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KVĚTEN

Hřebejkova filmová trilogie Zahradnictví – první díl „Rodinný přítel“ v kinech již od 27. 4.!
Jaroměř i Josefov jsou často vyhledávaným rájem filmařů.
Naše město si na podzim roku 2016 vybral k natáčení své filmové trilogie i slavný český režisér Jan Hřebejk, který již léta
úzce spolupracuje s neméně významným filmovým scénáristou Petrem Jarchovským. Tuto silnou dvojici doplnil zkušený
producent Viktor Tauš, se svojí společností FogʼnʼDesire Films,
a celý projekt byl již od začátku předurčen k úspěchu. Štáb trilogie měl v Jaroměři tři filmové zastávky, při nichž si ve filmu
zahráli mnozí z obyvatel města. Na Slavnostním galavečeru 2016 předali pánové Petr Jarchovský a Viktor Tauš ocenění občanům za přínos
městu v oblasti kultury.
Město Jaroměř se stalo partnerem trilogie, znak města tak najdete na filmových plátnech prvního dílu "Rodinný přítel". Tvůrcům trilogie
přejeme jen kladné recenze a divákům příjemný filmový zážitek.
foto: archiv Zahradnictví
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Vážení čtenáři,

začátek května je vždy spojen s rozkvětem, už
samotná etymologie slova tomu napovídá, a i
když to venku stále nevypadá na pořádné jaro
a hlavně teplo, všichni napjatě doufáme ve svit
sluníčka, které prohřeje zem. Původně nazývaný měsíc Máj (květen se používá od roku 1805),
který používáme snad už jen knižně, s sebou
nesl mnoho tradic a oslav spojených s láskou,
stavěním májek a pálením čarodějnic. Tyto tradice se drží už od 13. století a je obdivuhodné,
že i my ve století 21. tyto tradice dodržujeme,
i když pro nás mají jiný význam než pro naše
předky.
Do ruky se Vám dostalo výjimečné číslo Zpravodaje, a to hlavně z důvodu jeho rozšíření. V
tomto čísle se, kromě jiného, můžete dočíst o
kompletní zprávě Městských vodovodů a kanalizací s.r.o. Jaroměř, kde se můžete přesvědčit
nejen o nákladech, výnosech, ale i spoustě zajímavých statistik. Důležitou částí tohoto čísla
je také Vyhláška o veřejném pořádku a nočním
klidu, která je spolu s přílohami, nejdelší částí
tohoto čísla, zvláště proto, že jsme Vám chtěli
přinést kompletní a úplnou zprávu o těchto důležitých informacích, které by měl každý znát a
vědět. Dále si můžete přečíst určitě spoustu zajímavých školních článků, o kulturních akcích a
událostech. Vše stojí za přečtení.
Neméně důležitou zprávou se stává i fakt, že
už tento týden se do kin dostává film Zahradnictví – Rodinný přítel od uznávaného režiséra
Hřebejka. V tomto filmu se zapojilo i mnoho občanů Jaroměře, pro které bude určitě zajímavé
vidět sebe samotné na plátnech kin. Tvůrcům
určitě přejeme mnoho spokojených diváků a
Vám zcela určitě příjemný filmový zážitek.
Na závěr Vám chci popřát krásné, jarem provoněné, dny. Užijte si „Filipojakubskou noc“ neboli
pálení čarodějnic, protože noc z 30. dubna na
1. května je považována za magickou. Užijte si
také dvakrát po sobě prodloužený víkend a nezapomeňte se usmívat, protože s úsměvem jde
všechno líp.
Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
tel.: 491 847 162
e-mail: redaktor@jaromer-josefov.cz
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U po zor nění

V sobotu 13. května 2017 proběhne svoz nebezpečného odpadu. Harmonogram svozu je uveden ve svozovém kalendáři, na městských webových stránkách
nebo na facebooku Města Jaroměř.
Ing. Alena Kotlandová, referentka odboru životního prostředí

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Městský úřad Jaroměř ve spolupráci s firmou Marius Pedersen a.s. pořádá v sobotu 13. května 2017 sběr nebezpečných odpadů

Harmonogram svozu:

ul. Nádražní - ul. Sv. Čecha
ul. Žižkova (parkoviště u nádraží)
ul. Rybalkova - Na Zavadilce
ul. Alšova - ul. Jiráskova (u separačních nádob)
ul. Smetanova - ul. Pionýrská (u prodejny COOP)
ul. Na Obci (u prodejny Labe)
ul. Slovenská
ul. Národní (u Nemocnice)
ul. Růžová
ul. Obránců Míru
ul. V Hruštičkách - Do Končin
ul. Na Úpě (u separačních nádob)
Josefov - (u Elfy)
ul. Hofmeisterova (u prodejny)
Semonice (u bývalé hospody)
Jezbiny (u prodejny)

09.00 hod.
09.15 hod.
09.30 hod.
09.45 hod.
10.00 hod.
10.30 hod.
10.45 hod.
11.00 hod.
11.15 hod.
11.30 hod.
11.45 hod.
12.00 hod.
13.45 hod.
14.00 hod.
14.45 hod.
15.00 hod.

Harmonogram včetně stanovišť a času jsou též uvedeny ve svozovém
kalendáři na rok 2016.

Sbírané druhy odpadů:
• akumulátory, fotochemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, tmelů
a lepidel, hydroxidy, kyseliny, detergenty, rozpouštědla, postřiky,
pesticidy, baterie, oleje, léky, mastné hadry, obaly znečištěné nebezpečnými látkami
Občané v den svozu vyčkají na stanovišti příjezdu vozidla firmy Marius
Pedersen a.s. a osobně předají odpad pověřeným pracovníkům. V případě, že tak neučiní a odpad volně odloží, vystavují se stíhání ze založení „černé skládky“.
Při svozu nebezpečného odpadu neodevzdávejte vysloužilé chladničky, televize a další elektrospotřebiče, ani úsporné žárovky a zářivky.
Ty můžete odevzdat v průběhu roku ve Sběrném dvoře v Jaroměři.
Od 8 - 12 hod. bude pro občany Jaroměře přistaven na sběrném dvoře
kontejner na odložení odpadů obsahujících azbest (eternit).
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ZPRÁVY Z M ĚSTSK ÉH O Ú Ř A D U
O d č e r v n a 2 0 1 7 n a s tá v a j í změny v r e gi st r aci vo zi del
Od 01.06.2017 nabývá účinnosti novela zák. č. 56/2001
Sb., která mimo jiné bude umožňovat provádět změny
v registru vozidel na kterémkoliv úřadě a lidé již nebudou muset cestovat desítky nebo stovky kilometrů, aby
na sebe zaregistrovali zakoupené vozidlo.
Další velkou změnou bude možnost dokončit převod vozidla v případě, že kupující nebo prodávající nespolupracuje
a nemá zájem provést změnu v registru vozidel. Jedná se o
tzv. nucenou registraci vozidla, kdy úřad bude muset na
základě oznámení např. prodávajícího vyzvat kupujícího,
aby v předepsané lhůtě předložil doklady a vozidlo na sebe
zaregistroval. V případě, že tak neučiní, bude převod proveden bez jeho přítomnosti a budou vydány nové doklady

k vozidlu.
Současně se výše uvedenou novelou zákona prodlužuje
platnost evidenční kontroly na 30 dnů.
Nově také nebude vyžadována ekologická likvidace u přípojných vozidel (přívěsů). U ostatních vozidel bude dále
požadováno předložení protokolu o ekologické likvidaci
nebo nově potvrzení o zničení vozidla, které bude vydáno
Policií ČR, Hasičským záchranným sborem ČR nebo obdobným orgánem jiného státu.
Občany bychom chtěli na základě těchto změn upozornit,
že se mohou prodloužit čekací doby pro vyřízení jejich žádostí a na možnost objednat se přes internet na konkrétní
čas.
Odbor dopravy a silničního hospodářství

V ý s t av b a v u lic i Na Klo uzkově

Výstavba veřejné kanalizace a výměna vodovodního
řadu v ulici Na Klouzkově.
Město Jaroměř plánuje provést v letošním roce výstavbu
veřejné kanalizace a výměnu vodovodního řadu v ulici Na
Klouzkově v Jaroměři. V rámci výstavby veřejné kanalizace
se jedná o vybudování nové splaškové kanalizace včetně
kanalizačních přípojek, a to až po hranice soukromých pozemků. V rámci výměny vodovodního řadu se jedná o výměnu stávající vodovodní sítě z důvodu nevyhovujícího
technického stavu. V rámci výměny bude provedeno napojení stávajících i nových vodovodních přípojek.
Předpokládané zahájení prací bude počátkem měsíce května a plánované dokončení pak nejpozději do konce měsíce srpna 2017. Zhotovitelem celé akce bude společnost
STAVOKA Hradec Králové, a.s., která zvítězila ve výběrovém

Č á s t e č n á u zav ír k a s iln ice I/33

Vyjádření k částečné uzavírce silnice I/33 a k dopravnímu opatření.
Důvodem uzavírky je oprava živičného krytu v ulici
Hradecká, na silnici I/33. Práce budou povoleny po polovinách s objízdnou trasou.
Objízdná trasa bude vedena z kruhového objezdu u Lidlu
vpravo, ulicí Žižkovou a Nádražní, dále Sv. Čecha na kruhový objezd Na Špici, kde se doprava opět napojí na silnici
I/33.
Uzavření silnice ve směru do HK se dotkne zastávky BUS
„Na Špici“, která bude dle vyjádření KÚ HK po dobu částečné uzavírky přemístěna.
20. 4. – 28. 4.
29. 4. – 1. 5.
6. 5. – 8. 5.
9. 5.
10. 5. – 12. 5.

bourací práce
frézování živice, provedení výsprav, pokládka asfaltových vrstev
frézování živice, povedení výsprav a pokládka druhé půlky vozovky
řezání a zalití
vodorovné dopravní značení

řízení.
S ohledem na charakter ulice Na Klouzkově jsme si vědomi,
že předmětné stavební práce značně zkomplikují provoz
po této komunikaci. Příjezd k jednotlivým dotčeným rodinným domům bude řešen se zástupcem zhotovitele v závislosti na postupu stavebních prací.
Po dokončení výstavby kanalizace a výměny vodovodního
potrubí bude v návaznosti provedena pokládka elektrických kabelů, včetně kabelů veřejného osvětlení.
Zájmem všech zúčastněných je, aby tímto značným zásahem pro všechny obyvatele ulice Na Klouzkově byly tyto
nezbytně nutné práce provedeny v co nejkratším možném
termínu s maximální možnou návazností. Tímto ovšem nevylučujeme případné možné komplikace, za které se předem omlouváme.
Ing. Jiří Mikulka, odbor majetku města
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V ý r oč n í zp rá v a Mě s ts k ý ch vodovodů a kanal i zací s. r. o. Jar om ěř
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016
I. Hospodářský výsledek
VÝNOSY
2016
34,524 mil. Kč

2015
31,110

2014
30,682

2013
30,857

Otevřenost a transparentnost směrem k veřejnosti, k zakladateli (město Jaroměř), k valné hromadě, k dozorčí radě, považujeme za velmi důležitou. Proto se společnost k účetní a daňové prověrce sama hlásí, absolvuje ji každoročně, a zpráva
o prověrce účetní závěrky je pravidelnou přílohou roční účetní závěrky.

Zpráva auditora o prověrce účetní závěrky za rok 2016 je již
třetí takovou zprávou od nástupu současného jednatele v roce
2014. Vyplývá z ní, že účetní závěrka společnosti i za rok 2016
poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a výsledku hospodaření. Prověrka proběhla bez výhrad.

