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KVĚTEN

Toto číslo se ponese v duchu velkých
sportovních úspěchů.
Na fotografii vlevo můžete vidět družstvo
nejmladších Baskeťáků Josefov, které
postoupilo do finále jako vítěz východních
Čech, když jasně porazilo všechny 4 zbylá
družstva. Už to byl obrovský úspěch, protože konkurence byla veliká. Ve velkém finále
nakonec slavili, za bouřlivé podpory, stříbro.
Národní finále U11 MIX - Mistrovství České
republiky v basketbalu se konalo ve dnech
21. - 23. 4. 2017. Je to vrcholná akce pro jedenáctileté a mladší basketbalisty a basketbalistky. Více na straně 9.

Velký úspěch zaznamenal také josefovský stolní tenis. Tři hráči se kvalifikovali na letošní mistrovství České republiky mládeže.
Na fotografii vpravo můžete v levé
části spatřit, za starší žáky, Davida
Čenovského. Vpravo nahoře, za mladší žáky, Pavlínu Kuhajdíkovou a vpravo dole, za mladší žáky, Martina
Kadaníka.
Velký úspěch je to už proto, že se tak
malý tým vklínil mezi týmy vrcholových středisek z celé České republiky.
Více na straně 10.
Všem zmíněným týmům, ale i jednotlivcům, tak přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.

Vybíráme z obsahu:
str. 3
str. 4
str. 8
str.10
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Vážení čtenáři,
jsou za námi dva prodloužené víkendy, které
ani tentokrát nepřinesly mnoho tepla a sluníčka, ale to nevadí, my trpělivě na vytoužené
teplo vyčkáme a mezitím si připomeneme, co
vše se událo.
1. května jsme si připomněli svátek práce, ale
také „lásky čas“. Málokdo ví, že tento dělnický svátek zavedli v USA na paměť vypuknutí
stávky amerických dělníků v Chicagu, která se
konala roku 1886, a která vyústila v tzv. Haymerketský masakr (bombový útok anarchistů podporující stávku dělníků – bylo zabito
několik policistů, ale také nespočet civilistů).
U nás se tento svátek začal slavit až od roku
1890. Někteří tak při tomto svátku odpočívali
a vzdali hold tomu, k čemu tento svátek odkazuje. Jiní, především mladé páry, se oddávali
příjemnějším věcem při hledání rozkvetlých
třešní se snahou uloupit, podle tradice, tomu
druhému polibek.
Dalším svátkem byl 8. květen. V kalendáři
značen jako Den vítězství, který oslavuje konec druhé světové války. Od té doby se mnohé
změnilo, ať už v každém z nás, ve světě, a hlavně v naší zemi. A tak se někdy musím ptát, zda
to opravdu bylo vítězství? Během těch 72 let,
kdy válka skončila, jsme prošli mnohými úskalími, ale teď, více než jindy, cítím platnost toho
svátku, tohoto poselství. Nikdo z nás, ačkoliv
jsme to mnozí už nezažili, by neměl zapomínat na hrůzy, které se za dobu Druhé světové
války (ale i potom) odehrály. Cítím potřebu se
vyjádřit k tomu neklidu, který jistě v každém
z nás dříme. Nezapomeňme na ten „pomyslný“
prst, který nad námi stále visí. Nikam nezmizel, pouze se stáhl do pozadí a stále vyčkává
na svou chvíli udeřit. Mějte na paměti (i když
to třeba vyzní „sluníčkářsky“), že s láskou
a porozuměním můžeme vyhrát i zdánlivě
prohranou bitvu.
Nakonec ať už jste prodloužený víkend strávili jakkoliv, věřím a doufám, že jste ho prožili
v klidu a nabrali tolik potřebnou sílu do následujících pracovních dní.
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 známení o vyhl ášení výběr ového ř í zení
Výběrové řízení č. 10/2017 na obsazení pracovního místa
referent státní správy: kurátor pro děti a
mládež na oddělení sociálně právní ochrany
dětí, odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Místo výkonu práce: Jaroměř
Předpokládaný nástup: 01.06.2017
Doba trvání: Plný pracovní úvazek, doba určitá
– zástup za MD a RD (maximálně do 6/2020);
tříměsíční zkušební doba
Platové zařazení: Platová třída č. 10
Popis pracovní činnosti:
Agenda kurátora pro děti a mládež v obci s
rozšířenou působností (dále jen ORP) Jaroměř,
řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákon č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
ve znění pozdějších předpisů a zabývá se:
• nezletilými dětmi do 15 let věku, které se
dopustily činu jinak trestného,
• mladistvými (15 - 18 let věku), u nichž bylo
zahájeno trestní stíhání nebo kteří se dopustili přestupku,
• dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného rázu (záškoláctví, útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce atd.).

Výběrové řízení č. 11/2017 na obsazení pracovního místa
vedoucí oddělení investic a rozvoje majetku
města
Místo výkonu práce: Jaroměř
Předpokládaný nástup: 01.06.2017
Doba trvání: Plný pracovní úvazek, zástup za
MD + RD nejdéle do 01.08.2020, šestiměsíční
zkušební doba
Platové zařazení: Platová třída č. 10

→ nežádoucích odchylek,
• spolupracuje s příslušnými odbory MÚ
Jaroměř a Technickými službami města
Jaroměř, spolupracuje se správci inženýrských sítí na území města z hlediska provozně-technického i z hlediska rozvoje
těchto sítí a zajišťuje jejich koordinaci,
• zajišťuje regeneraci kulturních památek,
spolupracuje s odborem výstavby v otázkách nakládání s památkovými objekty,
zodpovídá za jejich ochranu při investiční
a stavební činnosti města,
• zajišťuje realizaci „Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón“ a „Programu obnovy venkova“ včetně metodické pomoci,
• zastupuje město při správních i jiných řízeních organizovaných správními orgány
městského nebo krajského úřadu nebo jinými institucemi státní správy v otázkách
výstavby nebo rozvoje města, při kterých
hájí zájmy města a řídí se schváleným
územním plánem, známými záměry rozvoje města, usneseními městských orgánů a
stanoviskem starosty nebo jeho zástupců,
• zodpovídá za vytváření a aktualizaci digitální technické mapy města,
• zpracovává a aktualizuje Strategický plán
města Jaroměře,
• registr smluv

Výběrové řízení č. 12/2017 na obsazení pracovního místa
referent/ka kultury, zaměstnance odboru
školství, kultury a tělovýchovy
Místo výkonu práce: Jaroměř
Předpokládaný nástup: 01.07.2017
Doba trvání: Plný pracovní úvazek, doba neurčitá, tříměsíční zkušební doba
Platové zařazení: Platová třída č. 9

Činnosti oddělení:
• zajišťuje realizaci investičních akcí města, Základní popis pracovní pozice:
• administrace webových stránek a faceboo• vypracovává zadávací podmínky výběrokového profilu města Jaroměře
vých řízení dle platného zákona o zadávání
• znalost a přehled o pořádaných kulturních
veřejných zakázek na investiční akce měsakcích a organizacích ve městě a blízkém
ta a dle právního předpisu Směrnice pro
okolí
zadávání zakázek malého rozsahu,
• práce v kulturní komisi.
• zajišťuje realizaci výběrových řízení a sepi• organizování a součinnost při zajišťovásuje návrhy smluv o dílo s budoucími zhoní městských akcí a akcí, kde je město
toviteli investičních akcí města,
Jaroměř partnerem
• provádí technický dozor investora na stav• spolupráce s partnerskými městy a sdrubách města,
ženími, kde je město Jaroměř členem.
• kontroluje a zodpovídá za fakturaci a čerzveřejňování smluv v registru smluv a na
pání finančních prostředků z rozpočtu
úřední desce, evidence objednávek odboru
města na investiční akce města, zodpovídá
• součinnost při zabezpečení dalších činnosza dodržení rozpočtu jednotlivých investí odboru (např. spisová služba)
tičních akcí a dává podněty k řešení →
Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 22.05.2017 (výhradně prostřednictvím
držitele poštovní licence nebo na podatelnu MÚ) do 12.00 hod.
Tyto oznámení jsou pouze ve zkrácené verzi. Úplné znění naleznete na webových stránkách
města - www.jaromer-josefov.cz.
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ZPRÁVY Z M ĚSTSK ÉH O Ú Ř A D U
Te chn i ck é s lu ž b y mě s ta Jar oměř e
Opravy výtluků a čištění města.
Letos jsme se konečně dočkali zasněžené i mrazivé zimy,
pro správce komunikací však náročnější nejen co se zimní
údržby týče, ale i následné péče o stav nasolených vozovek
a zapískovaných chodníků.
Nejkritičtější situace v našem městě nastala, nicméně jako
každý rok, v nejzatěžovanější lokalitě vedoucí od Tyršova
mostu přes ulici 17. listopadu - kruhový objezd u Labe
a ulici Albieriho kolem divadla. Zde muselo dojít, vzhledem
k hlubokým trhlinám, k doplnění nejprve studenou asfaltovou směsí, až poté vysprávce tryskovou metodou tj. směsí
štěrku a emulze, která je pomocí tlaku vzduchu dopravena
na poškozené místo.
Plán postupu vysprávkové soupravy, kterou prakticky celé jaro na našich vozovkách potkáváte, je stanoven
podle důležitosti a dopravní vytíženosti jednotlivých částí města. Začínáme výše zmiňovanou lokalitou ve středu
města, pokračujeme na sídliště Na Ptákách, Na Zavadilku,
vždy nejzdevastovanější ul. Orlickou, Jezbiny, Semonice,
okruh ulic kolem Cihelen, okolí Růžovky, dále jedeme ulicí
Průmyslovou na Josefov a zpět komunikací napravo od ulice Náchodské. Je to zavedený pravidelný okruh, pochopitelně se přizpůsobujeme potřebám, které po zimě nastanou.
V prvním dubnovém týdnu jsme stihli dokončit první a nejnáročnější kolo čištění místních komunikací (silnice I. a II.
třídy jsou ve správě ŘSD a kraje - čistí SÚS) a chodníků za
pomoci techniky, i ručně díky pracovníkům z Úřadu práce.
Následně zvládáme pravidelné čištění komunikací velkým
zametacím vozem v intervalu 1-2 týdnů, chodníků dle potřeb a uvážení odpovědných vedoucích.

Na pravidelný a dokonalejší úklid náměstí jsme mimo běžnou údržbu vyčlenili středeční dopoledne.
Velkým problémem pro úklid města je přeplněnost odpadkových košů, do kterých někteří jedinci neustále, i přes
velké množství míst na separovaný odpad, rvou krabice či
velké plasty a v neposlední řadě, bohužel, i domovní odpad.
Drobné odpadky jsou poté rozlítané po celém okolí. Není
řešením instalovat nové a nové nádoby, ale vědomě odpad
třídit. Současně upozorňujeme občany i na skutečnost, že
k popelnicím nepatří vyřazený nábytek nebo dosluhující
ledničky z domácností, to už je založení černé skládky. Na
likvidaci máme sběrný dvůr nebo svozovou firmu.
Přejeme hezké jarní dny a děkujeme všem, kteří nejsou ke
svému okolí lhostejní a pomáhají nám, ať již skutkem nebo
věcnou připomínkou.

Technické služby města Jaroměře

U zavř ení žel ezni ční ch př ej ezdů
Uzavření železničních přejezdů na sil. č. III/285
12 Brdce a na místní komunikaci v ulici Bulharská
– Bavlnářská.
Společnost STRABAG Rail, a.s., bude dne 16. 5. 2017 v době
od 8:00 – 17:00 hod provádět úpravu výškové nivelety
na přejezdech č. P5431 a P5132 Jaroměř-Brdce a č. 5430
Bulharská-Bavlnářská.

