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1. dubna 2017 se slavnostně otevřela pevnost Josefov. Kromě tradičního programu se k ceremonii připojilo i slavnostní odhalení kašny na
náměstí.
foto: Ivana Vejvodová
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Vážení čtenáři,
i mě v tomto bláznivém jarním počasí postihla nemoc – rýmička. A i když koluje spousta
vtipných přirovnání na muže a jejich smrtelný souboj s touto „chimérou“, věřte, že právě
teď jako nikdy jejich počínání v jistém ohledu
chápu. Opravdu to není nic příjemného, ale o
tom asi ví každé své. Člověk by v takovém stavu nejraději zalezl do postele a raději se vůbec
neukazoval na veřejnosti. Zvlášť jestli trpíte na
tzv. „ředkvičkový syndrom“ – takto jsem odborně pojenovala stav, kdy si stále dokola odíráte
nos kapesníkem a pak máte nos jako ředkvičku.
A ač jsem momentálně postižena rýmou a kašlem, k nemoci, kterou určitě netrpím, je schizofrenie (přičemž bych nerada tuto nemoc
jakkoli zesměšňovala či zmenšovala). Reaguji
tak na příspěvky, které jsem obdržela ohledně
„dělání rozhovoru sama se sebou“. A ačkoliv
věřím, že takový rozhovor by byl jistě zajímavý :)(každý si přeci někdy popovídá rád sám se
sebou), rozhodně bych ho nikdy nepublikovala
veřejně. Musím tedy uvést na pravou míru, že
nejsem a nikdy jsem nebyla předsedkyní spolku
Sante, a i když je současná předsedkyně (ano
ta, se kterou byl rozhovor uveřejněn) se mnou
v příbuzenském vztahu, byl tento rozhovor
proveden z čistě profesionálního hlediska. Tím
bych také chtěla vyzvat všechny spolky a organizace, které si myslí, že by bylo dobré s nimi
rozhovor udělat – neváhejte a kontaktujte mě!
Některé rozhovory mám samozřejmě vytipované, ale jisté výročí založení apod. mi mohou
uniknout. Ráda se s vámi sejdu, popovídám –
pro mě je to zpestření a dobrá praxe, pro vás
zase propagace.
V tomto čísle se, v návaznosti na výše uvedené,
můžete těšit na rozhovor se skupinou PVJAR –
paranormální vyšetřovatelé Jaroměř. Myslím,
že tento článek shledáte velmi zajímavým, dále
vám pak přináším výsledky srovnávacího výzkumu „Město pro byznys“, spousty sportovních
vítězství a úspěchů a v neposlední řadě i kulturu, ve které doporučuji přečíst článek o „Výročí
císařovny Marie Terezie“.
Na závěr Vám popřeju pěkné jarní dny, bez
stresu a bez nemocí.
Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
tel.: 491 847 162
e-mail: redaktor@jaromer-josefov.cz
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Výst avba N a Val ech
Koncem května bude zahájena výstavba dopravně urbanistického řešení území Na Valech.
Na plánku můžete vidět:
• nová parkovací místa
• napojení na silnici I/33
• nové chodníky a pěšiny
• protihlukový val s amfiteátrem
• altán a fontána s pitnou vodou
• „street workout park“
• houpačka ptačí hnízdo
• mlhoviště
• lanová pyramida
• relaxační plocha
Rada města rozhodla, že po dobu výstavby NEBUDE parkování na náměstí zdarma.

Oddělení investic a rozvoje
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ZPRÁVY Z M ĚSTSK ÉH O Ú Ř A D U
O b č a n s ká p o r a d n a v Ja r oměř i

Veř ej ná vyhl áška
Úprava provozu u zemědělského družstva Dolany.

Fi n a n č n í ú řa d
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj znovu připomíná, že od ledna 2017 došlo k organizační změně.

Zemědělské družstvo Dolany, 552 03 Dolany 57, požádalo
Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství o Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích
II., III. třídy a místních komunikacích, z důvodu označení
úseku při vyjíždění zemědělské techniky při provádění
sklizně z přilehlých polností v daném úseku silnice či místní komunikace, kdy dochází za nepříznivého počasí k znečišťování vozovky a tím i k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Platnost takovéto úpravy se stanovuje od 1. 4.
2017 do 30. 11. 2017.
Dbejte proto v tomto úseku zvýšené opatrnosti.

Veř ej ná vyhl áška

Označení místa výjezdu vozidel stavby při provádění
záchranného archeologického výzkumu na stavbě dálnice „D11 stavby 1107 Smiřice-Jaroměř“.

Územní pracoviště v Jaroměři se přestěhovalo na novou adresu (v centru města), a to na adresu:
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Územní pracoviště v Jaroměři
nám. Československé armády 49
551 01 Jaroměř

Telefonní spojení na podatelnu je: 491 418 240.

Tato situace byla schválena na silnici II/285 ulice
Velichovská, III/299 15 (Horní Dolce) a na silnici III/285
8 (Semonice – Rožnov). Společnost HOCHTIEF CZ a.s. požádala Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního
hospodářství o Stanovení přechodné úpravy provozu na
silnicích výše uvedených. Platnost takovéto úpravy se stanovuje od 10. 4. 2017 do 1. 4. 2018.
I v tomto úseku dbejte na zvýšenou opatrnost.

Všechny veřejné vyhlášky jsou tu uvedeny ve zkrácené
formě. Jejich plné znění naleznete na úřední desce na
webových stránkách Jaroměře.
www.jaromer-josefov cz.

P r og r am o b n ov y KP

Program obnovy kulturních památek prostřednictvím
obce s rozšířenou působností.
Ministerstvo kultury v rámci Programu obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen „program“) přidělilo na rok 2017 správnímu
obvodu obce s rozšířenou působností Jaroměř částku ve
výši 462.000 Kč. V případě tohoto správního obvodu jsou
finanční prostředky z programu určeny na zachování a
obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají
mimo Městskou památkovou rezervaci Josefov a Městskou
památkovou zónu Jaroměř, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní
památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek
v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).“

Termín odeslání žádostí o zařazení do programu na
Ministerstvo kultury ČR je v 1. kole do 31. 3. 2017, resp.
ve 2. kole do 31. 5. 2017. Žádosti o zařazení do programu
je možné podávat na Městském úřadu Jaroměř, odboru výstavby v termínu do 28. dubna 2017.
Přílohou uvedené žádosti je mj. závazné stanovisko orgánu
státní památkové péče (Městský úřad Jaroměř, odbor výstavby). Závazné stanovisko lze vydat ve lhůtě min. 30 dní
od podání úplné žádosti o vydání závazného stanoviska.
Bližší informace lze získat na Městském úřadu Jaroměř, odboru výstavby (úřední dny - pondělí a středa: 8:00-12:00
a 13:00-17:00 hodin, v ostatních dnech po telefonické
domluvě).

Kontaktní osoba: Jiří Svatoš, referent odboru výstavby
(tel.: 491 847 259, mail: svatos@jaromer-josefov.cz)

8/2017

strana 4

Jaroměřský a josefovský zpravodaj

M ěs t o p r o b y zn y s
Dne 28. února 2017 proběhlo každoroční vyhlášení
krajského kola soutěže „Město pro byznys“.
Soutěž je srovnávacím výzkumem pro všechny města
v České republice, ve které je zapojeno na 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských částí Prahy. Do tohoto výzkumu se města nepřihlašují, ale jsou vybrána automaticky.
Tato soutěž je jedinečná ve své komplexnosti, rozsahu
a množstvím sledovaných kritérií. Mezi hodnotícími aspekty jsou například aktuální rozvoj, kvalita lokality (stabilita krajiny, znečištění, vzdálenost k dálnici, ceny bytů, aj.),
pracovní trh (zaměstnanost a vzdělání), ekonomické údaje,
komunikace, vzdělávání a poplatky (kam patří třeba daň
z nemovitosti, úřední hodiny, webové stránky, aj.).
Královéhradecký kraj byl celkově hodnocen jako nadprůměrný, především díky finanční stabilitě a hospodaření dopadl mnohem lépe než ostatní kraje. V Královéhradeckém
kraji splňuje podmínky pro zařazení do soutěže patnáct
obcí s rozšířenou působností.
Tabulka s celkovým pořadím:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nová Paka
Nové Město nad Metují
Trutnov
Dobruška
Jičín
Jaroměř
Hořice
Náchod
Rychnov nad Kněžnou
Vrchlabí
Hradec Králové
Kostelec nad Orlicí

13. Nový Bydžov
14. Dvůr Králové nad Labem
15. Broumov

Jaroměř se tentokrát umístila na pěkném šestém místě,
čímž jsme si oproti minulým rokům výrazně polepšili. Naše
město bodovalo například v indexu stáří (poměr obyvatel
ve věku do 15 let ku obyvatelům nad 65 let; čím mladší populace, tím lépší hodnocení), dále pak ve vzdálenosti od dálnice, v cenách stavebních pozemků a v poplatcích za vodné
a stočné, ale třeba i v poplatcích na dani z nemovitosti.
Více informací na www.mestoprobyznys.cz.

M ěst ské vodovody a kan al i zace
Noví odečítači vodoměrů.
Informujeme touto cestou všechny naše odběratele vody,
že v průběhu měsíce března začali jako odečítači vodoměrů
pracovat dva naši noví zaměstnanci, a sice pan Jan Křivka
a pan Petr Pour. V rámci svých pracovních povinností budou v průběhu následujících týdnů postupně kontaktovat
všechny odběratele vody ohledně odečtu vodoměru a jeho
kontroly. Jsou vybaveni průkazem zaměstnance společnosti, který každému na požádání ochotně předloží.
Noví odečítači vodoměrů budou působit v tradičních lokalitách: Jaroměř, Josefov, Jezbiny, Starý Ples, Zaloňov, Vestec,
Rtyně, Horní Dolce, Rasošky, Vlkov, Nový Ples, Jasenná,
Šestajovice. Věříme, že s jejich důležitou a zodpovědnou
prací budeme všichni spokojeni a v jejich novém působišti
jim přejeme hodně úspěchů.
Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř

ŠKOLY A ŠKO LSK Á ZA Ř Í ZEN Í

G y m n á z iu m Ja r o s lav a Ž áka
Matboj 2017 – zpráva studenta sekundy

Gymnasia cantat.

