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Jaroměřský a josefovský zpravodaj

Vážení čtenáři,
všimli jste si, že konec starého roku a začátek nového je vždy poznamenán stresem a snahou stihnout nemožné?
Alespoň u nás na úřadě to tak vypadalo.
V jednom termínu se nám zde sešlo podávání nových žádostí s vyúčtování těch
starých. A stálo to skutečně za to! Desítky
nových žádostí se kupily na pracovních
stolech a nebylo v ničí moci je všechny najednou zkontrolovat. Většina lidí totiž funguje na tzv. "deadline" - poslední termín.
Musím přiznat, že jsem tudíž konec roku
docela ráda uvítala.
Jakoby nám příroda chtěla ukázat, že to
umí nejlépe a rozhodně po svém, zahalila na počátku nového roku celou zemi do
bílého sněhového hávu, což byla velmi
příjemná změna oproti teplým a blátivým
Vánocům. Děti si tak alespoň část zimních
prázdnin mohly užít se zimními radovánkami.
V dohledné době, hned na začátku února, čekají naše nejmenší zápisy do 1. tříd.
Tam se ukáže, zda jsou připraveni na školní povinnosti, nebo zda potřebují ještě rok
odkladu, aby dozráli a ve škole se zbytečně netrápili. Pokud tedy máte doma malého předškoláčka, nezapomeňte si termíny
2. 2. a 3. 2. 2016 poznamenat do kalendáře.
V aktuálním čísle našeho městského periodika naleznete další dvě výběrová řízení na obsazení pracovních míst na MÚ,
informace o cestovních pasech, které se
novelizovaly k 1. 1. 2016, nebo třeba další
Uhlířovo pokračování o církevních středověkých dějinách Jaroměře.
Přeji vám pohodové čtení.
Vaše redaktorka, Ivana Vejvodová
tel.: 491 847 162
e-mail: vejvodova@jaromer-josefov.cz,
zpravodaj@jaromer-josefov.cz
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Informace z úřadu
Jaroměř přejmenuje 7 ulic - pokračování
Čtenářům zpravodaje a zejména pak dotčeným osobám bych chtěl připomenout, že s účinností od 1. února 2016 budou přejmenovány tři ulice
v Jaroměři. Ulice 5. května na Jakubském Předměstí bude přejmenována
na ulici Legionářská, ulice Novoměstská na Jakubském Předměstí na
ulici Na Pácaltce a ulice Příčná procházející částmi Cihelny a Pražské
Předměstí bude přejmenována na ulici Šustilova. V části Josefov dojde k následnému přejmenování dalších čtyř ulic – ulice Husova na ulici
Traxlerova, Jiráskova na ulici Guldova, Lužická na ulici Kpt. Kroužela
a Palackého na ulici Kracíkova s účinnosti od 1. března 2016.
S ohledem na to, že informaci „Co čeká Vás nebo Vaše spoluobčany,
kterým se změní název ulice v adrese trvalého pobytu“ jsem Vám opakovaně přinesl v minulém čísle Jaroměřského a josefovského zpravodaje,
omezím se pouze na připomenutí toho, že tím nejdůležitějším krokem je
výměna občanského průkazu, ve kterém je uvedena adresa trvalého pobytu, která se u občanů dotčených změnou v názvu ulice v adrese trvalého
pobytu změní.
I nadále platí, že veškeré ucelené informace k problematice odstranění
shodných názvů ulic v Jaroměři naleznete na stránkách města na adrese www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic, přičemž nám Vaše případné
dotazy můžete zaslat na e-mail: podatelna@jaromer-josefov.cz; do předmětu e-mailu uvádějte heslo „Přejmenování ulic“; rádi Vám na ně odpovíme.
Ing. Martin Hofman
vedoucí odboru výstavby