Ilona Reichmannová, odboru dopravy a silničního hospodářství

O kol o Jar o mě ře n a ko le s pol i ci í

Tradiční víkendová akce s účastí cyklo-policistů.
V sobotu 23. 4. 2017 policisté
Obvodního oddělení Jaroměř
vyrazili na bicyklech dohlížet
na tradiční organizovaný jarní pochod a cyklovýlet zvaný
„Okolo Jaroměře“.

Policisté na jízdních kolech se
na trasu o celkové délce kolem
60 km vydali společně s účastníky již po několikáté. Jarní
akce pro veřejnost, spojená
s plněním nejrůznějších úkolů, je pro policii výbornou příležitostí připomenout všem cyklistům, jak se chovat v silničním provozu i na cyklostezce. Je jasné, že kromě opakování značek se policisté zaměřili i na alkohol. Ve služebních
brašnách jízdních kol vezli i přístroje na zkoušku alkoholu
v dechu. Namátkou vybraným cyklistům a cyklistkám na
trase pak do přístroje „dávali dýchnout“.

Skvělou zprávou je, že ani jeden z kontrolovaných cyklistů
a cyklistek nenadýchal ani setinku alkoholu. A tak můžeme říci, všichni rodiče na jízdních kolách toho dne byli pro

své děti výborným příkladem. Kromě cyklistů se na trati
objevili tentokrát i další, méně obvyklí, jezdci. Policista na
bicyklu například čekal na křižovatce vedlejší ulice s hlavní,
až bude volno, společně s jezdcem - tedy jezdkyní na koníkovi. A ani ta nebyla "pod vlivem".

Organizátorům i účastníkům vyslovují policisté uznání za
opět bezchybný ročník v rámci respektování všech pravidel
i jízdy bez alkoholu.
Policisté tímto služebním výletem otevřeli svoji cyklosezónu a jízdní kola budou opět využívat k pravidelnému výkonu služby na cyklostezkách v Jaroměři a okolí. Jsou jich
tu už desítky kilometrů a lidé je
hojně využívají.
Jaroměřským
policistům záleží na tom, aby
i na nich bylo
bezpečno.
text: por. Mgr. Eva
Prachařová
foto: archiv Policie ČR
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V ý z v a p r o zá je mc e o s tá nkový pr odej na akci Br ut al Assaul t 2017
Historický areál pevnosti v Josefově bude hostit ve dnech od
9. do 13. srpna 2017 již 22. ročník mezinárodního hudebního
festivalu Brutal Assault.
Festival nabízí nejen jedinečnou příležitost k poslechu živé hudby, ale také příležitost pro zájemce o stánkový prodej. Všichni
prodejci musí v případě zájmu splnit v určené lhůtě stanovené
podmínky.
Umístění prodejních stánků při akci bude ošetřeno smlouvou
o krátkodobém nájmu. Každý zájemce o umístění prodejního
stánku (včetně posezení a příslušenství) ve vyznačené zóně podá
do 6. 6. 2017 do 12:00 hod. písemnou nabídku na adresu Město
Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř v zalepené obálce s označením „Brutal Assault – neotvírat“. V nabídce
žadatel uvede následující náležitosti:
• navrhovanou výši nájemného za pronájem 1 m2/den (bez
DPH),
• kopii živnostenského listu,
• jméno, adresu, telefonní kontakt, e-mailovou adresu.

Obálky se budou otvírat veřejně dne 6. 6. 2017 ve 13.00 hodin ve
velké zasedací místnosti ve II. poschodí budovy Městského úřadu v Jaroměři. Zájemce má povinnost zúčastnit se otevírání obálek osobně či v zastoupení, při neúčasti se má za to, že od zájmu
o stánkový prodej odstupuje. Zájemci budou na místě vybíráni dle
výše nabízeného nájemného a poté ve vysoutěženém pořadí postupně osloveni k výběru prodejního místa.
Při výběru uchazeče bude rozhodovat výše nabízené částky za
pronájem 1 m2/den. Minimální výše nájemného je stanovena na
100,- Kč za m2/den. V případě, že více uchazečů nabídne nájemné
ve stejné výši, bude rozhodovat datum a čas přijetí nabídky na podatelnu Městského úřadu v Jaroměři. Každý smí podat pouze jednu nabídku. Město Jaroměř si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu
se zájemci, kteří porušovali v minulosti vyhlášku města v souvislosti s rušením nočního klidu a zachováním veřejného pořádku.
Bezprostředně po otevření obálek budou vybraní uchazeči zakreslovat požadované místo pro stánek do téhož plánku, který je
i s vyznačenými zónami k pronájmu přiložen k této výzvě, a nahlašovat požadovanou prodejní plochu (včetně plochy před stánkem
na posezení) v m2. Maximální plocha pro jednoho uchazeče činí
50 m2. Během následujících dnů bude sepsána smlouva o krátkodobém nájmu. V případě odstoupení od zájmu umístění prodejního stánku, prosíme o zaslání odstoupení na e-mail holeckova@
jaromer-josefov.cz. Prodejci, kteří nepodají v termínu písemnou

nabídku na výši nájemného, se mohou o zbylá prodejní místa
ucházet i po 6. 6. 2017. Cena nájmu za 1 m2/den pro tyto zájemce
bude stanovena jako průměr z nabídek podaných v obálkách.
Předání prodejního místa, stejně jako jeho navrácení, bude probíhat pouze po předchozí domluvě v pracovní době majetkového
odboru Města Jaroměř (viz níže). Stánek lze stavět bez výjimek
až v den, od kterého má nájemce zaplacené stání, které je možné
v termínu od 7. – 13. 8. 2017. Ve vyznačené zóně „C“ je pronájem možný od 9. 8. 2017. S nájmem uhradí prodejce, při předání
prodejního místa, také vratnou kauci 2000,- Kč. Pokud prodejce
nezpůsobí pronajímateli finanční újmu, bude kauce navrácena
v plné výši při ukončení pronájmu a předání pozemku. Ve vyznačené zóně „A“ je možné využít připojení k elektřině. Prodejci
občerstvení mají, stejně jako v minulých letech, povinnost pronajmout si 2 ks mobilního WC v ceně 2000,- Kč za kus (za celou dobu
akce) a zakoupení pytlů na odpad v ceně 35,- Kč/kus (1 ks na 1 m2
pronajaté plochy). Klíče od WC obdrží prodejce při předání části
pozemku. Při provozování stánkového prodeje občerstvení musí
být dodržována mimo jiného základní hygienická pravidla, která
jsou k dispozici na www.khshk.cz.
Jakékoliv další dotazy Vám rádi zodpovíme osobně na odboru majetku města nebo na telefonních číslech:
Lenka Holečková: +420 491 847 217
Tomáš Černík: +420 491 847 212
Ivana Vítová: +420 491 847 214
Pracovní doba odboru majetku města:
PO a ST – 7:00 – 17:00; ÚT – 7:00 – 15:00; ČT – 7:00 - 14:30; PÁ
– 7:00 – 14:00

Jan Žíla, vedoucí odboru majetku města

M ěs t s ká p o lic ie Ja r o mě ř upo zor ňuj e

Vážení spoluobčané,
mnozí z vás již zažili situaci, kdy na dveře vašeho domu klepe neznámá osoba a nabízí vám změnu dodavatele elektřiny, změnu tarifu, distribuční sazby nebo změnu čehokoliv jiného.
Poslední dobou se tento jev nečekaných návštěv v našem městě
objevuje velmi často. Děje se tomu i přes to, že platné nařízení
města Jaroměř č. 2/2014, čl. 6, zakazuje pochůzkový a podomní
prodej zboží a poskytování služeb, což je uvedeno i na každé příjezdové komunikaci do našeho města na dodatkové informativní značce. Přes toto všechno u vás stále podomní prodejci zvoní
a snaží se toto nařízení obejít tím, že vám ve velmi krátké chvíli
sdělí, že se jdou podívat pouze na váš elektroměr či plynoměr
a zkontrolují, zdali máte dobře nastavený tarif. V lepším případě
po vás žádají některé předešlé vyúčtování, ze kterého si bystře
opíší vaše osobní údaje, které k sepsání nové smlouvy potřebují
a v rámci urychlení celého procesu si smlouvy předepíšou.
Podomní prodejci působí důvěryhodně, jsou slušně oblečení,
velmi výřeční a mají vždy pádné argumenty na jakékoliv vaše

dotazy či připomínky. Často se prezentují, jako zástupci skupiny
ČEZ, což zní důvěryhodněji nežli nějaký méně známý dodavatel.
Bohužel po sepsání smlouvy a rychlém odchodu podomního prodejce zjistíte, že se jednalo o jiného dodavatele energií, než jste
předpokládali. Tento postup bývá nejčastější, avšak není jediný.
Podotýkáme, že nařízení města o zákazu podomního prodeje platí
pro každého, včetně všech dodavatelů i prodejců! Nezapomínejte
prosím, že podepsání takovéto smlouvy vám může přinést značná rizika a nemilé překvapení v budoucím vyúčtování či odstupu
od smlouvy, ať už té dosavadní nebo dřívější. Je třeba si také uvědomit, že po oslovení podomním prodejcem, hovoříte s vyškoleným a dobře připraveným člověkem, jehož úkolem je uzavřít co
největší počet smluv, za účelem získání provizí z každé uzavřené
smlouvy.
Nejlepší obranou, jak se nenechat přesvědčit k podepsání nové
smlouvy, kterou jste v podstatě vy od nikoho nevyžadovali, je
nekomunikovat s těmito prodejci, zavřít dveře a tuto událost
oznámit Městské policii Jaroměř na telefonní tísňové lince 156.
Těm z vás, kteří se nedokážete ubránit návštěvě podomního prodejce a náhle připravenou smlouvu podepíšete, ačkoli si to po odchodu podomního prodejce rozmyslíte, doporučujeme co nejdříve učinit odstoupení od smlouvy, a to v zákonné lhůtě 14 dnů od
podepsání smlouvy.
S přáním krásných jarních dnů, MP Jaroměř
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ŠKOLY A ŠKO LSK Á ZA Ř Í ZEN Í
Z Š B o ž en y Ně mc ov é

Zákl adní škol a Josefov

Oborový den na ZŠ Boženy Němcové

Náš tajný výlet aneb čtení nás baví...

Ve čtvrtek 20.
a v pátek 21. 4.
2017 se na naší
škole uskutečnily oborové dny
zaměřené
na
environmentální výchovu, tentokrát na téma
„Ptactvo“.
Ve
čtvrtek proběhl
tento den na „Malé Božence“ a v pátek ho absolvovali žáci „Velké
Boženy“.
Vyrazili jsme s pracovními listy ze školních lavic do blízkého
i vzdálenějšího okolí školy a plnili jsme při cestě různé úkoly zaměřené nejen na letošní téma oborového dne. Procvičili jsme si
vědomosti a dovednosti ze školních předmětů, např. z matematiky, českého jazyka, výtvarné a tělesné výchovy, přírodopisu či
vlastivědy.
Při práci ve škole jsme skládali ptačí origami, které nám nyní zdobí chodby či třídy, a hledali jsme perličky o zástupcích z říše ptáků.
Poznávali jsme ptactvo nejen z naší přírody a odhadovali jsme velikost rozpětí křídel jednotlivých zástupců. Tipli byste si, že vědci
objevili pozůstatky gigantického pravěkého zástupce mořských
ptáků s rozpětím křídel mezi 6 až 7 metry? Těžko představitelné.
Bez metru bylo i docela obtížné tuto vzdálenost odhadnout a vyznačit. Zkoušeli jsme sestrojit nejlepší a nejmodernější vlaštovku,
poznávali a přiřazovali jsme ke konkrétním ptáčkům jejich ptačí
hnízda, zamýšleli jsme se nad způsobem života ptáků a adaptací
ptačích těl, jejich způsobu života nebo přijímané potravě.
Měli jsme možnost zhlédnout přírodopisný dokument s názvem
Ptačí svět, který popisuje život ptáků z různých pohledů a z jiné
perspektivy.
I přes nepřízeň rozmarného aprílového počasí věříme, že se oborové dny povedly a představovaly zajímavě strávený školní čas.
Děkujeme všem aktivně zapojeným žákům I. i II. stupně, všem vyučujícím a pomocníkům, kteří se oborového dne zúčastnili a podíleli se na jeho průběhu.