Dne 14. 3. 2017
se partička studentů vydala na
matematickou
soutěž Matboj
na Gymnázium
J.
K.
Tyla
do
Hradce
K r á l o v é .
Soutěžilo
se
v tříčlenných
týmech. V konkurenci 65 týmů se tým tercie + kvarta umístil
na 5. místě (Aneta Kutíková, Adam Holda a David Hřivna)
a tým sekundy v druhé polovině výsledkové listiny (Matylda
Marinicová, Zuzana Bašková a Jindřich Hemelík). Soutěž
se nám líbila a příští rok pojedeme znovu.

V pondělí 20. března se komorní pěvecký sbor Kapa
Gymnázia Jaroslava Žáka v Jaroměři zúčastnil celostátní
přehlídky gymnaziálních sborů Gymnasia cantat v Praze.
Přehlídky se zúčastnilo 12 pěveckých sborů různé velikosti
i složení, které se představily ve dvou kategoriích. Náš pěvecký sbor se nemohl prezentovat v soutěžní kategorii, protože nesplnil podmínku minimálně 22 zpěváků. Vystoupil
tedy ve volné nehodnocené části.
Soutěž se konala v budově Senátu v reprezentativních
prostorách Valdštejnského sálu a už to byl pro nás zážitek. Odpoledne strávené v pražských ulicích, procházka po
Malé Straně i Václavském náměstí, závěrečné zpívání v hale
Hlavního nádraží, to vše už byly jen bonusy našeho letošního sborového výletu. Příští rok se prý organizátoři akce na
nás znovu těší. A my se těšíme také.

Jindřich Hemelík, sekunda

Pavla Pazderová
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M at e ř s k á š ko la
Vyšlo slunce nad mraky, čarovalo zázraky…

Letošní mrazivá a dlouhá vláda paní Zimy již definitivně pominula. Vrátilo se k nám sluníčko a svými teplými zlatými
paprsky hladí a probouzí vše živé. Ptáčci ve větvích radostně cvrlikají a pukající pupeny oblékají stromy do zeleného
kabátku. Z trávy vystrkují pestré hlavičky fialky, petrklíče
a sedmikrásky.
Na toto voňavé období se těší každý z nás. První jarní den
jsme oslavili vhozením Morény do řeky Metuje, rozloučili jsme se s ní písničkou a hrou na hudební nástroje. Jaro
u nás v josefovské školce vždy znamená více venkovních
aktivit – vycházek, pěších batůžkových výletů, pozorování
a zkoumání života v přírodě a našem okolí, péče o záhonky
a naši zahradu. Vyzdvihujeme a rozebíráme problematiku
ekologie, ochrany krajiny a životního prostředí, čistíme

přírodu od odpadků, všímáme si nepořádků, škod, vedeme
diskuse o tom, jak jí můžeme pomoci i my děti.
Jaro je vskutku všude, dýchá na nás z každého koutku naší
školičky. Můžeme ho vidět (malujeme sluníčka, různými
výtvarnými technikami a pomocí přírodních materiálů
tvoříme květinky, hmyz), můžeme ho slyšet (zpíváme jarní
písně, říkáme básničky, tančíme tanečky), můžeme ho cítit
(pečeme velikonoční dobroty).
K jaru patří probouzení. Hrajeme si na přírodovědce, pozorovatele, vědce i zahradníky. Pozorujeme klíčící semínka,
sázíme je do hlíny, sledujeme jejich růst a uvědomujeme si,
co vše je potřeba, aby z malého semínka vyrostla rostlinka.
Učíme se o ni pečovat, pravidelně zaléváme. Už víme, jak
prospívá našemu zdraví konzumace naklíčených luštěnin,
mladé řeřichy či cibulové natě a zelených bylinek.
Co nám přinesou další dubnové a květnové dny? Motýlkové
děti čeká Velikonoční přespávání, pro maminky je to
příležitost na chvíli volna či jarní úklid. Chystáme se na
Velikonoční vyrábění, tvoření a povídání, přiblížení tradic.
S šikovnými zpěváčky se již potřetí zúčastníme pěvecké
soutěže „Novopacký slavíček“. Neopomeneme ani tradici „Pálení čarodějnic“. Vydáme se po stopách čarodějky
Kanimůry, které nás dovedou za pokladem a v jeho blízkosti bude pro nás připravené ohniště k opékání buřtíků.
Vezmeme si s sebou i vybavený batůžek, vždyť na tomto
krásném čarodějnickém výletě strávíme celý den! Snad
nám počasí bude přát!
Předškoláky čeká od dubna do června plavecký kurz
v Náchodě, koncem května pak týdenní pobyt ve školce
v přírodě v krásném prostředí Krkonoš. Krásné voňavé jaro
všem!
Kolektiv MŠ Josefov

Z ák l a d n í š ko la Jo s e fov

Hokusy, pokusy.

→ dudy na fandění. Samozřejmě s pomocí rodičů a instrukcemi od paní učitelky. Vystřihli jsme si květ z papíru a složili
jsme okvětní lístky. Květ jsme položili na vodu a chvíli počkali, květ sám rozkvetl. Do pokusů se zapojili i naši rodiče a sourozenci. Rodiče nejvíce nadchnul pokus s vařeným
vajíčkem. Měli jsme vajíčko dostat do kečupové sklenice.
Pokus jsme museli zkoušet vícekrát. Byla zapotřebí rychlost
a trpělivost. Všechny to moc bavilo. Celá akce se odehrála
ve třídě 4. B.
Daniel Bartoš, Martin Haman, Ondřej Felcman (žáci 4. B)

Projekce v rámci lidsko – právního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět 2017.
Dne 15. 3. jsme o půl čtvrté přišli do třídy. Čekalo nás krásné
uvítání ostatními spolužáky, kteří již dorazili a paní učitelkou, která nás provedla po třídě a ukázala stanoviště různých pokusů. Jako první jsme se vyráchali v newtonské
kapalině a zapálili svíčku na dálku. Poté jsme nafoukli balónek bez úst, zavázali jsme ho a propíchli, aniž by prasknul. Vyzkoušeli jsme si, jak naučit vajíčko plavat a jak vyndat mince z vody suchou rukou. Někteří si hráli na umělce.
Malovali do mléka potravinářskými barvami a jarem. Občas
jsme se šli podívat na duhu z bonbónů Skittles, které leželi
na talíři ve vodě. Vyrobili jsme si vlastní zpívající →

Festival dokumentárních filmů Jeden svět pořádá každý
rok školní projekce s lidsko – právními tématy. Sedmé třídy ZŠ Josefov se letos poprvé účastnily těchto projekcí v
kině Bio Central v Hradci Králové. Tématem letošního ročníku je umění spolupráce. Žáci zhlédli celkem 3 projekce
– Rockeři (téma filmu: nemoc, přátelství, koníčky), Holka z
Instagramu (téma filmu: nová média, média a mladí lidé),
Jesserův sen (téma filmu: chudoba, nemoc, přátelství). Po
každé projekci následovala debata s moderátorem projekcí.
Pro žáky to jsou velice aktuální témata, a tak živě diskutovali
nejen po projekcích, ale i během cesty domů.
Mgr. Darina Tyčová, Mgr. Lucie Lojdová
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Z á k l a d n í š ko la Bo ž e n y N ěmcové
„Božena“ v celorepublikovém florbalovém kole.
Florbalová vítězství v okresním, krajském
a kvalifikačním
kole, o kterých
jste se mohli dočíst v minulých
číslech, umožnila děvčatům
ze ZŠ Boženy
N ě m c o v é
v Jaroměři start
v celorepublikovém finále základních škol. To se konalo
ve dnech 21. a 22. března 2017 v Praze. Poměřit své florbalové síly jely: Tereza Kyšková, Michaela Svršková,
Diana Hlavatá, Iveta Svršková, Julie Kaňková, Tereza
Prouzová, Sofie Špryňarová, Bára Štefanová, Kateřina
Svatoňová, kapitánka Veronika Svršková a brankářka
Drahomíra Maturová.
První den se odehrály zápasy ve skupině. Při rozlosování,
s jakými týmy budou „božeňačky“ hrát v úvodní den turnaje, štěstí úplně nepřálo a do cesty jim postavilo silné soupeře z Benešova a Prahy. Naše dívky i přes velkou snahu
a nasazení na soupeřky nestačily. Zhasla tak naděje bojovat
o medailová umístění a musely jsme se smířit s utkáním
o 5. a 6. místo.
Sportovní chuť
si „božeňačky“
spravily druhý
den, když sehrály zápas s týmem z Jihlavy.
Nad ním měla
naše děvčata
herní převahu
a s konečným
skóre 7:3 se tak umístila na 5. místě.
Z tohoto turnaje si bohužel medaile nevezeme. Možná je to
nyní pro děvčata samotná i malé zklamání a jejich očekávání bylo větší, ale je potřeba si uvědomit, že se florbalové

„Brousíme si jazýček“
Náplní logopedie je předcházení poruch výslovnosti a odstraňování případně již vzniklých problémů. Na ZŠ B.
Němcové (známé jako Malá Boženka) již sedmým rokem
probíhá kroužek logopedické intervence „Brousíme si jazýček“, který je určen dětem mladšího školního věku s běžnou poruchou výslovnosti.
Při logopedické intervenci děti provádějí dechová, fonační
a artikulační cvičení, napodobováním zvuků se učí přirozenou cestou správné výslovnosti jednotlivých hlásek, hrají
hry na rozvoj sluchového vnímání a sluchové paměti a další. Důležitá je však pravidelná návštěva odborníka – logopeda, který rozhoduje o tom, co a jak nacvičovat nebo řešit.
Na základě jeho zprávy se pak dítěti na naší škole individuálně věnuje logopedická asistentka, a to dle logopedem
stanovených postupů.
I v příštím školním roce 2017/18 předpokládáme na Malé
Božence otevření kroužku pro žáky mladšího školního
věku s běžnou logopedickou poruchou.