Zastupitelstvo města Jaroměře na svém jednání dne 27.10.2015
schválilo pořizování přímých audiovizuálních přenosů ze zasedání
zastupitelstva města
od 01.01.2016 do 31.12.2016.
Přímý záznam je možné zhlédnout vždy v době konání ZM na webu:
http://www.jaromeronline.cz/

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

e-mail: mpjaromer@seznam.cz, mpjaromer.prevence@seznam.cz
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Jaroměř dnes - díl stotřetí

Více než teplotně nadprůměrné poslední týdny roku
minulého přinesly v prvních
dnech roku letošního poprvé v tomto zimním období povětrnostní podmínky,
které alespoň částečně
připomínaly novoroční období.
Na svém posledním jednání v začátku třetí prosincové dekády odsouhlasili zastupitelé rozpočet města pro rok 2016. Tím byly opětovně
vytvořeny podmínky pro bytí a provoz nejen samotného
města a jeho příspěvkových organizací, ale také např.
všech kulturních, zájmových, dětských a sportovních
organizací, jejichž činnost v mnohém spoluvytváří život
celého města. Oproti roku minulému, kdy novela jednoho
z klíčových zákonů způsobila mnohatýdenní zdržení, by
neměly nastat žádné velké komplikace právě s ohledem
na financování činnosti zmíněných spolků a různorodých
uskupení. Bylo by zcela jistě zbytečným nošením dříví do
lesa psát o jednotlivých rozpočtových položkách, neboť
tyto se nejen v mnohém rok od roku opakují, ale především jsou všem občanům veřejně dostupné.
Novým prvkem městského rozpočtu na rok 2016 je prvotní pokus o vytvoření jakési zahajovací drobné finanční
rezervy na obnovu bytového fondu města, který na přelomu roku čítal celkem 423 bytových jednotek. Pokud od
tohoto počtu odečteme byty zvláštního určení, tedy byty
určené pro činnost pečovatelské služby v domě Na Zavadilce a v jednom z domů v areálu bývalé nemocnice,
dojdeme k číslu cca 300 bytových jednotek v majetku
města. Více než jedna třetina z tohoto počtu bytů je dnes
evidováno jako volných. Drtivá většina z nich se nachází v Josefově. V minulosti jsem již veřejnost informoval
o rozhodnutí města z července roku 2010, spočívající
v neobsazování uvolněných bytů. Dodnes toto rozhodnutí považuji za správné z důvodu jediné možnosti, jak
zamezit stále narůstajícímu přílivu těch nepřizpůsobivých skupin lidí, které si zřejmě nepřeje žádné město. Za
těch předchozích 5 a půl roku jsem byl několikrát dotazován občany především ze Dvora Králové n. Labem nebo
Broumova – jak to děláme, že většina z těch příchozích
končí především v uvedených městech. Neobsazováním
uvolněných městských bytů v našem městě jsme nedokázali zamezit přílivu nepřizpůsobivých skupin úplně, ale
určitě jsme se dokázali z velké části vyhnout těm největším přílivovým vlnám. Tento pozitivní jev musí zákonitě
přinášet i důsledky negativní. Od začátku jsme si uvědomovali, že vlastnit prázdný byt je také špatnou variantou. Proto bylo učiněno několik pokusů, jak získávat nájemníky do našich bytů. Byla zvolena cesta pronájmu se
zaplacením kauce při vzniku nájemního vztahu. Zájem
o pronájem s předchozím hrazením kauce si nenašel své
zájemce. Proto následně docházelo ke snižování násobku kauce. Ani tato cesta se neukázala jako schůdná. Proto byla vytvořena pracovní skupina za účasti místostarosty Jiřího Kubiny, několika pracovníků úřadu a několika
dalších dobrovolníků. Jejich hlavním cílem je vytvořit novou koncepci nakládání s obecními byty, ať už se bude
