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ČERVEN

1. 6. 2017

Na josefovské škole bývá zvykem, že každý rok vyráží žáci na poznávací zájezd do zahraničí. Tentokrát se jejich cílem stala
Velká Británie. Žáci ze Základní školy v Josefově cestovali spolu s žáky ze Základní školy Na Ostrově a s žáky ze Základní
školy v Chyškách nedalo Milevksa.
Dva dny trávili v metropoli v Londýně, cestu si dvakrát zpříjemnili plavbou lodí po Temži a viděli mnoho známých památek.
Později vyrazili do Oxfordu, kde kromě jiného navštívili i Legoland.
Už nyní škola plánuje zájezd do podzimní Francie, na kterém rádi uvidí i žáky ostatních jaroměřských škol. Více na straně 5.
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Vážení čtenáři,
ani tomu uvěřit nemůžu. Jako by to bylo
včera, kdy jsem proklínala zimu a těšila
se na teplé sluneční období. A nyní se už
odkrajuje z toho pomyslného kola půlka.
Nebude to trvat dlouho, než děti odloží
školní brašny a budou si užívat dvou měsíců prázdnin. Kdysi nám to přišlo jako
hrozně dlouhá doba, od začátku prázdnin
do jeho konce zela obrovská časová propast a v duchu jsme si říkali, co budeme
celé ty dva měsíce dělat. V dospělosti každému čas utíká jinak, alespoň mně měsíc
uteče, že ani nevím jak a už vůbec si neumíme představit mít „dva měsíce prázdnin“, protože tím trpí moje činorodost.
Věřím, že to máte podobně.
V tomto čísle Vám přinášíme opět spoustu
zajímavých zpráv a samozřejmě i spoustu pozvánek na akce. Jednou z takových
akcí, která nás v měsíci červnu čeká je
„Setkání v trávě“, tato akce letos slaví 15.
výročí. Program je velmi bohatý a zavděčí
se jak dětem, tak dospělým.
Závěrem Vám do dalších dnů přeji jen
dobré, hlavně slunečné počasí a dny bez
stresu a starostí.
Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
tel.: 491 847 162
e-mail: redaktor@jaromer-josefov.cz

BRUTAL ASSAULT 2017 – VEŘEJNÉ OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Změna termínu veřejného otevírání obálek
Vážení zájemci o stánkový prodej,

dne 6. 6. 2017 bude přerušena dodávky elektřiny v budově Městského
úřadu nám. Československé armády 16, Jaroměř. Z tohoto důvodu neproběhne v tento den od 13.00 hodin veřejné otevírání obálek s nabídkami
na výši nájemného za stánek na festivalu. Náhradní termín se stanovuje
na 13. 6. 2017 ve 13.00 hodin ve velké zasedací místnosti ve II. poschodí budovy městského úřadu v Jaroměři. Tímto se posouvá i nejzazší
termín pro podání písemných nabídek na 13. 6. 2017 do 12:00 hodin na
adresu Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
v zalepené obálce s označením „Brutal Assault – neotvírat“.
Jakékoliv další dotazy Vám rádi zodpovíme osobně na odboru majetku
města nebo na telefonních číslech:
Lenka Holečková: +420 491 847 217
Tomáš Černík: + 420 491 847 212
Ivana Vítová: + 420 491 847 214

www.facebook.com/jaromersky.a.josefovsky.
zpravodaj

Jan Žíla
Vedoucí odboru majetku města
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ZPRÁVY Z M ĚSTSK ÉH O Ú Ř A D U
O z ná m en í o v y h lá š e n í v ýběr ového ř í zení
Výběrové řízení č. 14/2017 na obsazení pracovního místa

vedoucí oddělení pohledávek zařazeného pod odborem plánovacím a finančním.
Předpokládaný nástup: 01.10.2017
Pracovního poměr: plný pracovní úvazek, doba neurčitá, šestiměsíční zkušební doba
Platové zařazení: platová třída č. 10

Činnosti oddělení:
• správa místních poplatků – místní poplatek ze psů, místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
• evidence, vymáhání a odpis pohledávek v přenesené
působnosti
• evidence zápůjček z prostředků Fondu rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře

Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu nebo
vyšší odborné vzdělání, ideálně ekonomický směr
• velmi dobré organizační a řídící schopnosti, samostatnost,
spolehlivost, zodpovědnost, komunikativnost – příjemné
vystupování, vstřícnost k občanům a umění jednat s lidmi
• časová flexibilita dobrá znalost práce na PC

Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 05.06.2017
(výhradně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo na podatelnu MÚ) do 12.00 hod. na adresu Městského úřadu Jaroměř.

Znění tohoto oznámení je pouze ve zkrácené verzi. Úplné
znění, náležitosti přihlášky aj. naleznete na webových stránkách města - www.jaromer-josefov.cz

U po zor nění
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie a uzavření pracovišť na náměstí Československé armády.
Oznamujeme, že v úterý 06.06.2017 budou pracoviště na adrese nám. ČSA 3 (pracoviště úřadu práce) a nám. ČSA 16 (Městský
úřad Jaroměř) zcela uzavřena z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.
Bude možné využít podatelnu na pracovišti úřadu práce – agenda
státní sociální podpory (na adrese Dr. Ed. Beneše 191), která má
v tento den standardní úřední hodiny od 8:00 do 11:00 hod.
Děkujeme za pochopení.

K d o j e p ě š í a k d o cy k lo
Jaro se konečně dostavilo a s ním i pěkné počasí, které odstartovalo cyklistickou sezónu. Ta je již v plném proudu
a z tohoto důvodu chceme připomenout několik zásad, které
je třeba dodržovat.
Naše město protíná krásná a plně využívaná „cyklostezka“ ve
směru Hradec Králové – Kuks. Mějme na paměti, že tato cyklostezka je opatřená svislým dopravním značením, jejíž přesný název zní „Stezka pro chodce a cyklisty společná“. To znamená,
že jak chodci, tak cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit. Chodci
i cyklisté si musí počínat tak, aby ostatním uživatelům společné
stezky nevzniklo žádné nebezpečí. Řidiči jízdního kola musí být
schopni chodce na svou přítomnost vhodně upozornit, a to například zvonkem. Dbejte tedy těchto pravidel vyplývajících ze zákona
o silničním provozu a dalších právních předpisů.
Na všech ostatních pozemních komunikacích dodržujte platná
pravidla, závazná pro všechny účastníky provozu. Tato pravidla
jsou pevně daná zákonem, výjimky neexistují a není zde prostor
pro „lidovou tvořivost“.
Pokud budeme vycházet z praxe, nejčastěji spáchané přestupky
cyklistů a chodců jsou: jízda na kole za snížené viditelnosti bez
řádného předepsaného osvětlení, jízda na kole po chodníku, jízda
na kole pod vlivem alkoholu, vstup do kolejiště mimo vyznačený
železniční přejezd, vjezd i vstup na železniční přejezd ve chvíli,
kdy je to zakázané (tzn. zapnutá výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly, či zvukovým výstražným zařízením,
dále pokud se sklápějí nebo zdvihají závory). K tomuto nesmíme
zapomenout uvést, že „zvednuté závory“ neznačí povolený
vstup či vjezd na železniční přejezd! Na železniční přejezd je zakázáno vjíždět a vstupovat ve chvíli, je-li dávána výstraha dvěma
červenými střídavě přerušovanými světly. Vstup a vjezd je povolen až ve chvíli, kdy je tato výstraha vypnuta a závory jsou již zdviženy. Nezapomínejte, že toto neplatí pouze pro řidiče automobilů
a motocyklů, ale pro všechny účastníky provozu na pozemních
komunikacích, tedy i pro řidiče jízdních kol a chodce dle zákona
o silničním provozu č. 361/2000 Sb.
Připomínáme, že již přes rok platí novela zákona, kdy je chodec