Výnosy v roce 2016 o 3,414 mil. Kč překročily výnosy předchozího roku. Projevila se v nich jednak vyšší cena vodného a stočného, jednak vyšší fakturace spotřebované vody.
Fakturované množství vody posledních čtyř let ukazuje, že
v letech 2013 a 2014 dosáhla spotřeba vody v Jaroměři svého dna (v obou letech 644 tis. m3) a od té doby mírně roste III. Základní údaje
(2015: 652 tis. m3; 2016: 674 tis. m3).
• cena vody 2016:
NÁKLADY
VODNÉ
STOČNÉ
2016
2015
2014
2013
CELKEM
31,200 mil. Kč 29,256
29,344
33,625

bez DPH
19,130
24,348
43,478

vč. DPH
22,- Kč/m3
28,- Kč/m3
50,- Kč/m3

(Pozn.: hodnoty 2016 a 2015 vč. uhrazené daně z příjmu práv- Cena vody v roce 2016 byla o 2 Kč/m3 vyšší než v roce 2015.
Jeden litr pitné vody v Jaroměři stál 5 haléřů.
nických osob; 2016: 457 tis. Kč, 2015: 123 tis. Kč)
Náklady za celý rok 2016 byly opět hluboko pod úrovní kritic- Počet obyvatel zásobovaných vodou:
15.261
kého roku 2013, avšak oproti předchozím dvěma letům byly
99 km
již cíleně vyšší, po očištění o uhrazenou daň z příjmů celkem • délka vodovodní sítě (bez přípojek):
•
počet
vodovodních
přípojek:
3.143
o 1,610 mil. Kč. Do provozu vodárenských zařízení bylo smě•
počet
vodoměrů:
3.611
řováno více finančních prostředků, byl pořízen nový čistící
vůz na čištění kanalizací, přijata dvoučlenná posádka čistícího vozu, což si vyžádalo nové provozní náklady, především na • počet obyvatel trvale bydlících v domech napojených na
kanalizaci:
12.489
pohonné hmoty, odpisy, údržbu, silniční daň, mzdy, odvody
•
délka
kanalizační
sítě
(bez
přípojek):
50 km
z mezd aj., více prostředků oproti minulým letům bylo uvolně•
počet
kanalizačních
přípojek:
1.840
no do servisu, oprav a údržby strojů, zařízení, vozového parku,
pracovní techniky nebo např. do oprav kanalizace v Josefově.
6 (vrty Starý Ples,
V součtu let 2014-2016, za působení stávajícího jednatele, • počet zdrojů podzemní vody:
Úpa,
Dolce
J6
+
J6a,
studny
Velichovská
+
JCO)
společnost vůči roku 2013 v nákladech ušetřila 11,075 mil.
•
kapacita
zdrojů
podzemní
vody:
85,3
litrů/vteřiKč; po očištění této sumy o vliv nižšího nájemného za pronajanu; 2,690 mil. m3/rok
tý majetek a vliv uhrazené daně z příjmů společnost v součtu
let 2014-2016 vůči roku 2013 v provozních nákladech reálně
• počet úpraven vody:
3 (ÚV Starý Ples,
ušetřila 7,566 mil. Kč.
ÚV Úpa, ÚV Dolce)
• počet vodojemů:
5
(Zaloňov,
HOSP. VÝSLEDEK
Josefov, Rasošky, Jasenná, Nový Ples)
2016
2015
2014
2013
• kapacita vodojemů:
2.060 m3
3,324 mil. Kč
1,853
1,338
-2,768
(Pozn.: hodnoty 2016 a 2015 po zdanění; 2014 a 2013 daňová
povinnost nevznikla)
V roce 2016 došlo k dalšímu zlepšení hospodářského výsledku, meziročně o 1,806 mil. Kč (před zdaněním). Díky kladnému hospodaření společnost v průběhu celého roku 2016 bez
problémů financovala své provozní potřeby, řádně a včas plnila veškeré finanční závazky, včetně pravidelné měsíční úhrady
nájemného na účet města Jaroměře. K 31.12.2016 společnost
evidovala nerozdělený zisk minulých let ve výši 1,416 mil. Kč.
II. Prověrka účetnictví

Přestože společnost jako tzv. malá účetní jednotka dle zákona
o účetnictví nepodléhá povinnému auditu účetnictví, dobrovolně se k němu hlásí. Vedení společnosti považuje průběžnou
prověrku účetnictví a daní během roku a závěrečnou prověrku
roční účetní závěrky a vyjádření auditora, za důležitý prvek
transparentního hospodaření městem vlastněné společnosti.

•
•

hodnota pronajatého infrastrukturního majetku:
408.208 tis. Kč
nájemné zaplacené v r. 2016 za pronajatý majetek:
6.000 tis. Kč

IV. Fakturace vody, kvalita vody

Fakturace vody odběratelům (fakturováno):
VODNÉ
STOČNÉ
SRÁŽK. VODA
CELKEM

673,7 tis. m3
593,6 tis. m3
232,9 tis. m3

12.832,7 tis. Kč (bez DPH)
14.031,6 tis. Kč
5.659,6 tis. Kč

1.500,1 tis. m3 32.523,8 tis. Kč

Rozbory a kvalita vody:

V souladu s příslušnou legislativou provádí odborně způsobilá
akreditovaná laboratoř pravidelné rozbory vody. Je prováděna
jednak pravidelná provozní kontrola jakosti všech zdrojů
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pitné vody, jednak pravidelná kontrola jakosti pitné vody ve
vodovodní síti. Při ní se zjišťuje dodržení limitních hodnot
všech ukazatelů stanovených orgánem ochrany veřejného
zdraví, kontrolují se mikrobiologické, fyzikální a chemické
ukazatele. Při kontrole jakosti pitné vody jsou rozbory prováděny střídavě na různých místech celé vodovodní sítě, u konečných odběratelů, tzv. na kohoutku. V roce 2016 bylo provedeno více než sto rozborů vody.

Hodnota EO:
• projektovaná kapacita ČOV:
• využití ČOV v roce 2016:

35.000 EO
6.025 EO

Počet EO (ekvivalentních obyvatel) je souhrnný ukazatel, který charakterizuje velikost čistírny. Jak je uvedeno výše, projektovaná kapacita ČOV je 35.000 EO. Skutečně dosahovaná
hodnota EO byla v roce 2016 nízká, od roku 2014 má mírně
rostoucí trend. Stále však platí, že využití ČOV je trvale velmi
Dlouhodobě prováděné rozbory vody dokládají, že zdejší pod- nízké, ČOV je naddimenzovaná.
zemní zdroje vody dávají velmi kvalitní vodu. Pitná voda, která
je vodovodem distribuována konečným odběratelům, splňuje Dodržování limitů vypouštěných vod:
veškeré zákonem stanovené hygienické a mikrobiologické liV průběhu celého roku 2016 vykazovala ČOV velmi dobrý čismity a trvale vykazuje parametry kvalitní pitné vody.
tící efekt ve všech sledovaných parametrech. Z pohledu zákona o poplatcích za vypouštění odpadních vod byly vypouštěné
PH pitné vody a její tvrdost:
vyčištěné vody ve všech hodnotách podlimitní a nepodléhaly
• pH pitné vody se pohybuje v rozmezí 7,1–7,5 (normované zpoplatnění.
rozmezí je 6,5–9,5);
• tvrdost vody na pětistupňové škále (<0,5 až >3,76 VII. Pohledávky, dlužníci
mmol/l) se pohybuje v rozmezí 3,3–4,7 mmol/l (tvrdá až
velmi tvrdá voda).
a) pohledávky ve lhůtě splatnosti:
• 4.620 tis. Kč – běžné pohledávky ve 14denní splatnosti.
V. Přípojky, vodoměry, poruchy, opravy a údržba
Přípojky:
V roce 2016 bylo vybudováno 13 nových vodovodních přípojek (6 Jaroměř, 7 okolní obce) a 3 kanalizační přípojky
(Jaroměř).
Vodoměry:
Bylo osazeno 35 nových vodoměrů. Náklady na údržbu a opravy vodoměrů činily 101 tis. Kč.

b) pohledávky do 90 dnů po lhůtě splatnosti:
• 483 tis. Kč – pohledávky, u nichž jsou odběratelé ve skluzu
s placením; řešeno upomínkami, telefonáty, osobním jednáním, přerušením dodávky vody apod.

c) pohledávky od 3 do 12 měsíců po lhůtě splatnosti:
• 740 tis. Kč – pohledávky v řešení právníka, tzn. jsou buď v
soudním projednávání, nebo je na ně vydán platební rozkaz, exekuce, či existuje jiná forma právního zajištění.

Poruchy na síti:
d) pohledávky nad 12 měsíců po lhůtě splatnosti:
Bylo řešeno 34 poruch na vodovodní síti (27 v Jaroměři,
• 345 tis. Kč – pohledávky v řešení právníka, viz výše.
7 v okolních obcích), na kanalizační síti žádná, celkem tedy
bylo o 12 poruch více (+55 %) než v roce 2015. Jednalo se
Pohledávky k 31.12.2016 činily 6.189 tis. Kč. Oproti předo běžné typy poruch, jako jsou zlomy litinového potrubí nebo
chozímu roku mírně stouply (+5,2 %), což byl především důprasklé potrubí vodovodní přípojky.
sledek zvýšení ceny vodného a stočného, nicméně ve vnitřní
struktuře pohledávek došlo k zásadní změně. Téměř o poloviOpravy a údržba:
nu klesl objem pohledávek do 90 dnů po lhůtě splatnosti, tedy
Náklady na opravy a údržbu činily celkem 1.539 tis. Kč (z toho těch, které jsou řešeny operativně upomínkami, telefonáty,
vodovody: 249 tis. Kč; kanalizace: 826 tis. Kč; ČOV: 373 tis. Kč; osobním jednáním apod., a naopak velmi podstatně, o více než
ostatní: 91 tis. Kč). V průběhu roku 2016 byla kromě oprav 100 %, vzrostl objem pohledávek nad 90 dnů po splatnosti,
výše uvedených poruch, a kromě montáží přípojek prováděna které jsou již řešeny soudně. Dlužníkům tak byl během roku
běžná provozní údržba vodovodní sítě, úpraven vody, opravy 2016 vyslán zřetelný signál, že dluhy starší než 3 měsíce jsou
drobných závad u odběratelů, výměna cejchovních vodoměrů. předávány právníkovi a vymáhány soudní cestou.
Neoddělitelnou činností byla, jako každý rok, součinnost technických pracovníků při přípravě a realizaci investičních akcí VIII. Závěr – shrnutí
a v neposlední řadě vytyčování podzemních vedení.
Společnost Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř v
Čerpání vody, její úprava, jímání i distribuce, stejně jako od- roce 2016
vádění, čištění a vypouštění odpadních vod, vše probíhalo
řádně a bez omezení. Současně s tím bez jakéhokoliv omezení • řádně a včas plnila všechny úkoly v oblasti dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, stejně jako
probíhalo také odstraňování vzniklých poruch na vodovodní
v oblasti oprav a údržby pronajatého infrastrukturního
a kanalizační síti. Společnost v roce 2016 řádně plnila všechny
majetku,
úkoly, ať už z hlediska kvality, personálu nebo času.
• třetí rok po sobě docílila výrazně kladného hospodářskéVI. Čistírna odpadních vod
ho výsledku,
• bez problémů financovala své provozní potřeby a řádně
• kapacita ČOV: 2.190 tis. m3/rok; (= 6.000 m3/den)
plnila veškeré finanční závazky, včetně pravidelné měsíč• množství čištěných vod 2016: 1.189 tis. m3; (= 3.258 m3)
ní úhrady nájemného na účet města Jaroměře,
Množství čištěných odpadních vod v roce 2016 bylo o 33 tis. • vedla účetnictví způsobem, který věrně zobrazuje veškeré skutečnosti a jeho prověrka proběhla bez výhrad.
m3 (2,7 %) nižší než v 2015. K výraznému meziročnímu propadu nedošlo, ve všech čtvrtletích byl však přítok znečištění
na ČOV nižší než ve stejných obdobích roku 2015.

V Jaroměři dne 10. 4. 2017, Ing. Jan Karpíšek, jednatel
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V y hl á š ka o ve ře jn é m p o řádku a noční m kl i du
Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku a nočním
klidu.
Novelizací zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném
znění, došlo k úpravě ustanovení týkajících se nočního klidu.
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.

