děti nejraději? Deník malého poseroutky milují třeťáci
i deváťáci. Kocour Modroočko pobaví ve druhé i čtvrté třídě.
Šesťáci nosí Krysáky nebo Babičku drsňačku. V páté nebo
sedmé třídě se líbí Deník mimoňky, Lichožrouti nebo knížky od
Thomase Breziny. Osmáci doporučují Harryho Pottera i Hercula Poirota. V devátém ročníku žáky zaujme Zlodějka knih nebo
Pán prstenů. A pokud máte doma osvědčené tituly od Astrid
Lindgrenové nebo Jaroslava Foglara, můžete je oprášit a přidat
dětem do školní tašky, budete mít úspěch.
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ZŠ B. Němcové
Tříkrálová sbírka v ZŠ Boženy Němcové
Letošní rok 2016 byl pro „naše krále“ jubilejní. Již desátým rokem jsme se začátkem ledna opět zapojili do celostátní akce
– tříkrálové sbírky.
Ve středu 6. ledna odpoledne vyšli Tři králové s hudebním
doprovodem za nevlídného počasí do jaroměřských ulic, aby
oslovili občany našeho města a navštívili tradičně obchody na
náměstí. I přes nepřízeň počasí byla zapečetěná pokladnička
na zpáteční cestě do školy pěkně těžká.
Jako každoročně, tak i letos sbírku také podpořili nejen všichni žáci, ale i učitelé a zaměstnanci obou škol – „Malé a Velké
Boženy“. A tak po ukončení naší třídenní jubilejní sbírky bylo
v pokladničkách vybráno celkem 9.758 Kč.
Jsem ráda, že žáci opět pochopili smysl této akce a že nejsou
lhostejní k osudu druhých. Proto poděkování patří všem, kteří
se do sbírky zapojili. Ať už to byli malí nebo dospěláci.
Helena Holečková

Mgr. Pavlína Vrbová

Základní škola praktická
Beseda s příslušníky MP Jaroměř
Letošní školní rok jsme navázali spolupráci s Městskou policií Jaroměř. A hned první dny v novém roce jsme si zpestřili besedami
s jejími příslušníky .
V pondělí 11. 1. k nám na besedu přišel strážmistr Mgr. Miroslav Kucej, lektor prevence kriminality. Poutavým způsobem nás informoval o činnosti MP a prevenci kriminality. Seznámili jsme se s "Desaterem mladého cyklisty", připomenuli jsme si nebezpečí
šikany, vandalismu, krádeže a lhaní. Povídali jsme si o zábavní pyrotechnice a jejich následcích. Zjistili jsme, proč je správné
dodržovat zákony a také už víme, co to je přestupek, trestní čin či trestní odpovědnost.
Beseda byla vedena zábavnou formou a ani jsme nepostřehli, že už uplynulo pro nás
vyhrazených 60 minut a my se musíme loučit. Naštěstí ne na dlouho.
Hned druhý den, v úterý 12. 1., přišel strážmistr Mgr. Miroslav Kucej znovu, tentokrát
za doprovodu svých kolegů - štábního strážmistra Petra Šustka, zástupce velitele MP
Jaroměř, který celou akci zdokumentoval a strážníka Jana Ságnera, velitele psovodů MP
Jaroměř, který si s sebou přivedl dva psí kolegy. Tématem této besedy bylo využití služebních psů v rámci činnosti MP spojené s ukázkou policejní kynologie.
Jako první se na nás přišel podívat německý ovčák Yankee. Je to mladý pes, který se na
svou policejní práci teprve připravuje. Velmi jsme obdivovali jeho poslušnost a zvládání
pokynů. Ale více se nám líbila jeho občasná rozmařilost, kdy se rozhodl, že místo plnění
příkazů se půjde s námi blíže seznámit.
V druhé půlce ukázky Yankeeho vystřídal jeho starší psí kolega belgický ovčák Beefeter Bob Štíhlouš. Už při příchodu Beefeter Boba nám všem bylo jasné, že tady žádné
kamarádění nebude. A pro jistotu nám to Beefeter Bob ještě hlasitým štěkotem potvrdil.
Na Beefeter Bobovi bylo znát, že je to zkušený policejní pes, který má za sebou, a určitě
i před sebou, mnohaletou práci u policie.
Děkujeme příslušníkům MP a jejich psím kolegům za kvalitně odváděnou práci.
Už teď se těšíme na další příjemná setkání.
Mgr. Zuzana Halická

3/2016

Jaroměřský a josefovský zpravodaj

strana 10

Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř
Poslední ohlédnutí za uplynulým rokem
Prosinec je na gymnáziu měsícem soutěží, olympiád a turnajů.
MATEMATIKA
Školní kolo matematické olympiády kategorie A proběhlo 8. 12.
za účasti dvou žáků septimy a dvou žáků oktávy. Celkem 240
minut se počtáři potýkali s úlohami převážně důkazového typu,
které byly jako obvykle velmi obtížné. Proto také bývá tato
olympiáda záležitostí malého počtu jen těch nejtalentovanějších matematiků. Tři účastníci školního kola se stali úspěšnými
řešiteli a postoupili do krajského kola, které se konalo 12. 1.
2016 na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové. Palce
jsme drželi Leoši Smetanovi, Michaelu Zrůstovi a Martinu
Jechovi. Výsledky krajského kola dosud neznáme.
V matematice proběhla ještě kategorie Z9 (= ZŠ, 9. třída, u nás
kvarta). Tři nejúspěšnější dívky Valentina Tomšů, Tereza
Němcová a Zuzana Kuželková jedou bojovat do okresního
kola v Náchodě. Kategorie B a C se teprve budou konat.
ČESKÝ JAZYK
Školního kola, které se konalo 9. 12., se zúčastnilo 15 žáků
v 1. kategorii (tercie a kvarta) a 14 žáků ve 2. kategorii (vyšší gymnázium). Maturitním ročníkům tuto soutěž nenabízíme,
protože krajské a případně republikové kolo se koná tak pozdě, že koliduje maturantům a absolventům se zkouškami. Je
to škoda a zásadní organizační nedostatek. Zvláštností má
ostatně olympiáda z českého jazyka více. Jelikož se jedná
o obor, jemuž si troufám poněkud rozumět, opravdu ráda bych
poznala autora letošního zadání, neboť je slušně řečeno podivné. Nicméně nejlépe se s úkoly vyrovnala Alžběta Skořepová
z kvarty a dále žákyně z tercie Sofie Chrásková a Alžběta
Žurková. Ve starší kategorii zvítězila Kristýna Munzarová ze
septimy, druhý skončil Otakar Flégr z téže třídy a třetí byla
Eliška Cejnarová ze sexty. Všichni jdou bojovat do okresního
kola.
DĚJEPIS
Jak se dalo očekávat, byla letošní olympiáda z dějepisu zaměřená na osobnost Karla IV., jehož 700. výročí narození si připomínáme, a vůbec na stopy Lucemburků v naší historii. Soutěž
ovládli šikovní kluci z tercie Pavel Munzar a Vojtěch Hovorka,
kteří dosáhli úspěšnosti kolem 90 %! Oběma přejeme podobný
úspěch i v okresním kole. Tam je doprovodí ještě dvojice dívek
z kvarty – Valentina Tomšů a Anička Brendlová.
ZEMĚPIS
Olympiády ze zeměpisu se zúčastnilo 43 studentů ve čtyřech
kategoriích. Kategorii A (prima) ovládl bezkonkurenční Jan
Martinek se 47 body. Druhý Matyáš Fejt získal bodů polovinu. V kategorii B (sekunda) byly nejlepší dívky Hana Hrušková a Aneta Kutíková, v kategorii C (tercie a kvarta) Valentina
Tomšů a Vojtěch Mervart, oba z kvarty. Kategorii D představuje vyšší gymnázium. Zvítězil Leoš Smetana ze septimy před
Eliškou Cejnarovou ze sexty. Vždy první dva z každé kategorie postupují do okresního kola.
KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH
Nejhojněji je zastoupena samozřejmě soutěž v anglickém jazyce. První místo v jednotlivých kategoriích obsadili Tereza
Prokešová ze sekundy, Kristýna Bedleková z kvarty a Slávek Giblo ze 3. A. věříme, že nás budou skvěle reprezentovat
v okresním kole jako v minulých letech.
V němčině byly kategorie jen dvě. V té mladší byla nejúspěšnější Alžběta Skořepová z kvarty, ve starší Dominika Merklová ze septimy.
Ruština organizovala tři kategorie. V té nejmladší soutěžili
pouze žáci kvarty, kteří se s ruským jazykem teprve seznamu-