Mgr. L. Diheneščiková, logopedická asistentka

soutěže základních škol zúčastnilo přes 2100 týmů z celé
České republiky a naše škola se dlouhou cestou zápasů dostala mezi 5 nejlepších z nich. To je přece skvělý výsledek
a určitě stojí za to se z něj radovat a být na tento úspěch
pyšné. Dívky nabyly spoustu nových zkušeností a zážitků,
na které budou jistě rády vzpomínat.
Díky tomuto sportovními úspěchu měla děvčata možnost
přijmout pozvání od starosty města Jaroměř Ing. Jiřího
Klepsy na MÚ. Při společném setkání pan starosta s děvčaty
pohovořil o zážitcích z turnajů, o jejich zájmech a koníčcích
a pogratuloval
jim ke skvělé reprezentaci školy
i města. Všechny
dívky obdržely
dárky a pamětní
listy.
Myslím, že to
bylo velmi příjemné setkání
a děvčatům tak
konečně došlo,
jak velkého úspěchu dosáhly. Věřím, že jsou nyní motivované do bojů pro příští školní rok.
Tak jim držme pěsti, ať se jim daří minimálně stejně tak
dobře jako letos!
Za ZŠ Boženy Němcové Jaroměř, Mgr. Michaela Staffová

St ř ední škol a ř emesl ná
Rychlobruslení.
Dne 14. 3.
2017
se
na zimním
stadionu
uskutečnilo
finále chlapců v rychl o b ru sl e n í .
Tomuto finále předcházely v hodinách tělesné
výchovy kvalifikační boje ve všech třídách naší školy. Žáci
s nejlepšími výkony postoupili do finále. Šestnáct soutěžících
bruslilo jednotlivě na šest okruhů. Vítězem se stal Tomáš
Bureš z 1.C,
který dosáhl času 1:37
min., na druhém místě
se
umístil
Vojtěch Orct
z 1.C a třetí byl Dan
Jarolímek
z
3.C.
Překrásné
medaile zhotovili žáci v hodinách keramiky. Všem úspěšným žákům blahopřejeme.
Mgr. Petr Zmítko a Mgr. Vít Miler
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SPO RT
K l ub boj ov é h o u m ě n í A l l k a mpf-Jit su
Úspěchy
jaroměřského
Allkampf-Jitsu.

klubu

bojového

umění

V našem oddílu Drak AKJ
nedávno proběhly dvě významné události.
První
z nich byly
dlouho očekávané zkoušky
na technické
stupně, které
prověřily dovednosti začátečníků i pokročilých. Poctivá tréninková příprava se vyplatila
a od února se tak většina zúčastněných může pyšnit novou
barvou svého obi (označení pro pásek, kterým se uvazuje Gi
neboli kimono). Po náročné přípravě na zkoušky následovala
trocha odpočinku ve formě volnějších tréninků, která však pro
některé „nadšence“ netrvala dlouho. I přes nabídku zaslouženého odpočinku se čtveřice dychtivých bojovníků vydala
na otevřený Krajský přebor dětí a mládeže do Chomutova,
kde si nevedli vůbec špatně. V disciplíně zvané randori, což

H CM Jar o m ě ř

Vítězem krajské ligy juniorů královéhradeckého kraje pro
rok 2016 -2017 se stali hokejisté HCM Jaroměř.

je sled nacvičených sebeobranných technik, získal zlatou medaili sedmiletý Kryštof Palička, který za sebou nechal i o dva
roky starší soupeře. Neméně zdatně si vedl desetiletý Marek
Ševčík, který navíc soutěžil v disciplíně tameshi-wari (přerážení desky), a v kategorii do 12 let vybojoval skvělou stříbrnou
medaili. Zbytek výpravy podal rovněž kvalitní výkony – Adam
Havrda vybojoval výtečné 4. místo a Adam Koryta obsadil 8.
místo. Vzhledem k hojné celorepublikové účasti se jednal o báječné výkony
a zároveň prověrku
před
nadcházejícím
mistrovství ČR,
které proběhne v polovině
května. Tímto
gratulujeme
k
úspěchu
a děkujeme za
rep rezentaci
města Jaroměř,
které nás finančně podporuje a umožňuje nám tak držet krok i s většími
a staršími kluby.
Text a foto: ŠSK Jaroměř

Velkým úspěchem zakončili povedenou sezonu hokejisté HCM
Jaroměř. Vítězství v základní části královéhradecké ligy juniorů potvrdili hned v druhém finálovém utkání na zimním stadioně ve Frýdlantu své dominantní postavení v soutěži. Skóre
ve finálových utkáních HCM Jaroměř - HC Frýdlant 2:0 na zápasy a branky 23:2. Dlouholetá dřina byla po zásluze odměněna na vrcholu jejich mládežnické kariéry zlatými medailemi.
Tento tým hokejistů v loňské sezoně již naznačil své ambice a
obsadil ve stejné soutěži 3. místo. Prvním velkým úspěchem
zazářili již v sezoně 2008/09, kdy se stali vítězi žákovské ligy
mladších žáků královéhradeckého kraje. Velké poděkování patří mimo jiné také týmu ledařů a údržby zimního stadionu pod
vedením Jaroslava Petříka, kteří jim vítězný led celou sezonu
připravovali.
Více o odehraných utkáních na www.hcmjaromer.cz
Text: Tomáš Hlavatý
Foto: Marta Mladá

P r os t Fa i n L i g a f i r e m 2 0 1 7
Dne 25. 3. 2016 se uskutečnil slavnostní galavečer 11. ročníku Jaroměřské PROST FAIN LIGY firem 2017.
Doslova narvaná
Důstojnická beseda v Josefově, kde
sedělo na 280 pozvaných hostů, viděla velikou show.
Večerem provázeli moderátoři pp. David Pospíšil
a Pavel Schröfel.
V průběhu večera došlo k předání cen všem zúčastněným týmům nebo jeho zástupcům. Dále bylo k vidění spousta zajíma-

vých videí z 11. ročníku Jaroměřské PROST FAIN LIGY firem
2017. Letošní ročník byl jiný v tom, že se nesl v plesovém duchu, neboť po skončení hlavního pogramu a rautu následoval
slavnostní ples, na kterém zahrála kapela RELAX pp. Leoše
Vojtíška a Jiřího Pultara.
Toto vše bylo zpestřeno krásnou módní přehlídkou společenských šatů v podání vyhlášené módní agentury Máša Agency
a jako vrchol večera pak byla přehlídka spodního prádla. Tato
módní přehlídka byla opravdovým vrcholem večera, na který
se bude jistě ještě dlouho vzpomínat.
Více informací a fotografií naleznete na našem webu www.fainsport.cz co nejdříve.
Text: Jiří Lebedinský
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K U LTU R A
Pom ní k Jo h n a L e n n o n a
Českoskalickou stezkou k pomníku Johna Lennona.
Připomínek,
nejvíce
v podobě pomníčků,
na člena legendárního hudebního kvarteta The Beatles Johna
Winstona Lennona, je
i v České republice kupodivu dost. O pomníku
v České Skalici v lese
nad Řezníčkovou roklí
jsem již delší dobu věděl, dostal jsem se ale
k němu až v loňském
roce 2016, kdy jsem zde
zároveň pořídil i několik
jeho fotografií. Návštěvu
nedalekých Ratibořic,
vodní nádrže Rozkoš, či
samotné České Skalice,

je tak možné doplnit i o tuto zajímavost.
Začátek stezky o délce téměř 700 m s celkovým převýšením 50
m je na vstupu do místní Bažantnice. Sám osobně jsem ve směru
jízdy od Jaroměře odbočil před kostelem v Malé Skalici vlevo, jel
dále vpravo Havlíčkovou ulicí a pokračoval na jejím konci vlevo
po hraně lesa Naučnou stezkou Babiččina údolí „Po stopách erbu
zlatého třmene“. Asi po 300 metrech vlevo se proti dřevěné lavičce pomník nachází.
Vznikl z iniciativy kamarádů Mirka Zvonaře a Jiřího Mervarta
„Šiškina“ roku 1986. Oba se inspirovali tehdejší pověstnou zdí
Johna Lennona na pražské Kampě, která se v době nesvobody
stala útočištěm pro svobodomyslné lidi. Bohužel pomníček se stal
tehdejšímu režimu trnem v oku. Jistý místní pomocník VB jej cho-

dil pravidelně rozkopávat a tím ničit. Pomník se ale nakonec podařilo obnovit, znovu byl odhalen v roce 2012, tentokrát z iniciativy
Hynka Šnajdara a Slávy Doubka.
„Na začátku podzimu jsme nejprve přes pohřební službu objednali
Lennonův porcelánový portrét. Dále byl vyroben ocelový kříž ozdobený hippie znakem a celý pomník odvezen k opravě. Dne 8. listopadu 2012 za účasti více než sta lidí byl slavnostně odhalen“. Takto
vzpomínali na obnovu pomníku iniciátoři této události. Téhož
roku místní Klub Konvalinkových umělců a volnomyšlenkářů
ještě podal na českoskalickou radnici žádost o povolení zřízení
Stezky Johna Lennona. V žádosti stálo: „Pomník Johna Lennona se
stezkou k němu, se může stát jednou z dalších atraktivit města, která přiláká nové návštěvníky“. Rada města České Skalice na svém
zasedání tuto jejich žádost jednomyslně schválila. Sláva Doubek
a Hynek Šnajdar nechali nedávno před tento pomník ještě umístit
lavičku, jejímž dárcem a zároveň výrobcem je Jiří Frýba, řečený
Jacek.
Johna Lennona nám v České republice ještě mj. připomíná lidový
pomník – mohyla poblíž Frenštátu pod Radhoštěm pod vrcholem hory Smrk, nápisy na zdi Maltézské zahrady na severní straně Velkopřevorského náměstí v Praze na Malé Straně a pamětní
deska u zříceniny hradu Quinburg poblíž Vrbna pod Pradědem.
Na jihu Sibiře, v Altajském kraji, se nachází na světě patrně jediný
Lennonův pomník z mramoru, který vytvořil známý ruský sochař
Vladimir Vojčišin.
John Lennon byl kytaristou, zpěvákem, hudebním skladatelem, malířem, hercem, spisovatelem a politickým aktivistou.
Významným způsobem ovlivnil vývoj rockové hudby 20. století. Narodil se 9. října 1940 v Liverpoolu, zemřel dne 8. prosince
1980, když byl v New Yorku zastřelen pomateným hudebním fanouškem Markem Davidem Chapmanem.
Výpisy z různých informačních zdrojů a foto: Jindřich Polák