Všechno to začalo, když naše paní učitelka Lucie Lojdová rozdala
lístečky s informacemi o tajném výletu. Nechtěla nám nic víc říct.
Jen to, že si máme vzít s sebou dobrou náladu. A tak v úterý 28. 3.
přijel k naší škole autobus, který nás odvážel neznámo kam. Blížili
jsme se do Hradce Králové, ale stále jsme nic nevěděli. Všechno
prasklo, když pan řidič zastavil u obrovské, krásné budovy, kterou lemoval park. Nikdo moc netušil, kam jdeme. Ale u první společné fotografie nám paní učitelka prozradila cíl naší mise. Byla
to Univerzita Hradec Králové. S menší nervozitou a velkým očekáváním stoupáme po schodech. V přednáškové učebně nás budoucí učitelé seznámili s programem. Stali jsme se jednodenními
vysokoškoláky. Po rozdělení do malých skupin začala opravdová
zábava. Univerzita byla pro nás bludištěm, ve kterém jsme hledali
tajné informace a řešili řadu úkolů. Nepatříme mezi velké čtenáře, tématem byl však komiks s názvem PROKLETÍ, a tak to byla
fantastická jízda, kdy jsme si mohli sestavit vlastní závěr příběhu
za pomocí počítačové grafiky. Každá skupinka sestavená nejen ze
žáků 6. B, ale také 6. A, 7. A a 7. B vytvořila jedinečný plakát, kde
jsme museli poskládat ztracený amulet, příběh a závěr. Když bylo
hotovo, následovalo poděkování a obrovský potlesk, kterým jsme
všechny ocenili. Dostali jsme i malý dárek v podobě lázeňských
oplatek, a především zážitek na dlouhou dobu. Celý den jsme završili výbornou horkou čokoládou s pravou šlehačkou z místní
Kafekáry.
S krásným zážitkem cesta domů utekla hrozně rychle, paní učitelka doufá, že se jednou na univerzitu vrátíme - už jako její studenti.

Mgr. Jitka Váňová a Mgr. Lucie Vágnerová

ZŠ a MŠ Rasošky
Naše základní a mateřská škola se letos věnuje projektu
„Čtenářská gramotnost“. V rámci něho jsme do našeho školního plánu zařadili „Noc s Andersenem“.
Mateřská škola věnovala tomuto tématu celý týden 27. – 31. 3.
Dětem bylo předčítáno nejen z Andersenových pohádek, povídali
si se svou paní učitelkou Šárkou Jechovou o jejich knihách, které píše, vytvářely své vlastní knihy a lepily leporela. Dozvěděly
se mnoho nového o jednom z nejlepších spisovatelů Hansi
Christianovi Andersenovi.
Škola pojala svou „Noc s Andersenem“ jako večerní setkání žáků
s učitelkami a vychovatelkami. Děti se sešly večer 30. 3. s karimatkami ve svých třídách, kde jim předčítaly jejich učitelky a vychovatelky. Nejprve se dozvěděly, kdo to Andersen byl, jaký měl
život, co vytvořil. Prohlédly si jeho knihu pohádek a jednu z nich si
poslechly. Tomuto večeru předcházel týden, kdy žáci nosili své oblíbené knihy, se kterými se mohli seznámit jejich spolužáci. Na závěr proběhl výběr těch nejoblíbenějších, ze kterých se četlo. Při té
příležitosti jsme měli možnost vidět nový rukopis naší kolegyně
paní Šárky Jechové, která dokončuje již pátou vlastní knihu. Žáci
viděli a byli seznámeni s postupem vzniku knihy, viděli originální listy psané rukou, počítačový přepis, originály ilustrací, které
si naše paní spisovatelka kreslí sama. Snad nebude prozrazením

Kolektiv třídy 6. B

G ymnázi um Jar osl ava Ž áka

Žáci jaroměřského gymnázia se zúčastnili sběru odpadků.
V pátek 21. dubna 2017 se žáci primy jaroměřského gymnázia
pod vedením Mgr. Jany Váchové a Mgr. Lucie Šimečkové zúčastnili
sběru odpadků v Jaroměři. Žáci byli seznámeni s prostorem, který
měli uklidit a potom, vybaveni rukavicemi a pytli, vyrazili do terénu. Odpadků bylo skutečně dost, takže všichni měli o pracovní
náplň postaráno.
Akce proběhla u příležitosti oslav Dne Země. Je již tradicí, že naše
škola, Gymnázium Jaroslava Žáka v Jaroměři, pomáhá zlepšovat
životní prostředí ve městě.
Mgr. Jana Váchová, třídní učitelka primy

tajemství, že nová kniha bude o pověstech, takže si naši žáci mnohé zopakovali. Naši školu již na podzim navštívila spisovatelka
dětských knih Jitka Vítová, která s našimi žáky také besedovala
o vzniku svých knih.
Naši Noc s Andersenem nám pomohly zpříjemnit maminky žáků,
které nám připravily sladký koláč a výborné chuťovky, za což jim
patří náš dík.
Celá akce byla velmi vydařená, děti se v pozdních hodinách rozcházely se svými rodiči plni dojmů z večerního setkání ve škole.
Nejen touto akcí se snažíme podpořit v našich dětech lásku k literatuře a čtení. Během školního roku jsme navštívili maličkou
knihovnu v obci Vlkov, kde se nám věnovala knihovnice, paní
Milena Havlová. Žáci mají vyhlášenu soutěž o nejlepšího čtenáře
třídy a celé školy. Nosí ukazovat své čtenářské deníky, které doprovázejí ilustrace z přečtených knih. V hodinách čtení nejen procvičují vlastní čtení, ale pokouší se také číst texty posunuté o 90
stupňů, či číst text, ležící vzhůru nohama. To vše je pro ně neobvyklá forma a zajímavá činnost, která se je snaží připoutávat ke
čtení a nalézt k němu vlastní cestu.
Školní rok ještě nekončí, takže nás mnoho zajímavého v této oblasti ještě čeká a my to teď nebudeme prozrazovat.
Za ZŠ a MŠ Rasošky Mgr. Dana Štěpánová (učitelka)

10/2017

Jaroměřský a josefovský zpravodaj

strana 6

Z á k l a d n í š ko la Na Os tr ově
Píšu, píšeš, píšeme a … vítězíme
Každé
dítko
školou povinné
umí psát, a dokonce umí psát
na počítači. Ne
všechny ale umí
psát na klávesnici desetiprstovou metodou
ZAV jako žáci
naší školy.
Díky
ochotě
pana
ředitele
a jeho prozíravosti, že počítačová gramotnost by měla zahrnovat i tuto ne-

zbytnou součást, prochází všichni žáci 5. a 6. tříd povinnou výukou psaní na klávesnici. Otevírají se jim nové možnosti nejen
při budoucím studiu na střední škole, ale jednou i na trhu práce.
A co víc? Naše úsilí bylo zúročeno již nyní. Družstvo ve složení
Šimon Hornych, Kateřina Marková a Pavlína Kuhajdíková
zvítězilo v klání základních škol Královéhradeckého kraje –
Hradeckém víceboji – na celé čáře. Získalo putovní pohár na rok
2017 a deklasovalo své soupeře ve většině ze sedmi disciplín.
Zejména matematická zběhlost, znalost české gramatiky a opisy s penalizací 50 úhozů byly naší doménou. V jednotlivcích
jsme s převahou obsadili všechny příčky pomyslných stupňů
vítězů. Šimon Hornych dosáhl vynikajících 371 čistých úhozů
za minutu.
Dobrý příklad a motivace pro ty, kteří teprve začínají.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme.
Ing. Naďa Pávová

M at eř s ká š ko l a N a Z av a d ilce

Jaro klepe na vrátka.
V březnu jsme se rozloučili se sněhem, kterého jsme si letošní
zimu opravdu hezky užili. Sníh rychle roztál a ze země na nás
na zahrádkách začaly vykukovat bílé květy sněženek a bledulek.
Ptáčci nám prozpěvovali na procházkách v okolí školky a my se
těšili na probouzející se jaro a jarní přírodu.
Aby nám čas hezky ubíhal, postupně jsme s dětmi ze všech tříd
navštěvovali KNIHOVNU ZAVADILKA. Paní knihovnice nám vyprávěla o knížkách a vysvětlovala, jak se s nimi zachází, přičemž
nám některé knížky půjčila k prohlédnutí. Návštěva se nám moc
líbila a určitě se do knihovny zase vrátíme.
Začátkem března za námi do školky přijelo divadlo s pohádkou „O PALEČKOVI“, u které se děti hodně nasmály, ale také
přesvědčily, že není dobré být nafoukaný a povyšovat se nad
kamarády.
Dalším velkým zážitkem byla návštěva ŽELVIČEK, JEŠTĚREK
a HADŮ. Dětem se nejvíce líbilo, že si mohly na všechna zvířátka
sáhnout a pohladit si je.
První jarní den 21. března jsme se s celou školkou vydali k řece,
kde jsme se rozloučili se zimou hozením MORENY do vody. Tu
vyrobily paní učitelky a děti ze třídy Berušek – z chleba, rohlíků,
piškotů a salátu. Mysleli totiž i na živočichy – ryby, kachny a labutě, kteří si na ní moc pochutnali. Na zpáteční cestě se na nás
smálo sluníčko a my měli radost, že jsme se se zimou rozloučili.
Počasí nám přálo i v dalších dnech, a tak se děti ze všech tříd
pustily do společného úklidu školních zahrad. Všichni pomáhali, jak mohli, a tak jsme byli s prací brzy hotovi.

Děti ze třídy Berušek a Sluníček měly možnost navštívit
SFÉRICKÉ KINO. Film sledovaly vleže na zádech ve stanu, což
byl pro děti neobvyklý zážitek. Prohloubily si znalosti a získaly
i nové poznatky o životě stromů.
Na 10. dubna děti pozvaly své nejbližší na VELIKONOČNÍ
TVOŘENÍ. Ti postupně přicházeli a společně s dětmi vytvářeli
různé velikonoční dekorace. Šikovné byly nejen děti, ale i jejich
rodiče, babičky i dědečkové. Ve třídách vládla příjemná atmosféra a tvořivá nálada. Proto si všichni ze školky odnášeli krásné velikonoční výrobky a také plno hezkých zážitků. Všem moc
děkujeme a těšíme se na další společné setkání.
DEN ZEMĚ jsme ve školce oslavili návštěvou včelaře pana Jirky.
Dozvěděli jsme se o životě včel, jejich užitečnosti a pracovitosti,
a o tom, jak se vyrábí med a některé výrobky ze včelího vosku.
Vyprávění pana včelaře se dětem líbilo a přiblížilo je zase o trochu více přírodě, která nás obklopuje.
Poslední dubnový den v mateřské škole jsme si užívali
ČARODĚJNICKÝ REJ. Ráno se děti proměnily v malé čarodějnice, ježibabky, čaroděje a ježidědky. Neodradilo nás ani nepříznivé počasí. Tancovali jsme kolem ohně, létali na košťatech, vařili
různé lektvary, kouzlili a čarovali. K obědu jsme dokonce měli
polévku z žabích stehýnek a opečený vuřt, který pro nás připravily paní kuchařky. Den jsme si všichni moc užili a slíbili si, že
příští rok zase přiletíme a pořádně to oslavíme.
Teď už se těšíme, co nás hezkého čeká v květnu a v červnu,
a přejeme si trochu více toho sluníčka a hezkého počasí.
Kolektiv MŠ Na Zavadilce