jednat o byty typicky nájemní nebo byty zvláštního určení
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nebo byty startovací. Předpokládám, že nový návrh bytové koncepce bude zmíněnou skupinou předložen v prvních měsících letošního roku. Uvedený pokus o vytvoření počáteční finanční rezervy na opravu několika bytů je
jedním z prvotních plodů pracovní skupiny. Věřím, že ve
spolupráci s bytovou komisí, budou již v letošním roce
vytipovány první bytové jednotky, u nichž dojde k opravě
a z nichž mnohé byly navráceny městu od předchozích
nájemníků v naprosto dezolátním stavu.
V některém z předchozích vydání jaroměřského zpravodaje byla veřejnost informována jednatelem společnosti Městských vodovodů a kanalizací Janem Karpíškem
o předpokládaných záměrech tohoto subjektu v nejbližších několika letech. V článku bylo mimo jiné uvedeno,
že společnost potřebuje v letošním roce zakoupit víceúčelový čistící vůz. S provozními náklady se bude muset vypořádat společnost, nicméně pořízení vozidla, jehož cena převyšuje 10 mil. korun, bylo také předmětem
jednání zastupitelstva. V rámci rozpočtu byla schválena
finanční podpora, která by měla v průběhu 8 let dosáhnout částky 8 mil. korun. Zbylé pořizovací náklady ponese opět městská obchodní společnost. O dalších investičních a neinvestičních akcích, které budou v právě
začínajícím roce městem realizovány, budou na základě
zůstatku obecní pokladny rozhodovat dvě únorová setkání zastupitelů města. I o těchto rozhodnutích budete
informováni.
K dalšímu vývoji došlo také v rámci Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko, v souvislosti s kontrolou výběrového
řízení na I. a II. etapu budování kanalizačních a vodovodních sítí v několika částech Jaroměře a Hořenicích.
Po více než roce jsme obdrželi rozhodnutí Úřadu na
ochranu hospodářské soutěže proti rozkladu, který dobrovolný svazek odeslal někdy v listopadu 2014 a kde
jsme nesouhlasili s udělením pokuty ve výši 400 tis. korun. I přesto, že výše pokuty byla snížena na polovinu,
rozhodla valná hromada svazku o podání správní žaloby
ke Krajskému soudu do Brna. Stejně tak jsme podali odvolání k Odvolacímu finančnímu ředitelství v Brně proti
platebním výměrům finančního úřadu, kterými se stát
domáhá navrácení částky téměř 10 mil. korun z původní dotační výše přes 100 mil. korun. Důležitou informací je také skutečnost, že na podzim 2015 byla úspěšně
a v termínu dokončena etapa třetí, tedy plnohodnotné
odkanalizování obcí Dolany, Rychnovek, Šestajovice
i Jasenná na čistírnu odpadních vod v Jaroměři. Celková
investice i poskytnutá dotace dobrovolnému svazku obcí
tímto převýšila první i druhou etapu. O vývoji boje DSO
Jaroměřsko se státními institucemi budu i nadále veřejnost informovat.
Na závěr dnešního příspěvku si dovoluji v souvislosti s příchodem šestnáctého roku třetího tisíciletí popřát
každému z Vás i Vašim blízkým pevné zdraví a bezproblémový, klidný, pohodový a ničím nerušený průlet rokem 2016. Nenechte si ničím a nikým narušovat chuť
k životu i k jídlu. Nejen našemu městu přeji, aby i nadále
zůstalo částí planety, kde klid a mír umožňují naplno užívat nepopsatelného štěstí a krás pozemského života.
Jiří Klepsa
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Výběrové řízení - referent státní správy: OSPOD
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