jí. Zvítězil Radek Beran před Patricií Šedivou a Valentinou
Tomšů. Ve starší kategorii se utkali žáci z kvinty, 2. A a sexty.
První místo obsadila Olesya Pipash ze 2. A, druhý skončil Jiří
Pecháček z kvinty a třetí byla Tereza Dítětová ze sexty. V nejstarší kategorii soupeřili žáci ze septimy a 4. A, kteří museli
prokázat, jak si poradí i s náročnými tématy. Zvítězila Kristýna Koukolová, druhé místo obsadila Magdalena Chrásková
a třetí Jakub Všetečka, všichni ze septimy. Vítězové obdrželi
poukázky na libovolný výběr knih v knihkupectví NEOLUXOR
a všichni účastníci dostali sladkou odměnu jako poděkování za
námahu.
Organizátoři všech tří jazykových soutěží děkují Unii rodičů za
finanční příspěvek na ceny pro vítěze i pro ostatní soutěžící.
PŘÍRODOVĚDCI začínají se všemi soutěžemi až na jaře.
SPORT
Tělocvikáři již tradičně organizují v prosinci Mikulášský turnaj v basketbalu. Hraje se v nové sportovní hale, jeden den
mladší žáci, druhý den ti starší. V mladší kategorii (prima až
kvarta) je samozřejmě znát každý rok věku – výška, váha, síla,
pohybová vyspělost, práce s míčem. A tak pořadí tříd u chlapců
i dívek dopadlo logicky – od nejstarších vítězů po „chudáčky“
nejmladší poražené – až na jednu výjimku. Kluci z primy totiž
porazili soupeře ze sekundy 6:4! Ten krásný zápas jsem viděla.
Ačkoli nejsem žádný odborník, řekla bych, že i laik vidí, že ti
primáni jsou ohromně šikovní – jak běhají, umějí si nabíhat na
ta správná místa, jsou rychlí a dychtiví. Bylo to pěkné. Ve starší
kategorii chlapců se utkali ve finále mládenci z oktávy a septimy, disponující nejlepšími basketbalisty na škole – Cejnarem
z oktávy a Paclíkem ze septimy. Derby vyhrála přesvědčivě
oktáva 18:10. Rovněž zápas o 3. místo mezi 4. A a 3. A skončil drtivým vítězstvím 4. A 12:5. Finále starších dívek přineslo
ohromné drama mezi sextou a septimou, z něhož nakonec vyšla vítězně sexta. Boj o 3. místo skončil prakticky nerozhodně.
Třídy 4. A a 2. A dosáhly stejného počtu bodů a o tom, kdo je jen
o kousek lepší, rozhodovalo pouze těsně skóre.
To však není o basketbalu všechno. Školní chlapecký tým se
totiž probojoval do kvalifikace o republikové finále středních škol. Naše kvalifikační skupina se hraje 28. ledna v Nymburku. Abychom postoupili do finále, je třeba ji vyhrát a mládenci se poctivě připravují. Když přijíždím autem ráno po sedmé
hodině ke škole, stojí tam už na parkovišti stříbrný Fiat kolegy
Láška. Vstoupím zadním vchodem do školy – okolo tělocvičny
– a tam už to duní driblingem. Probíhá trénink. Do týmu je nominováno asi deset studentů – klíčoví hráči s úctyhodnou výškou
Cejnar a Paclík, dále mládenci Mráz, Souček a Rajsner ze 4. A,
všichni všestranně nadaní sportovci, a několik dalších. Šance
na postup jsou vysoké. Už jsme ve finále hráli. Tak ať se daří!
Jitka Trefilová

Pozvánka
Ples Gymnázia Jaroslava Žáka
se koná v pátek 26. února 2016 od 20.00 hodin
v Nároďáku.
K tanci a poslechu hraje Big Band Dvorský.
Předprodej vstupenek v kanceláři školy.

strana 11

Jaroměřský a josefovský zpravodaj

MŠ Knappova

3/2016

Mateřský klub Rozmarýnek

Zima v MŠ Knappova

Pozvánka do Mateřského klubu Rozmarýnek

První prosincové dny v mateřské škole jsme jako každoročně
začali tradičními činnostmi a aktivitami s čertovsko-mikulášskou tematikou zakončenými opravdovou návštěvou Mikuláše,
anděla a čertů. Ti si naštěstí s sebou do peklíčka nikoho neodnesli, místo toho obdarovali naše šikovné děti balíčky sušeného ovoce - jako poděkování děti čertům a Mikulášovi zazpívaly
veselou písničku.
Avšak mikulášskou návštěvou pro nás ve školce teprve vše
začalo - třída Koťátek se pečlivě připravovala na své vánoční
vystoupení v městském muzeu a nezahálely ani děti z dalších
tříd. Ve všech třídách se peklo cukroví, zpívalo, tvořilo a vyrábělo, abychom všichni společně mohli přivítat rodiče dětí na
vánočních besídkách a tvořivých dílničkách. Vše jsme s dětmi krásně stihli a poslední předvánoční týden už jsme si mohli
společně užívat příjemné vánoční atmosféry a radosti z dárečků od Ježíška, které jsme s dětmi našli pod stromečkem. A že
byl Ježíšek letos opět štědrý!
Po novém roce jsme se zase všichni sešli v mateřské škole,
kde nás hned první týden přivítala dlouho očekávaná sněhová
nadílka. Děti popadly lopaty a boby a už jsme vyrazili sjíždět
kopečky v městské parku, stavět sněhové stavby či sněhuláky.
Z první sněhové nadílky měly děti moc velkou radost, doufejme, že paní Zima nám o sobě dá ještě vědět.
Co nás čeká v dalších zimních dnech? Především spousta zábavy a zimních radovánek, které vyvrcholí společnými karnevalovými oslavami na konci měsíce února. Doufáme, že si zimu
užijete stejně pěkně jako my v mateřské škole a do nového
roku přejeme všem hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a radost
z dětských úsměvů.
Za kolektiv MŠ Knappova Barbora Pešková