M at e ř s k á š ko la Do la n y

Ukázky práce psovodů městské policie pro předškolní děti.
V průběhu měsíce března, jsme oslovili vaši MP, konkrétně
sstr. Petru Dubnovou s přáním realizace preventivního programu, přizpůsobeného dětem z MŠ. Během pár dnů se nám sstr.
Petra Dubnová ozvala a navrhla termín ukázky práce psovodů
MP, jako nejvhodnější formu pro předškolní děti. Předala nám
též telefonní číslo na str. Jana Ságnera, abychom si mohli domluvit podrobnosti jejich návštěvy. Již po telefonické domluvě
nám bylo jasné, že k nám přijede člověk na svém místě, člověk
velice ochotný a vstřícný. Jaké však bylo milé překvapení, když
takových lidí, jako je str. Jan Ságner, přijelo rovnou pět, a navíc
se svými čtyřnohými kamarády. Naše děti se zájmem pozorovaly ukázku výcviku psů, ukázku toho, jak jsou pejsci šikovní a poslušní, pokud mají dobrý výcvik a dobrého psovoda. Bylo krásné
pozorovat s jakou láskou se dotyční psovodi ke svým pejskům
chovali, ale ještě krásnější bylo vidět, jak se tito psovodi chovali
k našim dětem. Trpělivě a srozumitelně (přiměřeně dětskému

věku) popisovali, vysvětlovali, ukazovali. Protože počasí 20. 4.
2017 nebylo zrovna nejteplejší, tak aby se děti zahřály, zahráli si
s dětmi na honěnou. Jako velké překvapení nám přivezli ukázat
malá štěňátka, která s výcvikem teprve začínají. Prohlédli jsme
si i auto MP K-9, takže teď už všichni víme, že označení K-9 patří
psovodům. Jejich auto nám zablikalo a zahoukalo. Naše školka
leží vedle velice frekventované hlavní silnice, po které často jezdí vozidla IZS, která houkají, ale tak příjemné a veselé houkání
mají jen "naši" psovodi z Jaroměře.
Dovolte mi, abych tímto poděkovala vedoucímu psovodů str.
Janu Ságnerovi a jeho skvělému týmu, nejen za velice příjemné
a přínosné dopoledne s ukázkou, ale hlavně za jejich milé a kamarádské vystupování, kterým si získali nejenom naše děti, ale
celý personál MŠ.
Děkujeme vedení města Jaroměře a celé Městské policii, že takové schopné a šikovné lidi má ve svých řadách. Děkujeme.
Jelena Fejfarová, učitelka MŠ Dolany
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Z ák l a d n í u mě le ck á š ko la F. A. Špor ka
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
Na velkém kytarovém svátku, který naše škola jako pořadatel prožívala společně s celým královéhradeckým světem,
nám naši kytaristé nadělili kopec radosti z krásných umístění.
Svými výkony potvrdili, že hra na kytaru je na naší zušce rodinným stříbrem. Jen se podívejte:
Andrea Suchánková, Jakub Morávek, Karolína Anna Tučková
a Pavel Fris získali výborné druhé místo a Jáchym Skořep,
Martin Hofman a Kamil Kuna místo první. Patří Vám velká gratulace k úspěchu a díky za skvělou reprezentaci školy. Srdečné
poděkování a gratulace za celou naši zušku patří samozřejmě
i učitelům – Miloši Dvořáčkovi, Pavle Chrzové a Haně Medkové.
Kytaristi, díky, děláte to skvěle.
Novopacký slavíček

Středa 5. dubna byla soutěžním dnem i pro zpěváky. Slavíci
hraběte Šporka vyrazili na tradiční soutěž, která byla zatím
největší ve své historii. Představte si, že 63 škol do soutěže vyslalo své zpěvačky a zpěváky. Konkurence tedy obrovská. Žáci
pěvecké třídy paní učitelky Kristýny Brzkové se neztratili ani
mezi 300 ostatními účastníky soutěže. Vítek Pilař získal třetí
místo, Petra Reichertová, Eliška Lhotská a Rozárka Brzková

získali druhé místo a Matyáš Kuhajdík, Tina Hrobská a Ema
Kolovrátníková obdrželi zlaté pásmo. Za krásný úspěch jim patří velké díky a gratulace. Ať Vám to slavíčci takhle bezvadně
zpívá i nadále.
DIVte SE

Tentokrát z DIVadelního SEtkání - z loutkářské a dětské divadelní přehlídky v hradeckém divadle DRAK, kde lektorský
sbor nominoval na celostátní přehlídku Loutkářská Chrudim
inscenaci Šlépjej souboru Mikrle, Kolegium hraběte Šporka,
Jaroměř. Dále doporučil na celostátní přehlídku Loutkářská
Chrudim inscenaci Musí to bét? souboru JAKKdo, ze ZUŠ F.
A. Šporka, Jaroměř a inscenaci Ubrousku, prostři se! souboru
Malé dvě, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř.
Zároveň sbor lektorů udělil ceny: souboru Malé dvě, ZUŠ F. A.
Šporka, Jaroměř, inscenaci Ubrousku, prostři se! za scénografii, souboru JAKKdo, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř, inscenaci Musí
to bét? za koncepci inscenace a souboru Mikrle, Kolegium hraběte Šporka, Jaroměř, inscenace Šlépjej za inscenaci.
Dramaťáci, velká gratulace a poděkování, taktéž vaší principálce Jarce Holasové.
Vlastimil Kovář.

SPOLK Y A O RG A N I ZAC E

S v az dů ch o d c ů , MO Ja r oměř

Spol ek Sant e

Doplatek zájezdu do západních Čech.

Slavili jsme 15. výročí od založení.

Ve dnech 13. 6. 2017 a 21. 6. 2017 v DPS (ul. Josefa Šímy),
vždy v době od 17.00 do 17.30 hod. bude vybírán doplatek na
zájezd do západních Čech. Výše doplatku je pro členy SD 700
Kč, pro nečleny 800 Kč.

Dne 29. 4. 2015
jsme v jídelně Na
Karlově oslavili naše
15. výročí. Pozvání
přijal pan Ing. Jiří
Klepsa, Mgr. Jiří Pilný
a paní Dana Vítová.
Účast byla vcelku
hojná. Rok 2016 se
shrnul jako velmi
úspěšný, nejen počtem uspořádaných akcí, ale i počtem nově přihlášených členů.
Představili jsme nové plány na rok 2017, mluvili jsme o týdenním pobytu v Janských Lázních, který nás opět čeká, předvedla se nová trička, která jsou sponzorským darem firmy Grupo
Antolín a připomněli jsme si, jak to všechno vlastně začalo
v roce 2002. Předali se čestné uznání bývalým i současným
předsedům, a to paní Věře Siberové, panu Karlu Veselému,
Mikuláši Bertovi, a nakonec i současné předsedkyni Angelice
Tykalové. Dále byly uděleny dvě čestná uznání za nejdelší trvání ve výborové funkci, a to naší místopředsedkyni paní Evě
Jungmannové a také panu Jiřímu Jansovi, které je zástupce pro
sluchově znevýhodněné. Poděkování však patří celému výboru za skvělou práci. K
15. výročí dostal každý člen drobnost s
novým logem našeho
spolku. Všem členům
a zúčastněným velmi
děkujeme a přejme
jim hlavně zdraví a
krásné léto. Těšíme
se na další setkání.

Svaz důchodců, MO Jaroměř, pořádá ZÁJEZD,
který se bude konat dne 19. 9. 2017
Program zájezdu:

návštěva automobilky v Kvasinách – muzeum a výrobní haly
návštěva zámku v Rychnově nad Kněžnou
pozdní oběd
Jízdní řád:

07.15 hod. – nádraží ČD
07.30 hod. - Poliklinika

Předpokládaný návrat do 18.00 hod.
Cena zájezdu:

členové SD MO Jaroměř – 350 Kč
senioři – nečlenové SD MO Jaroměř – 400 Kč

V ceně zájezdu je přeprava, vstupné a pozdní oběd.
Přihlásit se na zájezd a uhradit jeho cenu je možné v DPS
(Josefa Šímy) ve dnech 21. 6. 2017 a 27. 6. 2017 v době od
17.00 do 17.30 hod. Po uvedených termínech na telefon
732 474 035.
V účasti na zájezdu mají členové SD přednost.

Za výbor SD MO Jaroměř, Kolář Ivan

Adéla Prokopová, člen spolku Sante
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Ro z m ar ýn e k z . s .
Slet malých čarodějů a čarodějek.

Dne 27. 4. 2017 se Rodinné centrum Rozmarýnek proměnilo ve
Školku čar a kouzel pro malé čaroděje a čarodějky. Malí žáčci měli
hodinu kouzel, kde jim profesorka Vlasimila předvedla různé způsoby výroby čarodějných lektvarů, na kterých se malí žáčkové podíleli sbíráním čarodějných bylinek a ingrediencí. Malí čarodějníci
si tak osvojili způsob výroby třaskavých, bublavých a ohnivých

lektvarů, taktéž kouzla jako chycení větru do lahve. Poté děti létaly na košťatech a chytaly bubáky, které uzavřely do bedny, aby
je v noci už žádný z nich nestrašil. Dále následovala hodina kouzelné kuchyně, ve které profesorka Petronela dětem servírovala
pečené hady, čokokočky a rodiče si pochutnali na šnecích, které
zapíjeli nápojem lásky. Jelikož každý malý čaroděj musí být i zručný, vyrobily si děti vlastní netopýry. Jelikož všechny děti úspěšně
dokončily čarodějný kurz, dostaly účastnické listy a kouzelnické
hůlky. Na závěr proběhlo opékání bezlepkových párků neobsahujících rychlosoli, speciálně vyrobených pro tuto akci řeznictvím
a uzenářstvím Jindřich Uhlíř, a přikusoval se výborný josefovský
chléb darovaný Johnovou pekárnou. Oběma firmám bychom chtěli touto cestou velice poděkovat za jejich dar a ochotu podílet se
na akcích pro naše nejmenší.
Věříme, že se dětem i jejich maminkám u nás líbilo a že nás při
nejbližší příležitosti navštíví, ať již na pravidelných týdenních
aktivitách, nebo na příležitostných akcích, jejichž termíny konání
naleznete na facebooku: RC. Rozmarýnek a na našich webových
stránkách www.mkrozmarynek.cz. Na těchto stránkách naleznete odkaz nai fotografie z dnešní vydařené akce, kterou pro nás
profesionálně nafotil pan Pavel Kratochvíl.
Rozmarýnek z. s.

Jos efov s k é lo u k y

Ptačí park má deset let, více vody, více hnízdících ptáků.
Souhrou
na sníh bohaté zimy,
chladného
a deštivého dubna
a stále ještě
podceňované aktivity
bobrů, má
letos ptačí
park vody
habaděj.
M n o h é
návštěvníky parku i samotné ornitology zaskočí stezky, neprůchodné
suchou nohou, a tím omezený přístup do jednotlivých částí luk.
Zřizovatelé parku dokonce předčasně uzavřeli, na žádost zde hospodařících zemědělců, stavidla zavlažovací soustavy. Příroda tento rok skutečně přeje více mokřadním ptákům a obojživelníkům,
než těm z nás, kteří do ní zavítají. Není však smyslem této unikátní
rezervace nechat přírodu alespoň po část roku vládnout?
Ptáci nevýrazní, ale vzácní

Bobři umně provrtávají břehy Staré Metuje, a tak se i do zavlažovací soustavy dostává více vody, než je tomu na jaře běžné. Přes
zimu již tak nasycená půda dostává nový vodní bonus. A na výsledek ochránci přírody nemuseli dlouho čekat - zatím největší
koncentrace celonárodně ohrožených ptáků v historii parku začínajících své hnízdění. Ti nejpopulárnější – jeřábi popelaví se
tu na rozdíl od minulého roku, kdy se tu pokoušeli hnízdit, jen
několikrát zastavili, ale i tak je každý expert na ochranu přírody
z letošního stavu nadšen.
Na hnízdění se jako minulý rok nepřipravují pouze čejky chocholaté, ale i silně ohrožené bekasiny otavní, chřástal vodní, a dokonce mini kachničky čírky modré. Ty jsou dle Červeného seznamu
ČR kriticky ohroženým druhem, což je nejvyšší stupeň ohrožení.
Pokud louky vydrží podmáčené a tento druh tu úspěšně vyhnízdí,
stane se ptačí park lokalitou opravdu celonárodního významu.
Pro ornitologické fajnšmekry je pak třešinkou na dortu čtveřice neustále volajících samců chřástala kropenatého. Neviditelný
pták svou přítomnost prozrazuje vytrvalým hlasem, který je po-

dobný švihání vrbového proutku. Kdo se necítí jistý v poznávání
ani těchto výrazných hlasů, určitě nepřeslechne alespoň ten, jenž
se dostal až na filmové plátno. Ladislav Smoljak se ve filmu Na
samotě u lesa pokouší imitovat žabku (manželka ho však opravuje „Vejš, Radime!“), která se díky dostatku vody v ptačím parku
postupně rozšířila z východu až ke Špici – soutoku Staré a Nové
Metuje na západě území. Jedná se o celoevropsky chráněnou kuňku ohnivou (dle ohnivě zbarveného bříška).
Budou letos komáři?