Před uvedenou novelizací mohla obec obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) nebo rozhodnutím vydaným na
základě obecně závazné vyhlášky stanovit případy, při nichž
byla doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.
Novelizací obce ztratily možnost udělování výjimek z doby
nočního klidu prostřednictvím rozhodnutí příslušného orgánu obce.
S účinností od 01.10.2016 mohou obce stanovit výjimečné
případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo žádnou, pouze vyhláškou. Podle výkladové praxe
Ústavního soudu a dozorového orgánu Ministerstva vnitra ČR
je výjimečnost spatřována v akcích tradičních (historických
- např. Svatováclavská pouť), nebo s nadregionálním významem (např. festival Brutal Assault).
Z tohoto důvodu vznikla potřeba úpravy stávající vyhlášky
č. 1/2011 o veřejném pořádku a vzhledu města. Již od srpna
2016 probíhaly odborné konzultace k dané problematice se
zástupci dozorového orgánu Ministerstva vnitra ČR.
V rámci konzultací bylo městu doporučeno:

• rozdělit vyhlášku na 2 samostatné vyhlášky s tím, že jedna bude řešit noční klid a druhá veřejný pořádek,
• vycházet ze stávajícího znění vyhlášky č. 1/2011, o veřejném pořádku a vzhledu města, s tím, aby do nových
vyhlášek byla promítnuta aktuální opatření potřebná
k zabezpečení veřejného pořádku (zapracovat podněty
od Policie ČR, Městské policie Jaroměř, Komise k projednávání přestupků, orgánu sociálně právní ochrany dětí),
• z vyhlášky vyjmout ustanovení, která jsou upravena platnými právními předpisy (např. zákonem o přestupcích,
zákonem na ochranu zvířat proti týrání, zákonem o pozemních komunikacích atd.),
• zabývat se vyhláškou upravující noční klid v prvním
čtvrtletí roku 2017, kdy dozorový orgán předpokládal
ustálení výkladové praxe.

Na jednání Zastupitelstva města Jaroměře dne 13.12.2016
byl předložen návrh vyhlášky č. 4/2016, o veřejném pořádku.
Vzhledem k četným dotazům a připomínkám ze strany zastupitelů města bylo navrženo a schváleno předložený materiál
odložit, připomínky zastupitelů projednat na pracovním jednání konaném dne 08.02.2017 a následně předložit opětovně
ke schválení na řádné jednání.
Na uvedené pracovní jednání zastupitelů byl předložen nejen
návrh vyhlášky o veřejném pořádku, ale i pracovní návrh vyhlášky č. 1/2017, o nočním klidu.
Před projednáním na řádném zasedání Zastupitelstva města se k návrhům rovněž vyjadřoval Výbor pro bezpečnost
a pořádek, který je poradním orgánem Zastupitelstva města.
V tomto Výboru má své zástupce Policie ČR, Městská policie Jaroměř a orgán sociálně právní ochrany dětí. Výbor pro
bezpečnost a pořádek doporučil zastupitelům obě vyhlášky
schválit. Zároveň byly návrhy zaslány k předběžnému vyjádření dozorovému orgánu Ministerstva vnitra ČR. Dozorový

orgán neshledal problém v zákonnosti navržených vyhlášek.

Dne 11.04.2017 Zastupitelstvo města Jaroměře schválilo usnesením č. 0118-02-2017-OOVV-ZM Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016, o veřejném pořádku a usnesením
č. 0119-02-2017-OOVV-ZM Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2017, o nočním klidu. Dne 12.04.2017 byly obě vyhlášky
vyvěšeny na úřední desce (tzv. vyhlášení) a nabývají účinnosti
15. dnem po dni vyhlášení (tj. 27.04.2017).
Již v průběhu schvalovacího procesu byly položeny zajímavé
otázky a dotazy k uvedeným vyhláškám:
Může být pořádána akce, která není uvedena či vyjmenována ve vyhlášce o nočním klidu?
Akce nevyjmenované ve vyhlášce mohou být pořádány a mohou probíhat klidně celou noc, pouze od 22. do 6. hodiny nesmí svým průběhem rušit zákonem stanovenou dobu
nočního klidu.
Jak má být postupováno v případě, že pořadatel má zájem
o zařazení pořádané akce do vyhlášky o nočním klidu?

Při stanovení akcí uvedených ve vyhlášce o nočním
klidu bylo vycházeno z udělených výjimek za období let 2014,
2015 a 2016 (do 30.09.2016). Zároveň byla posuzována výjimečnost akcí definovaná Ústavním soudem a dozorovým orgánem Ministerstva vnitra ČR a jejich obhajitelnost ze strany
města.
Pořadatel akce má možnost se dostavit na Městský úřad
Jaroměř, Odbor organizační a vnitřních věcí se svou žádostí.
V této žádosti bude muset uvést o jakou akci se jedná a v čem
je její výjimečnost. Na základě této žádosti, jejího posouzení a obhajitelnosti výjimečnosti akce bude možné předložit
Zastupitelstvu města Jaroměře k vyjádření, zda upravit vyhlášku o nočním klidu o uvedenou akci či nikoliv. Vzhledem
k termínům zasedání Zastupitelstva města, nutné předběžné
konzultaci s dozorovým orgánem Ministerstva vnitra a účinností provedené změny vyhlášky (vyhláška nabývá účinnosti
15. dnem po dni vyhlášení – vyvěšení – na úřední desce), je
nutné podat žádost s dostatečným časovým předstihem.
Proč vyhláška o nočním klidu neřeší akce konané mimo
„venkovní“ prostory?

Dle výkladové praxe Ministerstva vnitra ČR byly sokolovny, divadla, kulturní domy a obdobné prostory za účelem pořádání akcí kolaudovány podle zvláštních právních
předpisů. Kolaudační či jiné rozhodnutí by mělo obsahovat
podmínky (opatření proti hlučnosti), za kterých mohou být
v těchto prostorách akce pořádány. Z tohoto důvodu nejsou
uvedené prostory zahrnuty do vyhlášky.

Jak byl stanoven prostor vymezený v článku 4 vyhlášky
o veřejném pořádku, na kterém je omezena konzumace
alkoholických nápojů a jsou stanovena pravidla pohybu
psů?
Bylo vycházeno ze stávající vyhlášky z roku 2011,
která byla schválena Zastupitelstvem města Jaroměře na
zasedání dne 19.05.2011. K tomu, zda zachovat stávající vymezení prostoru, se v rámci jednání Výboru pro bezpečnost
a pořádek vyjadřovali vedoucí Obvodního oddělení →
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→ Jaroměř (Policie ČR), velitel Městské policie Jaroměř, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad
Jaroměř, předsedkyně Komise pro projednávání přestupků,
a to s ohledem na své zkušenosti a jimi doposud řešené případy. Všichni výše uvedení doporučili zachovat stávající vymezený prostor. Zároveň navrhli jedinou změnu, a to doplnění
o ulici Na Vinicích, a to s ohledem na znovuotevření kulturního domu „Nároďák“.

Další dotazy k uvedeným vyhláškám můžete směrovat na
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Ing. Jiřího Kotlanda, vedoucího Odboru organizačního
a vnitřních věcí (tel.: 491 847 240, email: kotland@jaromer-josefov.cz) nebo Ing. Anetu Kašparovou, zástupkyni
vedoucího Odboru organizačního a vnitřních věcí (tel. 491
847 135, email: kasparova@jaromer-josefov.cz). Na položené
dotazy Vám odpovíme, popř. zajistíme vyjádření kompetentního orgánu. Opakující se dotazy uveřejníme v Jaroměřském
a Josefovském zpravodaji.
Ing. Jiří Kotland, vedoucí OOVV

O b e c n ě z á v a zn á v y h lá š k a č. 1/2017 o noční m kl i du

Zastupitelstvo města Jaroměř se na svém zasedání dne
11.04.2017 usnesením č. 0119-02-2017-OOVV-ZM usneslo
vydat na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení §
10 písm. b) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).
Čl. 1 Předmět a cíl
Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů,
při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než
stanoví zákon.

Čl. 2 Vymezení nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 do 6.00 hodiny (§ 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů). V této době je každý povinen zachovat
klid a omezit hlučné projevy.
Čl. 3 Výjimky z doby nočního klidu

1. Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od
24.00 do 6.00 hodiny v době konání těchto oslav a tradičních veřejnosti přístupných akcí:

a) v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu pálení
čarodějnic,
b) Setkání v trávě (jedna noc ze soboty na neděli),
c) ve dnech konání sportovních akcí na úrovni mistrovství republiky a nadnárodních soutěží na území města
Jaroměř, a to maximálně 3 akce během roku

2. Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 2.00
do 6.00 hodiny v době konání těchto oslav a tradičních veřejnosti přístupných akcí:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu oslav příchodu nového roku,
b) festival Festnefest (jedna noc ze soboty na neděli)
- zkrácení doby nočního klidu se vztahuje pouze na
Masarykovy sady v Jaroměři,
c) Setkání rodáků (jedna noc ze soboty na neděli) – zkrácení doby nočního klidu se vztahuje pouze na areál
hasičské zbrojnice v Semonicích,
d) fotbalový turnaj Babylon cup (dvě noci: z pátku na sobotu a ze soboty na neděli) – zkrácení doby nočního
klidu se vztahuje na část města Jaroměř,
e) Josefovská slavnost (jedna noc ze soboty na neděli) –
zkrácení doby nočního klidu se vztahuje na část města
Josefov.

3. Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 3.00
do 6.00 hodiny v době konání těchto tradičních veřejnosti

přístupných akcí:
a) Gladiator Race Afterparty (jedna noc ze soboty na
neděli),
b) Freezefest (dvě noci: z pátku na sobotu a ze soboty na
neděli),
c) festival Brutal Assault (čtyři noci: ze středy na čtvrtek, čtvrtka na pátek, z pátku na sobotu, ze soboty na
neděli), Zkrácení doby nočního klidu se v uvedených
případech odst. 3 písm. a) a c) vztahuje pouze na část
města Josefov.
d) Svatováclavská pouť (tři noci: ze čtvrtka na pátek,
z pátku na sobotu a ze soboty na neděli) – zkrácení
doby nočního klidu se vztahuje pouze na prostor Na
Valech v Jaroměři.

4. Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 5.00
do 6.00 hodiny v době konání těchto tradičních veřejnosti
přístupných akci:
a) Špitál Art (dvě noci: z pátku na sobotu a ze soboty na
neděli),
b) Coolhunters open air Josefov s Evropou 2 (dvě noci:
z pátku na sobotu a ze soboty na neděli). Zkrácení
doby nočního klidu se v uvedených případech vztahuje
pouze na část města Josefov.

5. Pořadatel veřejnosti přístupné akce uvedené v odst.
1 písm. b) – c), v odst. 2 písm. b) – e), v odst. 3 písm. a) –
d), v odst. 4 písm. a) – b) je povinen oznámit nejméně 15
dnů před jeho konáním Městskému úřadu Jaroměř:
a) jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická
osoba, název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby,
která za tuto právnickou osobu jedná,
b) označení druhu podniku, dobu a místo konání včetně
údaje o jeho počátku a ukončení.

6. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených
v odst. 1 až 4 tohoto článku (pokud není konkrétní termín
již uveden), bude zveřejněna Městským úřadem Jaroměř
na úřední desce města minimálně 5 dnů před datem
konání.

Čl. 4 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.
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O b e c n ě z á v a zn á v y h lá š k a č. 4/2016 o veř ej ném poř ádku
Zastupitelstvo města Jaroměř se na svém zasedání dne
11.04.2017 usnesením č. 0118-02-2017-OOVV-ZM usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a c) a v souladu s §
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a dále § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“).

Čl. 1 Předmět a cíl
1. Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které mohou narušovat veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, majetku
a mravního vývoje dětí a mládeže, vytváření kulturního
a estetického vzhledu města nebo které mohou poškozovat životní prostředí a veřejnou zeleň.
2. Cílem této vyhlášky je vytvořit opatření směřující k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako
stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků města, vytváření příznivých podmínek pro život ve
městě, mravního vývoje dětí a mládeže, vytváření kulturního a estetického vzhledu města a k ochraně životního
prostředí a veřejné zeleně.
3. Za činnosti, které by mohly narušovat veřejný pořádek
ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, majetku a mravního vývoje dětí a mládeže,
vytváření kulturního a estetického vzhledu města nebo
které mohou poškozovat životní prostředí a veřejnou zeleň se považuje:
a) poškozování veřejné zeleně,
b) používání zábavní pyrotechniky,
c) konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství nebo zdržování se s otevřenou lahví nebo
jinou nádobou s alkoholickým nápojem na veřejném
prostranství (dále jen „konzumace alkoholických
nápojů“),
d) volný pohyb psů na veřejných prostranstvích.
Čl. 2 Ochrana veřejné zeleně
1. Na plochy veřejné zeleně je zákaz vjíždění a stání motorových vozidel a jejich přípojných vozidel bez souhlasu
vlastníka.
2. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno stanovat bez souhlasu vlastníka.
Čl. 3 Pravidla pro používání pyrotechnických výrobků

1. Zakazuje se používání zábavní pyrotechniky na celém
území města Jaroměře.

2. Zákaz se nevztahuje:
a) na dny státem uznaných svátků
b) dále na dny: 30. dubna, 5. prosince a 31. prosince.
c) Městský úřad Jaroměř může na základě žádosti udělit
výjimku ze zákazu ve smyslu čl. 3 odst. 1 této vyhlášky).