MK Rozmarýnek je nezisková organizace, která jako občanské
sdružení (nyní spolek) funguje již od roku 2005. Jeho historie
však sahá mnohem dále. Podporou rodin z Jaroměře a okolí se
zabýváme již více než 18 let. V současné době organizujeme
pravidelný program pro rodiče s malými dětmi, dále také vzdělávací a seberozvojové aktivity pro rodiče v podobě přednášek,
seminářů, worshopů či individuálních konzultací s odborníky.
Od začátku letošního roku má MK Rozmarýnek nové složení
vedení (Výboru) spolku. Kromě personálních změn dojde také
k drobné změně v názvu organizace, a to na Rodinné centrum
Rozmarýnek, z.s. Dáváme tak najevo, že naše činnost není
určena pouze pro maminky s dětmi. Chceme i nadále vyvíjet
aktivity, které jsou v souladu s naším posláním - podporovat
bezproblémové fungování rodiny s ohledem na individuální potřeby všech jejích členů.
Jako každý rok i letos připravujeme pestrou nabídku vzdělávání zaměřenou na témata péče o dítě, výchova, harmonické partnerské soužití, mezilidské vztahy a další. Zároveň však
plánujeme drobné obměny, které by ještě více podporu rodiny
rozšířily. Jedním takovým plánem je např. v průběhu jara zpřístupnit Rozmarýnkovu zahradu většímu okruhu zájemců z řad
rodičů s dětmi. Zde bude prostor nejen pro venkovní aktivity
našeho klubu, ale také možnost podílet se na komunitním pěstování, organizovat jednorázové společenské akce pro rodiny
a využívání dětského hřiště, které je uzpůsobené potřebám
nejmenších dětí (pískoviště, klouzačka, houpačka atd.). Další
plány budeme zveřejňovat postupně.
Nebráníme se ani nápadům rodičů a rádi poskytneme pro jejich
realizaci prostor, případně s jejich uskutečněním pomůžeme.
V případě zájmu se na nás tedy neváhejte obracet. Stejně tak
uvítáme zapojení do již rozběhnutých činností.
Teď v zimě, kdy bývá nevlídně, nás můžete navštívit nejen
v rámci pravidelného programu nebo vzdělávání, ale můžete
se také přijít schovat do tepla naší skvěle vybavené herny.
Za MK Rozmarýnek
Mgr. Žaneta Ferdinandová
předsedkyně spolku

Loutkové divadlo BOĎI

SDH Jaroměř
SDH Jaroměř

Vás zve
do sokolovny v Jezbinách na

Pomlázkovou zábavu
26. března 2016

Neděle 21. února 2016 - 13.30 a 15.00 hod.

POPELKA

Už se lidé scházejí, král uspořádal bál...

K tanci hraje: DEMOBAND
Vstupné: 80 Kč
Začátek: 20.00 hod.
Vstupenky budou k prodeji na místě.
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Čtenáři píší
Vážení spoluobčané,
je divný čas. Je definitivně po svátcích, je ještě zima nezima, do
jara daleko. Tmy sice ubývá a světla polehoučku přibývá, ale
člověk je takový nemastný neslaný. Ze všech medií přicházejí
ne příliš pozitivní zprávy. Není ještě zle, ale jakoby se někde
v dáli schyluje k bouřím. Ještě nehřmí, jen na obzoru se černají zlověstné mraky. Taková je situace ve společnosti. Někomu
je to fuk, ale mnozí se strachují. Těžko říci, zda oprávněně či
zbytečně. Převálcují nás uprchlíci jiného náboženství a naplní
se tak dávná proroctví o jiné rase či to bude příroda, která svou
nevypočitatelností nám vyměří krutou daň za naši bezohlednost? Nevíme. Do budoucnosti, díky Bohu, nevidí žádný z nás.
Časy se však mění. Nic není jako dřív. Ale člověk zůstává stále
stejný. A není zapotřebí, aby se strachoval, co přijde. Vždyť
každá doba má svoje. Vždy se museli lidé s něčím potýkat.
Generace před námi procházely válkami, těžce pracovaly bez
vymožeností techniky. A naše generace, aby přežila, vymýšlela
různé „fígle“, aby přechytračila komunistické pány. Zkrátka každá doba měla svoje. A přece lidé žili a přežili. Přes to všechno
se uměli smát a radovat ze života. Měli odvahu k životu. A kde ji
vzali? Ze svého srdce ne. Naše srdce je mnohdy nespolehlivé,
a my mu často nerozumíme. Odvahu a radost čerpali z víry.
Protože jen víra dokáže člověka podržet ve chvílích zoufalství
a beznaděje. Protože jen ta dokáže člověka přenést přes pochybnosti k nové naději v lepší život. Možná to zní příliš otřepaně nebo frázovitě. Ale nikdo z nás nemůže přece být bez
toho, že zítra to bude lepší. Že se probudím a to špatné už
bude za mnou. A já se budu bezstarostně bavit o všedních věcech a budu si připadat hodně šťastná, protože za zády nebude
žádný šedý stín zakukleného muslima, ale docela normálně se
budou hádat jen kosové o kousek drobtu, a děti budou na sebe
pokřikovat a na rohu půjde pán s bíglem. Docela normální den
bez přízraků všeho, co k nám přichází z novin, televizních obrazovek, počítačů a kdoví čeho všeho. Klidně si beze strachu
počkám, jestli se má něco stát, tak se budu bát, až to bude
tady. Ale teď se budu radovat, protože život, který žiji, je přece
dar, a je nádherné být tady, na tomto světě. Tak si to všichni
užijme, hoďme za sebe všechny strachy, kterými jsme krmeni
a radujme se jen tak.
Vaše farářka Mgr. Alena Fabiánová

TJ Sokol Jezbiny
Sokolovna v Jezbinách patřila tradiční hře
"Prší" - Turnaj o putovní pohár 2016
V sobotu dne 9. ledna 2016, se uskutečnil v sokolovně v Jezbinách tradiční povánoční turnaj v karetní hře prší. Zúčastnilo se
32 hráčů, z toho 7 dětí, kteří si vylosovali stůl, kde ve čtyřech,
odehráli základních 30 kol. Z nich vzešli podle počtu bodů hráči, kteří si to rozdali mezi sebou o konečné pořadí. Celý turnaj
vyhrál Jenda Reichert ze Semonic, který si odvezl putovní pohár a věcnou cenu. I dalších devět hráčů v pořadí bylo odměněno cenou za svoji snahu. Zbytek hráčů se podělil o láhev
s utopenci a děti si pochutnaly na sladké odměně.
Individuální vyhodnocení
•
nejvíce získaných bodů v základním kole - p. Ruta Stanislav st.
•
skokan roku směrem dolů – Dubický Pepa
•
nejlépe umístěný nejmladší účastník – Reichertová Petruška - 11. místo
Atmosféra byla báječná, hráči si to užili a již se těší na další
turnaj. O občerstvení se vzorně postaral Láďa Třasák, který nenechal nikoho „na suchu“.
Za TJ Sokol Jezbiny - pořadatel turnaje – Jirka Podolník st.