Nebude však letošní vodní nadílka nahrávka komárům a jinému bodavému hmyzu? Pokud se voda bude držet jen na loukách
a v prosvětlených tůních, toto nebezpečí nehrozí. Jsou plné predátorů – žab a čolků, larev vážek a potápníků. V početných zastíněných kalužích však komáři nalézají bezpečné líhniště, protože
temné vody nepřátelé komárů nevyhledávají. Ornitologové se
i z tohoto důvodu (hlavní cíl popsán ve Zpravodaji č. 4/2017) pustili do prosvětlování některých částí Josefovských luk vyřezáváním rozrůstajících se vrb, které tyto kaluže stíní. První fáze vyřezávání proběhla v zimě. Větve však pro sníh a silné podmáčení nebyly odvezeny. S odstraněním pomohli až dobrovolníci při Jarním
úklidu a na konci dubna dokonce skautky z trutnovského oddílu
Absarok, které přijely na prohlídku ptačího parku. Zázemím jim
byly prostory v Josefově v Okružní ulici, nově pronajaté Českou
společností ornitologickou, která tímto děkuje městu Jaroměř za
možnost pronájmu a dlouhodobou podporu. Tuto „správu“ ptačího parku bude mít veřejnost možnost navštívit např. při zářijové
akci Noc netopýrů (1. 9. 2017), kdy zde bude přednáška a výstava fotografií z výprav za netopýry světa.
Obr. 1 Skautky z trutnovského oddílu Absarok v ptačím parku. Přes zimu
ořezané větve jsou odváženy vlastními silami. Jakékoli motorové vozidlo
by poškodilo louky
změklé podmáčením.
Obr. 2 Vzácná kuňka
ohnivá se díky tůním
a zavlažování rozšířila až k Josefovu.
text: Břeněk Michálek
foto: archiv ČSO
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B a s keť ác i o p ě t me z i n e j l epší mi v r epubl i ce
Ve dnech 21. - 23. 4. 2017 se konalo Národní Finále U11 MIX
– Mistrovství České republiky v basketbalu. Tuto vrcholnou
akci pro jedenáctileté a mladší basketbalisty a basketbalistky hostil Brandýs nad Labem.
Družstvo nejmladších
Baskeťáků
Josefov
postoupilo
na
tento
turnaj jako vítěz
východních
Čech, když jasně
porazilo všechna
4 zbylá družstva
z kvalifikace.
Už to byl velký
úspěch,
protože
konkurence byla
velká a Národní finále nakonec ukázalo že východočeská oblast je jedna z nejkvalitnějších.
Na turnaj Josefováci odjížděli s dobrou náladou a společným heslem ONE TEAM, ONE DREAM, které potvrdili hned v úvodním zápase ve skupině proti Táboru, kde se nádhernou kolektivní hrou
dokázali prosadit a skórovat všichni hráči a podílet se tak na jasném vítězství a zajištění postupu ze skupiny.
V druhém zápase mladí Baskeťáci narazili na největšího favorita
turnaje tým - Žďáru nad Sázavou. V tomto utkání trenéři zkoušeli
jednotlivé pětky pro další fázi turnaje a mimo druhé čtvrtiny byli
josefováci rovnocenným soupeřem. Bohužel výpadek právě v druhé čtvrtině měl za následek prohru o 19 bodů a čtvrtfinále proti
vítězi skupiny C – Litomyšli. Tohoto soupeře dokázali Baskeťáci
porazit již v kvalifikaci, nicméně byl doplněn o další hráče, a tak
obavy před čtvrtfinále byly. Utkání klukům a holkám společně
s trenéry, kteří přišli s nečekanou, ale účinnou strategií v nasazování hráčů, vyšlo výborně a smetli Litomyšl ještě větším rozdílem než v kvalifikaci. A šlo se do semifinále, s již pozměněným

heslem ONE TEAM, ONE DREAM, ONE WINER, kde na Josefovské
naděje čekal silný soupeř z Českých Budějovic. Trenéři opět pozměnili nasazování hráčů do pětek a opět to vyšlo. V průběhu zápasu Baskeťáci vedli již o více než 10 bodů, nicméně jihočeši se
nevzdali a postupně dotahovali. Početní příznivci Josefova zažívali
asi krušné chvíle, když v posledních minutách byl rozdíl ve skóre
pouhé 2 body, ale hlasitá podpora a několik bubnů dopomohlo
k uhájení náskoku a výhře o 3 body.
A bylo tu finále a znovu Žďár. Znovu trenéři zamíchali v sestavách
a kdybychom dokázali proměnit jasné šance a 20 neproměněných
trestných hodů za první půli, možná by to znovu vyšlo. Nevyšlo,
a tak Baskeťáci za mohutné podpory celé haly a téměř všech
týmů slavili stříbro, které ještě podtrhli ziskem MVP ocenění pro
Terezu Plašilovou, all-star pro Adama Zajíčka, vítězství v individuální soutěži v driblingu pro Adama Zajíčka a Annu Týfovou
a třetí místo ve střelbě pro Daniela Novotného. Josefov tak znovu
ukázal, že pracuje s mládeží velmi dobře a že po třech letech půstu
republikových medailí způsobených různými okolnostmi je znovu
mezi nejlepšími v republice. Ještě větším úspěchem je, že za stříbrnou medailí stojí dvojce trenérů – odchovanců klubu, kde jeden
z nich, Martin Jecha, byl před devíti lety jako kapitán u prvního
úspěchu Josefovských Baskeťáků. Jako jedenáctiletý hráč získal
bronzové medaile. Je nádherné, že pokračuje dál a zajišťuje jakýsi
koloběh u Josefovských Baskeťáků, a tak se i do budoucna máme
jistě na co těšit.
Tým U 11 MIX tvořili – Haman Martin, Novotný Daniel, Semelková
Markéta, Růtová Dominika, Urbanec Jakub, Plašilová Tereza,
Špaček Jakub, Pecháčková Adéla, Týfová Anna Valerie, Trávníčková
Lucie, Zajíček Adam, Zitová Claudie, Pilař Petr, Klimeková Tereza,
Prouza Michael, dále trenér: Jecha Martin a asistent: Podzimková
Tereza. Vedoucí týmu: Lukáš Zajíček.
Poděkovat za celoroční práci je potřeba všem hráčům, příznivcům, rodičům a činovníkům. Dále městu a sponzorům za podporu.
Kdo by se chtěl stát součástí skvělé baskeťácké party, ať neváhá
a přijde mezi nás.
Bližší informace o turnaji i o klubu na www.basketaci.cz
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M až or e tk y Ca r me n
REGION CUP 2017 Příbram.
Tak jsme
se po hodinách
tréninků
a příprav
dočkaly
začátku
soutěžní sezóny
2017. Jako
první nás
18. 3. 2017
úspěšně
reprezentovaly Carmenky na tradiční soutěži, kterou pořádá DDM Klíč zde v Jaroměři, Josefovský klíč. Pak už následovala další soutěž, které se zúčastnily všechny členky
týmu. Bylo to 25. 3. 2017 na TPO DANCE v Třebechovicích
pod Orebem. A jako na prozatím poslední nepostupovou
soutěž jsme vyjely 8. 4. 2017 do nedalekého Dvora Králové
nad Labem na soutěž Dvorská jednička. Na těchto soutěžích jsme si také vybojovaly medailová umístění. A tak 9. 4.
2017 jsme se v 5 hodin vydaly na postupovou soutěž asociace MAC - REGION CUP 2017 s dobrým pocitem, že jsme
připravené. Některé choreografie postoupily přímo do finále Čech a Moravvy mažoretek do Brna.
Postup získaly tyto sólo formace a velké formace:
SOLO BATON JUNIOR
SOLO 2BATON JUNIOR
SOLO BATON SENIOR
BATON DĚTI MINI

3. místo
1. místo
5. místo
1. místo

BATON JUNIOR MINI

1. místo

MINIMIX JUNIOR

4. místo

BATON SENIOR MINI

2. místo

SOLO POMPOM DĚTI 2. místo
SOLO POMPOM DĚTI 4. místo
SOLO POMPOM JUNIOR 5. Místo
SOLO P. CLASSIC JR
2. místo
SOLO POMPOM SENIOR 1. místo
POMPOM DĚTI MINI
1. místo

T. Sychrovská
T. Sychrovská
N. Komínková
A. Pospíšilová
N. Galleová
B. Kazdová
A. Tylšová
B. Hunešová
A. Huňáková

T. Sychrovská
A. Drevňáková
M. Michálková
D. Páblová
T. Sychrovská
A. Drevňáková
M. Michálková
D. Páblová
J. Pokošová
A. Prášková
J. Kaňková
N. Nosková
E. Týfová

N.Galleová
B. Kazdová
D. Páblová
A. Drevňáková
N. Komínková
A. Pospíšilová
B. Kazdová

POMPOM DĚTI MINI

1. místo

BATON KADET
BATON FLAG SENIOR
MIX SENIOR
POMPOM KADET

4. místo
2. místo
1. místo
2. místo

N. Gallová
B. Hunešová
A. Huňáková
A. Tyšlová

Medailí jsme si přivezly hodně, ale víme, že na sobě musíme pracovat neustále. Na to, jak se dokážeme poprat s konkurencí, se můžete přijet podívat a podpořit nás 13. a 14.
5. 2017 do Trutnova, kde se bude konat Mistrovství Čech
mažoretek
s
postupem
na Finále Čech
a Moravy. Stále
nás
můžete
sledovat na našich stránkách
a nově i na instagramu jako
mazoretkycarmejaromer.
Mažoretky CARMEN při DDM Klíč Jaroměř