Čl. 4 Omezení konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

1. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na níže vymezených veřejných prostranstvích:

a) Vnitřní prostor města vymezený ulicemi Nádražní,
Jezbinská, Hradecká, Bezručova, Česká, Na Kameni,
Na Cihelnách, Národní, Na Valech, Růžová, Na Vrších,
Obránců míru, Palackého, Na Záchraně, Na Úpě,
Jaromírova, V Zahradách, Na Matysáku, Na Ptákách,
Ruská, Rumunská a 5. května. Dále ulice Na Vinicích,
Královédvorská po křižovatku s ulicí Na Žižkově,
Moravská, část ulice Slovenská a areál bývalé nemocnice v ulici Národní. Tato veřejná prostranství jsou
graficky znázorněna v příloze č. 1
b) Vnitřní prostor historické části Josefova vymezený
ulicí Okružní, dále ulice Zdeňka Němečka, 5. května, Tyršova ulice po křižovatku s ulicí Novoměstská,
Rudé armády po křižovatku s ulicí Vodárenská, ulice
Vodárenská, veřejná prostranství v areálu ZŠ Josefov
a veřejná prostranství v areálu podzemních chodeb.
Tato veřejná prostranství jsou graficky znázorněna
v příloze č. 2.
c) V části města Jezbiny a Semonice - ulice Hradecká
a dále tato pozemní komunikace až po konec části
města Semonice. Tato veřejná prostranství jsou graficky znázorněna v příloze č. 3.

2. Zákaz se nevztahuje:
a) na restaurační zahrádky a předzahrádky, které jsou
součástí provozoven, kde je provozována hostinská
činnost, v rámci jejich provozní doby
b) na veřejná prostranství ve dnech 31. prosince a 1. ledna kalendářního roku,
c) na veřejná prostranství v době konání tradičních veřejnosti přístupných akcí, a to dle obecně závazné vyhlášky města o nočním klidu.
3. Městský úřad Jaroměř může na základě žádosti udělit výjímku ze zákazu ve smyslu čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 5 Pravidla pohybu psů na veřejném prostranství

1. Na veřejných prostranstvích vymezených v čl. 4 odst.
1 písm. a), b) a c) a současně v příloze č. 1, 2 a 3 je možný
pohyb psů pouze na vodítku. Pes musí být veden na vodítku u nohy fyzické osoby tak, aby se při míjení jiných osob
a vedených psů nebo jiných zvířat nemohl s nimi dostat
do kontaktu.
2. Pravidlo stanovené v odst. 1 se nevztahuje na psy služební a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací
a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení

1. Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti stanovené
zvláštními právními předpisy.
2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Jaroměř
č. 1/2011, o veřejném pořádku a vzhledu města, ze dne
20.05.2011.
3. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.
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M at e ř s k á š ko la
Učíme se prožitkem…
V mateřské škole si děti nejen hrají, ale také rozvíjí své znalosti
v nejrůznějších oblastech. Nejedná se jen o přípravu na vstup do
školy, ale také získávání zkušeností pro celý jejich další život. Je
známé, že nejlépe si člověk pamatuje to, co skutečně prožil, co zapojilo jeho emoce. Proto je podstatným obsahem výchovně-vzdělávacího procesu podporovat dítě v tom, aby dokázalo najít skrze
prožitek cestu k porozumění sobě samému, světu a svému místu
v něm.
Velmi zajímavým tématem byla pro děti řemesla a zaměstnání.
Ve školce jsme si hráli na nejrůznější profese a vyzkoušeli si je.
Děti si hrály na architekty, stavitele, konstruktéry a automechaniky, a protože dětská fantazie je bez hranic, vzniklo v naší školce
velké město z papírových krabic a jiných materiálů, včetně několika modelů úplně nových automobilů. Pro děti se jejich vlastní
dílo stalo na chvíli nejlepší hračkou. Také nejmenší Berušky si
vyzkoušely řemeslo, zahrály si na pekaře. Umotaly si a upekly rohlíčky, které pak s velikou chutí snědly. V rámci polytechnické výchovy mají děti k dispozici malou dílničku s ponkem a nářadím, ze
které se často ozývá ťukání kladívka či šroubování vrutů do dřeva.
K této velmi oblíbené činnosti je inspirovala mimo jiné i návštěva
Střední školy řemeslné v Jaroměři, kde se děti setkaly s povoláním
truhláře a také zde navštívili keramickou dílnu. Děti viděly nejen
konečné výrobky v podobě dřevěného nábytku a krásné keramiky, ale také proces, jak dílo vzniká. Děti si sáhly na hlínu a cítily
krásnou vůni dřeva, která se linula celou dílnou. Zde jsme navštívili i budoucí kováře.

Dalším prožitkem byla pro děti dílna s názvem „Dotek ovčí vlny
aneb putování za klubíčkem“. Jednalo se o výukový program, který nás seznámil s dnes již starodávným povoláním přadleny. Děti
viděly proces vzniku vlněných čepic, šál a svetrů od ovčí vlny přes
klubko až po hotový výrobek. Moc se jim líbilo předení na kolovrátku, a hlavně si to měl možnost každý vyzkoušet. Vlastnoručně
vyrobené klubíčko si pak děti mohly odnést.
Formou prožitkového učení jsme se seznámili také s povoláním
zvěrolékaře. Přijali jsme pozvání od MVDr. Čermákové a navštívili
jaroměřskou veterinární ordinaci. Paní doktorka nám ukázala čištění a trhání zubu pejska pod narkózou. Vše nám pečlivě popsala
a děti si mohly poslechnout, jak malému jezevčíkovi ťuká srdíčko. Rentgenové snímky, které jsme měli možnost vidět, byly velice zajímavé a viděli jsme na nich i koťátka v bříšku kočičí mámy.
Nakonec byly děti poučeny, jak se mají zachovat v případě nalezení opuštěného zvířátka a pohladily si želvu, která v ordinaci bydlí.
Možná se pak spousta rodičů divila při příchodu do školky, proč
mají všechna plyšová zvířátka ovázané tlapky obvazy.
Téma povolání a řemesel bylo zajímavé a nabídlo nám spoustu
možností, jak poznávat svět a život kolem nás. Doufáme, že nabyté
zkušenosti budou pro děti přínosem do jejich dalšího života a kdo
ví, třeba jim i takový krátký prožitek pomůže při výběru profese.
Přejeme našim předškolákům, aby pro ně byla i základní škola
plná kladných zážitků. Touto cestou bychom také chtěli poděkovat
všem, kteří nám věnovali svůj čas a ukázali nám, čím je jejich práce zajímavá. A čtenářům přejeme, aby si užili jaro v plném květu.
Kolektiv MŠ Lužická

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

Probdělá Noc s Andersenem.
Noc s Andersenem je akce pořádaná každoročně Klubem dětských knihoven
SKIP a Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Tato akce na podporu čtenářství u dětí a mládeže probíhá
vždy u příležitosti Mezinárodního dne
dětské knihy. První Noc s Andersenem
proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně.
Letošní 17. ročník Noci s Andersenem
byl vyhlášen na pátek 31. března 2017
a “Malá Boženka“ se opět zapojila.
Nocování ve škole se zúčastnili žáci prvních až čtvrtých tříd.
Vše to začalo v pátek okolo 15:30 hod. Do školy přicházelo více
než 190 nadšených nocležníků, kteří se zabydleli ve svých třídách a pak se rychle vydávali po skupinkách za svým programem. Někteří začínali svou cestu pohádkou, kterou nám do školy
přišlo zahrát Loutkové divadlo Maminy Jaroměř, jiní spěchali za

CENTRUM
předměty.

KOLEGIÁLNÍ

PODPORY

pro

přírodovědné

Naše škola se rozhodla zapojit do projektu ROZVOJE KREATIVITY
VE VÝUCE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ, který je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zatraktivnění přírodovědných předmětů pro
žáky základních škol zavedením nových forem výuky přírodních
věd. Přesouvá více aktivit ve výuce na žáky, a to zvyšuje úroveň
jejich zapojení. Prostřednictvím badatelského způsobu výuky
podněcuje zájem žáků o fyzikální zákony, chemické procesy, biologické či enviromentální poznatky.
Jednou z forem, jak tohoto cíle dosáhnout, je vybudování Center
kolegiální podpory pro přírodovědné předměty v každém z krajů naší republiky. Pro náš kraj bude toto centrum umístěno na
Základní škole Boženy Němcové v Jaroměři. Součástí jsou vyučující přírodovědných předmětů, zejména fyziky, chemie a přírodopisu. V první fázi učitelé absolvují řadu školení u lektorů jednotlivých předmětů, jmenovitě u RNDr. Petr Šmejkala, Ph.D., Mgr.
Radovana Mikeše a Mgr. Ivy Loužecké. V druhé fázi uspořádají
vyučující naší školy školení, nebo lépe řečeno pracovní dílny (tzv.

dobrodružstvím do knihovny. Tam se nás hned po příchodu ujaly
paní knihovnice, rozdělily nás do skupinek a mohlo začít pátrání
a luštění. Letošní „Andersenka“ byla totiž věnována Čtyřlístku –
Myšpulínovi, Bobíkovi, Pinďovi a Fifince. Nelehké úkoly se nám
podařilo zdárně vyřešit a čekalo nás překvapení – památeční čtyřlístek, vydaný právě k nocování s Andersenem.
Čas utíkal a my se museli vrátit zpět do školy do svých tříd, kde
byly nachystané další úkoly, kouzelnické představení Martina
Kříže, pohádkové luštění a čtení. Mezitím se jedlo, pilo, hodovalo - děkujeme tímto všem maminkám, babičkám… za napečené
dobroty a nachystané pamlsky. No, a to už bylo opravdu pozdě.
Honem zvládnout hygienu, ti odvážní ještě stezku odvahy a pak
rychle do svých spacích pytlů. Zábava ovšem pokračovala ještě
dlouho dlouho do noci, protože valná většina účastníků přeci „nepřišla do školy spát“.
Už teď se těšíme na další „Noc s Andersenem“ v příštím školním
roce a zaměstnancům knihovny moc děkujeme za krásně připravený program, který se dětem i nám učitelům moc líbil.
Mgr. Martina Tomšů

workshopy) pro kantory z jiných základních škol našeho kraje.
Pro zajímavost lze uvést několik témat nejbližších workshopů:
analýza chemických vlastností běžně dostupných roztoků (měření pH), tepelné změny při chemických reakcích a doprovodných
fyzikálních dějích, sledování silového působení a pohybu (měření
rychlosti a dráhy RC modelu), biologie rostlin a organismů (produkce CO2 dýchajícími kvasnicemi, tlakoměr, transpirace listu
rostliny, tlakoměr).
Základním kamenem tohoto evropského projektu je podpora badatelského přístupu k výuce, tzn. rozvoj znalostí, dovedností a postojů na základě aktivního samostatného poznávání. Za účelem
dosažení tohoto cíle budou Centra kolegiální podpory pro přírodovědné předměty vybavena systémy Pasco, které obsahují soupravu pomůcek, jako jsou senzory síly, pohybu, teploty, ampérmetr, voltmetr apod. Vše v návaznosti na badatelsky orientované
počítače, které jsou součástí vybavení.
Za zmínku jistě stojí, že veškeré výše zmíněné hodnotné vybavení
škole zůstane a jistě se stane velkým přínosem pro výuku přírodovědných předmětů pro současné i budoucí žáky.