povinen mimo obec používat reflexní prvky nejen za tmy, ale také
za snížené viditelnosti (např. šero, mlha, déšť apod.). Reflexní materiál je v noci vidět na 10x větší vzdálenost než modré oblečení.
Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič nejméně 1,5 s (31 m) na to,
aby odpovídajícím způsobem zareagoval.
Chtěli bychom závěrem věnovat pár důležitých informací všem
rodičům, kteří mají doma mladé cyklisty. Přestože „trend“ nošení
cyklistické přilby se stále zlepšuje a přilbu používá více a více cyklistů, stále se setkáváme s tím, že osoby mladší 18 let přilbu nepoužívají, ačkoliv jim to zákon ukládá jako povinnost. Zejména u dětí
hrozí pád z kola a s tím spojené poranění hlavy. Nepodceňujte povinnost nošení cyklistické přilby, a to nejen u svých dětí. Investujte
finanční prostředky do něčeho, co vám nebo vašemu dítěti může
zachránit zdraví i život. Mnozí z vás používají povinnou výbavu
kola jako „prevenci proti pokutě“, ale věřte nám, že pokuta je až
na druhém místě. První místo má a vždy bude mít ochrana vašeho
zdraví a života.
Přejeme vám všem mnoho najetých a nachozených kilometrů bez
nehody, bez zranění a také i bez té pokuty.
Kdo je řidič jízdního kola?
• osoba pohybující se na jízdním kole s rekreačním, sportovním, turistickým či dopravním zaměřením
Kdo je chodec?
• chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce
nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na skateboardu, lyžích
nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo
motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl
o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně
• každý chodec je účastníkem silničního provozu
• kde není chodník ani stezka pro chodce, choďte po levé
krajnici vozovky, nejvíce však dva chodci vedle sebe
S přáním krásných dnů, MP Jaroměř
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V ý r oč n í zp rá v a s p o le č n ost i Ener get i ka s. r. o.
Zpráva o činnosti a hospodaření společnosti Energetika
s.r.o. Jaroměř za rok 2016.
Společnost Energetika s.r.o. Jaroměř v roce 2016, stejně jako
v předchozích letech, zajišťovala provoz licencovaných kotelen
v rámci jednotlivých cenových lokalit Jaroměře, včetně provozování 35 objektových předávacích stanic tepla. Nedílnou součástí
běžného provozu bylo také zajištění chodu 12 malých a středních objektových kotelen s výkonem do 1 MW, provozovaných
v rámci udělené koncese.
Na základě stávající smlouvy o servisní činnosti byly v měsíčních
intervalech prováděny úkony v oblasti tepelného hospodářství
pro společnost Kimberly-Clark, s.r.o.; Střední školu řemeslnou
Jaroměř; Dětský domov, Základní školu speciální a Praktickou
školu, Jaroměř a Mateřskou školu Jaroměř, Lužická 321.
V průběhu roku nedošlo k neplánovaným výpadkům v oblasti
výroby a distribuce tepla, které by vážně dlouhodobě omezily či
přerušily dodávky tepla nebo teplé užitkové vody. Krátkodobá
přerušení jsou vždy plánována a jejich důvodem je servisní, revizní či běžná udržovací činnost technických a technologických
zařízení.
Revize, kontroly, servis a periodické prohlídky předmětných
zařízení byly prováděny v rámci zpracovaného harmonogramu
a v souladu se zněním příslušných zákonů, vyhlášek a směrnic.
V průběhu uplynulého roku byly prováděny drobné akce především ve smyslu obměny technických zařízení v rámci jednotlivých provozů. V oblasti investic nebyly realizovány žádné akce,
na nichž by se společnost podílela uvolněním vlastních finančních prostředků.
Na přelomu 2. a 3. čtvrtletí roku 2016 byla uskutečněna komplexní rekonstrukce kotelny ZŠ Boženy Němcové, Husova ulice
287, přičemž investorem této akce bylo město Jaroměř a společnost Energetika s.r.o. Jaroměř zde konala dohled v rámci výkonu
funkce technického dozoru investora.
Z pohledu snahy o rozšíření stávajícího portfolia zákazníků se
podařilo uskutečnit jednání o možné spolupráci a na základě
poskytnutí aktivní pomoci při výběru dodavatele technických
zařízení došlo v závěru roku k podpisu smlouvy o zajištění dodávek tepla pro Základní uměleckou školu F. A. Šporka v Jaroměři
s účinností od 01.01.2017.
Výnosy a náklady

Celkové roční výnosy společnosti v oblasti prodeje tepla za rok
2016 představují hodnotu 21.074.390 Kč, sumární dosažený
objem tržeb, resp. výnosů komplexně za celou oblast podnikatelské činnosti společnosti představuje hodnotu 21.427.326 Kč,
což je o téměř 418 tis. Kč nižší obrat než v roce 2015, v procentuálním vyjádření hodnotou snížení o 1,91 %. Důvodem nižších
výnosů v oblasti prodeje tepelné energie je snížení ceny tepla
oproti roku 2015 v jednotlivých cenových lokalitách v průměru
o 9,2 %.
Celkové roční náklady v roce 2016 dosáhly výše 20.809.511
Kč, což je téměř o 730 tis. Kč nižší náklady oproti předchozímu
účetnímu období, což v procentuálním vyjádření představuje
snížení celkových nákladů o 3,39 %. Snížení předmětných nákladů ovlivnila především nižší cena vstupů s přímou vazbou na
nákup zemního plynu a nákup tepelné energie od dodavatelů,
výrazně nižší podíl vynaložených nákladů na opravy a udržování
a v neposlední řadě i snížení osobních nákladů, tedy mzdových
prostředků včetně odvodů v rámci zákonného pojištění v celkové výši více než 210 tis. Kč.
Společnost Energetika s.r.o. Jaroměř dosáhla v účetním období
roku 2016 kladného hospodářského výsledku před zdaněním

ve výši 617.815 Kč, daň z příjmu právnických osob představuje
hodnotu 136.800 Kč, skutečný hospodářský výsledek společnosti po provedených korekcích za uvedený rok po zdanění činí
481.015 Kč.
Prodej tepelné energie
Celkový objem prodeje tepla za rok 2016 dosáhl hodnoty
47.475 GJ, což je o 3.427 GJ více než v roce 2015. V rámci roční
produkce a distribuce tepla bylo licencovanými provozy dosaženo v oblasti prodeje tepelné energie celkové hodnoty 39.208 GJ.
U koncesovaných provozů byl výsledek prodeje tepelné energie
roven hodnotě 8.267 GJ.
V porovnání s předchozím obdobím roku 2015 bylo u licencovaných provozů dosaženo vyššího prodeje tepla o 7,84 %, u koncesovaných provozů pak o 4,29 %. V celkovém součtu objemu
prodeje tepla byl rok 2016 v meziročním srovnání výraznější
o 7,3 %.
Investice a opravy v roce 2017

Z pohledu plánovaných investičních akcí, na kterých bude společnost Energetika s.r.o. Jaroměř provozně i finančně participovat v roce 2017, je realizace modernizace systému MaR plynové
kotelny Nemocnice Jaroměř, která představuje hodnotu investice více než 699 tis. Kč bez DPH. Provedení této investice je nezbytné s ohledem na plánovanou implementaci kogenerační jednotky, jejímž provozovatelem bude společnost ČEZ Energo a.s.
Uvedení předmětné KGJ do zkušebního provozu je plánováno
na závěr letošního roku. Současně s touto investicí bude provedena oprava stávajících zásobníků vody výměnným způsobem.
Původní zásobníky o objemu 4 m3, budou nahrazeny dvěma
ocelovými smaltovanými zásobníky TUV o objemu 1,5 m3 v intencích zpracované projektové dokumentace, přičemž finanční
náročnost celé akce nepřesáhne hodnotu 300 tis. Kč bez DPH.

Z pohledu finančně náročnějších oprav bude v letošním roce
v lokalitě kotelny Zavadilka realizována oprava stávajícího expanderu o objemu 6400 l výměnným způsobem, s předpokládanými náklady ve výši 145. tis. Kč bez DPH.
V cenové lokalitě Nábřeží 17. listopadu a Na Obci proběhne
2. etapa modernizace systému MaR objektových předávacích
stanic tepla, která zasáhne 6 ks objektových předávacích stanic
předmětné lokality.
Z důvodu stáří rozvodů systému přípravy teplé užitkové vody
v rámci jednotlivých objektových předávacích stanic tepla dojde
k realizaci opravy rozvodů u vybraných OPS, u nichž je částka
zasahující opravy předpokládána ve výši 80 tis. Kč.

Celková částka, kterou tak plánovaně proinvestuje společnost
Energetika s.r.o. Jaroměř v roce 2017 do majetku města Jaroměře
v rámci oprav a investic v rozsahu deklarovaném výše, tímto
způsobem představuje hodnotu 1.482.000 Kč včetně DPH.
Současně s touto hodnotou přináší pro město Jaroměř společnost Energetika s.r.o. Jaroměř přidanou hodnotu ve formě
nájemného k využívaným budovám a technologiím ve výši
968.000 Kč včetně DPH.
Nezbytnou nutností pro následující období bude provedení rekonstrukce plynové kotelny bytového domu U Mlýna 228
v Josefově, která je svým stářím na pokraji životnosti, nicméně
z pohledu priorit v rámci investic a oprav bude předmětná kompletní rekonstrukce plynové kotelny přesunuta do roku 2018.

Ing. Tomáš Steklý, jednatel společnosti
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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
Čarodějnice, čert a Dreamers jdoucí „na půl oka“ spát.
(1. 5. 2017) To se to na
státní svátek (a navíc
Svátek práce) pěkně vstává, a ještě
lépe po tak zdařilé
akci, jako byl včerejší koncert Dreamers
na
čarodějnickém
reji v Dolanech. Byli
jsme pozváni přímo
starostou panem Jiřím Plškem, a to již v prosinci 2016, tehdy
na koncertu Kapy v kapli v Dolanech. Po mrazivých aprílových
dnech plných deště se přece jen čarodějné síly zmohly na to,
vynutit si slušnější počasí. Chladno bylo, ale tančícím lidem
před podiem to nevadilo. Dreamers odehráli vlastně poslední
koncert v této sestavě, protože čas letí a Pepa s Ondrou matu-

rují. A já věřím, že odmaturují a přeji jim mnoho štěstí. Koncert
byl úžasný, lidí plno, bavili se a chválili. Dreamers byli jako vždy
dobří, bezprostřední a skromní. V kapele je duch inteligence,
který dovoluje vystupovat ve velmi zajímavém spontánním
nepodbízivém stylu, a přesto je schopný oslovit mnoho posluchačů. Je to další kapitola našeho hudebního snažení, která se
uzavírá. Samozřejmě, že pokračujeme dál, máme zkušebnu,
zbytek kapely jsou skvělí muzikanti, hlásí se nám posily. Unie
Rodičů, rodiče i vedení nás podporuje. Co víc si z hudebního
hlediska přát. Chystáme se zařídit ve zkušebně malé studio
s mixážním pultem a stojanovými reproduktory napojitelné
na PC a s možností nahrávat jak školní kapely, tak sbor a zvučit
si malé akce svépomocí. Unie Rodičů byla opět velkorysá a my
děkujeme za finanční dar. Já osobně jsem v této oblasti spokojen. Práce a čas vynaložené na tuto aktivitu nebyly mrháním.
Radost přišla opět na závěr. I když měla lesklé oči…
Pavel Šimek, učitel biologie a chemie a spolupracovník Dreamers