Informace pro občany
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Hodiny pro veřejnost:
ÚNOR 2016

06.02.2016
07.02.2016
08.02.2016
09.02.2016
10.02.2016
11.02.2016
12.02.2016
13.02.2016
14.02.2016
20.02.2016
21.02.2016
27.02.2016
28.02.2016

14.30-16.30
13.30-15.30
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
13.30-15.30
13.30-15.30
13.30-15.30
13.30-15.30
13.30-15.30
13.30-15.30

Životní jubileum v listopadu 2015 oslavila:
Vaněčková Vilma

85 let

Životní jubileum v prosinci 2015 oslavili:
Hovadová Vlasta
Machová Anna
Krystová Antonie
Hejcmanová Zdeňka
Jánský Zbyšek
Dernerová Božena
Lábusová Jana
Černá Zdenka
Haštaba Josef
Křičenská Irena
Pácaltová Anna
Josefi Marie
Mikulka Josef
Škodová Vlasta
Červenková Vlasta

86 let
94 let
91 let
87 let
85 let
85 let
86 let
86 let
95 let
92 let
90 let
93 le
87 let
88 let
86 let

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

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

06. a 07. 2. 2016
MUDr. Lubomír Beran
Velký Třebešov 118
tel.: 491 453 272

27. a 28. 2. 2016
MUDr. Karel Kalfus
Česká 50, Jaroměř
tel.: 491 815 077

13. a 14. 2. 2016
MUDr. Erika Uhlířová
Průmyslová 146, Jaroměř
tel.: 491 815 475

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

20. a 21. 2. 2016
MUDr. Jaroslav Ožďan
Boženy Němcové 13,
Česká Skalice
tel.: 491 452 789

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

Ohlédnutí za úspěšným rokem 2015

Jaroměřská PROST FAIN LIGA firem 2016 - 2. kolo

Prakticky po 10 letech od založení oddílu baskeťáků hrajícími pod křídly TJ Sokol Josefov dosáhli baskeťáci za
svoji krátkou historii dalších významných úspěchů v roce
2015, když po roce 2014 tým starších žáků v kategorie U15
vyhrál MČR, a to tím, že tým mužů po výhře v základní části
soutěže Východočeská liga a následně i po vítězství ve FF
této soutěže postoupil do celostátní II. ligy mužů.

V sobotu 16. 1. 2016 se uskutečnilo v jaroměřské hale ASVAJ 2. kolo jubilejního
10. ročníku halové fotbalové ligy firem
s názvem Jaroměřská PROST FAIN
LIGA firem 2016.

Dalšího úspěchu dosáhl tým juniorů v kategorii U19 tím, že vyhrál kvalifikaci o ligu U19 a postoupil do celostátní ligy U19.
Výrazným úspěchem byl postup kadetů U17, když přes základní část ligy U17, dále přes play off v této soutěži postoupil do
kvalifikace o extraligu U17, kterou vyhrál, a tím postoupil do
extraligy U17 a zařadil se jako oddíl z nejmenšího města v této
soutěži k oddílům „gigantům“ mající za sebou zázemí extraligových a prvoligových mužských týmů v ČR.
Dalšími týmy hrající OP se střídavými úspěchy byly týmy v kategorii U11mix (nejmladší minižáci), U12 (mladší minižáci),
U13 (starší minižáci) a kadetky U17.
Tým U12 (mladší minižáci) obsadil na Festivalu ČR za účasti
11 týmů z celé ČR, který jsme pořádali v hale ASVAJ, krásné
4. místo.
V oddíle se připravoval tým „přípravky“, který je do budoucna
základem pro další činnost baskeťáků.
Významného ocenění dosáhl (opakovaně již po 3.) trenér Bc.
Zajíček Jiří v anketě Náchodského deníku kde v kategorii trenér okresu Náchod obsadil pěkné 3. místo. Naši odchovanci
a hráči v minulosti hostující v našem oddílu vybojovali v dresech BA Nymburk v kategorii kadetů U17 titul MČR (Drtina,
Mráz, Novotný, Zajíček a Šiler) a v týmu Prostějova 3. místo
rovněž na MČR kadetů U17 (Sigmund).
Velkého ocenění se dostalo všem BASKEŤÁKŮM 17. listopadu
2015 na Slavnostním galavečeru města Jaroměře, na kterém
byli oceněni za svoji sportovní činnost. Ocenění za oddíl basketbalu TJ Sokol Josefov přebrali předseda oddílu Zajíček
Lukáš a trenér Bc. Zajíček Jiří.
Poděkování za úspěšnou činnost patří všem hráčům, jejich
rodičům, trenérům, příznivcům baskeťáků a všem sponzorům
v čele s městem Jaroměř, bez jejichž přispění by nebylo možno
dosáhnout zmíněných úspěchů a zajistit činnost oddílu v takovémto rozsahu.
Aktuální informace o činnosti najdete www.basketaci.cz.
JZ st.

Toto 2. kolo bylo ještě napínavější, než to první, a tak nezbývá než se těšit co přinesou kola
další. Jaroměřská PROST FAIN LIGA firem
2016 je i letos rozdělena na 1. a 2. ligu, kde
se týmy střetávají dle předem připraveného
herního klíče.
Ranní skupinu "A" – 2. ligy vyhrál možná trochu překvapivě, ale
zaslouženě tým Kamila Macha. Druhé místo ve skupině obsadil
tým Primátor, kterému se v letošním ročníku daří rovněž velmi
dobře. Třetí místo obsadil tým Malby Beran, následovaný čtvrtým
týmem VENEZIA. Na posledním místě ve skupině pak skončil tým
MJ střechy, kterému se tento turnaj oproti prvnímu nepovedl určitě
podle očekávání.
Dopolední skupinu "B" – 2. ligy vyhrál s přehledem tým HAUK
a výrazně si tak pomohl v celkovém pořadí. Druhé místo obsadil další letošní favorit, tým Hitrádia MAGIC. Na třetím místě se
umístil nabitý tým VF Electric. Čtvrté místo ve skupině pak obsadil
PROFIMARKET, který určitě se svým výkonem v tomto turnaji není
spokojen. Poslední místo ve skupině pak obsadil tým JUTA.
Odpolední skupina "C" – 1. ligy vyhrál tým Skaličanu, když ztratil
pouhé 2 body a výrazně si tak polepšil v celkovém pořadí. Na druhém místě skončil překvapivě, ale zaslouženě tým PORZELACKU
následovaný bronzovým týmem PL Servis. Na čtvrtém místě se
umístil tým ZD Dobrá Voda, který však rozhodně herně nezklamal.
Poslední místo ve skupině obsadil tým CZ PLACHETKA, kterému
tento turnaj hrubě nevyšel a nezískal ani bod.
Poslední, večerní skupina "D" – 1. ligy vyhrál nestárnoucí tým V+J
Rodos, a zařadil se tak mezi adepty na celkové vítězství. Druhé
místo v této nabité skupině obsadil tým Autoprofi&Matějovský následovaný bronzovým týmem Kimberly Clark. Až na 4. místě skončil dosavadní suverén a vítěz předchozích 4 ročníků, tým PROST,
pro který byl tento turnaj velikým trápením. Poslední místo ve skupině obsadil tým E-Fyzio, který však rozhodně nezklamal, ale v této
těžké skupině to neměl vůbec jednoduché.
Termíny dalších turnajů Jaroměřské PROST FAIN LIGY firem 2016
jsou: 4. kolo: 31.01.2016 – Neděle, 5. kolo: 27.02.2016 – Sobota
Veškeré další informace, nejen o tomto turnaji naleznete na www.
fainsport.cz
Jiří Lebedinský

TJ Sokol Jaroměř - Atletika
Atletika Jaroměř opět úspěšně

Foto ze Slavnostního galavečeru města Jaroměře (J. Polák)

Atletická sezóna 2015 vyvrcholila vyhlášením celoročního Poháru ISCAREX 2015. Nejen se svými 12 odběhnutými závody, ale
i vynikajícími výsledky se mohou pochlubit atleti z tréninkové skupiny Jirky Poura. Slavnostní vyhlášení se konalo v Němčicích dne
12. 12. 2015 a mělo opravdu vánoční atmosféru. Jaroměř zněla
celým slavnostním ceremoniálem díky atletům: Vojta Potoček
celkově 4. místo, Marek Dítě celkově 2. místo, Natálie Hypešová celkově 2. místo a vítězkou Poháru se stala ve své kategorii
Alžběta Pourová, která si trofej odnesla již počtvrté. Gratulujeme
našim atletům a trenérovi za skvělé výkony po celou sezónu.