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

Most Dr. Miroslava Tyrše.
Chodíme po něm
každý den, ačkoliv
si ani mnozí z nás
neuvědomují, že se
jedná o vzácnou a
výjimečnou kulturní památku. Řeč je
o mostu přes řeku
Labe, který spojuje
jeden z nejdůležitější
bodů v našem městě,
a to Pražské Předměstí s náměstím Československé armády. Most
se nachází v nadmořské výšce 256 metrů a je pojmenován po význačném národním obrozenci, kritikovi, historikovi umění a estetikovi prof. Ph.Dr. Miroslavovi Tyršovi.

Původně stál na tomto místě řetězový silniční most, který byl postaven roku 1831 a pocházel z dílny návrháře inženýra Bedřicha
Schnircha (1791-1868). Byl to první most toho typu v Evropě. Po
třech letech, tedy v roce 1884, byl rozebrán a nahrazen ocelovou
konstrukcí. Ta však byla už ve 20. letech 20. století nedostačující,
hlavně z důvodu narůstající dopravy, a tak se přistoupilo k současné výstavbě mostu.

Roku 1930 byla vypsána soutěž, kterou vyhráli Karel a Jaroslava
Hanauerovi z Prahy. Výstavba započala hned rok na to, tedy v roce
1931 a v roce 1933 byla práce dokončena. Spolu s mostem, jehož
podoba se zachovala až dodnes, byly zpevněny i říční břehy.

Most má železobetonovou konstrukci a jediný oblouk. Vstup na
něj zdůrazňují masivní betonové kandelábry, které jsou zakončeny kovovou lunetou. Celková délka mostu je téměř 26 metrů a šířka 11 metrů. Vystavěn byl ve stylu funkcionalistické moderny s
cennými architektonickými prvky, které jsou především klenba,
zábradlí a sloupky. Na seznamu kulturních památek byl most zapsán roku 1958.
Je jistě důležité zachovat takový kulturní skvost i pro příští generace. V budoucích letech bychom se
snad měli dočkat i rekonstrukce této
památkové stavby, která je nedílnou
součástí Jaroměře.
text a foto: LAT
čerpáno: Mgr. Jan Tlučhoř, Národní
památkový ústav, ú. o. p. v Josefově;
Dokumentace průmyslového dědictví,
Jaroměřsko I. stupeň
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Ro zhovo r s p u b l i c i s t o u J i řím Uhlířem. Seriál na pokr ačování. 8 . č á s t.
Svým studentům jsem vštěpoval křesťanskou zásadu, která je mým krédem:
„Služba lidem a vědě. Milovat znamená
chtít dobro pro toho druhého.“ Jsem
v tomto směru asi idealista.
Pokud jde o mou literární, publicistickou, pedagogickou a vědeckou práci,
odkazuji zájemce, aby si prostudovali
mou „Bibliografií Jiřího Uhlíře 19542017“. Vyjde tiskem.
Plných třicet sedm let jste strávil
vzděláváním mladých lesníků na
SLŠ v Trutnově. Nepociťoval jste někdy chuť posunout se ve Vaší pedagogické kariéře o kousek dál?
Máte pravdu, 37 let jsem pracoval,
působil, učil a vychovával na Střední
lesnické škole a Lesnické mistrovské
škole v Trutnově nejen mladé lesníky,
ale i dospělé adepty lesnictví. Jak jsem
si spočítal, bylo jich nejméně 3200
studentů a studentek, z nichž většina
u mě úspěšně maturovala z českého
jazyka a literatury. Kromě českého
jazyka, literatury jsem na doplnění
úvazku vyučoval i dějepis.
Upřímně řečeno, byl jsem na našich
lesnických školách v Trutnově vcelku
spokojený. Neměl jsem ambici dělat
kariéru, nikdy mi to ani na mysl nevstoupilo. Za komunistické totality
jsem vůbec nesplňoval kádrová kritéria. Byl jsem totiž vždy nestraník,
navíc nábožensky založený. A pak nejsem, nebyl a ani nikdy nebudu kariérista. Navíc znám dobře své odborné,
psychické i organizační schopnosti
a limity. Opravdu jsem netoužil se
„vyšvihnout“ do vyšších pater společnosti a odejít na vysokou školu či
univerzitu. Chyběla mi znalost cizích
řečí. Vím však, že jsem mohl být i na
střední škole prospěšný své vlasti,
jako středoškolský profesor s vědeckým zaměřením.
Jako křesťanský pedagog, ctím moudrou myšlenku svého filozofického učitele, profesora ThDr. Dominika Pecky
(1895-1981), „Žijte životem lásky, dobroty, radosti a krásy, abyste na konci života nestáli s prázdnýma rukama.“

Co bylo příčinou Vašeho sporu
s KSČ, který v roce 1970 vedl k zákazu vydání Vaší knihy „Božena
Němcová inspirací pro umění“?

Tuto Vaši otázku musím poopravit –
VčKV KSČ v Hradci Králové mi nezakázal vydání tohoto rukopisu přímo, což
by bylo čestné, avšak udělal to „fikaně“. Donutil mě totiž svou estébáckou
a sofistikovanou taktikou, abych jako
solidní a morální autor, sám od knižního vydání odstoupil. Jejich „ďábelský
fígl“ spočíval v tom, abych sám autocenzurou vypustil všechna jména autorů vyloučených, vyškrtnutých z KSČ,
poúnorových i posrpnových emigrantů a dalších všech osob, nepohodlných
komunistickému režimu. To prostě nebylo realizovatelné!
Tyto požadavky mi přijel, pod pláštíkem noci, zvěstovat osobně sám ředitel nakladatelství KRUH ke mně do
bytu, beze svědků. Komunisté se totiž neodvážili dát mi zákaz písemně,
protože by o tomto zákazu zůstal pro
budoucnost písemný dokument o politickém cenzurování.
Tolik na vysvětlenou estébáckých, fikaných, chytrých a mazaných fíglů,
které jsem prokoukl mnohem později. Samozřejmě, že jsem jako solidní
autor nemohl tuto redukci nepohodlných jmen autorů ani uskutečnit.
Vždyť jako nestraník jsem neměl přehled, „klíč“ komunistických cenzorů
určujících, který autor vyhovuje, který
ne. Neznal jsem tedy konkrétní jména
nevhodných autorů. Komunisté mě
zkrátka donutili, abych od uzavřené
autorské dohody odstoupil sám z vědeckých i morálních důvodů.

Co považujete za svůj největší
úspěch?
Není to vysloveně úspěch můj, ale
dar od Pána Boha, který mne vybavil
houževnatou pracovitostí, pílí i pečlivostí, kteréžto vlastnosti a předpoklady shledávají v mých dílech i literární
kritici a historikové. A také řečeno žertovně, měl jsem nezbytný „Sitzfleisch“,
tzn. „vytrvalost při práci“. Vedle smyslu pro jasnou koncepci, nezbytný přehled o literatuře a informačních dokumentech je bibliografická aktivita
založena především na usilovné mravenčí práci.
Myslím si, že teprve budoucí badatelé
a historici československého lesnického školství a škol ocení mé “avantgardní, novátorské a průkopnické“
bibliografie československého lesnického školství a lesnických škol za
roky 1850-1992, stejně jako mých 16
bibliografií lesnických škol v Trutnově
(1965-1995) a v Písku 1884-1974
(1975). Jedná se o odborné pedagogické bibliografie i filmografie zpracované s vědeckou akribií a erudicí, jak
konstatovala odborná kritika. Podle
názoru některých expertů jde o novátorské a průkopnické bibliografie
a filmografie v evropském kontextu
lesnického vzdělávání a výchovy. Moje
soupisy už svými cizojazyčnými obsahy a souhrny oslovují i zahraniční
uživatele. Také tyto soupisy mají nadčasový, nadnárodní význam a přínos,
nejen pro samotné lesnictví a pedagogiku, ale pro bibliografii vůbec.
Tedy stručně - za největší svůj úspěch
považuji své bibliografie a filmografie. Dialekticky s tím za největší svou
prohru coby bibliografa považuji, že se
dosud za takřka 50 let nenašel vydavatel mého inedita bibliografie „Božena
Němcová inspirací pro umění“ (1. verze z roku 1968, 2. verze z roku 1970,
oceněná v literární soutěži Šrámkova
Sobotka, a 3. verze z roku 1974, 350
s.). Jak jinak, v tomto současně kouzelně zakletém světě žel o vydání rozhodují peníze a zase peníze. Nevzdávám
se však. Uvidíme! Dokončeno.
kresba: akad. malíř Jiří Škopek

Městské kulturní středisko Jaroměř, nám. Dukelských hrdinů 240, Jaroměř, tel. 491 812 806,
e-mail: mks.jaromer@seznam.cz, www.divadlojaromer.cz,
předprodej vstupenek - TIC, nám. ČSA 16, Jaroměř, tel. 491 847 220 a Městská knihovna,
Traxlerova 110, Josefov, tel. 491 813 141
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Ro z h ovor s P V JA R - Pa r anor mál ní vyšet ř ovat el é Jar oměř
Tentokrát jsme pro Vás připravili rozhovor s Lukášem
Kejzlarem a Przemyslawem Szczesniakem ze skupiny PVJAR o
jejich práci paranormálních vyšetřovatelů.
Co bylo prvotním impulsem
k založení této skupiny a jak
dlouho už tady působíte?
Tím úplně prvotním impulsem byly naše osobní zkušenosti, které nám nikdo neuměl
vysvětlit, a tak jsme se rozhodli
tuto oblast prozkoumat a zároveň jsme chtěli informovat laickou veřejnost s postupy a řešeními. Na trhu fungujeme od roku
2015 a za tu dobu jsme vyšetřili
kolem sta případů. Většina z nich jde racionálně vysvětlit vědeckou
metodou.
Zajímáte se o historii objektu?
Zájem o historii objektu je na prvním místě. Je o ní dobré vědět, hlavně při naší práci. Můžeme tak vědět o spoustě věcech,
které se tam mohly stát.