město Jaroměř vyhlašuje

gogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální
pedagogiku.
Dále uvítáme:
•
praxi v oblasti veřejné správy, popřípadě sociální oblasti
a péči o ohrožené děti
•
znalost právních předpisů, zkušenosti v práci s lidmi a národnostními menšinami,
•
dosažená odborná způsobilost a praxe v daném oboru ve
státní správě - výhodou
•
znalost práce s PC, osobní iniciativu, schopnost samostatné i kolektivní práce, dobré komunikační schopnosti,
psychickou odolnost, časovou flexibilitu a řidičský průkaz
skupiny B,
•
vstřícnost, ochotu k prohlubování kvalifikace, spolehlivost
a smysl pro odpovědnost.

podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění
výběrové řízení č. 1/2016
na obsazení pracovního místa

referent státní správy:
oddělení sociálně – právní ochrany dětí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Jaroměř,

pro území obce s rozšířenou působností Jaroměř
Místo výkonu práce: Jaroměř
Předpokládaný nástup do zaměstnání: 01.03. 2016
Doba trvání pracovního poměru: Plný pracovní úvazek, doba
určitá (předpoklad do 04/2019 – zástup za MD a RD), s tříměsíční zkušební dobou
Platové zařazení: Platová třída č. 10
Poznámka: zařazení do platové třídy dle nařízení vlády
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě v platném znění a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
v platném znění (kvalifikační předpoklady).
Pracovní náplň:
•
zajišťuje ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou
výchovu,
•
zajišťuje ochranu oprávněných zájmů dítěte včetně ochrany jeho jmění,
•
působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
•
provádí šetření v rodině, bydlišti a škole dítěte, pracovišti
dítěte, dále ve zdravotnickém zařízení, získává informace
o dítěti a jeho rodině, spolupracuje s jinými státními orgány
a obecními úřady,
•
vykonává funkci opatrovníka a poručníka,
•
poskytuje poradenskou pomoc rodičům, dětem, těhotným
ženám v jejich obtížných rodinných, sociálních a osobních
situacích,
•
zprostředkovává pomoc odborných poradenských, zdravotnických a jiných pracovišť,
•
spolupracuje se zařízeními, v nichž se vykonává ústavní
nebo ochranná výchova, s věznicemi, provádí pravidelné
návštěvy těchto zařízení,
•
spolupracuje s Úřadem pro mezinárodně-právní ochranu
dětí.
Požadujeme:
Předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků v platném znění
•
státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti
s trvalým pobytem v ČR,
•
minimální věk 18 let,
•
plnou svéprávnost (způsobilost právně jednat),
•
trestní bezúhonnost,
•
znalost jednacího jazyka
Kvalifikační předpoklady dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě v platném znění (kvalifikační předpoklady) a § 110
odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu
zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální peda-

Náležitosti přihlášky dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném

znění:

jméno, příjmení a titul,
datum a místo narození,
státní příslušnost,
místo trvalého pobytu (popř. zasílací adresu),
číslo OP nebo č. dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana,
datum a podpis,
kontaktní telefonické a elektronické spojení

•

•

•

•

•

•

•

K přihlášce nutno přiložit tyto doklady:
•
strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se vypisované pracovní pozice,
•
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. Pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením,
•
čestné prohlášení, týkající se osob narozených před 1. 12.
1971, ohledně splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991
Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České
a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky v platném znění, tzv. lustrační zákon. Toto
prohlášení bude v případě přijetí nahrazeno „Osvědčením MV
ČR“,
•
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
•
kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo
jiného vzdělání.
Důležité upozornění:
Vybraní uchazeči budou k ústnímu kolu výběrového řízení pozváni
prostřednictvím e-mailu, nejpozději 5 pracovních dní předem.
Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 22.01.2016
(výhradně poštou nebo na podatelnu MÚ) na adresu: Městský úřad
Jaroměř, k rukám tajemnice Ing. Michaely Skovajsové, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř.
Obálku označte “VŘ - OSPOD – neotvírat“.
V případě, že uchazeč nedoloží požadované doklady, které musí
přihláška obsahovat, vyhrazuje si vyhlašovatel právo, že takový
uchazeč bude z výběrového řízení vyřazen.
Podrobnější informace:
paní Mgr. Petra Šilhánová Hajpišlová, vedoucí OSVZ,
tel. 491 847 260, e-mail: hajpislova@jaromer-josefov.cz.
Jaroměř 06.01.2016
Ing. Michaela Skovajsová
tajemnice úřadu
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Výběrové řízení - personalista/stka, asistent/ka tajemnice úřadu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
•