3/2016

Jaroměřský a josefovský zpravodaj

strana 14

Populárně naučný historický seriál z církevních středověkých dějin Jaroměře
Klášter řeholních kanovníků sv. Augustiana v Jaroměři (1349-1421)
Překlady latinských listin o počátcích kostelů v Jaroměři (3. května 1344) - 5. část
PhDr. Jiří Uhlíř - PhDr. Marie Kyralová přeložila latinské listiny
do češtiny
Úvod do problematiky
V roce 2016 si naše Česká republika připomíná 700 let od narození
významného vladaře Karla IV. (* 14. 5. 1316 Praha - + 29. 11. 1378
Praha), českého krále a římského císaře z dynastie Lucemburků.
Je považován i našimi současníky za největšího Čecha v historii
českého státu.
Potvrdila to též anketa Největší Čech České televize v červnu
2005. Karel IV. – Otec vlasti - se umístil na prvním místě. Má nesporně velké zásluhy nejen jako zakladatel pražské univerzity
(7.4.1348), katedrály sv. Víta, Karlova mostu, Nového Města pražského, Karlštejna atd., ale i jako iniciátor zřízení samostatné české
církevní provincie. Papež Klement VI. (1342-1352), dávný přítel
Karlův, vydal v Avignonu dne 30. dubna 1344 zřizovací bullu Ex
supernae providentia, jíž vyňal pražské a olomoucké biskupství
z dosavadní metropolitní závislosti na Mohuči a povýšil Prahu na
církevní metropoli a pražské biskupství na arcibiskupství. Téhož
dne nové metropoli podřídil olomoucké a nově zřízené litomyšlské
biskupství, čímž vytvořil novou církevní provincii. Zároveň byl Arnošt z Pardubic (1297-1364) jmenován prvním arcibiskupem pražským, na kteréžto pozici působil po 20 let (1344-1364). (Vizte Milan
M. Buben, Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů.
Praha, Logik 2000, heslo z Pardubic, Arnošt, s. 245-252, zejména
s. 247). „Pražská arcidiecéze v době Arnoštově zaujímala zhruba
rozlohu dnešních Čech... Dělila se v deset arcijáhenství, arcijáhenství v děkanáty, děkanáty v plebánie (tzn. farnosti – pozn. JU).
Arcijáhenství kouřimské mělo děkanství šest, bechyňské sedm, žatecké pět, litoměřické tři, bílinské dva, boleslavské osm, plzeňské
tři, horšovské jedno, hradecké dvanáct (z těch čtyři odstoupena
Litomyšli). Všech far se čítalo asi 2180. Arcijáhnové do svých
obvodů jen dojížděli a trvale sídlili v Praze.“ (Vizte Jaroslav Kadlec,
Přehled českých církevních dějin I. Praha, Zvon 1991, s. 188-189;
Václav Medek, Cesta české a moravské církve staletími. Praha,
Česká Katolická charita 1982, s. 105-106.) Farnost Jaroměř včetně kláštera patřila do arcidiecéze Pražské, do Archidiakonátu (=
arcijáhenství =) Hradeckého a do děkanátu Hradeckého (viz: Josef
Kurka, Archidiakonáty Kouřimský, Boleslavský, Hradecký a diecéze Litomyšlská (Místopis církevní do r. 1421). 1. vyd. Praha 1914,
s. 419-421: Jaroměř. Klášter. Kostely v městě. Nadaný oltář. Škola.
Přestěhování kláštera. Probošti. Nadání.)
Péče Karla IV. o církev. Jak uvádějí historikové (Jaroslav Kadlec
1991, Václav Medek 1982, Jiří Spěváček 1979) – Karel IV. byl církvi upřímně oddán. V její moci a bohatství viděl také oporu svých politických cílů. Svou přízeň církvi a kléru osvědčil zakládáním klášterů, kostelů, uváděním nových řeholí a jinými rozličnými fundacemi.
- Nejvýznačnější z Karlových založení byla novostavba svatovítské
katedrály. Základní kámen ke gotické novostavbě chrámu sv. Víta
na Pražském hradě položil král Jan Lucemburský, vládnoucí v Čechách v letech 1310-1346, doprovázený syny Karlem a Jindřichem
a arcibiskupem Arnoštem z Pardubic dne 21. listopadu 1344. Týž
den se konala intronizace – uvedení do úřadu prvního arcibiskupa pražského Arnošta z Pardubic. Stavba pražské katedrály byla
však dokončena až v roce 1929. Prvním stavitelem byl Francouz
Matyáš z Arrasu, mistr povolaný z papežského Avignonu, po něm
na něho navázal od roku 1356 Němec Petr Parléř. - Šťastnou shodou okolností se Karlovi IV. daří uskutečnit záměr jeho předků –
vymanění Čech z podřízenosti mohučskému říšskému biskupství,
za což vděčí svému příteli, rádci a učiteli, vychovateli z francouzského Avignonu - kardinálu Pierre Roger des Rossieres, v letech
1342-1352 papeži Klementu VI. (1292-1352), který povýšil pražské
biskupství na arcibiskupství dne 30. dubna 1344.
Už před rokem 1339 markrabí moravský Karel buduje na starém
románském základě na Pražském hradě podle vzoru pařížského paláce francouzských králů nový gotický palác s kaplí Všech