M at e ř s k á š ko la

Máj je lásky čas…
Také my ve školce se učíme mít rádi. Nejen mít rád maminku, tatínka, sourozence, ale také své kamarády. Umět se slušně
chovat k dětem, dospělým, starým lidem, k přírodě a obecně
ke všem a všemu, co nás obklopuje a co my samy potřebujeme k životu. Proto se nejstarší děti starají o školní zahrádku,
kde pěstují různou zeleninu – hrášek, rajčata, papriky. Ale také
bylinky, které pak využijí paní kuchařky. Mladší děti se snaží obhospodařit menší záhonky s jahodami, které plejí a čistí. Odměnou jim budou sladké plody. Děti tato činnost velmi
baví a naplňuje. Vždy se těší z výsledku své práce a jsou na
sebe náležitě pyšní stejně jako jejich paní učitelky. Jelikož naše
maminky měly svátek, tak jsme se hodně věnovaly tématům
rodina a přátelé. Všechny třídy si připravily pro rodiče krátký program plný básniček a písniček. Každé z dětí si pro svoji
maminku připravilo překvapení v podobě různých dárečků,
kytiček a přáníček. A tímto bychom chtěly, my děti, poděkovat
všem maminkám za jejich lásku, za to, že si s námi hrají, jezdí
na výlety, čtou nám pohádky, zpívají a učí nás být dobrými lidmi. Odměnou vám prozatím musí stačit náš spokojený, upřím-

ný úsměv.
Naši předškoláci navštívili základní uměleckou školu, kde pro
ně byl nachystán malý koncert, kde se děti seznámily s hudebními nástroji a zazpívaly písničky. Dramatický obor nás zavedl
do světa různých loutek, kterými nám žáci zahráli divadlo. Děti
si mohly loutky osahat a zblízka prohlédnout. Ve výtvarném
oboru nám paní učitelka ukázala výrobky z hlíny, z látky, odpadových materiálů a samozřejmě kresby a malby. Moc všem
vystupujícím a učitelům děkujeme.
Protože se chvatem blíží prázdniny, na děti čeká ještě několik
akcí. V první řadě budou pasováni naši předškoláci na školáky. Ti také pojedou na školu v přírodě do Pece pod Sněžkou.
Všichni si pak vyrazíme na výlety. Malé děti za zvířátky do zoologické zahrady a starší děti do Vítězná-Hájemství opéct buřty,
projít indiánskou stezkou a poznávat přírodu z trochu jiného
úhlu. Poté s dětmi oslavíme jejich svátek soutěžemi a zmrzlinou. A na co se děti velmi těší, je barevný týden plný her, soutěží a řádění.
Všem dětem, rodičům, učitelům a čtenářům přejeme krásné
počasí a prožití letních prázdnin.
Děti a kolektiv MŠ Knappova

Z á k l a d n í š ko la Jo s e fov

Po roce opět do zahraničí!
Na josefovské škole bývá zvykem, že každý rok vyrážíme na
poznávací zájezd do zahraničí. Po Francii a Nizozemí jsme za
cílovou destinaci zvolili Velkou Británii, na palubu patrového
autobusu firmy Turismo přizvali ještě žáky ze Základní školy
Na Ostrově a ze Základní školy v Chyškách nedaleko Milevska.
Luxusní autokar nás ve středu 26. 4. všechny posbíral a za deštivého počasí jsme vyrazili na dalekou cestu. V průběhu děti
pracovaly s pracovními listy, luštily tematické křížovky a poslouchaly mnoho zajímavostí z úst průvodkyně. Všem se také
líbila cesta trajektem. Poté, co jsme si posunuli hodiny o hodinu zpět, už nás vítala britská půda.
Dva dny jsme strávili v metropoli Londýně. Cestu jsme si dvakrát zpříjemnili plavbou lodí po Temži, a kromě známých památek, jako je Tower Bridge, pevnost Tower nebo Buckinghamský
palác, jsme také vzlétli nad městem na Londýnském oku.
Abychom si odpočinuli od ruchu velkoměsta, vyjeli jsme do
klidnějšího Oxfordu, kde jsme navštívili proslulou jídelnu z fil-

mů o Harrym Potterovi a odpoledne strávili v Legolandu. Ten
byl téměř bez front, tudíž děti stihly všechny atrakce, které
tento zábavný park nabízí.
Ubytováni jsme byli kousek od letiště Gatwick, v příjemném
hotelu se zahradou, kde jsme si po dvě rána mohli vychutnat
typickou anglickou snídani.
Ověšeni taškami z Primarku, s mnoha kontakty na nové kamarády a doufám, že i s novými vědomostmi a zážitky, jsme
šťastně v neděli 30. 4. přijeli do Jaroměře.
Děkuji vedení zúčastněných škol, že nám umožnilo tuto akci
uspořádat, můj dík patří také pedagogickým pracovníkům,
kteří se zájezdu zúčastnili a pomohli s organizací. V poslední
řadě chci poděkovat všem žákům a jejich rodičům, že se pro
tento výlet rozhodli. Už nyní plánujeme zájezd do podzimní
Francie, na kterém rádi uvidíme i žáky ostatních jaroměřských
škol, kam pošlu nabídku.
Za všechny účastníky zájezdu sepsala vedoucí zájezdu a průvodkyně Kateřina Šimková ze Základní školy v Josefově.
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Z á k l a d n í š ko la Bo ž e n y N ěmcové
Besídka pro maminky.
Ne nadarmo se říká,
že květen je lásky
čas. My ve školní
družině jsme toto
pořekadlo jen potvrdili na besídce, která
se konala dne 10. 5.
2017 v budově II.
stupně ZŠ Boženy
Němcové na počest
všech maminek v rámci mezinárodního Dne matek.
Hosté se začali scházet v odpoledních hodinách v tělocvičně
školy a čím víc se blížilo zahájení akce, tím víc bylo na dětech vidět očekávání a nadšení z toho, že budou moci potěšit
maminku svým vystoupením.
Zahájení besídky se ujal malý Sboreček, který si přichystal
několik písní, jimiž hosty uvítal. Dále následovala jednotlivá
vystoupení prvních a druhých tříd - děti si nacvičily básně
a písně, kterými jistě pohladily nejednu duši a srdce přítomných. Se svými gymnastickými dovednostmi nás překvapily
dívky, které celý školní rok navštěvovaly kroužek aerobiku.
Vystoupení nacvičily zvlášť mladší a zvlášť starší děti, tudíž
měli hosté možnost shlédnout dvě různé sestavy.
Další „číslo“ si připravily děti, které docházejí do kroužku
jógy. O hudební vložku se postaraly flétničky, které pro maminky zahrály několik písní doprovázených zpěvem nebo

hrou na tělo. Velkým úspěchem bylo vystoupení dramatického kroužku, který se představil s komickou pohádkou
„O vlku a kůzlátkách“. Zakončení besídky se ujal opět sbor –
tentokrát velký, ke kterému se na poslední píseň Večerníček
připojili ostatní účinkující.
Všechna vystoupení si vysloužila značné ovace a maminky
si kromě papírového přání a keramického srdíčka, která se
rozdávala při vstupu, odnesly i svá srdce naplněná štěstím
a láskou.
text: vychovatelky ŠD
foto: Ing. Josef Podvalský

Jarní koncert.
První květnovou středu se ve Velichovkách konal jarní
koncert, kde vystupovali žáci ze ZŠ Velichovky, Sboreček
z „Malé Boženky“ a sbor Skřivánek ze ZŠ Boženy
Němcové. Zazněla spousta známých pohádkových a populárních písní, i písně lidové. Trochu jsme repertoárem připomněli i nadcházející Den matek, což se neobešlo bez slziček dojetí. I počasí nám přálo a navzdory čerstvému větříku
nekápla z nebe ani kapka.
Děti svým zpěvem přinesly úsměv a radost všem, kteří si je
přišli poslechnout. Tímto mladým zpěváčkům za jejich výkony děkujeme. Děkujeme i všem, kdo malé talenty přišli
podpořit, a budeme se těšit zase někdy na slyšenou.
Mgr. Kateřina Hamáčková

Z á k l a d n í š ko la Na Os tr ově

Fotbal na Ostrově.
Naši malí fotbalisté mají za sebou
20. ročník fotbalového
turnaje
McDonald´s Cup.
Tento celorepublikový turnaj je
určen pro žáky
1. - 5. ročníků, a to
ve dvou kategoriích: kategorie A 1. - 3. ročníky a kategorie B 4. - 5. ročníky.
Nejprve kluci a holky poměřují své dovednosti ve školním
kole, kde mezi sebou zápolí reprezentanti jednotlivých tříd.
Vybraní žáci potom v obou kategoriích reprezentují školu
v kole okrskovém.
Okrskové kolo pořádá naše škola ve spolupráci s Fotbalovým
klubem Jaroměř již spoustu let. I letos jsme díky jejich vstřícnosti a ochotě využili fotbalový stadion v „Růžovce“. Ve čtvrtek 4. 5. se k měření sil sešlo celkem devět družstev z pěti
škol (ZŠ Na Ostrově, ZŠ Josefov, ZŠ Malecí, ZŠ Provodov a ZŠ
Studnice). Na tomto turnaji si naši hráči vybojovali ve starších 2. místo a ti mladší vyhráli, tím postoupili do okresního
finále v České Skalici.
V tomto finále proti sobě měli kluci vítěze dalších okrskových kol. Takže soupeři byli opravdu nároční.
Naši kluci bojovali jako lvi a vyhráli dva ze tří zápasů. Prohra
v tom posledním bohužel rozhodla o našem nepostupu do
krajského kola. Avšak druhé místo v takto těžké konkurenci
znamená velký úspěch. Úspěšnými reprezentanty naší školy byli: Adámek Runštuk a Jára Schovánek z 1. A, Martin
Dohnal z 1. B, Daniel Křen z 2. B, David Bedlek, Dominik
Hanák, Honza Machač, Šimon Kolář a Adam Prokš z 3. B.
Velké poděkování patří opět FK Jaroměři za skvělé zázemí

a podporu (především pánům Jiřímu Červenkovi a Tomáši
Čekalovi) a rodičům Honzíka Machače, jehož tatínek se dokonale zhostil role kouče.
Takže, kluci: „Blahopřejeme a příští rok to třeba vyjde ještě
lépe.“
Mgr. Jan Jandík