město Jaroměř vyhlašuje
•

podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění
výběrové řízení č. 2/2016

na obsazení pracovního místa
personalista/stka, asistent/ka tajemnice úřadu
Místo výkonu práce: Jaroměř
Předpokládaný nástup do zaměstnání: 01.02.2016
Doba trvání pracovního poměru: Plný pracovní úvazek, doba
neurčitá, tříměsíční zkušební doba
Platové zařazení: Platová třída 10
Poznámka: zařazení do platové třídy dle nařízení vlády
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě v platném znění a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
v platném znění (kvalifikační předpoklady).
Pracovní náplň:
•
zpracovává, eviduje a koordinuje komplexní agendu personalistiky zaměstnanců města, členů Zastupitelstva města Jaroměře a vedení související agendy.
Požadujeme:
Předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků v platném znění
•
státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti
s trvalým pobytem v ČR,
•
minimální věk 18 let,
•
znalost jednacího jazyka,
•
plnou svéprávnost (způsobilost právně jednat),
•
bezúhonnost.

•

číslo OP nebo č. dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
datum a podpis,
kontaktní telefonické a elektronické spojení.
K přihlášce nutno přiložit tyto doklady:
•
strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se vypisované pracovní pozice,
•
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. Pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením,
•
čestné prohlášení, týkající se osob narozených před 1. 12.
1971, ohledně splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991
Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky v platném znění, tzv. lustrační
zákon. Toto prohlášení bude v případě přijetí nahrazeno
„Osvědčením MV ČR“,
•
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
•
kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů
nebo jiného vzdělání.
Nabízíme:
•
5 týdnů dovolené
•
Příspěvek na penzijní připojištění (po ukončení zkušební
doby)
•
Stravenky
Důležité upozornění:
Přesný čas a místo konání výběrového řízení bude sdělen telefonicky a následně písemně všem uchazečům, kteří budou na
základě zaslaných přihlášek splňovat podmínky pro zařazení
do výběrového řízení.

Kvalifikační předpoklady dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě ve znění pozdějších předpisů
•
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 26.01.2016
(výhradně poštou nebo na podatelnu MÚ) do 12.00 hod. na
adresu: Městský úřad Jaroměř, k rukám tajemnice Ing. Michaely Skovajsové, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř.

Další požadavky:
•
velmi dobré organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, komunikativnost - příjemné
vystupování, umění jednat s lidmi,
•
časová flexibilita,
•
dobrá znalost práce na PC, řidičské oprávnění skupiny B,
•
velmi dobrá znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
•
orientace v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
•
znalost zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Obálku označte “VŘ - personalista/stka - neotvírat“.

Dále uvítáme:
•
praxi v oblasti veřejné správy,
•
praxi ve vypisované pracovní pozici.
Náležitosti přihlášky dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
v platném znění:
•
jméno, příjmení a titul,
•
datum a místo narození,
•
státní příslušnost,
•
místo trvalého pobytu (popř. zasílací adresu),

V případě, že uchazeč nedoloží požadované doklady, které
musí přihláška obsahovat, vyhrazuje si vyhlašovatel, že takový
uchazeč bude z výběrového řízení vyřazen.
Podrobnější informace podá:
Ing. Michaela Skovajsová, tajemnice MÚ, tel.: 491 847 122,
603 485 672
Jaroměř 11.01.2016
Ing. Michaela Skovajsová
tajemnice úřadu
Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s výše požadovanými materiály dáváte souhlas s využitím osobních
údajů v nich obsažených pro vnitřní potřebu Městského úřadu
Jaroměř. Po skončení výběrového řízení budou všechny Vámi
zaslané materiály skartovány, popřípadě Vám na Vaši žádost
vráceny - uvádějte již v přihlášce. Vyhlašovatel si vyhrazuje
právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu nebo
nevybrat žádného uchazeče.
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Odbor organizační a vnitřních věcí