Na vašich stránkách jsem viděla, že máte mnoho členů. Jak se
k vám přidávali?
Většinou jsou to přátelé a známí, kteří o tenhle koníček
mají zájem. Ale jinak se k nám přidávají lidé i z daleka, jeden člen je
dokonce až z Vyškova. Působíme po celé republice, protože je to náš
koníček, nechceme žádný honorář.
Jak probíhá samotné řešení případu a jaké přístroje používáte?
Používáme přístroje zachycující
jevy, které se pak snažíme napodobit a tím
buď vyvrátit, nebo potvrdit přítomnost entit.
Mezi takové přístroje patří úplně prapůvodní
diktafony, které nemají takovou dokonalou
redukci šumu jako ty novodobé – tyto entity
mluví pomocí šumu, jsou to většinou hlasy
a frekvence, které člověk pouhým uchem neslyší, ale přístroj je zachytí a my si to můžeme
zpětně poslechnout. Dále máme detektory
magnetického pole, to se používá v situacích,
kdy lidé popíšou, že mají například pocity
mrazení, sledování atd. Dále máme bezkontaktní dálkový teploměr, protože tyto entity potřebují k projevu
energii a díky tomu jsme zažili pokles teploty i o sedmnáct stupňů.
Také máme kamery s infračerveným přísvitem, goastboxy, mikrofony a počítače. Toto vše potřebujeme k našemu vyšetřování.

Co je to entita a jak s ní komunikujete?
Každý to nazývá jinak – duch, anděl strážný, odraz zemřelého. My vlastně úplně nevíme, co to je, a tak pro to máme obecný
pojem entita. Je spousta teorií co to je nebo může být, ale my jsme se
setkali vždy jen se zemřelou osobu. Existují však i přírodní duchové.
Máme konzultanta, bývalého člena, který se o tyto přírodní démony
přímo zabývá. Komunikovat s nimi lze pomocí otázky. Položíte otázku a oni vám odpoví. Vše je na tom diktafonu zpěně slyšet. Jednou
při vyšetřování jsme si dělali tak trochu srandu, že ta entita je náš
anděl strážný. Na diktafonu bylo pak zřetelně slyšet „ne, ne nejsem“.

Máte určité postupy, jak s entitou zacházet?
Většina těchto věcí se dá racionálně vysvětlit a pro tu skupinu, kdy se jedná skutečně o ducha, postupy máme, ale nechtěl
bych je zveřejňovat už z důvodu, že kdyby se o to pokusili lidé sami,
mohlo by to mít úplně opačný účinek. Entita se samozřejmě brání
proti vyhnání, protože je vázána na předmět nebo na člověka. Když
si třeba koupíte starý barák a chcete ho opravit, musíte si uvědomit, že pokud tam ta entita je, je zvyklá na určité uspořádání. Při
rekonstrukci starých domů s určitou historií se nemůžete divit, že se
entita brání a znepříjemňuje vám život. Hodně lidí tak dnes využívá

farářů, aby jim vysvětili barák. Pak jsou tu ale také věci, které málo
kdo z nás chápe a umí vysvětlit. Jako když umře člověk, který vám
byl blízký a vám se o tom zdá nebo je vám v tu chvíli špatně.

Jak se dají některé jevy racionálně vysvětlit?
Normálně jim to fyzicky předvedeme a vyvrátíme, že by
mohlo jít o ducha. Některé takové stavy můžou být pouze v naší
hlavě, jsou prostě psychologického rázu. Některým spadne váza na
zem a oni v tom hned vidí ducha. Proto než někam jedeme, chceme
opravdu důkaz, že se tam děje něco podezřelého - třeba foto. Někteří
lidé to však nechtějí slyšet ani v případě, že jim dáme hmatatelný
důkaz a vyvrátíme jejich domněnky o duchovi.
Věříte v UFO?
Sám za sebe věřím v mimozemský život. Na planetě jsou
miliony lidí, kteří by v případě potřeby potvrdili, že mimozemšťany
viděli. To je jako s duchy, někteří lidé tomu nevěří, dokud to nezažijí.
Někteří nás mají za blázny, protože z vyprávění to zní vždy jako pohádka, ale jen do doby, než se s tím lidi sami setkají.
Jak zvládáte negativní kritiku a stres okolo toho?
My se tomu smějeme. S takovými reakcemi nic neuděláme. Naopak se nebráníme, aby s námi lidi šli na průzkum a zažili
si to na vlastní kůži, s tím vůbec nemáme problém. Stres není nijak
extrémní, ještě se nám naštěstí nestalo, aby se na nás nějaká entita
napojila a sledovala nás.

Ve svém měsíčníku se v jednom článku docela podrobně věnujete satanismu.
Spousta lidí nás kontaktovala a bylo zbytečné odpovídat každému zvlášť na tu samou otázku. Nic nám takové praktiky
neříkají, takže jsme se této kapitole věnovali jen informativně. My
žádné rituály nepraktikujeme a po některých
zážitcích, které máme, bychom ani praktikovat nechtěli. Člověk musí zná své hranice, kde
začíná víra a končí fanatizmus. Ani naše práce
vždycky není sranda. Původně jsem si říkal, že
zažijeme něco neobvyklého, ale je pravdou, že
jsem už několikrát z místa vyšetřování utíkali. Samozřejmě se pak vrátíme, protože tam
máme přístroje (smích). Tohle se nám stalo
i v podzemních chodbách v Josefově. První tři
vyšetřování byly v pohodě, ale po čtvrté jsme
tam byli dvacet minut, a když jsme slyšeli kroky, bouchání dveří, štěkot psa a dětský smích,
tak jsme utíkali pryč. Podobně to bylo i na lukách za Jutou. Prý tam
kdysi husiti svrhávali do řeky německé měšťany – nebylo to nic příjemného, když vám někdo zařve přímo do ucha. Při jiných vyšetřováních zas máme problém s napájením. Baterky se vybíjejí, i když
byly plně nabité. Entity totiž potřebují ke svému projevu energii,
kterou takhle využívají z našich přístrojů. Občas s tímhle zápasíme.
Jak byste popsal nejzajímavější zážitek?
To bylo asi v rodině, kde se objevovali dětské otisky. Židle
a stěny byly oplácané dětskýma ručičkama. Říkali jsme si dobrý,
mají sedmileté dítě, tak si asi hrálo, ale na fotografiích, které nám
zaslal otec, bylo vidět něco neobvyklého. Rodina nám pak popsala,
že vídají světelnou kouli, mají pocit sledování, vidí stíny. Něco jsme
racionálně vysvětlili. Doporučili jsme jim například odstranit elektrické přístroje z ložnice, které můžou způsobovat halucinace. Takže
světelné koule a jiné věci zmizeli. Barák si nechali vysvětit od faráře
a měli asi tři měsíce pokoj, ale pak to vše začalo nanovo.
Ono je to takhle těžké říct, co je nejzajímavější. Každý případ má
něco do sebe, z každého případu se učíme.
Pokud se i u vás děje něco neobvyklého, neváhejte napsat či zavolat, a to na tel.: 775 048 612 nebo na mail PVJAR@post.cz.
Skupina PVJAR se objevila i v reportáži televize V1 a koncem
měsíce dubna jsou pozvání do vysílání Snídaně s Novou. Držíme
jim palce a přeje jim mnoho úspěchů v dalším vyšetřování.
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V ý r oč í c ís a řov n y Ma rie Ter ezi e
V letošním roce si v bývalých zemích rakousko-uherské monarchie
připomínají 300. výročí narození
Marie Terezie.

Slavná panovnice se narodila ve Vídni
dne 13. května 1717. Cestu k moci ji
měla umožnit tzv. pragmatická sankce
z roku 1713. Její otec Karel VI., císař
římský, prohlásil, že veškeré habsburské země jsou nedílně dědické
v habsburském rodě a k tomu stanovil
nástupnický řád. Kdyby nebylo mužského dědice, monarchie měla připadnout jeho dcerám a jejich potomstvu.
(carský rod ruských Romanovců také
pokračoval od roku 1730 skrze ženskou linii). Nařízení formou zákona
si nechal potvrdit zemskými stavy
monarchie a panovníky evropských
velmocí. Když však Karel VI. roku
1740 zemřel a Habsburský rod po
mužské linii neboli po meči vymřel,
ocitla se jeho nejstarší dcera Marie
Terezie v těžké situaci. Mezinárodní
diplomatické záruky totiž vzaly rychle za své. Bavorský vévoda Karel
Albrecht si pro sebe zprvu nárokoval
celé nástupnictví, aby se pak spokojil alespoň s Čechami (stal se na dva
roky českým králem), saský vévoda
Fridrich August toužil po Moravě
a pruský král Fridrich II. nekompromisně požadoval Slezsko, které také
vojensky obsadil. Následovaly války,
z nichž nejznámější je válka sedmiletá
(1757–1763). Bojovalo se v mnoha zemích Evropy, vojska prošla několikrát
Čechami a Moravou a svedla tu několik bitev. Průchodů vojenských oddílů
nebyl ušetřen ani náš kraj a Jaroměř.
Nakonec nerozhodovaly ani tak vojenské úspěchy, ale diplomacie. V době
jednání o míru v Hubertsburku držela Marie Terezie vojensky Kladsko,
ale stejně ho musela přenechat jako
většinu Slezska, pruskému králi.