Josefovský st ol ní t eni s
Velký úspěch zaznamenal josefovský stolní tenis. Tři
hráči se kvalifikovali na letošní mistrovství České republiky mládeže.
Za mladší žákyně Pavlína
Kuhajdíková (na fotografii; nar. 2004), za mladší žáky Martin Kadaník
(nar. 2004) a za starší žáky
David Čenovský (nar. 2002).
Letošní mistrovství ČR pro
mladší žactvo se koná od 20.
do 21. 5. 2017 v Havířově
a pro starší žactvo od 29. do
30. 4. 2017 v Hostinném.
Velký úspěch už je to proto, že
se takto malý tým vklínil mezi
týmy vrcholových středisek
z celé ČR.
Nominace probíhala celý rok, kdy se objíždělo šest bodovacích a tři satelitní turnaje po celé republice. V koncovém
republikovém pořadí Pavlína skončila na 40. místě, Martin
na 29. místě a David na 33. místě, a to ve velké konkurenci.
Dále má josefovský stolní tenis i úspěšné zastoupení v nejmladší kategorii. Joneš Patrik (2006) 28. místo, Stein Filip
(2006) 29. místo a z dívek Steinová Klára (2006) skončila
na krásném 14. místě. Bohužel pro nejmladší žáky se mistrovství ČR nekoná.
Jsme rádi, že v Josefově máme takové sportovce a přejeme
jim, jak na mistrovství, tak i v dalším pokračování, mnoho
úspěchů.
Za TJ Sokol Jaroměř-Josefov 2 starostka Hana Vítková
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K U LTU R A
Fot o k a le n d á ř Ja r o mě ř-Josefov 2017
Městský úřad, odbor školství, kultury a tělovýchovy
Jaroměř vydal hodnotný barevný nástěnný kalendář
„JAROMĚŘ – JOSEFOV 2017“ originálních neokoukaných
barevných foto vynikajícího jaroměřského fotografa
Vladimíra Olivy už v prosinci 2016.
Nástěnný a závěsný kalendář na rok 2017 velkého formátu
- výška 30 cm a šířka 42 cm; má celkem 14 listů, a je zdařilou rekapitulací a ohlédnutím za rokem uplynulým 2016.
Skutečný mistr fotografie Vladimír Oliva zachytil svým objektivem 49 zdařilých a originálních barevných snímků na 13
listech během jednotlivých ročních období od zimy přes jaro
léto i podzim. Soubor Olivových barevných fotografií komentuje sám autor – umělecký fotograf i dokumentarista na 14.
závěrečném listu, který dokládá i jeho smysl pro systematičnost a zároveň tematickou rozmanitost. Jeho původní a neotřelé snímky zachycují na celkem 13 listech skutečně originální, osobité, neotřelé a neokoukané záběry uměleckohistorických památek, významných událostí a dění ze života našeho
dvouměstí Jaroměř-Josefov – v uplynulém roce 2016. Každá
stránka je malé fotografické dílko. Na každé straně je vždy jedno dominantní větší barevné foto doplněné 2 - 4 menšími barevnými snímky. Tak například se zde píše, že měsíc: „Květen
je ve znamení sakrálních památek. Chrám sv. Mikuláše či kostel

sv. Jakuba můžeme obdivovat nejen z hlediska architektury, ale
také jako symboly víry a naděje. Interiér chrámu sv. Mikuláše
nás ohromí nejen bohatým zdobením, ale také hrobkou s mumiemi jaroměřských měšťanů“, jak doslova uvádí fotograf na
posledním 14. listu svého textového komentáře k jednotlivým
měsícům uplynulého roku. Je dobře, že vydavatel MěÚ Jaroměř
už tradičně navazuje na své zdařilé nástěnné kalendáře. Vždyť
už v listopadu 2015 vydal hodnotný barevný závěsný kalendář
„Jaroměř a Josefov na starých mapách, plánech a pohlednicích na rok 2016“, o němž jsme rovněž přinesli recenzní
zprávu.
Proto i dnes patří vydavateli Městu Jaroměř poděkování za
vydání hodnotného závěsného kalendáře také jeho autorovi,
panu Vladimíru Olivovi ASFČ, čestnému členu Svazu českých
fotografů, za skutečně dokonalé a originální barevné fotografie, reprodukované v kalendáři. Škoda, že chybí tiráž a ISBN.
Jinak jde o velmi zdařilý, kvalitní, hodnotný a přínosný fotografický soubor pana Olivy. Fotograf i vydavatel si zaslouží
naše uznání, i když s jistým zpožděním. Oběma tedy upřímně
gratulujeme aspoň nyní a děkujeme za hodnotný jaroměřský
obrazový kalendář.
PhDr. Jiří UHLÍŘ, v Jaroměři 29. dubna 2017

Z cy k l u „D o s u d n e o b jevených památ ek“
Kaple sv. Anny na Pražském Předměstí.
Píše se rok 1752, na českém trůně sedí Marie Terezie a tentýž
rok se ji narodí desátá dcera a třináctý potomek Marie Karolína
Habsbursko-Lotrinská. V témže
roce povoluje tehdejší královéhradecký biskup Jan Adam Vratislav
z Mitrovic stavbu barokní kaple sv.
Anny v Jaroměři, která se stává dominantou na dnešním území známé jako Pražské Předměstí. Kaple
je později vysvěcena dne 19. června 1753 P. Františkem Hladíkem,

jaroměřským děkanem.
Za působení Josefa II., který se už od mládí zajímal o správní otázky matčiny říše, se snažil a přistupoval k reformě říše
jako osvícenský panovník (zatímco jeho matka Marie Terezie
tento myšlenkový proud nikdy plně nepřijala). Řada reforem
byla namířena proti církvi, rušilo se mnoho klášterů, kaplí
a kostelů.
Proto bylo dohodnuto, že kaple sv. Anny bude prodána ve dražbě. Za 56 zlatých a 30 krejcarů ji koupil magistrátní rada Ignác
Vacek s tím, že musí dodržet určitě podmínky. První z nich bylo
zachování a neporušení studánky u kaple, dále slib, že se kaple
nebude používat jako příbytek, a nakonec i to, že v žádném případně nebude sloužit k sakrálním účelům. Všechny podmínky
byly dodrženy, až na tu nejzásadnější, poslední! Což nám ve
své knize o Jaroměři dokazuje i katolický kněz Antonín Knapp.
Kaple byla renovovaná roku 1925 a poslední opravy se konaly v 70. letech 20. století za podpory a dohledu josefovského
děkana Antonína Sýkory. Do té doby byla kaple také prameništěm prvního městského vodovodu a zdrojem pitné vody
pro široké okolí. Ve 20. letech byla však voda kontaminovaná

z okolních žump a tedy nepoužitelná (i díky tomuto faktu se
přistoupilo k výstavbě vodárenské věže v ulici U Nemocnice,
popsáno ve Zpravodaji č. 6/2017).
Kaple je osazeno do výkopu ve svahu a tento výkop je obezděn
cihlovou zdí. Stojí na obdélníkovém půdorysu s obloukem
v místě oltáře. Má dvě okna do strany a jedno okno za oltářem
ve vikýři. Oltář je orientován k severozápadu, vstup do kaple je
z jihovýchodu. Nahoře na střeše stojí osmiboká věžička se zvoncovou stříškou, jejíž zvon je dodnes funkční. Schůdky vedoucí
ke kapli jsou z pískovce, stejně jako podlaha v předsíni kaple.
Dveře, vedoucí do kaple,
jsou
dvoukřídlé s dekorativním
kováním.
I když je tato
pozoruhodná
kaplička
postavena ve
stylu vrcholného baroka
18.
století,
dnes se tu
bohoslužby
konají jen výjimečně, zpravidla v červenci ke svátku sv. Anny.
Výpisy z různých
informačních
zdrojů: LAT
Foto: archiv
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A l m an a ch v č e la řů Ja r o m ěř
Zaujal nás Jaroměřský včelařský almanach aneb Jak se
se u nás včelaří 1868-2008.
Teprve nyní se mi dostala do rukou pozoruhodná brožura
o historii včelařství na Jaroměřsku, vydaná už před devíti lety 5. září 2008. Šedesátistránkovou publikaci formátu
A5 v nákladu 500 výtisků s názvem Jaroměřský včelařský almanach aneb Jak se u nás včelaří 1868-2008 vydal spolek Český svaz včelařů, o.s., (ČSV) základní organizace Jaroměř ke 140. výročí organizovaného včelařství na
Jaroměřsku, za podpory Královéhradeckého kraje a města
Jaroměř. Už při pouhém prolistování a začtení zjistíme, že
se jedná o kvalitní brožuru po stránce textové i grafické.
Přispělo do ní celkem devět autorů deseti příspěvky, dále
sedm autorů barevných fotografií a jedna autorka omalovánek pro děti. Brožuru zdařile graficky ztvárnil Juren Media
a na křídovém papíru ji kvalitně vytiskla tiskárna Tisk
Horák, a.s. Postrádáme ISBN v tiráži.
Autorský tým tvoří špičkoví erudovaní včelařští odborníci
z ústředí ČSV i jaroměřští funkcionáři v čele od roku 2008
s Ing. Václavem Jirkou, předsedou jaroměřské základní organizace ČSV. A dokonce je zde i blahopřání nejvyššího předsedy Českého svazu včelařů Mgr. Luďka Sojky. Brožura obsahuje zdravici starosty města Jaroměře Ing. Jiřího Klepsy.
Dále zásadní historická stať jaroměřského včelařského
kronikáře Ing. Vladimíra Chalupného mapuje výstižně 140
let činnosti včelařství v Jaroměři a okolí za roky 1868-2008
(strana 14-43). Další příspěvky zasvěceně osvětlují význam
včel, medu. Článek Včelí produkty a lidské zdraví je téma
poučeně zpracované lékařem a zároveň včelařem MUDr.
Radkem Hubačem (strana 48-53). Profesionalitu prokázali
i další včelaři – praktici: Zdeněk Krušina v poznámce Med
z Jaroměřska je kvalitní! Jaroslav Šeps ze Semonic. Učitel
včelařství RNDr. Václav Švamberk je původcem zajímavého
pojednání Med v historii (strana 44-47). Představena jsou
i turistická lákadla našeho dvojměstí Jaroměře a Josefova.
Text doprovází 30 barevných snímků sedmi autorů fotografií. Sympatické jsou i kresby pro děti, budoucí včelaře

a včelařky. Autorkou dvou motivujících omalovánek je Ing.
Mirka Vlčková. Recenzovaný Jaroměřský včelařský almanach je zdařile koncipován a rozhodně je přínosem a obohacením spolkové literatury na Jaroměřsku.
Pomalu se jaroměřští včelaři i z okolí chystají k vydání dalšího almanachu v roce 2018, kdy si připomenou už 150
let existence svého spolku, u jehož kolébky stál iniciativní
učitel ze Starého Plesu Jan Pour už v roce 1868. Důležité
je totiž vědět, že po zřízení Rakousko-Uherska v listopadu
1867 byly dne 15. listopadu 1867 vydány zákony č. 134
a č. 135/1867 o spolkovém právu a spolčovacím právu, jež
přispěly k uvolnění a rozšíření spolkového života v zemích
Rakousko-Uherska. Zároveň vyvolaly boom, rychlý rozvoj
spolků, také v naší Jaroměři. Je dobré, že současný jaroměřský předseda spolku včelařů Ing. V. Jirka v řadě článků nastiňuje program a projekt nejen rozvoje chovu včel
na Jaroměřsku, ekologický přínos včel a jejich nezastupitelnost v zemědělství, zahradnictví a zahrádkářství, ovocnářství i zdravotní přínos medu, ale i též naznačuje svou
představu všestranné propagace a osvěty ve veřejnosti.
Snaží se získat spoluobčany pro vstřícný postoj a podporu
včelařství a včelařů napříč všemi generacemi.
Už před časem Ing. V. Jirka ohlásil přípravu dalšího důstojného včelařského almanachu ke 150. výročí organizovaného včelařství na Jaroměřsku (1868-2018), k čemuž bych
rád skromně přispěl i já statí o včelařství a včelařích v mé
rodné obci Jasenná na Jaroměřsku, dá-li mi Pán Bůh zdraví. Chloubou včelařů byly zdobené úly. Můj dědeček Václav
Tuček († 1955), tesařský mistr v Jasenné čp. 2, sám zkušený
včelař, totiž vytvářel estetické včelíny a úly. V podobě bohatě architektonicky členěných modelů hradů, zámků i jiných
pozoruhodných budov v barevném provedení, úlů a včelínů
zdobených skly, zrcadly s mnoha porcelánovými figurkami,
zhotovoval netradiční příbytky svých milovaných včeliček.
Jeho úly vzbuzovaly pozornost i na krajských výstavách.
text: PhDr. Jiří Uhlíř

V z po m í nk a n a Jo s e fa Ko ut ného

Dne 25. března 1905 se v Praze narodil Josef Koutný
(† 11. září 1979 v Náchodě).