svatých, kterou mu staví Petr Parléř podle vzoru pařížské Sainte
Chapelle. A dne 8. ledna 1339 Karel IV. zřídil kolegiátní kapitulu při
královské kapli Všech svatých a materiálně ji opatřil pro probošta,
děkana, jedenáct kanovníků a deset vikářů, aby ji v r. 1366 odevzdal univerzitě, aby prebendy byly obročím 12 mistrům Karlovy
koleje. “Kanovnická místa měla být udělována jen mistrům univerzitní koleje, takže kanovníci u Všech svatých se stali univerzitními
profesory,“ jak uvádí V. Medek (Cesta české a moravské církve
staletími, Praha 1982, s. 94; dále vizte J. Kadlec, Přehled českých
církevních dějin, 1. díl, Praha, Zvon 1991, s. 202-203; Kroniky doby
Karla IV. 1. vyd. Praha, Svoboda 1987, s. 205, 251, Kniha čtvrtá,
pozn. 15 a 25). Tato kaple a její finanční zabezpečení souvisí též
s kostelem v naší Jaroměři poprvé zmiňovaným k roku 1339, kdy
totiž pražský biskup Jan IV. z Dražic na prosbu markraběte Karla
inkorporoval (včlenil, připojil) farní kostel v Jaroměři (? snad Panny
Marie na Pražském předměstí?) ke kapli Všech svatých na Pražském hradě, což poté v Avignonu 3. května 1344 potvrdil papež
Kliment (též Klement) VI. (Otiskujeme z Monumenta Vaticana res
gestas Bohemicas illustrantia, Tomus I. Clementis VI., 1342-1352.
Ed. L. Klicman. Pragae 1903, s. 223-224, č. 368; a č. 370, s. 226228, kteréžto listiny z latiny do češtiny ve výtahu přeložila PhDr.
Marie Kyralová z Prahy. Její český výtah otiskujeme dále.) Otiskujeme jen pasáže týkající se Jaroměře, což postačí pro naše účely.
368.
Záhlaví: Karel, markrabě moravský žádá: aby kanovníci královské
kaple Všech svatých mohli přijímat výnos z jiných prebend, i když
u nich nesídlí, aby bylo potvrzeno uskutečněné včlenění (inkorporace), farního kostela v Jaroměři do této kaple (do kaple Všech
svatých)
Avignon 3. května 1344
Obsah: V podstatě se jen podrobněji rozvádí Karlova žádost, aby
kanovníci a preláti kaple Všech svatých, kteří u ní sídlí, mohli dostávat výnosy i z jiných svých prebend a církevních úřadů, i když
tam nejsou osobně přítomni. V odpovědi na žádost se to povoluje
na dobu deseti let.
Dále žádá, aby Vaše Svatost potvrdila - se zahrnutím dokumentů
obsahujících zmíněné sjednocení a inkorporaci, se všemi svými
klauzulemi a s tím, že tomu nic nebrání na základě hodnověrné
znalosti - sjednocení čili inkorporaci farního kostela v Jaroměři
v pražské diecézi k probošství řečené kaple (Všech svatých) uskutečněnou z patronátu (na základě patronátu) českého krále.
(In: Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas. illustrantia... Tomus I. Clementis VI., 1342 - 1352. Ed. L. Klicman. Pragae 1903,
s. 223, č. 368)
370.
Potvrzuje se sjednocení farního kostela v Jaroměři s probošstvím
kolegiátního kostela Všech svatých na Pražském hradě.
Avignon 3. května 1344
Obsah: Vyslovujeme souhlas s žádostí moravského markraběte
Karla, syna českého krále Jana. Obsahem Karlovy žádosti: Kdysi
pražský biskup Jan (IV. z Dražic – pozn. JU) zřídil kapli Všech svatých na pražském hradě jako kolegiátní kostel, v hodnosti probošství a děkanátu s jedenácti prebendami a jedenácti kanonikáty ze
statků a majetku, jelikož to však na důstojné vydržování probošství
není dostačující, pražský biskup na radu a s výslovným souhlasem
představených kapituly se rozhodl připojit farní kostel v Jaroměři, který žije z patronátu krále (Jana Lucemburského – pozn. JU)
a zmíněného markraběte (Karla) k probošství řečené kaple, a to
se všemi právy a náležitostmi kostela. Současný probošt Jan i jeho
nástupci budou mít v jaroměřském kostele trvale vhodného vikáře, který bude kanonicky ustanoven, je povinen a může přiměřeně
kostelu sloužit. Bude tam osobně sídlit a probošti jsou povinni dávat z výnosů kostela přiměřenou část k jeho vydržování, k tomu,
aby mohl poskytovat pohostinství, postarat se o legáty a vyslance Apoštolského stolce, hradit záležitosti spojené s biskupskými,

strana 15

Jaroměřský a josefovský zpravodaj

arcijáhenskými a jinými právy. Na základě poskytnutých informací
papež zmíněné sjednocení a připojení potvrzuje a sděluje písemně patrocinium. Vyslovuje také přání, aby místní ordinář případně
doplnil příjmy vikáře, pokud by byly nedostačující. Kdyby se tak
nestalo, papežské schválení ztrácí platnost.
Pak je ocitován celý text listiny pražského biskupa Jana (IV. z Dražic – pozn. JU), ve kterém se mimo jiné říká, že zřídil kapli Všech
svatých na hradě jako probošství a děkanát atd. (v. výše). Protože však se finanční zajištění ukazuje jako nedostatečné, takže
z nich nemůže odpovídajícím způsobem být vydržován ani současný probošt, notář a kaplan moravského markraběte Karla, ani
jeho nástupci, proto pokládá za užitečné a prozíravé zajistit lepší
podmínky tím, že kostel v Jaroměři, který patří do pražské diecéze - se souhlasem kapituly, patronů krále Jana (Lucemburského)
a markraběte Karla - na základě incorporace a připojení - se sjednotí se zmíněným probošstvím Všech svatých, se všemi právy, náležitostmi atd. (v. výše).
Dáno v Praze roku 1339, na první neděli po Obřezání Páně. Zároveň svým podpisem stvrzuji souhlas probošt Dyzlaus, děkan Předborius (Przedborius), arcijáhen Tomáš a celá pražská kapitula.
(In: Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia...
Clementis VI. 1342-1352. Tomus I. Ed. L. Klicman. Pragae 1903,
s. 226-228, číslo 370.)
Pokračování příště. V Jaroměři v pátek 15. ledna 2016