„Žáci v pohybu“ jsou stále v pohybu - nejen díky
Klokanům.
„Žáci v pohybu“ je název webového video-portálu, který
vznikl v rámci již ukončeného dotačního projektu Ostrov
zdraví. Portál slouží jako inspirace při realizaci pohybových
aktivit a sportu. Nedávno byla videa vytvořená pro tento portál dokonce využita jako součást experimentu dvou
vysokoškolských fakult (Univerzity Karlovy a Univerzity
Hradec Králové), v rámci kterých se vybrané děti samy pokoušely naučit určitou pohybovou dovednost s pomocí videa
v chytrém telefonu nebo tabletu. Co nás však těší nejvíce,
je obrovská sledovanost videí umístěných na portálu, která
v mnoha případech dosahuje až několik tisíc zhlédnutí. Díky
uzpůsobení webu i pro malé obrazovky chytrých zařízení
a propojení s kanálem Youtube je možné tato videa sledovat v podstatě odkudkoliv. Zastoupeny jsou klasické sporty,
netradiční pohybové aktivity, gymnastika, zdravotní cvičení, bojová umění a další. Portál funguje také jako rozcestník
pro další webové projekty z oblasti sportu a tělovýchovy.
Rádi bychom se s Vámi touto cestou podělili o námi vytvořené výukové video, které má již 33 tisíc zhlédnutí na kanále
Youtube.
Toto video najdete na: https://www.youtube.com/
channel/UC0r2VCpzqaCsqO7uWpNq-YQ
Mgr. Pavel Palička a Mgr. et Bc. Pavel Knajfl
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Z á k l a d n í u mě le ck á š ko la F. A. Špor ka
Báječný úspěch klarinetistek.

„Hezký, Kari“.

Klarinetové kvarteto ve složení Anežka Brouková, Hana
Hrušková, Magdaléna Paclíková a Barbora Tichá ze třídy
Nikoly Hájkové získalo v Litvínově na celostátní soutěži Litvínovské dřevohraní stříbrné pásmo. Vážené slečny
a paní učitelko gratuluji vám ke skvělému úspěchu a děkuji
za výbornou prezentaci zušky.

Dne 28. dubna se naše žačka Karolína Anna Tučková zúčastnila Mezinárodní kytarové soutěže Ferdinanda Sora
a potvrdila výtečnou úroveň východočeských kytaristů
a kytaristek, na čemž nemalou zásluhu má naše kytarová
bašta – konzervatoř Pardubice. Umístění na „bedně“ i čestná uznání bývají rozebrány studenty konzervatoří a speciálních škol z okolních evropských států. A Karolína, studentka 6. ročníku naší ZUŠ, představte si, nám jedno čestné
uznání přivezla! Tak Anno Karolíno, ať ti to hraje, zpívá a ať
celá naše zuška a Miloš „Job“ Dvořáček mají být na co pyšní.

V. Kovář

Národní dechový symfonický orchestr.

Miloš Dvořáček

V Přelouči byl v dubnu letošního roku ve spolupráci ředitele ZUŠ Michala Chmelaře a Svazu hudebníků České republiky založen Národní dechový symfonický orchestr, který
je složen z nejlepších žáků Základních uměleckých škol
a Konzervatoří z celé České republiky. Členem orchestru se
stal také klarinetista naší školy – Martin Krebs.
Po dvou náročných víkendových soustředěních orchestr
vystoupil 7. května 2017 na koncertě v Přelouči pod vedením Václava Blahunka, který působí jako dirigent Hudby
Hradní stráže a Policie České republiky.
Orchestr má ambice jezdit v budoucnosti po hudebních festivalech u nás i v zahraniční. Držme mladým hudebníkům
palce!
Nikola Hájková

SPOLK Y A O RG A N I ZAC E
D i am an t, p o d p o r u je me n áhr adní r odi ny sr dcem, z. s.
V roce 2015 jsme založili spolek, jehož hlavním posláním je poskytování profesionálních služeb náhradním
rodinám (zejména pěstounům), které pečují o děti, jež
ztratily domov a rodiče se o ně nemohou postarat.

Naši práci realizujeme jak přímo v pěstounských rodinách,
tak např. pořádáním různých odborných seminářů, kurzů,
víkendových vzdělávacích akcí nebo formou pravidelných
klubových setkání, kde mohou pěstouni sdílet svoje zkušenosti. Klienti mohou také využívat odborné poradenství při
péči o svěřené děti nebo konzultace v právních otázkách
náhradní rodinné péče.
Služby poskytujeme několika desítkám pěstounských rodin
z Jaroměře i jiných míst Královéhradeckého a Pardubického
kraje.
Naše činnost zahrnuje rovněž vedení přípravných kurzů
pro nové pěstouny a adoptivní rodiče.

Věnujeme se i osvětě a propagaci na poli náhradní rodinné
péče, protože dlouhodobým cílem Diamantu je pomoci dětem z ústavů najít náhradní rodiče a nový domov.
V současné době je v České republice v ústavní péči umístěno přibližně 8000 dětí a alarmující je fakt, že jsme jednou
z posledních zemí v Evropě, kde je možné, aby v ústavech
žily děti mladší 3 let. Bohužel máme stále velký nedostatek
dlouhodobých pěstounů a v posledním roce ubývá i zájemců o adopci dítěte.
Chcete-li se o náhradním rodičovství dozvědět více a v budoucnu možná i přispět k tomu, aby dětí v ústavech vyrůstalo méně, přijďte 22. 6. 2017 mezi 13:00-16:00 do našich
prostor na adrese Jiráskova 385, Jaroměř, nebo nás oslovte
na níže uvedených kontaktech.

Všichni jste srdečně vítáni! Tel.: 733 644 060, mail: kocurova@diamant-kralovehradecky.cz, web: www.diamant-kralovehradecky.cz, FB: www.facebook.com/diamant.
kralovehradecky

Bc. Tereza Kocurová, předsedkyně

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 m ar ýn e k z . s .
Dne 13. 5. 2017 se po celém světě konala Férová snídaně na podporu fairtradových* pěstitelů a dále na podporu lokálních produktů.
Letos se po
odmlce připojila i Jaroměř.
Férová snídaně
se konala na
Rozmarýnkově
zahradě (u školní jídelny Na
Karlově). I přes
nepříznivé počasí s námi přišlo posnídat 55 lidí, kterým touto cestou děkujeme. Posnídali s námi i organizátoři Skřítkovy školky,
která bude od září nově otevřena v Jaroměři. Skřítkova
školka bude výše zmíněnou zahradu využívat pro své programy. Dále s námi posnídala Lenka Uhlířová z řeznictví
a uzenářství Jindřich Uhlíř. Měli jsme možnost ochutnat
poctivé, chutné, domácí uzeniny od rodiny Uhlířovy. Na
prostřených stolech a piknikových dekách nechyběly ani
domácí muffiny, bábovky, rýžový nákyp, bublanina, roláda,
domácí sušenky z fairtrade surovin, domácí kozí sýry, uzený tempeh a několik druhů vynikajícího domácího kváskového chleba. Zúčastněné děti se zabavily výrobou papírových ptáčků, zastrkávaly brčka do hrubého sítka, strouhaly
mýdlo, které se ve spojení s vodou a následně díky ručnímu

M i mo řá d né a kce

vyšlehání proměnilo v pěnu. Do pěny mohly děti následně
foukat a vytvářet tak bublinky. Toto a mnoho dalšího pro
naše nejmenší připravili lektoři z již zmíněné Skřítkovy
školky. Oblíbenou atrakcí na Rozmarýnkově zahradě se
stala nová velká trampolína (s vnitřní sítí), která bude jistě
hojně využívána i na dalších akcích na Rozmarýnkově zahradě či na dětském dni v parku.
Nejbližší chystaná prorodinná akce je Cyklovýlet
(13. 6. 2017). Pojedeme na kole i na lodi, kterou nám zajistí Hradecká paroplavební společnost s.r.o.
Ještě jednou moc
děkujeme všem,
kteří
s
námi
posnídali a strávili s námi sobotní
dopoledne.

*Fair Trade v překladu znamená spravedlivý obchod. Lidem ze
zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky dává možnost uživit se vlastní
prací za důstojných podmínek. Za svou kávu, kakao nebo banány
dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní prostředí a jejich děti mohou chodit do školy
Tým RC Rozmarýnek

P ravidelné aktivit y

U m ěl e cká ko lo n ie B a s tion IV
Léto za dveřmi.
S blížícím se létem pro Vás máme nachystaných několik
pozvánek. Pokud jste nestihli vernisáž výstavy obrazů Báry
Smékalové a fotografií Janetty Klemensové, ale přesto byste o umělecký zážitek neradi přišli, máme pro vás dobrou
zprávu - výstava je veřejně přístupná každý týden od čtvrtka do neděle mezi 15. a 18. hodinou. Pokud vám tento čas
nevyhovuje, můžete si domluvit individuální návštěvu, a to
prostřednictvím e-mailu (bastioniv.josefov@gmail.com)
nebo na telefonním čísle 720 519 801. Po předchozí domluvě Vám samozřejmě bude umožněn i přístup do galerie
Prachárna a Galerie Petra Nováka z Jaroměře.
Máte-li rádi Itálii a dobré víno, navštivte nás v pátek
2. června v 19 hodin, v galerii Prachárna na vás bude čekat
již tradiční Ochutnávka italských vín. Příjemnou atmosféru umocní hudební doprovod a italské občerstvení. Akce
probíhá ve spolupráci se Společností přátel Itálie z Hradce
Králové. Cena ochutnávky na osobu činí 250 Kč.
Letní měsíce jsou sice časem dovolených, ne každý z nás se
ale někam chystá, proto by byla škoda připravit se na celé
dva měsíce o kulturní zážitky. Dovolujeme si Vás tedy pozvat na Seznámení s Polabskými básníky - ve čtvrtek 13.