Cestovní doklady
Úsek cestovních dokladů se při své činnosti řídí těmito zákony:
•
zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, v platném znění
•
zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění
•
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
•
zákon č. 36/2005 Sb., úplné znění zákona
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
Náležitosti k novému cestovnímu pasu a lhůty vydání
Žádost může žadatel o cestovní pas podat na jakémkoli úřadu
obce s rozšířenou působností.
Dospělí – cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem
dat s biometrickými údaji
•
lhůta pro vydání – 30 dnů
•
platnost pasu – 10 let
•
správní poplatek: 600 Kč
•
doklady potřebné k prokázání všech údajů uvedených na
žádosti: občanský průkaz, platný pas
•
žádost s Vámi vyplní a foto vyhotoví pracovník oddělení
cestovních dokladů
•
cestovní doklad je nutné vyzvednout osobně nebo z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné
moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele
Nezletilí 15 – 18 let – cestovní pas se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji
lhůta pro vydání – 30 dnů
•
platnost pasu – 10 let
•
správní poplatek: 600 Kč
•
doklady potřebné k prokázání všech údajů vedených na
žádosti: občanský průkaz, rodný list nezletilého, platný
cestovní pas (pokud nezletilý již pas měl), občanský průkaz zákonného zástupce
•
žádost s Vámi vyplní a foto vyhotoví pracovník oddělení
cestovních dokladů
•
při podání žádosti je nutná osobní přítomnost zákonného
zástupce
•
cestovní doklad je nutné vyzvednout osobně nebo z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné
moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele
Děti do 15 let – cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
•
lhůta pro vydání – 30 dnů
•
platnost pasu – 5 let
•
správní poplatek: 100 Kč
•
doklady potřebné k prokázání všech údajů uvedených na
žádosti: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list
dítěte, rodné listy rodičů, starý cestovní pas
•
žádost s Vámi vyplní a foto Vašeho dítěte vyhotoví pracovník oddělení cestovních dokladů
•
dětem do 15 let vyzvedává cestovní doklad zákonný zástupce

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji v kratší lhůtě
•
lhůta pro vydání – do 6 dnů
•
platnost pasu – 10 let u dospělích, 5 let u dětí do 15 let
•
správní poplatek: 4 000 Kč dospělí
•
správní poplatek: 2 000 Kč děti do 15 let
•
žádost s Vámi vyplní a foto Vašeho dítěte vyhotoví pracovník oddělení cestovních dokladů
•
cestovní doklad dospělého je nutné vyzvednout osobně
nebo z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na
základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele
•
dětem do 15 let vyzvedává cestovní doklad zákonný zástupce