PRONÁMĚSTÍ
Plakátovací plocha na náměstí ČSA
Dne 7. 1. 2016 jsme napsali Zastupitelstvu města tohoto znění:
Vážené zastupitelky a vážení zastupitelé města Jaroměře,
historické centrum našeho města je v současné době bez jednoho ze
základních informačních zdrojů, a tím je plakátovací plocha.
Historicky byla velmi dlouhou dobu umístěna u Komenského mostu, ale
při stavbě nové lávky byla odstraněna a již nebyla nahrazena. Rozumíme tomu, že původní místo se již nezdálo být vhodné, ale nerozumíme
tomu, že nebylo zároveň hledáno, a hlavně uskutečněno, jiné řešení
umístění plakátovací plochy.
Spolek PRONÁMĚSTÍ od samého vzniku podporuje veškerá zlepšení
historického centra našeho města.
Sami jste několikrát podpořili naše podněty:
•
osvětlení Tyršova mostu a začátek péče o Tyršův most,
•
záchrana lípy v centru náměstí, je u ní trvale nedostatečně prováděna závlaha,
•
oprava meteorologického sloupu,
•
iniciovali jsme značení cyklostezky k centru města,
•
oprava zábradlí u pošty,
•
navrhli jsme řešení ke snížení počtu holubů,
•
pravidelně zdobíme oblouky jaroměřských podloubí květinami
a vánoční výzdobou,
•
pořádáme Bleší trhy,
•
iniciovali jsme zlepšení osvětlení a budoucí opravu mostu pro pěší
u školní jídelny Na Karlově,
•
upozorňujeme opakovaně na špatný stav péče o Mariánský sloup
v centru náměstí atd.
Občas se nám stává, že iniciativa našeho spolku je brána za kritiku
péče o naše město. Ale tomu tak vždy není! Většinou jsme našli podporu při hledání řešení. Pak všichni obyvatelé a návštěvníci našeho
města, pokud hodnotí objektivně, vidí výsledky.
Občas je nám sdělováno, že si osvojujeme právo mluvit i za jiné obyvatele historického centra našeho města. Ale to je velký omyl! Pokud by
to tak bylo, pak by naše, pouze a jen praktické, argumenty, týkající se
vylepšení centra našeho města, nepadla na úrodnou půdu a velká část
našeho snažení nebyla korunována úspěchem!
Ostatně nikdo nikomu nebrání se vyjádřit, připojit se k nám, pomáhat,
popř. vytvořit svoji vlastní iniciativu, a tím začít pomáhat Vám, zastupitelům, kteří musíte svými rozhodnutími pečovat o rozvoj celého města.
Pokud vidí, slyší, mluví, popř. umí psát.
Zde jsme si dovolili použít text z internetu:
Venkovní plakátovací plochy jsou tradičním a osvědčeným reklamním
médiem. V posledních deseti letech přesto prošly obrovským vývo-
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jem. Dáváme jim novou podobu jak z hlediska designu a lokalit, tak po
stránce fungování a servisu. Plakátovací plochy mívají válcový nebo
deskový tvar.
Plakáty jsou určeny nejčastěji pěším. Proto se plakátovací plochy staví v centrech měst, v pěších zónách, u zastávek hromadné dopravy,
u sportovních areálů, škol, továren a obchodních center. Většině z nás
slouží plakátovací plochy k získávání informací o kulturním, sportovním, politickém a dalším dění ve městě, regionu i celé zemi. Kombinace
těchto informací s reklamním sdělením zvýší jeho sledovanost.
Výsledky měření sledovanosti plakátovacích ploch ukazují, že kolem
každé plakátovací plochy projdou každý den stovky a ve větších městech i tisíce lidí.
Plakáty představují účinnou formu propagace kulturních, sportovních
a dalších společenských akcí. Avšak nejen to! Plakátovací kampaně
jsou díky svojí příznivé ceně a vysokému zásahu velmi vhodné také
pro řadu dalších produktů, které jsou určené široké cílové skupině spotřebitelů. Za všechny lze jmenovat například spotřební zboží, vybavení
domácností, cestovní kanceláře, telekomunikační a finanční služby,
prodejní akce se slevami apod.
Tolik stručné odborné zdůvodnění.
Navrhujeme:
Umístit 1 ks válcové plakátovací plochy (např. betonové skruže), na
tvaru a výrobě stříšky jsme připravení spolupracovat.
Umístění: - u některého z parkovacích automatů,
- v trojúhelníku mezi parkovištěm, vozovkou a obloukem
obrubníku u lípy. Jsme připraveni spolupracovat při výběru vhodného
místa.
Co se týká povolení ze strany odboru dopravy:
Pokud by nebylo možné umístit tuto plochu, např. poblíž některého
současného parkovacího automatu, pak umístit plochu na jihozápadní
chodník, který je dostatečně široký.
Co se týká povolení ze strany památkové péče:
Instalace těchto válcových plakátovacích ploch byla provedena v historických či jinak cenných jádrech měst například v Hradci Králové, Poděbradech, Plzni, Chebu apod.
Sami posuďte, zda současný stav našeho náměstí může jedna válcová
plakátovací plocha zhoršit!
Co se týká možnosti zanést tuto válcovou plakátovací plochu (popř. 2)
do plánu budoucí rekonstrukce náměstí, pak s tím je potřeba jen a jen
souhlasit, doporučit! To ale není důvodem pro oddálení instalace této
plochy, ale instalaci této plochy provést v co nebližší době! Termín, kdy
bude rekonstrukce náměstí zahájena, nebyl dosud určen a po těch zbývajících 3, 5, 10 let může tato plocha sloužit nám všem.
Ostatně tato instalace plakátovací plochy není natrvalo, jen dočasně,
do doby začátku rekonstrukce náměstí!
Je možné nechat veškerou činnost, týkající se plakátování, provádět
externí firmou. To je řešení nákladné a vhodné pro velká a bohatá města. Nechat si tuto válcovou plakátovací plochu vyrobit a plakátovací
službu ponechat TSM Jaroměř je jistě výhodnějším řešením.
Tuto možnost navrhujeme pro centrum města, pro náměstí Československé armády. Tím je samozřejmě dána možnost umístit podobné
plochy i jinde ve městě, pokud je po této službě poptávka.
Do našich zásad pro veškerá jednání jsme si stanovili, že budeme vždy
pravdivě, objektivně, pravidelně a co nejvíce informovat naše spoluobčany o naší činnosti a tuto zásadu budeme dodržovat i do budoucna
prostřednictvím naší vývěsky, prostřednictvím Zpravodaje a do budoucna i na našich www stránkách.
Tím vzájemně podporujeme naší vzájemnou spolupráci se Zastupiteli
města Jaroměře, s úřadem města Jaroměře a zároveň seznamujeme
občany města s výsledky naší společné snahy.
Bez spolupráce a podpory Vás, Zastupitelů města Jaroměře, by to nebylo možné v takovém rozsahu.
Vážení zastupitelé, pevně věříme, že naši žádost projednáte se vší
důležitostí, která Vašemu rozhodování náleží, a že se díky Vaší podpoře dostaneme blíže k našemu společnému cíli, tím je vybudování
moderního historického centra města Jaroměře, které by bylo místem
pro život v 3. tisíciletí a bylo chloubou každého obyvatele našeho města
a kam by se návštěvníci našeho města rádi vraceli.
Žádáme Vás o zaslání písemného sdělení týkající se výsledku projednání naší žádosti, týkající se instalace válcové plakátovací plochy na
náměstí Československé armády, v Zastupitelstvu města Jaroměře,
a to na adresu spolku PRONÁMĚSTÍ.
Žádáme o zaslání kopie vyjádření schvalovacích orgánů (odbor dopravy, památkové péče apod.), týkající se instalace válcové plakátovací
plochy na náměstí Československé armády, a to na adresu spolku
PRONÁMĚSTÍ.
S pozdravem
za spolek PRONÁMĚSTÍ, Mgr. Richard Špringer, předseda spolku
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KALENDÁRIUM-ÚNOR
Pondělí 1. února 2016 14.00-16.00 hod.
Pobočka Na Zavadilce
ČTENÍ NA ZAVADILCE
Pořadatel: Městská knihovna Jaroměř
Úterý 2. února 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ J. KOVÁŘOVÉ
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Středa 3. února 2016 17.00 hod.
Hlavní budova knihovny
ETHIOPIE - STŘECHY AFRIKY
Pořadatel: Městská knihovna Jaroměř
Středa 3. února 2016 17.00 hod.
Koncertní sál školy
PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ
DĚTSKÉ SCÉNA, ŠKOLNÍ KOLO
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Čtvrtek 4. února 2016
Koncertní sál školy
OBLASTNÍ KOLO PĚVECKÉ SOUTĚŽE
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2016
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Čtvrtek 4. února 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
KONCERT KOLETOVY HORNICKÉ
HUDBY
Pořadatel: MKS
Pátek 5. února 2016 13.30 hod.
jaroměřské náměstí
MASOPUSTNÍ PRŮVOD V JAROMĚŘI
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Pátek 12. února 2016
Solná jeskyně v Jaroměři
RELAXAČNÍ VEČER S PAVLEM HAKEM
Pořadatel: Solná jeskyně v Jaroměři
Sobota 13. února 2016
Sál Důstojnické Besedy, Josefov
4. SPORTOVNÍ PLES
Pořadatel: Sokol Josefov
Neděle 14. února 2016 15.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
KINOKLUB - V HLAVĚ
Pořadatel: MKS
Pondělí 15. února 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Malý sál
TRIO MARTINŮ - 370. ABONENTNÍ KONCERT
Pořadatel: MKS
Úterý 16. února 2016 15.00-17.00 hod.
Pobočka Na Zavadilce
HERNÍ KLUB
Pořadatel: Městská knihovna Jaroměř
Úterý 16. února 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
KINOKLUB - CELEBRITY S.R.O.
Pořadatel: MKS

Středa 17. února 2016 10.00 hod.
Koncertní sál školy
ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ
V KOMORNÍ HŘE
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Čtvrtek 18. února 2016 15.00-17.00 hod.
Hlavní budova knihovny
HERNÍ KLUB
Pořadatel: Městská knihovna Jaroměř
Pátek 19. února 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
DÁMY Z ANIANE
Pořadatel: MKS
Sobota 20. února 2016 20.00 hod.
Sál Důstojnické Besedy, Josefov
XIV. ROČNÍK DIVADELNÍHO PLESU
ANEB AHOJ, LÉTO!
Pořadatel: MKS
Neděle 21. února 2016 13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
POPELKA
Pořadatel: LS BOĎI
Pondělí 22. února 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
ÚNOROVÝ KONCERT
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Středa 24. února 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
2. ÚNOROVÝ KONCERT
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Středa 24. února 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
ŽENITBA
Pořadatel: MKS
Čtvrtek 25. února 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY
Pořadatel: MKS
Čtvrtek 25. února 2016 17.00-19.00 hod.
Centrum služeb rodině Rozmarýn
JAK SE SPRÁVNĚ POHÁDAT
Pořadatel: MK Rozmarýn
Pátek 26. února 2016
Solná jeskyně v Jaroměři
RELAXAČNÍ VEČER S PAVLEM HAKEM
Pořadatel: Solná jeskyně v Jaroměři
Pátek 26. února 2016 16.30 hod.
Městské divadlo - Učebna "Suterén"
O DRAKU BAZILÍŠKOVI
Pořadatel: Loutkové divadlo Maminy
Pátek 26. února 2016 20.00 hod.
Nároďák
PLES GYMNÁZIA JAROSLAVA ŽÁKA
Pořadatel: Gymnázium Jaroslava Žáka
Sobota 27. února 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ
Pořadatel: MKS