července 2017 od 18 hodin. Polabští básníci jsou zvláštní
edicí pardubického nakladatelství Vespero, jehož spolumajitelka Marie Mlejnková se ve spolupráci s mnoha dalšími
lidmi rozhodla pomoci na světlo světa sbírkám poezie amatérských básníků žijících při Labi. Píšete do šuplíku a rádi
byste jednou drželi v ruce vlastní sbírku? Máte rádi poezii? Nebo zkrátka v první půli července nemáte co dělat?
Přijďte nás navštívit do jedinečného prostředí Bastionu IV,
kde nám jeden z Polabských básníků - Pavel Zdražil - přednese něco ze své sbírky Hvězdou postižený. Bude-li nám
přát počasí, posedíme u táboráku.
Rádi bychom upozornili na nový stojan na kola, který se
v květnu zabydlel před Městskou knihovnou Jaroměř.
Jeho autorem je řezbář Petr Krejcar, který se v loňském roce zúčastnil řezbářského sympozia Letokruhy
Josefova. Pokud Vás zajímá, jaká umělecká díla vzniknou
na Letokruzích Josefova 2017, označte si ve svých diářích
víkend 8. - 10. září. V sobotu 9. září bude navíc sympozium
doplněno o řemeslné trhy.
Přejeme krásné dny!

Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Kuchtová
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SPO RT
T J S o kol Ja r o mě ř
Skvělý začátek atletické sezóny.

Jarní část sezóny 2017 začala pro jaroměřské atlety nad
očekávání dobře. O velmi chladném víkendu 22. a 23. dubna se starší a mladší žákyně zúčastnili krajského přeboru ve vícebojích. Tyto spíše zimní víceboje ukázaly
dobrou připravenost a všestrannost jaroměřských děvčat.
Krajskou přebornicí v pětiboji mladších žákyň se stala
Tereza Prouzová, bronzovou medaili pro Jaroměř vybojovala Zuzana Bašková. V sedmiboji nám titul krajské přebornice sice unikl, ale dvě závodnice Alenu Cejnarovou (2.)

a Elišku Mertlíkovou (3.) jsme měli „na bedně“.
Další skvělé výkony a spoustu osobních rekordů předvedli
atleti na mítinku Youth Athletics Sokol Grand Prix Kolín.
Vítězství ve skoku vysokém vybojoval Jakub Bělík výkonem 175 cm, kterým se dostal do čela republikových tabulek v kategorii staršího žactva. Výborně si vedla i Alena
Cejnarová, která získala 2. místo ve skoku do dálky (490
cm) a 3. místo ve skoku vysokém (150 cm).
Ani v soutěžích družstev naši atleti nezahálejí. Družstvo
starších žákyň se po 1. kole krajského přeboru družstev
usadilo na 1. příčce před Hradcem Králové a Jilemnicí.
Družstva dorostenců a mladších žákyň jsou po úvodních
kolech na 2. místě v kraji, stejně jako dívčí a chlapecké
družstvo přípravky.
A co nás čeká dál? Vrcholem sezóny je bezpochyby
Olympiáda dětí a mládeže v Brně 24. - 28. 6. 2017. Do krajské reprezentace se letos nominovalo šest jaroměřských
atletů, tak jim držme palce.
Všem závodníkům k jejich výkonům gratuluji a za trenéry
si přeji, aby jim forma a chuť závodit vydržela po celý rok.
Foto: účastníci Youth Athletics Sokol Grand Prix Kolín
8. 5. 2017. Zleva: Křováková, Mertlíková, Bašková, Tobišková,
Svobodová, Cejnarová, Jakubská, Fiala, Miller, Bělík
Hana Hřivnová, oddíl atletiky TJ Sokol Jaroměř

H C Jar o mě ř

Jaroměřští hokejisté stále sázejí na své odchovance

Jaroměřští rodáci dostávají v dresu HC Jaroměř stále šanci
a dostávat budou dále. Diváci tedy mohou dále podporovat
místní hokejisty. Daří se i mládeži HCM Jaroměř, která už
dokázala vychovat hráče pro A tým.
Před třemi lety byla vize nového výboru HC Jaroměř hrát
se svými odchovanci. Nejprve se zdálo, že to bude nelehký
úkol hrát s jaroměřáky a ještě k tomu bojovat o play off.
Hokejistům HC Jaroměř se to však daří. „Jsem rád, že dostávají u nás šanci odchovanci klubu. Na koho jiného by se měli
diváci přijít podívat než na domácího hokejistu. Jsem také
rád, že se nám výborně daří. Všechny tři sezóny za nového ve-

dení jsme se dostali do play off, a dokonce jednou do finále, to
je trend, který se nám podařilo nastavit a chceme v něm i nadále pokračovat.“ Dodal předseda HC Jaroměř Jiří Hamáček.
V týmu HC Jaroměř nejsou žádní žoldáci, spíše řečeno hráči
zlatokopové, kteří obcházejí kluby v Krajské lize mužů pouze s vidinou výdělku. Tým jaroměřských hokejistů se skládá ze srdcařů a velkých bojovníků, kteří vytváří na ledové
ploše i mimo ni skvělou partu. Kádr se před nadcházející
sezónou teprve bude dávat dohromady, ale nečekejme žádné velké změny. Po odchodu Dvora do vyšší soutěže budou
jaroměřští hokejisté možná sahat po finále, přeci jen zkušenosti v týmu jsou v tomto věnném městě obrovské. „Jsem
stále aktivním hráčem a cením si toho, jaká je v kabině atmosféra, to by nám mohl závidět kde jaký klub v naší soutěži.
I v těžkých chvílích táhneme za jeden provaz a rveme se za
vítězstvím. Další sezóna je teprve před námi, ale znovu budeme útočit na mety nejvyšší.“ Přidává Jiří Hamáček.
HC Jaroměř by dále chtěla touto cestou oslovit dobrovolníky, kteří by rádi pomohli za drobnou úplatu s organizací hokejových utkání, a to v řadách pořadatelské služby, obsluhy
trestné lavice - časoměřičů, trestoměřičů a dále hokejových
nadšenců pro detailnější statistické zpracování zápasů.
Zájemci se mohou hlásit na tel. 775 361 180 – Hamáček.
Pavel Schröfel, Marketingový manager HC Jaroměř

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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2 1 . M i s tr ov s tv í Če s k é r epubl i k y v Al l kampf- j i t su.
Na letošním MČR v bojovém umění Allkampf – Jitsu,
které pořádala Škola bojových umění Most, změřili
své síly závodníci z oddílu Drak AKJ Jaroměř s dalšími
takřka 180 borci z 11 klubů z celé ČR.
Výsledek tréninkové píle se dostavil a naším závodníkům
se podařilo vybojovat dvě zlaté a jednu bronzovou medaili
– Jiří Kudrnáč úspěšně obhájil zlato z loňského MČR a ME,
Marek Ševčík potvrdil svoji formu z krajského přeboru
a získal rovněž zlato, bronz ve svém premiérovém startu
vybojoval Alexandr Dunas. Premiéru v soutěži týmů absolvovalo také trio Šárová, Havrda, Ševčík, kteří svým výkonem a celkovým 5. místem ukázali, že to s nimi soupeři
nebudou mít do budoucna snadné. Vzhledem k závodní
premiéře mnoha zúčastněných se jednalo a vynikající výsledky. Díky spoustě „bramborových“ medailí se Jaroměř
dostala na celkové 6. místo v soutěži klubů. Touto cestou
děkujeme všem rodičům, kteří podporovali děti při pří-

pravě a pomáhali s organizací náročné dopravy na závody.
Rovněž děkujeme všem trenérům, kteří se už jistě těší na
posezónní odpočinek :).

Školní sportovní klub Jaroměř

K U LTU R A
B e z s m í ch u je d e n zb y te čný
Letos je tomu 40 let, co zemřel český amatérský režisér
a herec Jindřich WAGENKNECHT (19O4-1977), nositel
nejvyššího divadelního vyznamenání "Zlatého odznaku J. K. Tyla".
Protože nestihnu vzpomínání za
deset let, píšu poslední článek
o Jindřichu W., kterého jsem si nesmírně vážil pro jeho skromnost,
pokoru a umění rozesmávat lidi. My,
kteří jsme mu byli po mnoho let nablízku víme, jak obrovský talent to
byl – mohla se s ním pyšnit nejedna
profesionální scéna. Být v Praze, stál
by po boku těch nejslavnějších komiků té doby. Tak jako se chodilo v Praze
na Buriana, v Jaroměři se chodilo na
Jindřicha Wagenknechta. Byl svým způsobem sólista a my
věděli, že proti němu na jevišti moc nesvedeme, a tak jsme
mlčeli s obavou, kdy navážeme při jeho vystoupení na svoji
roli. Byl by totiž hřích ho přerušit, když sál bouřil smíchem.
On nemusel dlouho hledat – přišel a zvítězil. Jakmile se objevil, sál byl plný osvobozujícího smíchu. Pro herce je snad
nejkrásnější, když cítí na konci představení, že tam na jevišti nebyl zbytečně. Ano, měl rád potlesk, to poděkování, tu
podanou ruku na rozchodnou a šel jí usilovně a rád vstříc.
Je třeba zmínit, při tomto vzpomínání, že Wagenknechtovi
vůbec patřili k nejsilnějšímu hereckému klanu Vrchlický:
• jeho manželka Aneta byla výborná herečka, jeho dcera
Alena se v dospělosti vypracovala na výbornou herečku všech žánrů, jeho syn Jindřich ml. byl rovněž skvělý herec a zpěvák, mladší syn Josef se vyprofiloval jako
režisér a komik (vynikl jako pěvec a herec velkých operetních rolí, uměl vyvolal bouře smíchu, jeho doménou
byla opereta, to pozlátko, útěk do bezstarostného světa
fantazie a snů s krásnými melodiemi - chtěl být vždy alespoň dvě hodiny v záři slunečních paprsků, než procitne
z toho snu a než znovu půjde do těžkého pracovního dne,,