Vystudoval ČVUT, byl všeobecně výtvarně nadaný a měl
v lásce cestování českou krajinou. Při svých toulkách se nedaleko Náchoda v obci Pavlišov seznámil se svojí budoucí
manželkou. Vznikl tak jeho pevný vztah k Náchodu a jeho
okolí. Stal se historicky prvním ředitelem náchodské stavební školy, byl tedy středoškolským pedagogem, stavebním projektantem, malířem, grafikem, sochařem, řezbářem
(vyřezával např. tematické šachové soupravy - rytířské, zubařské, rybářské, instalatérské, afrických národů, indické
a další) a hlavně byl vášnivým fotografem. Díky jeho koníčkům, toulkám okolím Náchoda, malbě, kresbě a fotografii
je věrně zachycen obraz nejen města Náchoda, ale i mnoha

okolních obcí, kde neúnavně kreslil a fotografoval různá
stavení a krajinné scenérie.
Téměř nadpřirozená řemeslná zručnost umožnila Josefu
Koutnému sestavit vlastní panoramatický fotoaparát, který
nazval Rotaflex. Tímto přístrojem pořídil neuvěřitelně působivé dokumentární fotografie. Koutného přístroj byl v té
době tak převratným počinem, že jej dokonce kontaktovaly prestižní japonské a americké společnosti. Světoznámá
firma Kodak mu podle pozdější výpovědi jeho manželky
nabídla letenky, tříměsíční plně dotovaný pobyt v USA
a českou kuchařku, to vše za poskytnutí jeho know–how
a získání potřebných výpočtů pro výrobu přístroje. K tomu
ale nikdy nedošlo.
Celkem osmnáct snímků Josefa Koutného, pořízených tehdy nadčasovým vlastnoručně sestaveným fotoaparátem
Rotaflex, je publikováno ve druhém díle knihy Náchod včera a dnes.
Jsem velice rád, že několik originálních fotografií Jaroměře
a Josefova od Josefa Koutného ve své fotokronice vlastním.
Ještě raději bych ale na vlastní oči viděl jeho fotoaparát
Rotaflex.

Text převzat se svolením měsíčníku Náchodský SWING, duben 2017
Foto: Josef Koutný
Text: Jindřich Polák
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C Í R K EV
O t ec n eb o h líd a č ?
Vedl jsem nedávno jednu vášnivou diskuzi o Bohu.
Na jedné straně jsem stál já, s názorem, že Boha poznáváme
jako otce či matku, kteří milují bezpodmínečnou láskou. Na
druhé straně stál mladý člověk, který horoval za to, že je-li
vůbec nějaký Bůh, pak je jako vše vesmírný hlídač, který
čeká na naše poklesky, aby nás potrestal peklem. V něčem
měl můj oponent pravdu, většina náboženských systému
je na tom postavena. Člověk se snaží zalíbit Bohu, aby Bůh
pro něj něco vykonal, nebo aby ho aspoň netrestal. Bůh je
tak přísná bytost, kterou občas obměkčí, když se člověk dostatečně snaží dokázat svou náklonnost, a když náklonnost
chybí, pak takový Bůh trestá. V něčem však věřím, že se můj
oponent mýlil.
Příběh Bible je jedním velikým vyprávěním o Bohu, který
takovou představu o sobě nesnáší. Příběh Bible je o Bohu,
který miluje a člověka stvořil, aby se jeho láska mohla darovat. Ve víře v Boha nejde o obchod ve stylu, já ti Bože

budu věřit, ty mne budeš zásobit dobrými věcmi. Jde o to,
jestli Bůh miluje mne a jestli já mohu milovat Boha, jde
o vztah, ne o obchod se štěstím, krásou a bohatstvím. Søren
Kierkegaard, dánský filosof 19. st, řekl toto: „Není důležité
vědět, jestli Bůh existuje; je důležité vědět, zda existuje láska“.
Symbolem křesťanství je velikonoční kříž. Docela příznačně charakterizuje, že Bůh bible, je Láska. Dvě pevně spojená
břevna, dvě mocnosti, které se vzájemně protínají. „Bolest
zrozená z lásky a láska zrozená z bolesti“ (A. Volkman).
Obraz kříže je obraz obětující se lásky, ne obraz hlídače lidí.
Přibité ruce na kříži jsou doširoka otevřenou náručí a otevřená náruč je obraz přijetí, ne trestání.
Přál bych sobě, svému oponentu i všem dalším, abychom
objevovali, že Bůh nemá zájem být hlídačem lidí, ale Otcem,
který skoro až bezbranně otvírá svou náruč. Nikomu se nevnucuje, ale čeká a objímá každého, kdo přijde.
Petr Asszonyi, kazatel Církve bratrské

I NFORMAC E PRO O B Č A N Y

D ůl e ž i t á te le fo n n í č ís la
Policie ČR, obvodní oddělení Jaroměř - 974 534 741
Městská police Jaroměř - 491 810 865
Městský úřad Jaroměř, podatelna - 491 847 111
Energetika s.r.o. - 491 813 170
Městské vodovody a kanalizace - 603 477 470
Zdravotnická záchranná služba - 155
Hasiči - 150

Stomatologická pohotovost
20.05. a 21.05.
DDS. Abosaleh Ahmad Amin
Velký Třebešov 118
491 453 272

27.05 a 28.05
MUDr. Petr Kalfus
Česká 50, Jaroměř
491 815 077

Vzpomí náme
S bolestí v srdci vzpomínáme prvního výročí, co
nás navždy opustila, dne
5. 5. 2016, naše drahá
maminka, babička a velká
divadelnice paní Jiřina
Fendrychová.
Kdo jste jí znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Jiřina a vnoučata
s rodinami

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

Pe č ov at e ls k á s lu žb a Ja r oměř
Pečovatelská služba je optimální formou pomoci pro
osoby, které již nejsou schopny z důvodu věku či nejrůznějších zdravotních omezení, se o sebe nadále postarat v odpovídajícím rozsahu, a potřebnou pomoc
jim nemůže zajistit rodina ani jiný blízký člověk.
„Každý člověk by chtěl vést stále plnohodnotný život a zůstat ve svém domácím prostředí, které má rád, mezi sousedy
a přáteli, na které je zvyklý. Pobytovým zařízením, ať už poskytují jakkoli kvalitní péči, se většina seniorů brání. V dnešní
době často narážíme na to, že členové rodiny by se do péče
rádi zapojili, ale nedovolí jim to zdravotní stav nebo zaměstnání (dojíždění za prací, směnný provoz). Trápí se obavami,
jak babička, dědeček, maminka či tatínek zvládnou nakoupit,
najíst se, zda neupadnou v koupelně atd. Někteří lidé se do
složité situace dostanou tím, že žádnou rodinu nemají a jejich

přátelé jsou často ve věku, kdy by sami potřebovali pomoc
druhých“, uvádí Zdeňka Bartošová, sociální pracovnice.
Pečovatelská služba je terénní a ambulantní úkonovou
službou, to znamená, že svým klientům pomáhá právě
s těmi úkony, které oni sami již nezvládají (s nákupy, přípravou a podáním stravy, s běžným úklidem, s osobní hygienou, s doprovody k lékaři nebo na úřad apod). Nejedná
se však o celodenní péči a pracovníci pečovatelské služby
neposkytují zdravotnické úkony (neaplikují inzulín, nedávkují léky).
Služby jsou poskytovány dle aktuálního ceníku, a to obyvatelům města Jaroměře, včetně jeho městských částí Josefov,
Semonice, Jezbiny a Starý Ples.
Více informací o službě naleznete na našich webových
stránkách www.psjaromer.cz, nebo na kontaktech 491
487 684, 734 314 290, socprac@psjaromer.cz.
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D i akon i c e Č C E - Milíč ů v dům
Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV.
Projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb (zejména služeb sociální prevence) dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a jejich
dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje.
Výběr sociálních služeb a určení cílových skupin, pro které budou sociální služby v rámci projektu určeny, reflektuje potřeby
KHK, které vyplývají ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v KHK 2011-2016.
Předmětem projektu je závazek veřejné služby spočívající
v poskytování služby sociální prevence, sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi zaměřené na komunitní práci poskytovanou ambulantní formou v Jaroměři – centru, terénní
formou pro region Jaroměřsko s požadovanou minimální kapacitou 45 klientů pro ambulantní formu a minimální kapacitou 10 klientů pro terénní formu. Závazek poskytovatele provozovat službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
představuje komplexní zajištění služeb k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob cílové skupiny, zaměřené na posilování rodičovských kompetencí, rozvoje výchovné, socializační a ekonomické funkce rodiny.
Hlavní cíle služby směřují k rozvoji rodičovských kompetencí a poskytování podnětného výchovného prostředí pro děti,
prostřednictvím výchovně vzdělávacích a aktivizačních činností poskytovaných dětem, posilování spolupráce s orgány
sociálně právní ochrany dětí, spolupráce s dalšími návaznými
sociálními službami a podpora spolupráce s běžnými službami
s cílem spolupráce při řešení situace uživatelů.
Od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2017 bylo v rámci projektu poskytnuto
1005 služeb 60 klientům. Jednalo se především o výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Mezi tyto činnosti se řadí pomoc

U m ě l e cká ko lo n ie B a s tion IV

Umění na dosah ruky.
Často slyšíme (a nezřídka i cítíme), jak je dnešní doba uspěchaná. Případně také, že “čas jsou peníze”. Zkuste ale trošku
zpomalit a zamyslet se nad tím, co dává našim životům smysl
a co nás nejvíce těší. Většinou jsou to právě chvíle, kdy nikam
nespěcháme, chvíle, kdy čas stojí mimo nás. Navštivte nás na
Bastionu IV a přesvědčte se, že existují i místa, kde všechno
dává smysl, aniž by bylo nutné někam se hnát. Nahlédnout
můžete do Prachárny - galerie, kde svá díla vystavují keramička Markéta Škopková, měditepec Vojtěch Jirásko a malířka
Bára Smékalová. Bránu své galerie vám také rád otevře sochař
Petr Novák z Jaroměře, který v působivé atmosféře klenutých
prostor vystavuje mnohá ze svých figurálních děl. A milovníci řezbářského řemesla si na Bastionu IV díky Janu Paďourovi
mladšímu i staršímu také přijdou na své!
Pokud nejste příznivcem individuálních prohlídek, můžete se
zúčastnit některé z veřejných akcí, které pro vás chystáme:
V pátek 19. května 2017 od 18:00 - Vernisáž výstavy obrazů
Báry Smékalové a fotografií Janetty Klemensové

V pátek 2. června 2017 (čas bude ještě upřesněn) Ochutnávka italských vín
V loňském roce náš spolek navázal spolupráci s pardubickým

při plánování rodinného rozpočtu, pomoc se získáním vhodného bydlení a zaměstnání, podpora rodičovských kompetencí pečovat o dítě a vychovávat ho, doprovázení dětí do školy,
pomoc při vyřizování běžných záležitostí, příprava dětí do
školy (pomoc s domácími úkoly a učením, které děti nezvládají samy). Dále pracovníci poskytovali informace, týkající se
vyplňování formulářů, kontaktů na úřady, lékaře a další.
Služba je dobrovolná a dostupná všem bez rozdílu, pracovníci přistupují ke klientům individuálně a diskrétně. Středisko
Milíčův dům poskytuje tyto služby bezplatně.
Registrační číslo:

Částka:
Doba realizace proj.