Mgr. Iva Martinková
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Z Š K ř i š ťá l
Křišťál získal akreditaci MŠMT
S velkou radostí oznamujeme, že spolek ZŠ Křišťál, jehož hlavním
posláním bylo zřídit malou školu rodinného typu v Jaroměři, obdržel od MŠMT oficiální informaci, že bude zapsán do Rejstříku
škol a školských zařízení. Po prvním roce fungování v tzv. sdruženém režimu (podpora žáků v domácím vzdělávání) se z právní
formy zapsaného spolku škola přemění na tzv. školskou právnickou osobu a stane se tak oficiálně čtvrtou základní školou
v Jaroměři. Jejím zřizovatelem, na rozdíl od ostatních škol, nebude
město Jaroměř, nýbrž soukromý subjekt – v tomto případě skupina pedagogů, kteří cítí potřebu změn v přístupu k základnímu
vzdělávání. Cesta k akreditaci byla velice náročná a zdlouhavá,
Ministerstvo školství neustále prodlužovalo řádný termín pro
rozhodnutí a postupně jsme se dozvídali, že nám podobní žadatelé dostávají zamítavá stanoviska. Celá situace se jevila jako bezvýchodná a vše naznačovalo tomu, že MŠMT plošně zaujímá zamítavý postoj vůči všem vznikajícím školám, jejichž zřizovatelem není
obec nebo stát - i přes to, že školský zákon tuto variantu umožňuje. Rozhodli jsme se tedy spolu s dalšími vznikajícími a již existujícími malými školami založit Asociaci malých inovativních škol
(MIŠ), jejímž jménem jsme na osobním setkáni vyzvali zástupce
MŠMT k dialogu a nabídli spolupráci. Tomuto kroku předcházela
mediální kampaň v tisku i televizi, a také společná petice za vznik
a rozšiřování malých inovativních škol, která za krátkou dobu posbírala přes 4 tis. podpisů. MŠMT na tuto iniciativu očividně zareagovalo a postupně začaly přicházet informace o schvalování
některých škol, byť se jednalo pouze o zlomky z celkového počtu

Z á k l a d n í š ko la Na Os tr ově

Ostrov jako Centrum kolegiální podpory.
Začátkem nového roku se naše škola rozhodla zapojit jakožto partnerská škola Středních škol DAKOL, s.r.o. do projektu
NATURA, který funguje v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání. Realizujeme síť témat přírodovědné gramotnosti, a především badatelsky orientovanou výuku.
Pro školu to mimo jiné přináší nové materiální vybavení od firmy PASCO, které se skládá z moderních experimentálních sad pro
žáky. Toto vybavení se nepochybně stane velkou výhodou při výuce přírodovědných předmětů, otevírající možnosti hlubšího a názornějšího pochopení témat.
Cílem projektu je tedy zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.
V rámci projektových odpolední bude realizováno mnoho zajímavých průřezových témat. Během nich bude možnost výroby např.
galvanického článku, vlastní termosky či se podílet na zkoumání
práce motorů a s tím spojeného rozpínání plynů.
Cílovou skupinou projektu jsou hlavně žáci, kteří se k novým poUčitelé sobě.

Učitelé muzikanti ze ZŠ Na Ostrově ve spolupráci s hudebníky
z Gymnázia Jaroslava Žáka přišli s nápadem uspořádat odpolední
matiné ke Dni učitelů.
Po dlouhém přemýšlení a krátkých přípravách se nakonec sešli
4. dubna v aule naší školy, aby si navzájem zpříjemnili odpoledne,
které bylo pro učitelé základních a mateřských škol zvláštní už
tím, že se konal letošní zápis prvňáčků do školy. Možná i proto
bylo účinkujících, co bys do pěti napočítal.
V sedmnáct hodin se aula rozezněla prvními tóny. To zkušení hudebníci, manželé Šimkovi, hrábli do strun svých kytar. Další z organizátorů, Milan Morávek, všem připomněl skladby jaroměřáka
Miloše Dvořáčka a sklidil nejen zasloužený potlesk, ale i vícehlasé přizvukování z hudebního publika. Pavla Pazderová si na pomoc přizvala kamarády – Hanku Dvořákovou a Milana Smolíka.
Přivedla také jednu ze svých žákyň, Nikol Kohlovou, která jako
začínající autorka a interpretka svých písní dokazuje, že se o své
pokračovatele nemusíme bát. To hudební seskupení SMLS rozhodně nepatří k začátečníkům. Znáte je minimálně z vystoupení
na podloubí jaroměřského náměstí, ale i z dalších kulturních akcí.
Jejich repertoár rozezpíval naprosto všechny.
Nakonec to tak přece bylo i míněno. Vstupné – jakýkoli hudební
nástroj pro vlastní použití – možná některé odradilo. Ti tři posluchači, dva rodinní příslušníci a jedna hudbymilovná učitelka,
ale brzy pochopili, že naše muzicírování je pro všechny, a tak aula
hrála a zpívala až do za pět minut sedm. Rychle uklidit, v devatenáct se škola zamyká.

žadatelů. Dle dostupných informací se domníváme, že naši školu
„zachránila“ především inovativní pedagogická koncepce, která
má tradici v zahraničí (Nizozemí, Belgie, Německo) a kterou realizují další dvě existující školy v ČR, se kterými spolupracujeme.
Celé zdržení akreditačního procesu pro nás znamenalo nemožnost realizovat tradiční zápis spolu s ostatními školami, ale také
především velikou nejistotu pro rodiče stávajících i potenciálních
žáků, pro které jsme neměli jednoznačnou odpověď na otázku
formy naší existence v dalším školním roce.
Vynaložené úsilí se vyplatilo a my vstupujeme do nové éry fungování školy, která bude pro všechny zúčastněné dostatečně
bezpečným zázemím pro seberealizaci a rozmanitost v možnosti
volby dalších forem vzdělávání pro své děti. Děkujeme všem spolupracovníkům, rodičům našich žáků, příznivcům, podporovatelům a sponzorům. Poděkování patří rovněž městu Jaroměř, které
udělilo souhlas se vznikem naší školy na svém území. Budeme se
snažit dostát svým závazkům v poskytování inovativních forem
vzdělávání a podílet se na tvorbě rozmanitosti a zvyšování kvality
ve společném vzdělávacím prostoru. Na viděnou s našimi žáky se
budeme těšit v prostorách Gymnázia Jaroslava Žáka, které se stane naším útočištěm od následujícího školního roku.
Zápis (případný přestup) do nově akreditované základní školy
rodinného typu probíhá formou zkušebního týdne nepřetržitě do
naplnění kapacity. Termín si prosím sjednejte předem. Těšit se
na Vás budeme ve stávajících prostorách třídy – Náměstí ČSA 5,
Jaroměř. Podrobné informace lze získat na tel. čísle 774 906 376
nebo na e-mailu: info@zskristal.cz
Tým ZŠ Křišťál

znatkům a možnostem dostanou prostřednictvím jejich proškolených učitelů. Pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci základních a středních škol budou vzájemně sdílet zkušenosti a vytvářet
tak celorepublikovou funkční síť Center kolegiální podpory.
V dalších fázích realizace projektu budou mít základní a střední
školy v Královéhradeckém kraji příležitost ke spolupráci s naší
školou, a to přímou účastí učitelů přírodovědných předmětů na
projektových odpoledních programech. Učitelé ze zapojených
škol tak mají možnost získat cenné metodické a inspirační náměty
využitelné ve výuce a řadu pedagogických zkušeností ke vzájemnému sdílení.
Díky tomuto projektu dostanou žáci možnost samostatnější práce
s kvalitními pomůckami a hloubavějšímu způsobu řešení stanovených cílů. Navíc podpoří jejich přirozenou zvídavost, která je tak
podstatná v kvalitním procesu učení.

Mgr. Vít Svoboda
specialista projektu

Před školou pak porada, co příště. Protože příště určitě bude.
Přestože naše hraní vydalo na celý koncert, když se nás sejde více,
nebude to určitě na škodu. Protože kde jinde má hudba žít, když
ne ve školách. A ona tam opravdu žije.

Mgr. Pavla Pazderová

Pohodový zápis do 1. tříd
4. a 5. dubna jsme na „Ostrově“
uvítali řadu malých předškoláků i s jejich rodiči. Náš zápis do
1. tříd proběhl jako vždy hladce
a s úsměvem. Zapsali jsme řadu
šikovných dětí, poznali se s příjemnými maminkami a tatínky.
Starší spolužáci budoucích prvňáčků v roli námořníků a pirátů
se postarali zábavnými soutěžemi

o zpříjemnění celé akce.
Vážení rodiče, děkujeme vám za důvěru a věříme, že i pro vás
a vaše děti se stal tento den jedním z těch, na které budete rádi
vzpomínat. Ve spolupráci s vámi jistě dokážeme zajistit dalším budoucím Ostrovákům „šťastnou plavbu“ školními léty.
Těšíme se na setkání při tradiční školní slavnosti, kdy předáme
v naší nádherné zasedací síni novým prvňáčkům klíč od školy, letos výjimečně 4. září 2017.
Za pedagogický sbor Mgr. Simona Soukalová
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G y m n á z iu m Ja r o s lav a Ž áka
Dobrý anděl na jaroměřském gymnáziu.
Dobrý
anděl
„bydlí“
na
Gymnáziu
Jaroslava Žáka
už
poměrně
dlouho.
Letos
se ale poprvé
seznámil s rodiči, prarodiči,
kamarády a známými studentů
účinkujících na Múzování. Na drobném občerstvení vybrali
organizátoři odpoledního vystoupení pro veřejnost částku
1.101 Kč, kterou poukázali na konto Dobrý anděl. Múzování
se tak stalo nejen jakousi kulturní tečkou za prvním pololetím, ale i příležitostí, jak pomoci lidem, kteří to opravdu
potřebují.
Děkujeme všem, kteří přispěli.
Organizační tým Múzování

Z U Š F. A. Š p o r k a
Soubory LDO v krajských přehlídkách.
Soubory literárně dramatického oboru ZUŠ prošly jednou novinkou. Ten nejstarší, Mikrle
(Kateřina Prášilová, Monika
Němečková, Matěj Kubina), složený ze studentů, kteří už dramaťák
absolvovali, se pod střechu školy
vrací a velmi úspěšně. Pod hlavičkou Kolegia hraběte Šporka
přizval ke spolupráci přátele
(Adam Svoboda, Vlastimil Kovář,
Jarka Holasová) a se svými novými inscenacemi se zúčastnil
Audimaforu a krajské loutkářské
přehlídky. Nechal se inspirovat životem a dílem výjimečného malíře Františka Kupky, který v roce 1888 pobýval tři
měsíce v Jaroměři, a v rámci experimentu se pokusil přiblí-

žit jeho přístup k tvorbě divákům, účastníkům události pod
názvem „Štípnutí labutě“. Tato inscenace – událost byla
oceněna odbornou porotou doporučením do národního
kola přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek
a Cenou za inscenaci a bude k zažití i v Jaroměři v letošním
červnu.
Soubor Mikrle podruhé, tentokrát zastoupený Matějem
Kubinou a Lukášem Grusem, adaptoval povídku Karla Čapka
„Šlépěj“ a pod názvem „Šlépjej“ ji uvedl na Audimaforu, kde
dostal Cenu za nakročení, a na krajské loutkářské přehlídce, kde získal přímou nominaci na Loutkářskou Chrudim
a Cenu za inscenaci.
Holčičí soubor JAKKdo (Barbora Maksymovová, Anna
Vitvarová, Tereza Michelová, Petra Březinová, Debora
Kratochvílová) se letos zabýval tématem manipulace, nikoho tedy nepřekvapí, že došel k Maryše bratří Mrštíků,
kterou adaptoval pod názvem „Musí to bét?“. Inscenace
byla z Audimaforu doporučena do programu národního
kola přehlídky studentského divadla Mladá scéna v Ústí
nad Orlicí a v krajském kole loutkářské
přehlídky získala Cenu za koncepci inscenace a doporučení na Loutkářskou
Chrudim.
Soubor Malé dvě (Lenka Jechová
a Karolína Novotná) vytvořil autorskou dramatizaci pohádky Václava Říhy
„Ubrousku, prostři se!“, za kterou dostal Cenu za scénografii a doporučení na
Loutkářskou Chrudim.
Soubor Convivium (Alžběta Skořepová,
Martin Karban, Hana Hrušková, Barbora
Tichá a Ema Prudilová – bez Malých
dvou) se účastnil okresního kola Dětské
scény s loutkovou inscenací pohádky
K. J. Erbena „Otesánek“. Do krajského
kola postoupil a získával zde nové zkušenosti na jevišti i v dětských dílnách.
Ještě o něm jistě uslyšíme… O dalším
putování našich inscenací se dozvíte
z našich měsíčních plakátů.
Jarka Holasová, učitelka LDO

strana 15

Jaroměřský a josefovský zpravodaj

9/2017

SPOLK Y A O RG A N I ZAC E
Z a h á j e n í s e zó n y Mu ze a ma gi e v Jar oměř i
V letošním roce si naše magická lóže připomene hned
dvě jubilea.
V červenci to bude 230 let od narození principála prvního kouzelného divadla na našem území
a patrona českých kouzelníků
Michala Siloráda Patrčky. V závěru roku si pak připomeneme
nedožitých 90 let zakladatele lóže
a autora Muzea magie v Jaroměři
Jaroslava Zacha. Obě významná
výročí bychom si rádi připomenuli i formou akcí pro širokou veřejnost spojených se společným setkáním kouzelníků z celé republiky v rámci zahájení letošní muzejní sezóny.
Pro všechny příznivce kouzel, ale i pro každého, kdo se
bude chtít odreagovat v příjemné atmosféře kombinující
zábavu a tajemno, proběhne v sobotu 6. 5. 2017 „Zahájení
sezóny Muzea magie“. Na zahájení přijali pozvání kouzelníci z celé republiky, pro které je připraven celodenní program. V úvodu dne s nimi položíme květiny k památníku
M. S. Patrčky v parku u kostela Sv. Jakuba v Jaroměři, dále
je pro ně připraven kouzelnický seminář šestinásobného
mistra republiky Petra Kravčíka, křeslo pro hosta s členem
významného kouzelnického rodu Janem Kellnerem a další
akce.
Od 15.00 hodin pak už i širokou veřejnost srdečně zveme
na připravené kouzelnické představení, ve kterém uvidíte
i nové tváře z řad pozvaných hostů, a kterým bude oficiálně zahájena muzejní sezóna. Třešničkou na dortu budou
písně hudební skupiny Klapeto z Náchoda. Ve večerních
hodinách proběhne za účasti hostů slavnostní slib nových