měl nenapodobitelný, snášenlivý humor, jaký mají herci
moliérovského typu). Na jevišti také zazářila manželka
Josefa, Jiřina, jež byla hvězda jaroměřské operety, bravurně a s profesionální jistotou odevzdávala divákovi
hlavní a titulní role lidové i klasické operety, výborné byly i její četné role v činohře. Hana, dcera Josefa
a Jiřiny, také hrála v titulní operetních rolích, některé
převzala po své matce, vynikala v činohře – v tomto
žánru dávala rolím jistotu, líbeznost a pravdivost. A
nakonec Petra, vnučka Josefa, byla začínající herečka,
ale bohužel opustila z rodinných důvodů jeviště velice
brzy. (Jen pro zajímavost – autor tohoto článku hrál se
ženskou částí tohoto klanu v partnerské dvojici. Muži
nestárnou? No ano, stárnou a jak!)
Po pečlivém pozorování by se našla určitá fyzická podobnost i jeho herecký projev s F. Futuristou a někdy nám ho
i předváděl. Přítel František Černý, náš přední divadelní
vědec-historik, v něm viděl naopak V. Buriana a vedli jsme
o tom spolu, jako o mnohém jiném, přátelské debaty. Snad
se tam nahoře nebude zlobit, ale myslím, že jsem mu oponoval po právu.
Jindřich Wagenknecht miloval divadlo a herce. Jako režisér byl dalek zloby, nevulgární, milující svoji rodinu, slušný a respektoval hercovu práci. Jeho činnost byla obdivuhodná, nejen počtem her, které uvedl na jeviště, ale že jako
režisér přivedl náš soubor 5krát na Jiráskův Hronov, a to
už je prvenství, které zřejmě nikdo nepřekoná (tuším, že po
předlouhé době se náš soubor ocitne na letošním JH s "Rokem
na vsi".)
Jeho práce posvěcená talentem, divadelní praxí a životními zkušenostmi, dala vzniknout nevšednímu celoživotnímu dílu, přesahujícímu hranice našeho divadelního města.
Jindřich Wagenknecht st. patřil v českém amatérském divadle ke zjevům zcela mimořádným.

foto: C. k. Polní maršálek, jeho nejslavnější role
text: Zdeněk Hovorka
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Č e s ko- fr a n c o u z s k é d n y
Česko-francouzské dny v Rodném kraji Františka
Kupky.
Eugenie Kupková, zvaná Nini, a
František Kupka společně v jeho
rodném kraji v sobotu 24. 6.
2017.
Bronzová busta Františka Kupky
(autor J. B. Vlach) je součástí
pomníku, který bude odhalen
v sobotu na Kupkově náměstí v
Opočně. Originál busty Eugenie
Kupkové
(autor
František
Kupka) je součástí expozice Ženy
v životě a díle Františka Kupky,
veřejnosti přístupné pouze 24.
6. od 10 do 17 hodin na histo-

rické radnici v Dobrušce.
Spolek Abakus, autor projektu Rodný kraj Františka Kupky,
ve spolupráci s městy Opočnem, Dobruškou, Jaroměří
a okolními obcemi spjatými s životními osudy malíře světového jména, připravují první ročník Česko–francouzských
dnů. Akce je pořádána u příležitosti 60. výročí od úmrtí
Františka Kupky.
Dobruška - 24. 6. od 10 hodin, náměstí F. L. Věka
Výstavy: Ženy v životě a díle Fr. Kupky (tři originály obrazů

a jediná známá plastika od Františka Kupky) a Beaugency Domov Františka Kupky za II. světové války.
Připraven je doprovodný program v lidovém duchu pro
všechny generace. S šansony vystoupí skupina Cafe Cabaret
a jarmareční atmosféru vytvoří skupina Nešlapeto a na závěr odpoledne zahraje skupina JK Band.
Jaroměř - 9. 6. až 10 září, Městské muzeum Jaroměř.
Výstava ke 130. výročí otevření řemeslnické školy. která
se zabývá nejen její historii, ale
zároveň poukazuje i na propojení se současností. Od roku 2006
nese název Střední škola řemeslná Jaroměř. Výstava připomíná
i kariéru některých význačných
žáků - Františka Kupky a Otakara
Španiela. Vystaveny budou rovněž
současné studentské práce včetně
nástrojů, nářadí a funkčních modelů strojů zapůjčených řemeslnou školou. V loňském roce škola
navázala úspěšnou spolupráci se
školami ve Francii.

text: Jiří Králíček, ABAKUS o. s.

A l o i s Š m a h e l – o b ě ť h e ydr i chi ády
* 4. březen 1887 Chrudim
† 15. červen 1942 Pardubice
Před 75 lety byl za heydrichiády popraven v Pardubičkách
Na Zámečku Alois ŠMAHEL
(1887–1942),
jaroměřský
knihkupec, nakladatel, amatérský herec a divadelní režisér,
osvětový pracovník.

Od roku 1911 do své tragické
smrti tento český vlastenec
a sokol působil v Jaroměři.
Narodil se v mlynářské rodině. Z tohoto Šmahelova rodu
pochází i prozaička Helena Šmahelová (1910-1997), která v letech 1922–1923 navštěvovala 3. a 4. ročník měšťanské školy v Jaroměři a později ke svému strýci Aloisi a k tetě
Anně zajížděla i v pozdějších letech. Alois Šmahel vychodil
měšťanskou školu a jeden rok obchodní akademie.
Poté pracoval jako praktikant a později účetní v chrudimských knihkupectvích, kde získal potřebnou praxi.
Osamostatnil se k 1. dubnu 1911 v Jaroměři, kde převzal
knihkupectví po Edvardu Fastrovi (1877–1955). Zde mu
byla udělena koncese k provozování živnosti knihkupecké a obchodu s uměleckými předměty a hudebninami
(dne 2. května 1911), dne 6. prosince 1912 získal koncesi
k provozování živnosti nakladatelské a dne 12. listopadu
1912 udělena koncese „prodej fotografických aparátů, fotopapírů a hotových fotografických lázní“. Vedle toho měl
velkoobchod s papírem a antikvariát. Knihkupectví sídlilo
v Jaroměři na náměstí v domě čp. 28.

Alois Šmahel se velmi brzo stal propagátorem hodnotné
české knihy a v této činnosti pokračovala, po manželově smrti, jeho žena Anna, roz. Svatoňová (1897–1981).
Šmahel vydával vlastním nákladem knihy i soubory pohlednic, např. cennou a objemnou brožuru MUDr. Vojtěcha
Paula M. B. Braunův Mariánský sloup a Plačící žena
v Jaroměři (1925), pohlednice malířů K. Beneše (1923)
a Karla Votlučky (1936) aj.
Jako knihkupec byl zakladatelem Východočeského grémia
v Hradci Králové a členem výboru Svazu českých knihkupců v Praze. Účastnil se plně veřejného a spolkového života
v Jaroměři. Byl zpěvákem, hercem, skautem, sokolem, fotografem, filatelistou, exlibristou, nimrodem, turistou i houbařem. Osvědčil se i jako divadelní ochotník, herec i svědomitý režisér. Ve 43 představeních vystoupil 67krát a režíroval 52 inscenací, zejména jako herec a nezapomenutelný
dr. Galén v Čapkově Bíle nemoci (1938).
Po 15. březnu 1939 u něho v bytě konalo gestapo domovní
prohlídku. Později byl dvakrát vyšetřován. V době heydrichiády byl zatčen a dne 15. června 1942 byl v Pardubičkách
zastřelen.
Šmahelovo nakladatelství a knihkupectví čtyřicet let
(1911–1950) šířilo dobrou a hodnotnou knihu. Jako nakladatelé manželé Šmahelovi vydávali hlavně bibliofilie
(P. Bezruč, Fr. Halas, Jaromír John (napsal zasvěcený esej
o zesnulém A. Šmahelovi v r. 1945), J. S. Machar, TGM, Jan
Amos Komenský), uměleckohistorickou literaturu (V. Paul,
M. B. Braun) a regionální autory prózy (Pavla Albieriho,
Jindřicha Šoba aj.), stejně jako umělecké i historické dokumentární pohlednice a fotografie Jaroměře.
Text: PhDr. Jiří UHLÍŘ

Kresba: akad. malíř Jiří Škopek
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1 7 . r o č n ík u d íle n í c e n Mir osl ava Ivanova
V Praze 12. května 2017.
V rámci knižního veletrhu Svět knihy, který se v polovině května uskutečnil v Průmyslovém paláci na Výstavišti
v Praze, se již v pořadí posedmnácté vyhlašovaly literární
ceny josefovského rodáka a zakladatele Klubu autorů literatury faktu Miroslava Ivanova. V letošním roce bylo v termínu do 28. 2. 2017 přihlášeno 19 nakladatelů s celkem 45
tituly.
V kategorii literatury faktu za poslední tři roky obdržel
hlavní cenu Petr Roubal za knihu Československé spartakiády. Další ceny obdrželi: Miroslav Bárta za knihu
Příběh civilizace. Vzestup a pád stavitelů pyramid, Radek
Fukal za knihu Konec zimního království a poslední ohniska odporu, Michal Tomášek za knihu Právní systémy
Dálného východu, Jiří Pernes za knihu Zprávy z Prahy
1953, Konstantina Hlaváčková za knihu Móda za železnou oponou. Československo 1948–1989, Martin Šandera
za knihu Jindřich starší z Minsterberka. Syn husitského
krále. Velký hráč s nízkými kartami a Dalibor Vácha za