!!!Důležité!!!
Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů není již několik
let možné. Každý občan (tzn. i děti) musí mít vlastní cestovní
doklad (pas). Pro cesty po státech Evropské unie nebo státech,
se kterými má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu, postačí
místo cestovního pasu občanský průkaz. Občanský průkaz se
vydává rovněž dětem.
Cestovní doklad již není možné vyhotovit na počkání na přepážce. Od 1. 1. 2016 je možné zažádat o vydání cestovního
pasu v kratší lhůtě než do 30 dnů, a to do 6 dnů (viz výše bod).
Veškeré cestovní pasy jsou vyhotovovány v Praze, MÚ Jaroměř nemůže ovlivnit délku jejich vyhotovení.
Každý občan by si měl před cestou ověřit, jaká pravidla platí
pro vstup na území země, kam cestuje. Tuto informaci získá
na adrese www.mzv.cz – státy a území – zadání státu – přejít
na téma cestujeme - dokumenty (zde se tato pravidla u jednotlivých zemí aktualizují).
U občanů se při nabírání žádosti o cestovní pas se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji snímá obraz obličeje a digitální podpis. Dále u občanů starších 12 let se
do žádosti snímají otisky prstů. Všechny tyto biometrické údaje
vyhodnocuje sám systém a proto může být čas nabírání žádosti delší (10 – 20 minut). Je samozřejmostí, že pokud je více
žadatelů najednou (např. manželé nebo rodina s dětmi), tak se
tato časová lhůta prodlouží.
Doklady předkládané k výše uvedeným žádostem musí být
ORIGINÁLY nebo ÚŘEDNĚ OVĚŘENÉ KOPIE!
Veškeré cestovní doklady jsou evidovány a je povinností občanů po skončení platnosti cestovního dokladu tento doklad odevzdat ke skartaci. Tuto povinnost má i ten, kdo má nebo získá
cestovní doklad osoby, která zemřela. Občan, jenž nahlásil
ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu je povinnen v případě
nálezu tento doklad též odevzdat.
!!!Dokument aktualizován ke dni 04.01.2016!!!
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ZUŠ F. A. Šporka

První etapa rozpočtu města na rok 2016

Masopustní průvod

V úterý 22. prosince byl schválen na XII. zasedání zastupitelů „provozní“ rozpočet města na rok 2016. Investiční rozpočet
se bude schvalovat až na další schůzi zastupitelů 23. února.
V provozním rozpočtu se počítá s vyrovnanými příjmy a výdaji
ve výši necelých 225 mil. korun a s rozpočtovou rezervou ve
výši 209 tis. korun, to vše z hlediska finančního stavu města ke
konci listopadu. V rámci investičního rozpočtu se dá uvažovat
s částkou asi 15 až 20 mil. korun, to se uvidí až po účetním
uzavření roku 2015.

Velevážené občanky a občané jaroměřští,
rok s rokem se sešel a my Vám s radostí oznamujeme, že pro
Vás všechny opět Masopustní průvod připravujeme!
V pátek 5. února 2016 se maškary a muzikanti v půl 14. hodině
odpolední od Základní umělecké školy F. A. Šporka směrem
k městskému rynku budou ubírati, na Městském úřadě o Povolení a Feruli budou žádati a potom svými taškařicemi Vás
budou chtít pobavit.
Spolek Pronáměstí pro Vás všechny občerstvení u stánků na
náměstí nachystá, polévka a pochoutky ze zabijačky, čaj, horká
medovina, svařené víno, koláče a další dobroty chybět nebudou.
Průvod se v mnoha krámcích zastaví, muzikanti pro radost zahrají a zazpívají. Hospodyně, opakujte mazurku, ať si s naším
medvědem zatancovat můžete a hospodáři, drobné groše si
střádejte, abyste klibnu nebo jiná zvířata od nás koupiti mohli.
Výtěžek z masopustního koledování hnedle v sobotu 6. února 2016 dopoledne v Domově sv. Josefa v Žirči předáme, kde
místní klienty masopustním „rejděním“ rozveselit hodláme.
Uvidíte-li průvod maškar, prosím, věnujte i malý obnos na
pomoc lidem, kteří nemají to štěstí a chybí jim zdraví. Nové
rehabilitační zařízení pro ně zakoupeno bude! Děkujeme.
Akci podporují Johnova pekárna Josefov a Řeznictví Uhlíř, děkujeme!
za muzikanty a maškary Jarka Holasová