členů – Mistrů Magické lóže M. S. Patrčky u památníku, jako
významný krok jejich kouzelnického života.
Muzeum magie má nově k dispozici podstatně rozsáhlejší venkovní jeviště, proto se za pěkného počasí můžete těšit
i na větší iluze a velkolepější kouzelnická čísla přímo v areálu, součástí je i prostor, který pojme podstatně více diváků.
Stejně jako v loňském roce bude Muzeum magie otevřeno od května do září, vždy o víkendech a o svátcích. Větší
skupiny se pak mohou předem dohodnout i na mimořádných prohlídkách v ostatní dny na telefonu 603 794 832.
Jako průvodce vás zpravidla uvítá nejméně jeden z mistrů
Magické lóže a jelikož se jedná o kouzelníky a téměř každý se
specializuje na jiné odvětví moderní magie, budou prohlídky zpestřeny vždy jinými ukázkami kouzel. Některý obdaří
Vaše děti výtvory z modelovacích balónků, jiný vám předvede kouzla s jevištními rekvizitami vystavenými v muzeu,
další s kartami a pokud zrovna bude u muzea naše členka
– nekouzelnice, dozvíte se o to více zajímavých informací
z historie a vyzkoušíte si některý z nabízených hlavolamů
nebo se sami naučíte jednodušší triky podle návodu. I při
opakovaných
návštěvách tak
uvidíte vždy
něco nového.
Těšíme se na
vaši návštěvu!
text: Magická
lóže M. S. Patrčky
a Muzeum magie
Jaroměř
foto: archiv Muzea
magie Jaroměř

Š a chov ý o d d íl mlá d n e

V současné době má šachový oddíl TJ Jiskra Jaroměř
40 aktivních hráčů. Z toho 21 dospělých a 19 žáků a
dorostenců.
Daří se získávat mladé zájemce především zásluhou trenéra mládeže Petra Staňka. Proto je možné říct, že oddíl
mládne. V soutěžích družstev se v sezóně 2016-2017 dařilo střídavě. A-družstvo dospělých obsadilo v krajském přeboru osmičlenných družstev 9. místo se ziskem 12 bodů.
Loňské 5. místo se obhájit nepodařilo, ale například s dvěma nejlepšími celky jsme prohráli nejtěsnějším poměrem
3,5:4,5. Často o výsledku utkání rozhodují jedna nebo dvě
chyby. Výborné výkony odváděli Petr Staněk, Jan Kuneš
a Radka Růžičková. B-družstvo vyhrálo krajskou soutěž se
ziskem 24 bodů, což se podařilo zopakovat po pěti letech.
Fenomenálního výsledku dosáhl Tomáš Prouza, který
uhrál na 1. šachovnici 7,5 bodu z 9 partií. Možnost postavit
dvě družstva do krajského přeboru však zřejmě nevyužijeme, protože by to znamenalo dvě samostatné soupisky,
což by bylo s malým počtem náhradníků na solidní úrovni
velice rizikové. V krajském přeboru žákovských družstev
jsme obsadili 8. místo se ziskem 3 body. Až předposlední
místo při zvláštním počtu devíti celků se vcelku očekávalo, protože jako loňský vítěz krajské soutěže jsme sbírali
zkušenosti s velice mladým celkem. Máme také rozehranou krajskou soutěž žákovských družstev. Zúčastňujeme se
mnoha turnajů jednotlivců mládeže i dospělých. Zde bývá

nejúspěšnější žákyně Šárka Marxová a z dospělých Radka
Růžičková. Rozhodčí 1. třídy Milan Borůvka pravidelně
řídí krajské přebory jednotlivců a v brzké době bude řídit
i silně obsazené mezinárodní turnaje. V loňském i letošním
roce se podařilo získat dotace a provést obnovu zařízení
a materiálu. Zakoupili jsme 5 velkých stolů s 20 židlemi, pro
mládež zajistili nové hrací soupravy, nejmodernější digitální hodiny, nástěnné šachovnice a mnoho knih s šachovou
teorií. Žáky školíme nejen v Jaroměři, ale také v Josefově,
Rychnovku, Velichovkách a Velké Jesenici. Mimo Petra
Staňka trénují žáky Andrea Matoušová a Karel Chalupa.
Registraci provádíme až po déle trvajícím zájmu. Na velice solidní úroveň se dostala spolupráce s DDM Klíč. Při
jubilejním Vomáčkově memoriálu přišlo změřit svoje síly
rekordních 61 nadějných žáků. Na pomyslné stupně vítězů
se dostali z jaroměřských hráčů David Lesák, Adam Holda,
Vojtěch Dostál, Jan Špůr, Pavel Friedrich a Ondřej Zolman.
Protože pisatel těchto řádků je předsedou šachového oddílu již 21 let, nastává čas změnit hlavního představitele
oddílu. Je třeba poděkovat vedení TJ Jiskra, které zvláště v
posledních letech bylo k šachistům vstřícné. Také oceňujeme podporu MěÚ v Jaroměři a častou účast starosty města
Jiřího Klepsy při předávání pohárů a cen mladým hráčům.
Zájem mládeže o královskou hru dokazuje, že se o budoucnost šachového oddílu v Jaroměři nemusíme obávat!
Miroslav Martinovský
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P ř ed s t av te s i s k řítk a ...
...veselou, hravou a moudrou bytost, která se bezpečně
a spokojeně pohybuje ve svém známém prostředí.
Máte? A teď si představte školku, jakou by tenhle skřítek
připravil pro vaše děti. Děti by tam prožívaly každý den
v přírodě, učily by se ji znát, obdivovat a chránit. V malých skupinkách by se svými průvodci vyrážely i do světa
a seznamovaly by se s každodenním životem lidí okolo.
Průvodci Skřítkovy školky by každé dítě vnímali jako dokonalý originál a zároveň jako rovnocenného partnera. V téhle školce by celé rodiny dohromady slavily svátky a navracely tradice zpět do života. Všichni by se zasazovali o to,
aby jim bylo společně dobře.
Jsme skupina rodičů, kteří chtějí přeměnit všechna předcházející "kdyby" ve skutečnost. Od září otevřeme vrátka
nového dětského klubu Skřítkova škola, který bude určený pro děti školkového věku. Inspirují nás nejen lesní mateřské školy a respektující styly výchovy, ale také tradice

Ro z m ar ýn e k z . s .

Velikonoce v Rozmarýnku.
Ve středu 12.
4.
2017
se
v Rodinném centru Rozmarýnek
konala akce s názvem:
Hledání
Velikonoc aneb
pojďte s námi najít velikonočního
zajíčka.
Přes nepřízeň počasí přišlo hledat zajíčka a velikonoční
vajíčka mnoho dětí, které nejen hledaly, ale také si s námi
zacvičily, zazpívaly, zatancovaly a zahrály si s námi hru barvení vajíček, ve které se na chvíli „proměnily“ ve vajíčka.
Po této námaze následovala malá svačinka, kterou nám zajistila Petra Pohlová, jež dětem darovala nádherný a velice
chutný dort, a tímto jí také chceme poděkovat. Dále si děti
nazdobily květináč s osením, nabarvily keramické zápichy

Mimořádné akce:

Pravidelné aktivity:

a komunitní projekty v jiných městech.
Máte-li chuť poznat skřítkův svět anebo v něm už tak trochu žijete, zveme vás na akce, kterých se budeme účastnit: 13. 5. v 10.00 se koná na Rozmarýnkově zahradě
u školní jídelny Férová snídaně a 4.6. budeme na tradičním
Dětském dni v jaroměřském parku. A máme pro vás ještě
jedno překvapení, ale o tom zase příště. Spojit se prozatím
můžeme přes náš facebookový profil „Skřítkova školka“.

Za tým Skřítkovy školky Kateřina Rejchrtová

Tur naj v t r oj kovém mar iáš i
Vážení příznivci a hráči,

z technických důvodů se turnaj, který se měl konat 13. května 2017, odkládá. Náhradní termín bude včas upřesněn.
Děkujeme za pochopení.
a vytvořily domeček pro kuřátko.
Na závěr děti hledaly velikonoční vajíčka, která vyměnily
za koledu, jež dětem darovala Johnova pekárna Josefov.
Děkujeme. Při odchodu si děti pohladily živého králíčka.
Tímto se králíček stává mazlíčkem Rozmarýnku a doufáme,
že se bude účastnit všech akcí, které pro vás připravujeme.
Věříme, že se menším dětem velikonoční dopoledne a větším dětem velikonoční odpoledne líbilo, a že se s námi přijdou pobavit i v budoucnu.
Rádi bychom vás na závěr příspěvku pozvali na Férovou
snídani, která se letos koná i v Jaroměři, a to v sobotu
13.05.2017 na Rozmarýnkově zahradě. Zmíněnou akci
i další chystané události najdete na facebooku Rozmarýnku.
Za tým Rozmarýnku Vlasta Marková
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K U LTU R A
Kon c e r t s k u p in y Au g e n bl i ck
Kdybych šel údolím stínu smrti, nebudu se bát zlého
aneb Koncert hebrejských a židovských písní skupiny
Augenblick.
V neděli 9. dubna proběhl ve Wenkeově domě, tedy v prostorách Městského muzea v Jaroměři, mimořádně zdařilý koncert
hudebního tělesa Augenblick. Hlavním pořadatel koncertu byl
semonický sbor Českobratrské církve evangelické, zastoupený
panem farářem Radimem Žárským.
Četné obecenstvo se mohlo zaposlouchat do zhudebněných
žalmů či Písně písní, evokujících atmosféru např. „vítání královny šabatu“ v synagoze, i do živých jazzovo-klezmerových
rytmů jidiš a německých lidových a kabaretních písní, majících však přes zdánlivou veselost svých melodií často vážný,
ba tragický obsah.
Zpěvák a „frontman“ Augenblicku, trutnovský farář ČCE, pan
Tomáš Molnár, zvláště po nasazení černého klobouku, evokoval svým zpěvem a zjevem opravdového chazana, tedy synagogálního zpěváka. Pan Molnár také doprovázel program
koncertu mluveným slovem, ve kterém představoval a výstižně vysvětloval texty a významy jednotlivých písní. Mimořádně
působivým byl například zhudebněný žalm 23, připisovaný
králi Davidovi, nazývaný dle svého začátku „Hospodin jest můj

pastýř“ nebo zhudebněná modlitba hrdinky židovského odboje v Maďarsku, v době umučení nacisty třiadvacetileté Chany
Senešové.
Přídavky koncertu hrané, jak s nadsázkou poznamenal vynikající kontrabasista pan Rostislav Tvrdík, „zcela zdarma“,
zakončila něžná hebrejská ukolébavka. Kromě uvedených
členů Augenblicku dále vystupovali pan Michal Kitta, hronovský evangelický farář (kytara), virtuózní akordeonista pan
Aliaksandr Yasinski a houslista pan Juraj Stieranka, působící také například v mnohonárodnostní klzemerové kapele
Shum davar (společně s Aliaksandrem Yasinskim) .
Jméno kapely, „Augenblick“ odkazuje jednak k okolnostem jejího vzniku a jednak k „okamžiku“, který je jedinou skutečnou
realitou splývající s věčností. Okamžiky strávené poslechem
Augenblicku byly jistě mimořádnými okamžiky; s věčností
splývaly starodávností nápěvů a obsahem biblických textů.
Doufáme, že tento koncert nebyl poslední, který zde toto hudební uskupení uvedlo.
Poděkování za zajištění skvělého domáckého občerstvení pro členy kapely patří sestrám z římskokatolické farnosti
v Josefově.
Za organizátory koncertu, Rudolf Havelka