Královská věnná města
Dvůr Králové nad Labem
MICHAL HORÁČEK: NA CESTĚ
23. 2. 2016 v 19:00, v Hankově domě
www.hankuv-dum.cz
Hradec Králové
MASOPUST NA STATKU
7. 2. 2016
www.adalbertinum.cz,
www.sramkuvstatek.cz
ŽIVOT V PEVNOSTI
26. 2. – 13. 11. 2016
Výstava Muzea východních Čech
v Hradci
Králové o každodenním všedním životě
obyvatel královéhradecké
bastionové pevnosti v 19. století.
www.muzeumhk.cz
Chrudim
MASOPUSTNÍ JARMARK
13. 2. 2016 v 9:00
Resselovo náměstí
Nový Bydžov
MASOPUSTNÍ PRŮVOD S DOPROVODNÝM KULTURNÍM PROGRAMEM
6. 2. 2016
Na Masarykově náměstí
129. MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA
19. 2. 2016
www.gnb.cz
Polička
ZIMNÍ VESELÍ OD ADVENTU PO
HROMNICE
do 28. 2. 2016
Ve třídě Bohuslava Martinů v Centru
Bohuslava Martinů v Poličce
Tradiční vánoční a zimní výstava
tentokrát o koledování pro radost i na
přilepšenou.
Trutnov
JAZZINEC
únor – duben 2016
www.jazzinec.cz
Vysoké Mýto
ŠPEJBL´S HELPRS - AC/DC REVIVAL
6. 2. 2016 ve 20:00
Špejblové v M-klubu? To je zaručená
párty až do rána :) Koncert + after party
Více naleznete v kalendáriu na

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

Církev československá husitská Jaroměř

INZERCE
g

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

g

Sháním urgentně pronájem bytu. Volejte prosím 777 530 654.

g

Koupím starý nábytek a veškerou půdní veteš. Dobře zaplatím. Likvidace, vyklizení nemovitostí. Tel. 777 200 126.
Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Jaroměře do 20 km
na všechny směry, nabídněte na tel. 775 777 073.
Sháním k prodeji byt nebo dům, spěchá. Volejte prosím
777 530 654.

g
g

Týdenní program v Husově sboru

pondělí 14.00 hod. DD Černožice - Na Písmem
úterý
09.00 - 15.00 hod. úřední den
neděle 10.00 hod. bohoslužba (v modlitebně)

Připravujeme Výstavu dětských prací s vernisáží (únor - přesné datum bude uvedeno na plakátcích)
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 - 737 847
864.

g

g

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

g

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

g

Rozvedená žena koupí menší byt v Jaroměři, zavolejte
prosím na tel. 774 777 073.
Prodám druhové medy - slunečnice, svazenka a med
pastový - oceněné och. známkou "Med jak má být".
Včelařství JAMA-Štěrbova 380, Josefov, tel.: 605 806 096
www.vcelarstvijama.cz

www.husitijaromer.wz.cz; e-mail: husbor777@email.cz

Pondělí
Středa
Pátek
Neděle

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

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

Římskokatolická církev
Farnost Jaroměř bohoslužby:

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

Farnost Josefov bohoslužby:
Neděle

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.

Sleva 20 % na zlato. ZLATNICTVÍ U KOSTELA.
Alena Sejtková, nám. ČSA 8, Jaroměř. Tel. 491 812 366.
Nabízíme dárkové poukazy.
Mladý muž koupí byt 2+1 v Jaroměři, platím v hotovosti,
volejte na tel. 776 566 630.

g

g

Českobratrská církev evangelická

3/2016

g

Dobře zaplatím za kapesní a náramkové hodinky, hodiny,
obrazy, fotoaparáty, lustry, obrazové rámy, pivní lahve,
housle, staré vyznamenání, odznaky, mince, bankovky
a jiné. Koupím i celou pozůstalost. Poradenství i nabídka
je zdarma. Tel.: 605254511, p. Hrneček.

Masáže v sobotu i v neděli
Na Zavadilce 799, 551 01 Jaroměř
po telefonické domluvě na tel.:

+420 608 829 918

Masáže klasické, sportovní,
regenerační, rekondiční.

3/2016

INZERCE

strana 18

strana 19

INZERCE

3/2016

POZVÁNKY

4.

P

Sokol Josefov pořádá

sPOrtovní

LES

V SOBOTU 13. 2. 2016
od 20.00 HODIN

V SÁLE DŮSTOJNICKÉ BESEDY JOSEFOV
K TANCI A POSLECHU HRAJE Holiday Express, PŘEDTANČENÍ - step,
SOUTĚŽE O CENY, BOHATÁ TOMBOLA - hlavní výhra HORSKÉ KOLO
PŘEDPRODEJ od 25. 1. 2016 V IC JAROMĚŘ, NÁM. ČSA 16
VSTUPNÉ 120,- KČ,

STŘEDNÍ ŠKOLA
ODĚVNÍ l SLUŽEB I EKONOMIKY
ČERVENÝ KOSTELEC
PŘEHLED OBORŮ:

Centrum služeb rodině – Rozmarýn
„Pomáháme rodinám z Jaroměřska trávit společný čas jinak“

Vás zve na přednášku

Jak se správně pohádat

GUMAŘ - PLASTIKÁŘ

kde bude lektorkou

učební obor dle potřeb a s uplatněním v gumařském průmyslu

VÝROBCE TEXTILIÍ

Mgr. Táňa Brodská

učební obor dle potřeb a s uplatněním v textilním průmyslu

psychoterapeutka a sociální pedagožka

MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ
umělecký maturitní obor zaměřený na oděvní design

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

maturitní obor zaměřený na podnikání a cestovní ruch

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

maturitní obor zaměřený na administrativu a bezpečnostní služby

PODNIKÁNÍ

maturitní nástavba - 2 roky denní, 3 roky dálková
AKTUÁLNÍ OCENĚNÍ ŠKOLY:
● 1. místo na módní soutěži
Oděv a textil Liberec 2015
● 2. místo na regionálním veletrhu
fiktivních firem v Olomouci 2015
● 2. místo na módní přehlídce
Mladý módní tvůrce Jihlava 2015

ve čtvrtek 25. 2. 2016 od 17:00 – 19:00
v Mateřském klubu Rozmarýnek – Husova 75, Jaroměř (hned vedle muzea)
Pobytné: 35,- člen / 45,- nečlen. Sleva pro pár: 55,- / 70,-

Na přednášku je třeba se přihlásit
na rozmarynek.vzdelavani@gmail.com, na tel. 777 116 076 (po-pá 8:00 -14:00)
Aktivita se koná v rámci projektu „Rodina – přístav našich dětí“
podpořeného z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV
a za podpory města Jaroměř, Královehradeckého kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí.

www.mkrozmarynek.cz

www.jaromersko.c
z
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