Ztratila i části území v Itálii, ale podařilo se jí uchovat celistvost monarchie.
Dosavadní české zemské hranice se
však staly novými hranicemi monarchie a vyžadovaly náležitou obranu, to
je stavbu nových pevností.
Zprvu se počítalo se zásadní modernizací opevnění Hradce Králové, pro
kterou byly k dispozici již starší plány. Situaci však zkomplikoval polní
maršál Daun, vítěz v bitvě u Kolína
roku 1757 a prezident Dvorské válečné rady. Přišel s návrhem, aby se
uvažovalo také o stavbě nové pevnosti u Jaroměře. A tak se na Jaroměřsku
na jaře 1764 objevila skupina francouzských inženýrů, kteří prověřovali
terén nad soutokem Labe a Metuje,
kde stávala vesnice Ples. Z té doby
se v městském muzeu nachází plán
Jaroměře
podepsaný
kapitánem
Querlondem. Francouzi posoudili Ples
za strategicky mnohem výhodnější
než Hradec Králové a zároveň inženýr Querlonde zpracoval plán budoucí
pevnosti. Hradec Králové našel zastánce v polním zbrojmistrovi Harschovi,
který byl tehdy asi největší fortifikační
autoritou. Nastalá polemika se argumentačně dosti vyostřila. Na ní dnes
zaujmou především Querlondovy výhrady vůči Hradci Králové a způsobu
jeho opevnění. Domnělou přednost v
tom, že celé okolí pevnosti bude moci
být zatopené a tím se nepříteli ztíží
přístup k jejím
hradbám, naopak považoval za slabinu.
Posádka se uzavře v pevnosti
a nebude moci
ovlivnit
dění
v jejím okolí.
Nestalo se tak
nakonec ve válce roku 1866?
Querlonde naopak zakládal
obranu pevnosti u Plesu na podzemním minovém boji a výpadech posádky proti nepříteli. Spor se řešil v nejvyšších vídeňských kruzích a do kraje
mířili další vojenští odborníci. Na stranu Plesu se přidal i polní zbrojmistr
Lacy, jehož pamětní deska se dnes nachází v josefovském kostele. Zároveň
však naléhal, aby se rozhodlo jakkoliv,
ale rychle, protože hranice nemůže
zůstat dlouho bez pevnosti. V prosinci 1764 se za předsednictví ředitele
ženijního sboru Karla Lotrinského

sešla komise, která doporučila stavět
na Plese. Marie Terezie považovala záležitost za rozhodnutou. Stavba
pevnosti měla vyjít na 4 milióny zlatých. Nicméně na jaře 1765 se Karel
Lotrinský vydal osobně do východních
Čech a dospěl k názoru, že bude výhodnější vybudovat lacinější opevnění
v Hradci Králové. Usoudil, že stavba na
Plese by byla mnohem dražší, než se
tvrdilo. Svůj názor sdělil Marii Terezii,
své švagrové, a ta souhlasila, aby stavba na Plese posečkala. Na jaře 1766 se
proto začala v Hradci Králové stavět
nová pevnost a na Ples (Josefov) došlo
až roku 1780. O což se velkou měrou
přičinil císař Josef II. Jeho matce můžeme ovšem přičíst také záslužný podíl. Pozvala do Čech francouzské vojenské inženýry a přijala v roce 1768
do svých služeb tehdy již plukovníka
Duhamel de Querlonde, budoucího
stavitele josefovské pevnosti.
Marie Terezie bývá běžně nazývána
císařovnou, ač na císařskou korunu
nedosáhla a vlastně na ni nemohla ani
pomýšlet. Císařem Svaté říše římské
národa německého, jak zněl od 16. století její plný název a jíž byly české a rakouské země součástí, byl zvolen roku
1745 její manžel František Lotrinský
(po jeho smrti roku 1765 se stal císařem jejich syn Josef II.). Marie Terezie
jako manželka císaře se pak nechala
titulovat císařovnou, a to i v úředních
listinách. Byla
však
korunovanou královnou uherskou
(1741) a českou
(1743),
dále
arcivévodkyní rakouskou,
markraběnkou moravskou
a vládkyní dalších zemí. Za její
vlády byly přijaty berní, administrativní a vojenské reformy, byla
zmírněna robota a nařízena povinná,
byť mnohde nedodržovaná školní docházka ve věku od 6 do 12 let. Bylo
zavedeno i číslování domů. Císařovna
zemřela 29. listopadu 1780 ve Vídni.
Na fotografii: stříbrný tolar z roku 1780,
Querlondů plán Jaroměře z roku 1764, část s
Jakubským předměstím
text: Pavel Mertlík

Děje se u Vás něco zajímavého? Chybí Vám ve Zpravodaji nějaká rubrika? Znáte člověka, se kterým by bylo dobré udělat rozhovor?
Nás to zajímá! Napište nám o tom na mail: redaktor@jaromer-josefov.cz
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T J S o kol V lkov 1 8 9 6 -2 0 16
Vyšla zdařilá kniha o historii TJ SOKOL Vlkov (1896-2016) ke
120. výročí jejího trvání.
Známá vydavatelka, spisovatelka a editorka Helena Rezková
z Vlkova čp. 114, významná funkcionářka spolku Sokol ve východních Čechách, vydala v říjnu 2016
a sama „z historických podkladů zpracovala“ hodnotnou historickou monografii s názvem
„Pamětní kniha Tělocvičné jednoty SOKOL VLKOV 1896-2016“.
Kniha vyšla nákladem TJ Sokol
ve Vlkově za finančního přispění
Obce Vlkov. Jedná se o profesionálně ztvárněnou, zdařilou, reprezentativní, textovou a obrazovou publikaci v pevné vazbě, vydanou
nákladem 250 výtisků. Knihu autorka profesionálně zpracovala
po stránce textové i obrazové na vysoké úrovni ediční, redakční, grafické i polygrafické a snese skutečně velmi přísná kritéria.
Ve spolupráci s vlkovskými občany, především pamětníky sokoly a sokolkami, H. Rezková předkládá kronikářský záznam 120
let existence nejstaršího vlkovského spolku. Autorka na základě
studia a výpisů obecních, školních i spolkových pamětních knih
a kronik sleduje v chronologické posloupnosti dění, události
a vývoj spolku, který dokumentuje nejen zajímavým textem, ale
zejména bohatými fotoreprodukcemi dokumentů a fotografií. H.
Rezkové se podařilo na 148 stranách knihy v pevné vazbě formátu
A4 předložit na 378 fotoreprodukcí z toho 120 černobílých a více
jak dvě třetiny tvoří 258 barevných fotoreprodukcí, dokumentárně zachycující konkrétní dění a činnost vlkovských sokolů a sokolek. V tiráži u foto jsou uvedena jména fotografů: Radek Havel,
Helena Rezková (většina), Ing. Petr Voslař a Pavlína Pospíšilová.
Vydařenou a skvělou grafiku vytvořil Jiří Blahuš – AXA, Hradec

Králové a text Pamětní knihy Tělocvičné jednoty „Sokol“ Vlkov
obětavě přepsala na počítači Věra Voslařová. Autorka pak ještě
děkuje i spolupracovnicím a spolupracovníkům, kteří zapůjčili
a popsali historické fotografie z rodinných archivů a přispěli svými vzpomínkami na dění a činnost TJ Sokol Vlkov. Skutečně je
velmi cenné, že pod snímky jsou důležité a nezbytné popisky,
čímž tato pozoruhodná publikace nabývá na sdělnosti a kvalitě.
Helena Rezková, dlouholetá starostka Sokolské župy
Podkrkonošské – Jiráskovy v Náchodě, totiž vedle desítky hodnotných knih o městě Hradci Králové má na kontě také reprezentativní obrazovou historickou monografii „SOKOL JAROMĚŘ – první po Praze 1862-2012“, vydanou v Jaroměři už v červnu 2012
o 150 stranách se 485 fotoreprodukcemi. Už zde se H. Rezková
se ctí a svou příslovečnou profesionalitou zhostila na výbornou
náročného edičního a historického úkolu. Zvláštní pozornost v recenzované knize pak věnovala slavnému vlkovskému rodákovi
Gustavu Duškovi (1891-1918), padlému dne 2. července 1918
u železničního mostu přes řeku Bělou v boji proti ruským bolševikům. Po smrti byl tento hrdina rozkazem 7. čsl. Tatranského
pluku vydaném 2. října 1918 v Irkutsku povýšen bratr desátník
G. Dušek za odvážný čin na řece Bělé do hodnosti rotmistr a vyznamenán křížem sv. sv. Jiří. Bratr G. Dušek byl též velmi vzdělaný
muž, umělec, vynikající sportovec, sokol a ruský legionář, kterému
,i dalším vlkovským legionářům v neděli 21. července 1929, odhalili pomník ve školní zahradě ve Vlkově. A tehdy vydali o něm
i speciální brožuru.
Závěrem lze konstatovat, že Vlkované na Jaroměřsku získali v přínosné knize H. Rezkové vynikající historickou monografii, reprezentativní obrazovou a hodnotnou a nadčasovou kroniku svého
nejstaršího a velmi činorodého místní spolku TJ Sokol, patřícího
stále mezi nejagilnější v obci Vlkov na Jaroměřsku. Z celkového
obsahu knihy je zřejmé, že pro H. Rezkovou byla srdeční záležitostí, že byla dělána s láskou k rodné obci i sokolům a sokolkám.
PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř čtvrtek 23. února 2017

CÍRKVE

B oh o s l užb y
Církev adventistů sedmého dne

Římskokatolická církev Jř

Bohoslužby každou sobotu Na Karlově (u školní jídelny):
09.00-10.30 Studium Bible
10.45-11.30 Kázání Božího slova
13.00-14.00 Odpolední program

Program:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

Církev československá husitská Jaroměř
Program:
úterý
9 – 15 hod. úřední den
14:30 hod. biblická hodina
neděle 10 hod. bohoslužba – modlitebna
Více info na www.husitijaromer.wz.cz, mail: husbor777 email.cz
Nabízíme možnost uložit si urnu svého drahého zesnulého v našem kolumbáriu, za poplatek 100 Kč ročně. Dohodu je možné
uzavřít v úřední den, tj. v úterý, případně po tel. dohodě s farářkou
Mgr. Alenou Fabiánovou - 725 593 598.