Z d i v ad e ln í min u lo s ti

V sále Grandhotelu zahájil před 110 lety svoji činnost
hrou F. A. Šuberta "Jan Výrava" nově utvořený dramatický
soubor Sdružených spolků odborových MÁJ (1907).
Ta trvala až do r. 1958,
kdy došlo ke sloučení
všech jaroměřských divadelních spolků pod jeden,
s názvem „ZK Mír divadlo Vrchlický“. Nově vytvořený soubor "Máj" hrál
v nevyhovujících podmínkách
Grandhotelu,
proto se uvažovalo o postavení "vlastního divadelního stánku". Snaha
ztroskotala na financích, a tak se podařilo
alespoň přestavět hostinec "U Chmelíků" na
Jakubském předměstí na
Dělnický dům s jevištěm
a potřebnými stavebními doplňky pro skromný provoz divadla
(po II. sv. válce zde bývalo kino "Svět").
Od počátku padesátých let již můžeme podat svědectví o úrovni her, či o nedobrých vztazích se souborem Vrchlický. Protože
soubor neměl kde hrát, uvítal, že mohl být „pod křídly“ ZK
Mír ZAZ. Tam u nich zakotvil v Národním domě s dobrou vírou, že nezanikne. Nezkušení režiséři, chybné výběry her,
slabá představení, nízká návštěvnost, nevyhovující a nepohodlné hlediště, ruch ze silnice a odvěká rivalita (dokládají i
pamětníci E. Mikešová, V. Pálka st., A. Větvička) vykonaly své.
Nepřipustili, že jejich „rival“ podával hry daleko vyšší úrovně.
Tato situace trvala až do zmiňovaného sloučení – vznikl tak
jednotný název, jenž se v průběhu let několikrát měnil.
Lidé okolo vůdčí osobnosti „Máje“, Jaromíra Tomeše – zkušeného herce a režiséra, odmítli pod novým uskupením hrát.
Rozešli se ve zlém a na jeviště se už nikdy nevrátili. Nemohli

překonat fakt, že v názvu nového klubu nebyl uveden „Máj“.
Několik „přeběhlíků“ bylo přínosem pro nový ZK – jako např.
Ema Jačková (přední členka hrající od dívčích let). Přes výkyvy v kvalitách představení „Máje“ by bylo nespravedlivé opomenout nebo zcela zavrhnout jeho činnost. Nelze mu upříst
obohacení divadelní kultury v našem městě – všichni odevzdávali to, co mohli a uměli dát.
Před 28 lety, kdy se uvolnil tuhý krunýř ideologických rudých
tlaků, každý skutečný občan a ctitel českého divadla musel cítit zvláštní potěšení a zadostiučinění, že se špatnosti zákazů
her západní provenience a jiné křivdy s tím spojené napravily,
že se už nemusejí hrát škváry podporující komunistický režim,
jako hry „Kozí mléko“, Káňova „Parta brusiče Karhana", „Říkali
mu soudruhu", aj.
V divadle by se neměla pěstovat podbízivá cesta a komerce,
i když se jí někdy rádi (tak jako v minulosti) nevyhneme. Má
se dát na jevišti prostor – modernímu scénickému výrazu,
náročnosti a myšlenkové hloubce, se zřetelem na publikum.
Vyznávám víru, že se v divadle má člověk osvobodivě smát, dojetím plakat a cítit lidské osudy. Oni jsou totiž největší poklad,
který náš soubor vždycky měl a dosud má. Naplňují hlediště,
aby prožili sváteční večer, ve kterém bude pečováno o jejich
duši. Jaroměřské divadlo, opřeno vždy o dobré režiséry, nadšení svých herců, talentovaných jedinců, i těch, jenž nestojí v první řadě nebo mimo jeviště, ale hlavně díky herci a režisérovi
Janu Sklenářovi z hradeckého Klicperova divadla, který spolupracuje s naším souborem, tato slova, k mé upřímné radosti
naplňují.
Takhle možná přemýšlel uznávaný „lídr Máje" Mirek Tomeš,
ale byla jiná, nepřející doba. A také by to bylo nad síly souboru,
takhle k divákovi promlouvat.
A protože "Máj" byl součástí divadelní historie našeho města,
bylo by správné, spravedlivé a potřebné si ho pro příští generace připomínat.
Zdeněk Hovorka, nositel Zlatého odznaku J. K. Tyla
Na fotografii: Jaromír Tomeš, jako arcibiskup Železný v Jiráskově hře "Jan
Hus" 1951
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CÍRKVE
H u s ův sb o r
Vážení spoluobčané,
je nejen lásky čas, jak se o nejkrásnějším měsíci v roce
traduje, ale je také čas setkávání. Právě v tomto období se
setkávají i bývalí spolužáci, aby zavzpomínali na bývalé
časy studií, na kantory, na chvíle legrácek i na nějakou tu
cigaretku tajně vykouřenou na záchodě, i na chvíle prolitého potu při zkoušení. Byly to krásné bezstarostné doby
mládí. Tato setkávání jsou krásná, když víte, že přijdou ti,
které jste mívali rádi a se kterými vám bylo fajn. Někteří
spolužáci na tato setkání přicházejí pravidelně. Jiní za celý
čas nedají o sobě ani zprávičku. Pokaždé však, když k takovému setkání dojde, tak si člověk pro sebe říká, když vidí
své spolužáky přicházet – to jsou úplně jiní lidé, než jaké
jsem znala! Ano, tak hodnotíme často svá setkání nejen
s bývalými spolužáky, ale i přáteli, kteří se mnoho změnili.
A to nejen ve své vnější podobě. To se stává především tehdy, když člověk prožije něco mimořádného a poznamená
to jeho nitro, jeho duši. Čas samozřejmě proměňuje naše

tváře, přidává zralosti a důstojnosti, ovšem hlavní proměny vykreslují především naše vnitřní prožitky. Takovou
velkou proměnu, ku prospěchu naši osobnosti, dává setkání s Bohem. On totiž dodnes mění životy lidí, kteří ho
poznávají jako živého Boha a v důvěře mu svěřují své životy. Když pak vnímají, jak jsou milováni, jejich život, jejich
tvář rozkvétá jako jarní příroda. Velikonoce jsou za námi.
Kdo chtěl, setkal se Vzkříšeným, a z tohoto setkání si odnesl
jistotu víry, naděje i lásky. Poznal, že navzdory času, zůstal
Bůh stále stejný na rozdíl od těch našich lidských setkávání,
která často přinášejí rozčarování. Buďme tedy vděčni životu za Boha, ke kterému smíme přicházet, buďme ale také
vděčni všem, s nimiž se setkáváme, za rozhovor s nimi, za
ochotu. Vycházejme si vstříc a věřme, že naše životy, naše
setkávání nejsou náhodná.
Hodně sluníčka nejen na obloze, ale hlavně v našich
srdíčkách
Přeje farářka Mgr. Alena Fabiánová

I NFORM AC E PRO O B Č A N Y

U m ě l e cká ko lo n ie Ba s tion IV - pl ánované akce
Stejně jako je v plném proudu jaro, proudí to i u nás na
Bastionu IV, a tak nás velmi těší, že Vás můžeme pozvat
na následující akce:
19. května 2017 v 18:00 - Vernisáž výstavy obrazů Báry
Smékalové a fotografií Janetty Klemensové
Přijďte se pokochat Bářinými originálními malbami
a Janettinými fotografiemi, pomocí nichž objevuje hranice
a přechody mezi světlem a stínem, hmotným a nehmotným,
realitou a sněním… Večerem nás provede hudba českoskalického souboru Musica per gaudium.

2. června 2017 - Ochutnávka italských vín
Opět nás navštíví Společnost přátel Itálie z Hradce Králové
a s sebou jako vždy přivezou výborná italská vína. Přijďte
si užít příjemný večer v krásném prostředí a dobré společnosti - a se sklenkou v ruce!

Ráda bych také upozornila na plánované Letokruhy
Josefova (8. - 10. září 2017), které budou v sobotu 9. září
doplněny o řemeslný trh. Jestliže jste řemeslníkem nebo
autorem zajímavých výrobků, máte možnost se na trhy
přihlásit. Veškeré potřebné informace najdete na našem
webu. Pokud je mezi vašimi známými někdo, kdo by se trhů
mohl zúčastnit, budeme vděční, pokud mu o této možnosti
dáte vědět.
Rýsuje se i mnoho dalších akcí, o nichž vás budeme průběžně informovat. Pokud chcete mít přehled o všem, co se
v Umělecké kolonii děje, sledujte naše nové webové stránky: http://www.bastion4josefov.com/. Krásné jarní dny!
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Kuchtová

Pojďte s námi pozdravit jaro!

Jarní koncert
pěveckého sboru Ostrováček

Jub i l a n ti

Dodatečně přejeme vše nejlepší níže jmenovaným:
Hlavička Michal
Just Aleš
Andrejs Josef
Bernasová Anna

94 let
85 let
89 let
87 let

Vše nejlepší a hlavně hodně zdraví do dalších let!!
01.05.
MUDr. Lubomír Beran
Velký Třebešov 118
491 453 272

Středa 3. května 2017 od 17.00 hodin
Zasedací síň ZŠ Na Ostrově

Vystupují:
přípravný sbor Ostrováček
hlavní sbor Ostrováček
sbor Kapa (Gymnázium J. Žáka, Jaroměř)

Stomatologická pohotovost

06.05. a .07.05
MUDr. Jiří Domáň
Hurdálkovo nám.52 Č. Skalice
491 451 030

Srdečně zveme!

08.05.
MUDr. Olga Záplatová
Husovo nám. 36, Česká Skalice
491 452 447

13.05. a 14.05
MDDr. Šárka Šejvlová
Z.Němečka 130, Josefov
491 812 495
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Z cy k l u Me z i řá d k y

Jar oměř ské náměst í ži j e
Opravené domy, jasné barvy fasád, čisté komunikace, zeleň a květinová výzdoba, prosperující obchůdky a kavárničky – tak si představujeme své město, a především naše náměstí, kterým se můžeme pochlubit každé návštěvě či turistům. Mnozí z nás si ale správně uvědomují, že krásné město nemůže být bez krásných lidí,
myšleno vnitřně krásných. Totiž aby mohlo být naše okolí příjemné, musíme být příjemní nejdříve i my sami. Naše vnitřní příjemné naladění a myšlení se teprve poté může manifestovat i navenek
a věřte, nedá se toho nevšimnout. A jak toho dosáhnout? Cest je
mnoho a jednou z nich může být i setkávání se, rozprávění a také
poslech příjemné hudby, nejlépe samozřejmě na našem náměstí.
Vážení, ve středu dne 3. května 2017 zahajuje již třetí ročník malého počinu několika jednotlivců s názvem „Jaroměřské náměstí
žije“. Cílem je dát prostor především mladým jaroměřským hudebníkům pro svou prezentaci a pro nás ostatní, kteří hrát a zpívat příliš neumíme, abychom se nechali unést nadšením a umem
mladých umělců, a abychom se mohli setkávat, hovořit, smát se,
prostě žít.
Skupina přátel kolem Vinotéky u sv. Mikuláše zve všechny na středu 3. května 2017, kdy se od 17 hod na velké podsíni jaroměřského náměstí uskuteční zahajovací koncert projektu „Jaroměřské
náměstí žije“. Hostem bude folková skupina Dostavník.
Další program (vždy ve středu):
3. května