M a gi cká ló že M. S . Patrčk y

Muzeum magie otevřelo sezónu ve velkém stylu.
Muzeum
magie pro svou již
sedmou sezónu
přivítalo první návštěvníky v sobotu
6. května. Sešli se
tu nejen příznivci kouzel, magie,
tajemna a dobré
zábavy z Jaroměře
a okolí, ale už od
pátku Magická lóže M. S. Patrčky přichystala program pro
kouzelníky z celé republiky. Těch se tu sjelo víc než 30 a byl
pro ně přichystán seminář šestinásobného mistra republiky v moderní magii Petra Kravčíka, kouzelnický bazar rekvizit, „křeslo pro hosta“ – rozhovor se zástupcem slavného kouzelnického rodu Kellnerů, panem Janem Kellnerem
z Pardubic, a další.
V tomto roce si připomínáme již 230 let od narození
Michala Siloráda Patrčky. Proto kouzelníci v sobotních ranních hodinách také vzdali hold tomuto patronovi českých
kouzelníků a principálovi prvního českého kouzelného
divadla položením květin k jeho památníku v parku M. S.
Patrčky u kostela sv. Jakuba.
Letos si připomínáme i další výročí, konkrétně 90 let od
narození zakladatele, autora Muzea magie, pana Jaroslava
Zacha. Také jemu byla věnována letošní první Magic party, kdy se u muzea sešlo více než sto diváků na kouzelnickém vystoupení pro veřejnost. Tento program zahájila svými písničkami vynikající skupina Klapeto z Náchoda. Pod
taktovkou moderátorů Martina Langra a Dušana Šťáska
pak vystoupili členové, mistři Magické lóže, Duo Radek
a Simona (Radek Černý a Simona Černá z Nové Paky), Pavel
Rydval a Tomáš Podzimek. Do programu se však zapojili
i hosté – spřátelení kouzelníci z různých koutů naší republiky – Přemek Rajdl, Josef Ponzca a Ondřej Pšenička.
Letošní zahájení sezóny bylo o to významnější, že se usku-

knihu Ostrovy v bouři. Každodenní život československých
legií v ruské občanské válce (1918–1920). Zvláštní prémie
byla udělena Zdeňku Vrbenskému, Miloslavu Ejemovi
a Václavu Věrtelářovi za knihu Zlatá kniha volejbalu.
V kategorii literatury faktu autorů do 39 let obdržel hlavní
cenu Petr Koura za knihu Swingaři a potápky v protektorátní noci. Další ceny obdrželi: Daniel Srch za knihu Rudá
hrozba a Tomáš Zouzal za knihu Zabráno pro SS. Zřízení
výcvikového prostoru Bőhmen v letech 2. světové války.
Cena za publikovanou časopiseckou tvorbu za rok 2016
byla udělena Václavu Hubingerovi.
V rámci regionálních cen Miroslava Ivanova získali hlavní
cenu Karel Žák, Martin Majer, Petr Hůla a Václav Cílek
za knihu Křivoklátsko. Příběh královského hvozdu. Další tři
ceny obdrželi: Jan Řehounek za knihu Nymburk literární, Vladimír Kos za knihu Květen 1945 v jižních Čechách,
Nová místa, nová dramata a Petr Kmošek za knihu Jaroslav
Sodomka, malíř Vysočiny.
V kategorii uznání za celoživotní dílo byla cena udělena publicistovi Petru Messanymu.
tečnilo na zrekonstruované terase jako novém prostorném jevišti, kde diváci mohli zhlédnout i iluze Dua Radek
a Simona, které jinak mohou spatřit pouze na jevištích divadel a velkých sálů.

A na co se u Muzea magie můžete dále těšit?
Kromě již tradičních Magic party, které se budou konat nadále každou první sobotu v měsíci až do září, vždy od 15.00
hod. a ve kterém vystoupí další mistři Magické lóže a jejich hosté, bude muzeum otevřeno všechny víkendy a svátky, od 10.00 do 16.00 hod. V tomto čase vás bude muzeem
provádět vždy jeden z členů Magické lóže. Jelikož se jako
průvodci střídáme a každý se věnujeme jinému oboru kouzelnictví, bude každá prohlídka zpestřena několika kouzly,
a i při opakovaných návštěvách uvidíte vždy něco nového.
Případně, pokud bude provádět zrovna naše členka „nekouzelnice“, dozvíte se o to více zajímavostí z historie.
I v ostatní dny po předchozí dohodě zajišťujeme kouzelnická vystoupení a prohlídky pro větší skupiny, školy, školky,
tábory, pracovní i jiné kolektivy, bez rozdílu věku. V areálu je kromě stálé expozice nadále výstava soch Markéty
Škopkové, pro děti je připraveno „Pohádkové bludiště“
a další atrakce (ukázka „komediantské maringotky“, popraviště atp.), je zde i zázemí pro možnost opéci si buřty a strávit tak v atmosféře tajemna spojené s přírodou příjemné
chvíle, zastavit se a odreagovat od reality všedních dnů.
Na podzim pak
27. října chystáme za podpory
Města
Jaroměř
další gala show
v Městském divadle v Jaroměři,
která naváže na
úspěšný
„Večer
plný kouzel“ z loňského roku.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Více informací na www.muzeummagie.cz
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C Í R K EV
H u s ův sb o r
Vážení spoluobčané,
Jsem ráda, že už nejsem organizována v žádné politické
straně. Jsem ráda, že už mne nikdo nikam netlačí a nenutí,
co bych měla říkat a jak se tvářit. Jsem ráda, že mohu být svá.
Nelíbí se mi, když je pořádán hon na člověka. Připomíná mi
to středověk. Dotlačme ho na hranici a zapalme ji! A za pár
stovek let ho rehabilitujme a učiňme z něho světce. Je to tak
trochu jako s Kristem. Nejdříve ho vítali. Když potřebovali
pomoc, věděli, kde je a prosili a slibovali. Když se jim pomoci dostalo, někdo si občas i vzpomněl, aby aspoň poděkoval,
ale pak si šel každý stejně svou cestou. Chvíli v něm viděli
Spasitele a příchod lepších časů. Jenže pak přišlo rozčarování, když poznali, že je všechno tak trochu jinak, než si

každý z nich představoval. Ukřižovat, ukřižovat, jeho smrt
na naši hlavu! Co bude zítra se nikdo neptal. Což je vlastně
nešvar nás lidí dodnes. Dnes jsme tady, slavme a veselme
se, však zítra není dnes. Ano, tak se dnes žije. Na dluh. Však
naše děti si nějak poradí, nás už to přece bolet nebude.
A pak mi ještě zbývá k tomu podotknout to zprofanované
„hledejme pravdu“, ne tu pravdu, která na nás vyskakuje ze
všech médií, která je jen lží zabalenou do krásného pozlátka
sladkých a líbivých slov. Hledejme a ptejme se. Nenechme
sebou manipulovat. Nebuďme tím bezhlavým davem, který na pokyn někoho vlivného tam nahoře žene nevinné na
popravu. Zapojme svůj rozum, a konejme jen to, za co se
v budoucnu nebudeme muset stydět.
Farářka Mgr. Alena Fabiánová

B oh o s l užb y

Církev adventistů sedmého dne

Římskokatolická církev Jř

Bohoslužby každou sobotu Na Karlově (u školní jídelny):

Program:

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

Církev československá husitská Jaroměř
Program:

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

Více
info
na
husbor777 email.cz

www.husitijaromer.wz.cz,

mail:

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

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

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

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

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.

Stomatologická pohotovost
03.06. a 04.06.
MUDr. Marta Marková
Husova 931, Jaroměř
491 812 944

10.06. a 11.06.
Stomatologie Jiřištová s.r.o.
Z. Němečka 130, Jaroměř – Josefov
491 813 485

17.06. a 18.06.
MUDr. Josef Štrégl
Husova 931, Jaroměř
491 812 935
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I NFORM AC E PRO O B Č A N Y
M ě s t s ká k n ih ov n a Ja r o měř
Vážení čtenáři a přátelé Městské knihovny Jaroměř,

v červnu završíme práci s našimi nejmenšími čtenáři. Při Pasováni na čtenáře budou žáci prvních tříd jaroměřských škol
odměněni za úspěšné zvládnutí čtenářské dovednosti knížkou pro prvňáčka z projektu Už jsem čtenář. Slavit se bude za
přítomnosti Jeho Výsosti císaře Josefa II. a rodičů, kterým děkujeme, že vedou svoje děti ke čtení.
Pro nejlepší autory, kteří vytvořili díla v 34. ročníku literární soutěže s tématem "Můj nejlepší den", máme připravené
krásné knižní dary.
Těšit se můžete také na zajímavá setkání nad dobrými knihami:
Pondělí 5. června - Pobočka Zavadilka - 14:00 - Čtení na
Zavadilce. Posedíme nad šálkem čaje a vzájemně se potěšíme krásným slovem.

Středa 21. června - Hlavní budova – 17:30 – Krásy jižního Norska - Cestopisná beseda s promítáním diapozitivů. Dlouholetý pracovník v oblasti cestovního ruchu Pavel
Bičiště bude vyprávět o přírodě, historii a kultuře Norska.