Českobratrská církev evangelická
Program:
pondělí
středa
pátek
neděle

14.00 hod. DD Černožice – Nad Písmem
18.15 hod. biblická hodina (sudý týden)
17.00 hod. biblický kroužek pro děti
09.00 hod. bohoslužby Semonice
11.00 hod. bohoslužby Jaroměř

Kontakt: farář Radim Žárský, 604 149 841. Více informací na
www.semonice.evangnet.cz

08.00 hod. kaple na děkanství
18.00 hod.
08.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod. kostel sv. Mikuláše
(bohoslužby dle rozpisu na vývěsce)
08.30 hod. kostel sv. Mikuláše
10.15 hod. ve Velichovkách
Veškeré změny v programu bohoslužeb jsou vyhrazeny a budou oznámeny na vývěsce. Více informací na www.jaromer.
farnost.cz
Farnost Josefov
Program:
neděle 08.00 hod. Jasenná, kostel sv. Jiří
9.30 hod. Josefov, Nanebevstoupení Páně (během
mše dětská školka)
2. neděle v měsíci – dětská rytmická mše
středa 17.00 hod. kaple na faře Duškova 77
pátek
17.00 hod. kaple na faře Duškova 77
První pátek v měsíci je adorace a požehnání.
První neděli v měsíci se koná na Starém Plese v kapli
sv. Huberta mše, v letních měsících vždy od 14. hodiny.
Kontakt: 731 402 211, mail: farnost.josefov@gmail.cz, www.
farnostjosefov.cz.
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I NFORMAC E PRO O B Č A N Y
B O Ď I Jar o mě ř

Jubi l ant i

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.

Červená Alena
Čílová Věra
Domáňová Oldřiška
Hudíková Irena
Kubinová Sylva
Kučová Jarmila
Lhotská Jaroslava
Marková Marie
Moserová Edeltrud
Peterová Růžena
Semeráková Ludmila
Stein Josef
Vágnerová Blanka
Votrubcová Jaroslava

Telefon na principála Romana Bauera: 777 812 470
Email: bodi@bodi.cz, www.bodi.cz
Těšíme se na Vás.
Důležitá čísla

Městský úřad Jaroměř, podatelna - 491 847 111
Energetika s.r.o. - 491 813 170
Městské vodovody a kanalizace - 603 477 470

S v a z dů ch o d c ů Č R , MO Jar oměř
Dne 7. 6. 2017 se budou konat 5. letní sportovní hry
v Borohrádku.
Soutěžní disciplíny:
• běh na 200 m, hod rybářským prutem na dálku,
• pétanque, ruské kuželky, stolní tenis,
• střelba na florbalovou branku,
• střelba ze vzduchovky, šipky, házení kroužků,
• přehazovaná ženy (3členná družstva),
• přehazovaná muži (3členná družstva),
• přehazovaná smíšených družstev (2 ženy a 1 muž),
• flaškovaná ženy (4členná družstva),
• nohejbal (3členná družstva).

Startovné je 50 Kč. Každý přihlášený účastník obdrží startovní číslo, minerální vodu 1,5 l, bagetu, koláček, poukázku
na oběd, kávu a čaj.
Sportovní pravidla a harmonogram průběhu soutěže je
zveřejněn na web stránkách – klub důchodců Jaroměř.
Doprava do Borohrádku a zpět bude zajištěna z Hradce
Králové. Časy odjezdu budou upřesněny.
Do soutěže je možno se přihlásit u pana Koláře – tel.:
732 474 035, e-mail: kolar.ivan@tiscali.cz do 25. 4. 2017.
Při přihlášení se je nutno uvést jméno a příjmení, datum
narození a sportovní disciplínu (možné je i více).

87 let
87 let
90 let
87 let
88 let
90 let
89 let
89 let
85 let
91 let
91 let
86 let
87 let
85 let

Všem zmíněným gratulujeme a přejeme hlavní zdraví do
dalších let.
Zájezd
Výbor Svazu důchodců zve své členy na zájezd, který se
bude konat 20. 6. 2017.

Program zájezdu:
• prohlídka hradu Kost
• prohlídka filmové vesnice Vesec u Sobotky
• prohlídka zámku Humprecht
• prohlídka města Sobotky
• pozdní oběd
Jízdní řád:
• odjezd od polikliniky v 06.45 hod.
• od nádraží ČD v 07.00 hod.
Předpokládaný návrat – do 19.00 hod.
Cena zájezdu:
• členové SD Jaroměř
• nečlenové SD Jaroměř

350 Kč
450 Kč

V ceně je zahrnuto vstupné, doprava a oběd.

Přihlásit se a uhradit cenu zájezdu bude možné dne 19.
4. 2017 a 26. 4. 2017 v DPS od 17.00 do 17.30 hod. Po
uvedených termínech je možné se přihlásit u pana Koláře
telefonicky. Členové SD mají přednost.

Za výbor SD, MO Jaroměř, Kolář Ivan

Stomatologická pohotovost

17.04.
MUDr. Ivona Plšková
Komenského 554, Č. Skalice
491 451 300

22.04. a 23.04.
MUDr. Karel Kalfus
Česká 50, Jaroměř
491 815 077

29.04. a 30.04.
MUDr. Erika Uhlířová
Průmyslová 146, Jaroměř
491 815 475

01.05.
MUDr. Lubomír Beran
Velký Třebešov 118
491 453 272
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U d í l e n í Me d a ilí Min is te r st va škol st ví , ml ádeže a t ěl ovýchov y

Udílení vyznamenání ministryní školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Kateřinou Valachovou.

Ke Dni učitelů
uspořádal Senát
Parlamentu
České
republiky slavnostní udílení Medailí
Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, a to
dne 28. března 2017 v Hlavním sále Valdštejnského paláce v Praze 1.
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Kateřina
Valachová předala Medaile MŠMT 2. stupně 18 pedagogům, a dále, společně s náměstkem Mgr. Václavem Pilcem,
předala Medaile MŠMT 1. stupně 26 pedagogům – mezi nimiž získal nejvyšší resortní vyznamenání i PhDr. Jiří Uhlíř
za „dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost“.
Slavnostní program byl zahájen senátorem Mgr. Jiřím
Růžičkou, který hovořil o historii Valdštejnského paláce.
V úvodním slově pak JUDr. Valachová přednesla zasvěcený
projev, v němž vzdala hold poctivým pedagogům, kterým
sama zatleskala a zároveň všechny vyzvala, aby nemlčeli o
šikaně mezi žáky vůči učitelům. I proto se letos rozhodla
udělit mimořádnou Cenu Františky Plamínkové učitelce L.
Vernerové, která neunesla šikanu svých žáků. Tuto cenu in
memoriam si převzala její dcera. Celý projev této sympatické a stále se usmívající paní se nesl v bojovém duchu za

práva a uznání pedagogů. Velice dobře vyzněl i fakt, že se
toto celé konalo u příležitosti narození učitele národů Jana
Ámose Komenského (1592-1670).
Zpestřením této slavnostní události se pak staly ukázky
z klavírních děl J. Suka a L. van Beethovena, v přednesu
Matouše Zukala (žáka Gymnázia Hudební školy, Praha).
Přítomní byli, vedle nejvyšších zástupců ministerstva školství, také senátoři, poslanci, ocenění pedagogové všech
typů, aktivní byli též zástupci médií.
Na akci byl přítomen i profesionální fotograf, který nafotil
každého oceněného s paní ministryní. Byla to velmi důstojná slavnost, za což organizátorkám patří náš vřelý a upřímný dík.
Domů jsme si odváželi nejen trvalé zážitky, ale i písemné
osvědčení ministryně na ručním papíře, kazetu s kovovou
medailí a s portrétem J. A. Komenského, na němž je mimo
jiné vyvedeno jeho heslo v latině „OMNIA SPONTE FLUANT,
ABSIT VIOLENTIA REBUS“ – neboli „Ať vše dle vůle své
plyne, v ničem ať nátlaku není.“, a nakonec jsme obdrželi
jednoduchou a vkusnou plaketu s vyrytým podpisem ministryně školství.
Na slavnostní vyznamenávání mě doprovázel pan RNDr.
Petr Kejlíček, zástupce ředitele České lesnické akademie
Trutnov, který v květnu roku
2016, spolu s ředitelem školy
Mgr. Janem Korbelářem, podával
návrh na udělení medaile k mým
80. narozeninám.
Jiří Uhlíř, emeritní lesnický pedagog
Střední lesnické školy Trutnov (19601998), 39 let ve školství a od roku 1961
občan Jaroměře

Ženobraní

ČEZ Di st r i buce

XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.
Vážené zákaznice a zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, která bude
probíhat:
Kde:
• Hasiči; čp. 200, 201 a 204; sběrný dvůr; AZ; až
po čp. 306
Kdy:
• 25. 4. 2017, od 7:30 hod. do 15:30 hod.