Městské muzeum v Jaroměři a Národní památkový ústav
v Josefově si Vás dovolují pozvat na přednášku „Antická mystéria“ (v cyklu „Mezi řádky“), kterou prosloví dr. Aleš Chalupa, významný historik náboženství působící na Masarykově univerzitě
v Brně. Poutavé populárně-naučné přednášení dr. Chalupy se bude
věnovat takovým fenoménům antického světa, jako byly mysterijní kulty boha Dionýsa nebo uctívání slunečního boha Mithry,
populárního například mezi vojáky pozdního období Římské říše.
Posluchači se dozvědí nejen o stále nejasném, snad egyptském či
maloasijském původu těchto božstev a jejich kultů, ale i doložitelné podrobnosti ze samotných zasvěcovacích rituálů a obětí tak,
jak jsou tyto dochovány v antické literatuře a rekonstruovatelné
z nástěnných maleb podzemních svatyní. Samozřejmostí je doprovod přednášky obrazovou prezentací.
Přednáška se bude konat v PÁTEK 12. května od 17:30 hodin
v budově Městského muzea v Jaroměři, tedy ve Wenkeově domě.
Vstupné je volné. Vzhledem k přetrvávajícímu chladnému počasí
bude sál teplotně temperován. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za organizátory přednášky, Rudolf Havelka

10. května
17. května
24. května
31. května
7. června

Dostavník; ve Vinotéce u sv. Mikuláše od 14
hod (vína Národního salonu vín)
Na pohodu, koncert
Úlet
pan Lukáš Pelc
pan Víťa Marek
Altán trio

A pro ty z Vás, kdo by se snad chtěli pustit do objevování tajů
a krás vína, připravujeme pravidelná edukativní setkávání s vinaři
v historickém sklepení domu čp. 3 na jaroměřském náměstí.
4. května
24. května
8. června

Vinařství Ampelos a pan Lukáš Kylián
Znovín Znojmo (nová kolekce vín ročníku
2016) a p.Martin Šmíd
Vinné sklepy Kutná Hora s p. Lukášem
Rudolfským

Informace ve Vinotéce u sv. Mikuláše, náměstí ČSA 60, Jaroměř, tel
737 391 820, případně mailem rudolfsky@cechcv.cz

Na setkání se těší Vlasta a Stanislav Rudolfský

Poděkování
Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola,
Jaroměř děkuje rodině Veselých.

V z po m í nk a
Dne 25. 4. 2017 by se dožil pan Květoslav Krön devadesátých
narozenin.
Byl to skvělý táta a také muzikant. Chtěla bych také vzpomenout na muzikanty, kteří hráli s ním.
Pan Vojtíšek, Lobaz,
Pultar, Hemelík, Šibor,
Pekárek a Chaloupka.
Hrávali pod taktovkou pana Balouna.
Stále vzpomínáme.
Miloslava Babková
(Krönová)

V letošním roce se konal již 16. ročník tradičního mezinárodního hokejového turnaje mládeže WINNWELL CUP 2017 –
MEMORIÁL JOSEFA VESELÉHO. Tuto akci pořádá hokejový
klub HCM Jaroměř v čele s ředitelem turnaje Tomášem Veselým.
Součástí turnaje je i charitativní akce pro náš Dětský domov,
Základní školu speciální a Praktickou školu v Jaroměři. Pořadatelé
ve spolupráci s každým zúčastněným týmem a diváky věnuje našemu školskému zařízení výtěžek ze startovného a z dobrovolného vstupného. Finanční částka jde na rozvoj sportovních činností dětí, kterým se v našem dětském domově věnujeme, např.
floorbal, fotbal, stolní tenis, jízda na kole, koloběžce a turistika.
Využíváme ji i na nákup sportovního náčiní a vybavení.
A tak bychom touto cestou chtěli co nejsrdečněji poděkovat za
tento finanční dar všem, kteří se podíleli na výtěžku hokejovému
klubu HCM a zejména Tomáši a Janě Veselých.
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D i a kon i c e Č C E - Milíč ů v dům
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
v Milíčově Domě.
Určitě není na škodu
připomenout si, co Vám
může Milíčův Dům nabídnout. V rámci obou pracovišť nabízíme sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi. Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, zkráceně SASRD, jsou služby poskytované
rodině s dítětem či dětmi, u kterého existují rizika ohrožení
jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů
dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Cílem služby je zlepšit sociální situaci rodin, podporovat samostatné fungování rodin
v běžném životě a přispět ke zdravému vývoji dětí těchto
rodin. Služba je určená rodinám s dítětem či dětmi, které
bydlí v Jaroměři, Josefově, případně v obcích spadajících do
správního obvodu města Jaroměř. Služby jsou poskytovány
ambulantní i terénní formou. Služby jsou bezplatné.
Můžeme Vám pomoci s plánováním financí, nácvikem dovedností při jednání s úřady, děti mohou navštěvovat klub,
kde je k dispozici plno stolních her, x-box, výtvarné potřeby
aj. Poskytneme Vám informaci o možnosti využití dalších

dostupných služeb a zprostředkování kontaktu s těmito
zařízeními.
Ambulantní
forma
v prostorách:

poskytování

služby

probíhá

Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům v ulici Havlíčkova 14,
Jaroměř 551 01, tel.: +420 736 730 921
Otevírací doba: PO, ST, ČT 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00, ÚT
13.00 - 16:00
Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům, Detašované pracoviště Josefov - Duškova 79, Jaroměř – 3 551 02, tel.: +420
730 546 503
Otevírací doba: PO, ST, ČT 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00, ÚT
13.00 - 16:00
Terénní forma poskytování služby probíhá v přirozeném
prostředí rodin v Jaroměři a městské části Josefov. tel.:
+420 739 244 863
Provozní doba: PO, ST 8:00 - 16:00,
ÚT 8:00 - 15:00,
ČT 8:00 - 14:30,
PÁ 8:00 - 12:00

U k l i ď m e Ja r o mě ř s Kimber l y – Cl ar k

V sobotu 8. 4. 2017 proběhla tato akce.

Navzdory aprílovému začátku měsíce dubna počasí na
úklid vyšlo nádherně a dobrovolníci tak měli ty nejlepší
podmínky pro práci. Celkem se sešlo 18 statečných, z čehož
bylo 7 dětí.

M ěs t s ká k n ih ov n a Ja r o měř

Po krátkém úvodu se všichni, vyzbrojeni pytli a pracovními
rukavicemi, pustili do práce. Cílem bylo uklidit Doleckou
ulici a lesík spolu s nejbližším okolím Doleckého rybníka.
Každý se do práce pustil se skutečným úsilím, a tak po krátké chvíli pytle začaly přibývat. Nejen díky mnoha úsměvným „úlovkům“ byla nálada mezi dobrovolníky více než pozitivní, a tak netrvalo dlouho a lesík byl uklizen. Po krátkém
občerstvení a valné hromadě bylo rozhodnuto, že naši pozornost přesuneme na Jezbinský potok. Náš elán byl zastaven snahou ochránců přírody ochránit mladé stromky před
okusem navěšenými igelitovými pytlíky, a tak jsme uklidili,
co šlo a vyrazili nazpět. Již se blížilo k poledni, když jsme
závěrečnou fotografií oficiálně celou akci ukončili a rozjeli
se zpět do svých domovů.

Vážení čtenáři a přátelé Městské knihovny Jaroměř,
už je tu zas lásky čas, přijďte se inspirovat slovem tištěným i mluveným, jak si máj užít co nejlépe:
Středa 10. května - hlavní budova - 17:00 – Pozitivní
psychologie. Jak do života dostat víc radosti a odolnosti?
Psycholožka PhDr. Michaela Peterková nám ukáže, jak přežít a prosperovat v našem náročném světě.

Úterý 16. května - Pobočka Zavadilka – 15:00 - Herní klub
na Zavadilce – Zveme Vás do společnosti hráčů stolních
deskových her pro malé i velké.

Čtvrtek 18. května - Hlavní budova – 15:00 – Herní klub –
Čeká na Vás pestrá kolekce společenských deskových her.

Středa 24. května - Hlavní budova - 17:30 - Má dráhá,
hříšná lásko... Pořad Českoskalického literárně hudebního
kvarteta sestavený z milostných dopisů Kateřiny Vilemíny
vévodkyně Zaháňské lordu Frederiku Jamesi Lambovi.

Připomínáme 34. ročník literární soutěže pro žáky základních škol na téma „Můj nejlepší den“. Jak si představujete ideální den? Prožili jste už takový? Práce můžete odevzdat ve své základní škole nebo v městské knihovně a na jejích pobočkách, a to nejpozději 26. května 2017.

Nocí s Andersenem, celostátní akcí na podporu dětského čtenářství, nás letos provázel Čtyřlístek. Zábavného programu
se zúčastnilo téměř 300 dětí z jaroměřských základních škol. Děkujeme všem dětem, které Čtyřlístku napsaly dopisy,
a budeme rádi, když přijdou další.
Navštivte naše nové webové stránky na adrese: www.knihovnajaromer.cz

Vaše knihovna, Martina Priharová
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K A LEN D Á R I U M
6. května

12. května

13. května

Vítání ptačího zpěvu
Rybník ve Starém Plese
06:00 hod.
Pořadatel: Josefovské louky

19:00 hod.
Pořadatel: MKS
18. května

Antická mystéria
Městské muzeum
17:30 hod.
Pořadatel: Městské muzeum, NPÚ

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

19. května

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

Koule (náhradní termín)
Městské divadlo – Velký sál
19:00 hod.
Pořadatel: MKS

Muzejní noc
18 - 24 hod.
Pořadatel: Železniční muzeum a Výtopna Jaroměř

Férová snídaně v Jaroměři
10:00 hod.
Pořadatel: Rozmarýnek
14. května

15. května

16. května

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

Kinoklub – Zootropolis: Město zvířat
Městské divadlo – Velký sál
15:00 hod.
Pořadatel: MKS

20. května

Kinoklub (titul bude upřesněn)
Městské divadlo – Velký sál
19:00 hod.
Pořadatel: MKS

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

Zpívá celá Jaroměř
Husův sbor CŠSH

The Angels a Unicorn vystoupí v Nároďáku
Dovolujeme si Vás pozvat na akci s názvem „Setkání hudebních generací a jejich příznivců“, která se uskuteční
v pátek 5. 5. 2017 od 20 hodin v Music clubu Nároďák v Jaroměři.
Jako první vystoupí jaroměřská rocková kapela Unicorn složená z mladých, ale hudebně kvalitních a vyhraných muzikantů. Unicorn
hrají skladby z vlastní dílny, konkrétně hudby a textů Filipa Petiry a Kateřiny Čapkové a textů Veroniky Kunešové. V současném složení hrají od dubna 2013 - Veronika Kunešová – zpěv, Kristýna Tázlerová – zpěv, Kateřina Čapková – kytara, Honza Petira – kytara,
saxofon, Tonda Kotěra – baskytara, Filip Petira – bicí.
The Angels se opět vracejí na svoji domovskou scénu do Nároďáku. The Angels zahrají v sestavě Vratislav Čermák - basová kytara,
zpěv, Leoš Sedláček - kytara, zpěv, Miloslav Bříza - klávesové nástroje, Tomáš Hroch- bicí. Repertoár The Angels je přavzatý a je převážně složen z rockových hitů 60. a 70. let minulého století a tvoří ho dobové skladby od Deep Purple, Uriah Heep, The Kinks, Rolling
Stones, Spooky Tooth, Free, Blue Efect, The Dors, Guns N´ Roses a dalších velikánů té doby. The Angels vystoupí od 21.30 hod, konec
akce je plánován na půlnoc.
Tak teď víte vše a nezbývá než přijít, vidět a slyšet Unicorn a The Angels na vlastní oči a uši. Těšíme se na Vás. Akci podpořilo město
Jaroměř. Vstupné 50 Kč, občerstvení zajištěno.

Vratislav Čermák

I N ZERC E
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

Jiřiny 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

Koupím byt v Jaroměři 3+1, 4+1. Volejte prosím 777 530 645.

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

Pronajmu byt 1+1 ve zděném domě v Jaroměři. Volejte 603
776 691.

g

Přijmeme skladníka na hlavní pracovní poměr. Jednosměnný
provoz od 8–16.30 hod. V provozu skladu DOMATECH.CZ
s.r.o., K Čáslavkám 170, Černožice. Výuční list podmínkou.
Bezúhonnost. Flexibilita, ochota pracovat a učit se novým věcem. Fyzická zdatnost – manipulace s těžšími břemeny. Možnost profesního růstu. Práce v dobrém kolektivu. Dobré platové podmínky. 16.000 Kč nástupní plat, po zaučení až 20.000
Kč (90 Kč/h + 20 % odměny po zaučení), přesčasy propláceny
+ 25 %. Životopis zašlete na obchod@domatech.cz.
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