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000
052
7 739 970,- Kč
01. 01. 2016 – 31. 06. 2019

BO ĎI Jar oměř
Loutkářský soubor BOĎI Jaroměř, jeden z nejstarších souborů sídlící ve druhé nejstarší
stálé scéně loutkového divadla
u nás, HLEDÁ NOVÉ ČLENY.
Postihl nás generační problém,
pomozte nám ho vyřešit. Jestli
v sobě máte touhu to zkusit,
přijďte se podívat, popovídat.
Zkoušíme každý pátek od 18.00
hodin v Boučkově loutkovém divadle. Každý si své místo najde. Potřebujeme jak vodiče, tak mluviče, ale i techniky atd.
Nestyďte se a přijďte posílit naše řady.
Telefon na principála Romana Bauera: 777 812 470
Email: bodi@bodi.cz, www.bodi.cz
Těšíme se na Vás.

nakladatelstvím Vespero, které je se svou edicí Polabských
básníků na současném knižním trhu jakousi bílou vránou.
Zabývá se totiž vydáváním poezie amatérských básníků, kteří žijí při řece Labi. O jakémkoliv výdělku z takových počinů
nemůže být ani řeč, celá edice vznikla čistě z lásky k psanému
slovu. Edice Polabských básníků nabízí možnost lidem, kteří
až doposud psali „do šuplíku“, ale těšilo by je držet v ruce svou
vlastní sbírku poezie. Za posledních pár let vyšlo v této edici
celkem 17 sbírek, z nichž jedna bude v červenci představena
u nás na Bastionu IV. Pavel Zdražil, jeden z Polabských básníků, k nám zavítá ve čtvrtek 13. července, a bude-li nám přát
počasí, při venkovním táboráku přednese něco ze své sbírky
Hvězdou postižený. Nenechte si to ujít. Slovy klasika “Bude
to krásné, poetické odpoledne…” V našem případě spíše večer,
o konkrétním čase vás ale ještě budeme informovat. :-)
Pokud byste měli jakýkoliv dotaz nebo připomínku, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese bastioniv.josefov@
gmail.com. Pokud chcete dostávat pravidelné informace o aktuálním dění v našem spolku, přihlaste se k odběru newsletteru na našich webových stránkách: http://www.bastion4josefov.com/.
V tyto jarní dny vám za celý náš spolek přeji méně spěchu
a více poezie…
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Kuchtová
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" M a l ý " zá z r a k n a Hrá d k u u N echani c
Na Hrádku u Nechanic návštěvníci uvidí „malý“ zázrak
– velká nebesa se po více než 80 letech vrátila do ložnice hraběnky.
Na okruh s názvem
Osobní
život
šlechty,
respektive
do
ložnice hraběnky Harrachové,
se po více než 80
letech vrátila nebesa nad postel,
jejichž restaurování trvalo více

než tři roky.
„Na zámku nabízíme trvale okruh pod názvem Lesk a sláva
Harrachů, což je prohlídka reprezentačních prostor v přízemí zámku, prohlídku věže a od května do konce září potom
také prohlídku prvního patra – Osobní život šlechty. Tento
prohlídkový okruh je zaměřen na každodenní život Harrachů
v druhé polovině 19. století - a právě tento okruh zdobí nově
instalovaná nebesa, která sem historicky patří. Domnívám
se, že návštěvníky zaujmou nejenom svojí impozantností, ale
i výzdobou, je to skutečně mistrovská práce a já jsem moc
rád, že se nebesa vrátila na své původní místo. Je to zásluhou
mnoha lidí - odborných pracovníků Národního památkového
ústavu, pracovníků zámku a především restaurátora, za což
jim patří mé velké poděkování“, komentuje událost kastelán

Hrádku u Nechanic Mgr. Martin Rejman.

„Nebesa jsou skutečně unikátem, nejenom díky svému stáří,
výzdobě a rozměrům, ale hlavně tím, že se skutečně jedná
o samostatná nebesa, známá třeba z interiérů anglických
zámků. U nás jsou známé spíše postele již spojené s nebesy,
kdežto Hrádek u Nechanic má nebesa, pod něž se postel teprve postaví. Takovýmto kusem nábytku se nemůžeme pochlubit na žádném z našich objektů v Královéhradeckém, ale
ani Pardubickém či Libereckém kraji“, vysvětluje ředitel ÚPS
na Sychrově PhDr. Miloš Kadlec.
Nebesa pochází z roku 1848 a jsou signována J. Hartelem.
V ložnici hraběnky stávala do konce 30. let 20. století,
kdy byla z popudu manželky posledního majitele zámku
odstraněna společně s další výzdobou ložnice pro nemodernost (jako např. i kožené tapety a dřevěné římsy). Poté
byla dlouhé roky uložena na půdě nad kočárovnou v hospodářské budově. Vzhledem ke katastrofálnímu stavu hospodářské budovy byla i půda v 90. letech vyklizena a při
té příležitosti byla nebesa správně identifikována (dle vyobrazení Rudolfa von Alta). Následně došlo k ozáření, základní konzervaci a v posledních třech letech i nákladnému
restaurování.
Po více než 80 letech se v dubnu navrátila nebesa na místo
určení a je to poprvé od oficiálního zpřístupnění zámku, co
se mohou návštěvníci na tuto raritu podívat. Svou velikostí,
řezbářskou výzdobou a nelehkým osudem se nebesa stala
perlou druhého prohlídkového okruhu (Osobní život šlechty) a zároveň malým zázrakem.

S p o l u p r ác e Mě s ts k é h o muzea v Jar oměř i a M uzea v Zi ebi c í ch

Městské muzeum v Jaroměři a Muzeum domácnosti
v Ziębicích, zastoupené panem ředitelem Jarosławem
Żurawskim, uzavřely v měsíci dubnu memorandum
o vzájemné spolupráci.
Cílem této spolupráce je prohloubení partnerského vztahu obou měst, podílení se na realizaci výstavních projektů a vzájemná propagace obou zúčastněných institucí.
Spolupráce si klade za cíl i přispění k obecnému česko-polskému regionálnímu přeshraničnímu partnerství.
Historie ziębického muzea sahá k roku 1930, kdy se
místní zastupitelstvo, tak jako mnoho dalších zastupitelstev měst Dolního Slezska v této době, rozhodlo zřídit
„Heimatmuseum“, shromažďující památky z minulosti
města a okresu. Muzeum přestálo bez úhony Druhou světovou válku a bylo předáno dosavadním německým kustodem polským úřadům v r. 1946. Pro návštěvníky se muzeum otevřelo počátkem 50. let 20. století. Nová expozice
byla obohacena o sbírky zrušeného muzea města Němčí
(Niemcza). Tehdejší polské úřady nebyly pochopitelně nakloněny myšlence, aby se expozice nového muzea opírala
o „německé“ sbírky. Vznikla tak myšlenka, aby se muzeum
specializovalo na sbírkotvornou a výstavní činnost spjatou
s dějinami zařizování domácnosti, tedy na různé domácí
vybavení, od kuchyňského náčiní po nábytek a spotřebiče. Takové pojetí muzejní sbírky navíc bylo – a zůstalo –
v rámci Polska ojedinělé. Muzeum získalo název „Muzeum
Sprzętu Gospodarstwa Domowego“, tedy „Muzeum vybavení domácnosti“. V 70. letech se muselo muzeum přesunout ze svým vyhovujících prostor, které zabral městský
úřad, do prostor historické radnice. Nové prostory pro
muzeum znamenaly změnu k horšímu, minimálně pokud se týká depozitárních a výstavních prostor. Z počátku

bylo muzeu dokonce vyhrazeno pouze několik místností. Teprve po přelomu tisíciletí získalo muzeum do svého
užívání větší část historické radnice. V letech 2008 – 2010
byla provedena celková rekonstrukce budovy, která vedla k
významnému rozšíření výstavních prostor. Nové výstavní
prostory jsou věnovány převážně expozici zařízení měšťanského domu z 19. století a historii regionu – muzeum
se snaží tvůrčím způsobem zkombinovat roli muzea specializovaného a muzea regionálního. Trvalá expozice je pravidelně obnovována tak, aby bylo muzeum stále lákavým
cílem o pro navracející se návštěvníky. Samotná budova
dnešního sídla muzea, tedy městská radnice, byla postavena v letech 1887 až 1890 na místě starší renesanční radnice. Chodby jsou zdobené nástěnnými malbami slezského
malíře Alfreda Gottvalda a vyobrazují důležité historické
momenty a postavy z historie města. Z renesanční budovy radnice se dochovala pouze věž z 16. století, ze které je
překrásný výhled na město a okolní pahorkatinu horské
masivy Sudet. Ze stálých výstav muzea lze uvést expozice
věnované lidovému řezbářství s náboženskou tematikou,
historickým zbraním, a především expozice věnované historii vybavení jak lidových, tak měšťanských domácností. Skvostem je kolekce užitkového skla, obsahující např.
„zwischengoldy“ – skleničky zdobené dekoračním plátkovým zlatem vloženým mezi vrstvy skla a nádoby zdobené
drahokamy a polodrahokamy, granáty a rubíny.
Informace pro návštěvníky muzea jsou umístěny na webových stránkách ziębického muzea a brzy budou uveřejněny i v českém jazyce na webových stránkách našeho
Městského muzea.
Za pracovníky Městského muzea v Jaroměři a Muzea Sprzętu
Gospodarstwa Domowego v Ziębicích, Rudolf Havelka
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K A LEN D Á R I U M

15. května

Kinoklub – POHÁDKY PRO EMU
Městské divadlo – Velký sál
19:00 hod.
Pořadatel: MKS

19. května

Výstava B. Smékalová, J. Klemensová
Bastion IV
18:00 hod.
Pořadatel: Bastion IV

16. května

Zpívá celá Jaroměř
Husův sbor CŠSH
19:00 hod.
Pořadatel: MKS

20. května

Třetí slovo - OPRAVA
Městské divadlo – Velký sál
19:00 hod.
Pořadatel: MKS

18. května

Deštivé dny
Městské divadlo – Velký sál
19:00 hod.
Pořadatel: MKS

19. května

Muzejní noc
Výtopna Jaroměř
18 - 24 hod.
Pořadatel: Žel. muzeum, Výtopna Jaroměř

120 let od založení ČRS
Říční a sluneční lázně, ul. Náchodská
08:00 hod.
Pořadatel: ČRS, z.s. Jaroměř MO
31. května

Světový den roztroušené sklerózy
Bylinková zahrada Josefa Kamela
18:00 hod.
Pořadatel: Domov sv. Josefa

I N ZERC E
g

Autobazar KNB v Jaroměři přijme brigádníka/ci na občasnou výpomoc. Volejte tel.: 777 563 333.

g

Sháním od července byt – garsonku nebo 1+1 k pronájmu v Jaroměři. Kontakt 773 635 210.

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

Jiřinky z Hruštiček. Nabízíme sadbu: papriky, rajčata,
okurky, cukety, dýně, bylinky. Zahrada v Hruštičkách
(na trase cyklostezky), tel 736 751 823, 606 027 236.

g

Na veškeré zlato 15 % sleva. Zlatnictví U Kostela Alena Sejtková, nám. ČSA 8 Jaroměř. Telefon 491 812
366. Otevřeno PO – SO.

g

Přijmeme obsluhu čerpací stanice v Černožicích n.
Labem. Plat od 16.500 Kč. Bližší informace na tel. čísle
495 421 332 nebo 495 421 417.

g

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

g

Nabízíme k prodeji 3 stavební parcely Jaroměř na lukrativním místě. Rozloha jedné parcely 1000 m2. Elektrika,
veřejný vodovod a kanalizace. Cena 950 tis. za parcelu.
Informace na telefonu 723 545 407. Volat po 15. hodině.
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UZÁVĚRKY PRO INZERCI:
VŽDY k 1. a 15. dni v měsíci. Dotazy a inzerci ke zveřejnění
zasílejte na adresu: redaktor@jaromer-josefov.cz. Případné
dotazy k inzerci Vám zároveň zodpovíme na telefonu 491
847 162.
Plošnou inzerci zasílejte ve formátu pdf. nebo jpg. Platný
ceník inzerce naleznete na našich webových stránkách
www.jaromer-josefov.cz.
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POZVÁNKY

POZVÁNKY