Děkujeme za pochopení, ČEZ

Jar o
V roce 2018 připravuje Česká obec sokolská, v rámci oslav
100. výročí vzniku samostatného Československého státu,
XVI. všesokolský slet. V TJ Sokol Jaroměř budeme nacvičovat skladbu Ženobraní.
Autorky: Kateřina Matušínská, Magdalena Matušínská,
hudba: Čechomor, L. Mysliveček/Fleret
Slet bude maximálně otevřený. Nacvičování bude začínat
již na jaře 2017 a pravidelné nacvičování od září 2017.
Zájemkyně, hlaste se u Ilony Lebedinské, tel. 739 427
861 nebo Ilonle@seznam.cz. Více na www.sokol.eu

Jaro vždycky nastolí vzrušený čas: zahrady změní svou malířskou techniku, je slyšet trávu růst, život se s námahou
a s hlubokými vzdechy tisícem malých prstíčků drápe nad
zem. Tento čas zdvíhá z afrických břehů ptačí hejna a navádí je na správnou dráhu letu tak, že každá jednotlivá vlaštovka přistane pod stejnou střechou, na které si v podzimním slunci o vlažné břidlice nahřívala bříško.
V takový čas se přestává topit v kamnech, básníci začínají psát verše a jistá část lidstva zjihne a touží po lásce. To
všechno patří k jaru.

Božena Baumannová
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Tr ad i č n í č ín s k á me d ic ín a

Po zvánka na ver ni sáž

Ve Velichovkách byla otevřena ordinace Tradiční čínské medicíny.

Výstava obrazů Báry Smékalové.

Více jak 5000 let starý léčebný systém, komplexní přístup,
řešení příčiny problému a prověřené terapeutické techniky.
To představuje Tradiční čínská medicína, která se otevřela
veřejnosti přímo v areálu lázní Velichovky.

Jak vlastně funguje čínská medicína?
• terapie TČM obnáší bylinnou léčbu, akupresuru, akupunkturu a úpravu životosprávy
• základní diagnostickou metodou je vyšetření jazyka
a čtení pulzu
• TČM vždy léčí celého člověka, tělo je totiž chápáno
jako vysoce provázaný systém navzájem se ovlivňujících orgánů, mezi kterými pomocí meridiánů proudí
vitální energie
• terapeut čínské medicíny vždy hledá příčinu problému, nikoli jen důsledek
• léčba pomocí TČM má nulové vedlejší účinky a nepoužívá žádnou chemii
S čím pomáhá čínská medicína?
• bolestivé stavy, dýchací onemocnění, zažívací potíže,
gynekologické problémy, kardiovaskulární onemocnění, onemocnění močových cest, poruchy imunity,
psychické problémy, redukce hmotnosti a detoxikace
organismu
Kontakt a objednání:
Mgr. Klára Carbová - absolventka čtyřletého studia Tradiční
čínské medicíny

8/2017

Dvojitá kasárna Bastionu IV postupně ožívají, a tak je nám
ctí pozvat Vás do nově upraveného výstavního sálu v prvním patře na vernisáž výstavy obrazů Báry Smékalové.
Samotná Bára o sobě a své tvorbě říká: „Malování a kreslení
je pro mě jednou z nejmilejších činností, od mala. Jednou na
ZŠ mě museli spolužáci odnést i se židlí z výtvarky, která pro
mne byla vždy krátká, na další hodinu, jak jsem se nemohla
od malování odtrhnout. Prý jsem měla fousy od barev i za
ušima. Pak, časem na krásné střední škole v malebném maloměstě Železném Brodě, jsem častokrát odešla nenápadně
z vyučování, abych si mohla dodělat „něco svého". Malování
je pro mě pohlcující činnost, uvolnění, meditace, až tranz.“
Přijďte se podívat, co díky Bářinu zápalu pro umění vzniká.
Kromě estetického zážitku z malířské tvorby na vás čeká
i jedinečná atmosféra, kterou jsou josefovské zdi doslova
prodchnuté, a v neposlední řadě - milé hudební překvapení.
Datum:
Čas:
Kde:
Vstup:

pátek 19. května 2017
v 18:00 hod.
Bastion IV, Josefov (Okružní 242)
volný!

Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Kuchtová

Poděkování

Telefon: 602 370 077
Mail: info@medichina.cz
Web: www.medichina.cz,
Facebook: Medichina/
OrdinaceTradicniCinskeMedicinyVelichovky

Chtěl bych touto cestou Zpravodaje poděkovat pracovníkům technických služeb Jaroměře a panu Tučkovi za vstřícnost při pomoci se zelení.

Výlet do Záchranné stanice pro zvířata v Jaroměři.

jíců. Naštěstí v současné chvíli ještě nebylo potřeba využít
služeb náhradních králičích matek.
Výlet byl velice poučný, zajímavý a poutavý. Některé starší
děti se do stanice moc netěšily, ale při odchodu z ní byly
jedny z nejnadšenějších. Paradoxně největší hvězdou celého výletu byla fenka německého ovčáka Fany, která nás
trpělivě doprovázela celou prohlídkou a nechala se od dětí
hladit. V neposlední řadě na hitparádě oblíbených zvířat se
umístila i mluvící straka. Jedno z dětí na ni promluvilo romsky v domnění, že straka Káča neví, co jí říká. Jaké bylo jeho
překvapení, když mu Káča romsky odpověděla, a ještě mu
řekla jeho křestním jménem.
Za krásnou prohlídku děkujeme pracovníkům Záchranné
stanice pro zvířata v Jaroměři a také velice společenské
fence Fany, jenž je takový hlídač a společník zraněných
zvířat.

Děkuji, Jungmann

D i a kon i c e Č C E - Milič ů v dům

Dne
21.
3.
2017
jsme
s klubem SAS
Alternativou
vydali
do
Záchranné stanice pro zvířata v Jaroměři.
Počasí nám přálo a tak jsme se
procházkou prošli až do stanice. Děti se dozvěděly stručně o historii stanice a také proč tam zvířátka vlastně jsou.
V průběhu prohlídky stanice jsme se přesouvali mezi jednotlivými voliérami a poslouchali poutavé vyprávění o jejich zvířecích obyvatelích. Většina z nich pochází z nedalekých luk, polí, ale i z různých částí Jaroměře, kde se zvířata
poranila. Ve stanici je ovšem k vidění i liška zachráněná
z kožešinové farmy nebo domácí králíci v králíkárnách,
jenž slouží jako náhradní matky nalezeným mláďatům za-

Bc. Kateřina Vlková
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K A LEN D Á R I U M
18. dubna

Třídní koncert žáků Zdeňka Boreckého
koncertní sál školy
18:00 hod.
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

19. dubna

Třídní koncert žáků Martina Brunnera
koncertní sál školy
18:00 hod.
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

20. dubna

21. dubna

23. dubna

24. dubna

25. dubna

Městské divadlo – Velký sál
17:00 hod., 19:00 hod.
Pořadatel: MKS
Terakokotova armáda
Bastion No. 35
Pořadatel: Bastion No. 35
27. dubna

Slet malých čarodějů a čarodějek
10:00 hod.
Pořadatel: Rozmarýnek

28. dubna

Když ty, tak já taky
Městské divadlo – Velký sál
19:00 hod.
opakování dne 22. a 23. dubna
Pořadatel: MKS

Podmanivá příroda
Wenkeův dům
17:00 hod.
Pořadatel: Městské muzeum

29. dubna

Nároďák Fest
Nároďák
18:00 hod.
Pořadatel: Nároďák

Dáša Vokatá a Oldřich Kaiser
Bastion No. 35
Pořadatel: Bastion No. 35

30. dubna

Pálení čarodějnic
Trojúhelník u stadionu
18:00 hod.
Pořadatel: MKS

Drobné památky v krajině
Městské muzeum
17:30 hod.
Pořadatel: NPÚ a Městské muzeum

Bajaja
Boučkové loutkové divadlo
13:30 hod., 15:00 hod.
Pořadatel: BOĎI Jaroměř
Absolventský koncert a výstava
koncertní sál školy
18:00 hod.
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Třídní koncert žáků Ivany Kubíčkové
koncertní sál školy
17:00 hod.
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Anděl Páně 2

O draku Bazilíškovi
Areál u mostu – Brod nad Labem
17:15 hod.
Pořadatel: LD Maminy
Josefovské čarování
Dolík v Josefově
18:00 hod.
Pořadatel: MKS a DDM Klíč
Čarodějnice v Jezbinách
sportovní areál v Jezbinách
19:00 hod.
Pořadatel: TJ Sokol a SDH Jezbiny

Běh pro celou rodinu – Lázeňská sedmička
Lázně 1897 s.r.o a hotel K-Triumf ve spolupráci s obcí Velichovky a TJ Velichovky
Vás zvou na

1.ročník Lázeňské sedmičky, který se koná 6. 5. 2017.

Dětské závody začínají od 9:35 a hlavní závod v 11:00. Start a cíl před Masarykovým domem ve Velichovkách.
Přihlášky a propozice naleznete na:
www.primatorcup.cz a www.sportchallenge.cz
Aktuality sledujte na facebookových stránkách Lázní Velichovky a K-Triumfu.
Závod je součástí běžeckého poháru Primátor Cup.
Srdečně zveme sportovní nadšence do areálu prvorepublikových Lázní 1897 Velichovky.

Organizační tým Lázeňské sedmičky
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I N ZERC E
g

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

g

Přijmu ihned aktivní, spolehlivou důchodkyni a studentku, dále
také maséra/ku do SOLNÉ JESKYNĚ v Jaroměři. Zájemci volejte na tel.: 733 514 427.

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

Přijmeme pracovníky ostrahy do Jaroměře. Nepřetržitý provoz, 12 hodinové směny. Certifikát strážného výhodou. Mzda
76 Kč/hod. + příplatky. Místa vyhrazena pro OZP. Nástup dle
domluvy. Kontakt: 778 766 035, info@cmba.cz.

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

g

8/2017

8/2017
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