V hale hlavní budovy si můžete prohlédnout velmi povedené obrázky z výtvarné soutěže Pohádky Josefa Lady, které se
zúčastnilo 104 žáků základních škol.
Moc děkujeme řezbáři Petru Krejcarovi za vytvoření unikátního dřevěného stojanu na kola, který zkrášluje místo před
hlavní budovou knihovny. Dřevořezba vznikla na akci Letokruhy Josefova 2016 z iniciativy Jana Paďoura ml.
Aktuální informace o dění v knihovně naleznete na www.knihovnajaromer.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu, Vaše knihovna
Martina Priharová

D i akon i c e ČCE - Milíč ů v dům

Jubi l ant i

Čarodějnice v DČCE – středisku Milíčův dům.

Životní jubileum v dubnu 2017 oslavili:

Dne 2. 5. 2017
se do Milíčova
d o m u
v
Jaroměři
chystala velká
výprava. Byly
to děti z detašovaného pracoviště v Josefově.
Vydaly se k nám
společně s pracovnicemi autobusem. Po krátké cestě dorazily na místo určení, na terasu
v Milíčově domě v Jaroměři.
Zde už na ně čekali jejich kamarádi z jaroměřského klubu.
Na terase, kterou si děti v předchozích dnech samy uklidily,
už čekal rozdělaný oheň a buřty. Děti si předem vyrobily
čarodějnice, které mohly spálit v ohni a potom si na něm
opéct buřtíky.
Akce se podařila a děti se s plnými bříšky vydaly k domovu.
Josefovské ještě čekala jízda zpět domů autobusem.
Bc. Kateřina Vlková

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

Černá Jaroslava
85 let
Färberová Jaroslava
87 let
Jiroušková Drahomíra
87 let
Kilevníková Jindřiška
90 let
Klejšmídová Ludmila
89 let
Kotýnková Irena
85 let
Matušková Jaroslava
87 let
Němečková Juliana
87 let
Novotná Hana
92 let
Polatová Božena
87 let
Riegerová Jiřina
88 let
Svobodová Věra
93 let
Šťastný Eduard
89 let
Ulipová Helena
85 let
Vlčková Stanislava
90 let
Vrzák Lubomír
86 let
Weiszová Danuše
86 let
Jiří Pacák
85 let
Všem oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví do dalších
let.

Vzpomí náme

S lítostí oznamujeme, že ve věku nedožitých 90 let zemřela,
dne 5. 5. 2017, paní Věra Siberová – bývalá předsedkyně
Sdružení zdravotně postižených, skvělý, upřímný a vždy
pozitivní člověk. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
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Po h ř eb n í s lu žb a A s tr a Jar oměř
Informace pro veřejnost.
Naše rodinná firma Pohřební služba Astra Jaroměř je
přemístěna na Jakubské předměstí, kousek od kostela sv.
Jakuba (při hlavní silnici za posledním kruhovým objezdem
v Jaroměři, směr Náchod, ul. Palackého 291). Zaparkovat
můžete v odstavném pruhu přímo před kanceláří nebo naproti u Drátěného programu.
Důvodů k přestěhování bylo hned několik. V nových prostorách se hlučnost aut snížila na minimum, prostory jsou
také mnohem větší, objekt je pěkný i z venku, a hlavně je
kde zaparkovat.

Pohřební služba Astra Jaroměř provádí smuteční rozloučení
v rozlučkových síních v Jaroměři na hřbitově, v Kuklenách
v Hradci Králové, ale i v kostelech, doma či nad hrobem.
Smuteční síň na hřbitově v Jaroměři je opravená, vzhledná a funkční. Smuteční rozloučení jsou zde na stejné úrovni, jako v jiných síních. Nejsou zde překážky pro lidi, kteří
mají sníženou pohyblivost, ať už s holemi, tak na vozíku.
Smuteční vazbu si po rozloučení můžete odnést s sebou na
hřbitov, nebo Vám ji pohřební služba doveze na Vámi určené místo. Zaparkovat můžete na čistém, dostatečně velkém,
parkovišti u hřbitova. Při rozsáhlejším smutečním rozloučení využíváme Husův sbor v Jaroměři, neboť ani jedna
ze smutečních síní nepojme větší počet smutečních hostů.
Smuteční rozloučení provádíme i v sobotu, bez finančního
navýšení. Hudbu při smutečním rozloučení máme živou
(lze zajisti kapelu), ale může být také hraná z CD.

S e t ká n í v trá v ě
Sobota 10. června 2017, Sady T. G. Masaryka

SETKÁNÍ V TRÁVĚ aneb MALÁ JAROMĚŘSKÁ
SLAVNOST
letos 15. ročník!
PROGRAM:

15.00 – 16.40 hod.
Dětský kabaret
• zábavné odpoledne pro děti zajistí Hudební divadlo
HNEDLE VEDLE
17.00 – 18.00 hod.
AltanTrio Jaroměř
• folkové uskupení se na vás po roce opět těší

18.20 – 19.20 hod.
Alband
• pod názvem Alband zde nacházíte volné sdružení
muzikantů, kteří celý svůj hudební život zasvětili
bigbítu. Všichni prošli několika rockovými kapelami, ale jejich hlavním pojítkem je spolupůsobení
v brněnském Kernu

19.40 – 20.40 hod.
České srdce
• hudební skupina České srdce byla založena v roce
1989. Mezi známé písničky patří např. Bosou nohou
žárem, Kroužím nad tebou, Oheň, voda, vzduch …
21.00 – 22.30 hod.
Koneckonců
• Hudební skupina z Jilemnice

Při převozu, všech potřebných pietních záležitostí a sepsání papírů, vycházíme vstříc každému zákazníkovi v každém
jeho přání s největší ohleduplností a pečlivostí, vzhledem
k zesnulému i pozůstalým.
Pro více informací volejte na telefonní číslo 776 088 340,
772 299 002. Web: www.sveb.cz/pohrebnictví.

Sl avnost v Kuksu
Baroko naoko - slavnosti v Kuksu.
Do Kuksu se vrátí barokní rej, jaký zde zažil naposledy hrabě Špork. V sobotu 17. června 2017 se celé kukské údolí přenese do dob své největší slávy při barokní slavnosti
Baroko naoko. Chystají se živé obrazy ze Šporkovy doby,
divadelní představení, průvody urozených pánů a dvorních
dam a vojenské ležení. Nebudou chybět kejklíři, muzikanti,
turnaje na koních a večerní ohňová show.

Na velkolepou barokní slavnost do Kuksu jeďte vlakem
a získáte zvýhodněné vstupné. S platnou jízdenkou zaplatí za celodenní program dospělí jen 130 Kč a děti 60 Kč.
V Kuksu budou stavět vybrané rychlíky a na cestu do baroka vypravíme i zvláštní vlaky. Vstupenky můžete už dnes
zakoupit i v předprodeji na ZKUSKUKS.cz
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K A LEN D Á R I U M
2. června

Ochutnávka italských vín
19.00 hod.
Bastion IV, Josefov
Pořadatel: Umělecká kolonie Bastion IV

13. června

S kolem po Labi i kolem Labe
15.00 – 18.30 hod.
Rozmarýnkova zahrada
Pořadatel: Rozmarýnek, z. s.

4. června

Koncert pro varhany
17.00 hod.
Husův sbor, Jaroměř

14. června

Dvacatero o výchově
17.00 – 19.00 hod.
Rodinné centrum Rozmarýnek
Pořadatel: Rozmarýnek, z. s.

16. června

Jak na první zoubky
15.00 – 16.30 hod.
Rodinné centrum Rozmarýnek
Pořadatel: Rozmarýnek, z. s.

23. června

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

24. června

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

Dětský den
14.00 – 17.00 hod.
Park u knihovny v Jaroměři
Pořadatel: DDM Klíč
9. června

Noc kostelů
18.00 – 22.00 hod.
Evangelický kostel v Jaroměři-Semonicích

10. června

Setkání v trávě
14.15 – 23.15 hod.
Sady T. G. Masaryka, Jaroměř
Pořadatel: MKS

B O Ď I Jar o mě ř
Loutkářský soubor BOĎI stále HLEDÁ NOVÉ ČLENY. Zkoušíme každý pátek od 18.00 hodin v Boučkově loutkovém divadle. Potřebujeme jak vodiče, tak mluviče, ale i techniky. Telefon na principála Romana Bauera: 777 812 470,
email: bodi@bodi.cz, www.bodi.cz

I N ZERC E
UZÁVĚRKY PRO INZERCI:
VŽDY k 1. a 15. dni v měsíci. Dotazy a inzerci ke zveřejnění zasílejte na adresu: redaktor@jaromer-josefov.cz. Případné
dotazy k inzerci Vám zároveň zodpovíme na telefonu 491 847 162.
Plošnou inzerci zasílejte ve formátu pdf. nebo jpg. Platný ceník inzerce naleznete na našich webových stránkách www.
jaromer-josefov.cz.
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 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

g

Hledám spolehlivou paní (ne agenturu) se zkušeností
na úklid domu a žehlení prádla v Josefově. Náročnost
– 1x týdně (ideálně středy), cca 5 hodin. Platba 100 Kč/
hod. Volejte 777 598 262.
Autobazar KNB v Jaroměři přijme brigádníka/ci na občasnou výpomoc. Volejte tel.: 777 563 333.
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"Technické služby ve městě Jaroměř
pomohou všem."
Firma Rudolf Polák - Stavební a zemní práce Josefov

Sezonní práce

sečení trávníků, práce křovinořezem, práce
motorovou pilou, výsadba stromů, pokládka
zámkové dlažby, zemní výkopové práce ruční i
strojové, úklid sněhu

Autodoprava
•
•
•

nákladní vozidlo do 3,5 t, sklápěč, kontejner
nákladní vozidlo do 5 t, sklápěč, kontejner
pronájem kontejneru, dovoz a uložení biomasy, velkoobjemového odpadu

Kontakt: 491 815 747
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