Ve schváleném provozním rozpočtu je i převod do roku 2016
neprovedených investic schválených na rok 2015 v celkové
částce cca 12,7 mil. Kč. Jedná se o 19 akcí. Mezi nimi je i dle
mého názoru zcela zbytečná investice – kruhová křižovatka
u knihovny. Jsem přesvědčený, že by se jistě nechalo v provozním rozpočtu ušetřit na výdajích, jakož i posílit příjmy. To
je ovšem na dlouhé povídání a především by to záviselo i od
ochoty ostatních zastupitelů vydat se touto cestou. Jen tak lze
posílit investiční část rozpočtu. Město je hrozně zchátralé a letitým podfinancováním investic zanedbané. Nutné investiční
potřeby města se pohybují řádově ve stovkách miliónů korun.
Co je proti tomu 15 až 20 mil. korun pro kalendářní rok? Jen
v roce 2017 nutná oprava Tyršova mostu se dá odhadnout na
více jak 23 mil. korun, tomu však musí v roce 2016 předcházet
úprava prostoru Na Valech s vybudováním „nouzové“ komunikace ze silnice I/33 na náměstí ČSA. A kde jsou prostředky
na další zoufale nutné investice ve městě? Stačí namátkou jen
jmenovat třeba opravu železného mostu pod Josefovem, veliké
množství prašných cest a ulic, opravu náměstí ČSA, bastion IV.
v Josefově, jakož řadu dalších objektů tamtéž, atd. Přitom jiná
města v okolí se daleko více v minulosti snažila získat dotace
na regeneraci (rekonstrukci) historických center. Stačí si udělat
jednoduchý přehled:
Město
Polička
Hradec Králové
Dvůr Králové
Hronov
Nové Město

Investiční nákl.
14,5
78,6
76,0
64,0
96,5

Získaná dotace (v mil. Kč)
13,4
43,8
70,3
59,0
70,3

Jen naši zastupitelé v minulosti těžce zaspali, v Jaroměři to je
veliká nula. V novém dotačním období od roku 2016 již není
z programu IROP šance získat dotace na veřejná prostranství
typu náměstí ČSA. Ale co? Občany Jaroměře lze přeci tak
snadno ohloupit před komunálními volbami sliby, nebo třeba
peticí za silniční obchvat města, nebo naposledy vizualizací
budoucí rekonstrukce náměstí ČSA. Řekl bych, sliby se slibují,
občané města se radují, ale také skutek – utek.
Nebudou-li zastupitelé lépe hospodařit, mnoho se nezmění,
bude to vždy jen „flikování hořáků“. Opoziční zastupitelé jsme
skutečně jen dva, lehce nás přehlasují a ještě se nám za naši
snahu vysmějí. Takže občané, nedivte se, že v našem městě
se toho k lepšímu mnoho nemění. Je to i výsledek Vašeho přístupu ke komunálním volbám.
Ing. Otto Salač, CSc.,
zastupitel

Masopust představoval v minulosti období mezi dvěma postními
dobami. Byl oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba
se dosyta najíst, protože následovalo období čtyřicetidenního půstu.
Doba Masopustu nastává po svátku Tří králů a její konec je závislý
na datu Velikonoc, končit tedy může od poloviny února až do počátku března o Masopustním úterý před Popeleční středou. Probíhaly
během ní taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Toto období vrcholí na Tučný čtvrtek, kdy bývala zabíjačka a hostina a v poslední
tři dny (neděle, pondělí, úterý), které se nazývají Končiny, Ostatky,
Fašank nebo přímo Masopust, se konají různé rituální úkony, průvod
masek, scénické výstupy a taneční zábavy.
V noci před Popeleční středou ponocný zatroubil na roh a rychtář
všechny vyzval k rozchodu. Druhý den, na Popeleční středu, se naposledy konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní,
což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice,
pečené brambory. Popeleční středa je prvním dnem postní doby.
Její termín připadá na čtyřicátý den před Velikonocemi, nepočítají
se neděle. Počátky Masopustu a Masopustních obchůzek je třeba
hledat v předkřesťanském kultu zimního slunovratu. Původně šlo
o pohanské svátky - antické slavnosti, tzv. saturnálie, což je jeden
z nejvýznamnějších a nejradostnějších svátků římského náboženství slavený na zimní slunovrat k poctě Saturnově. Karneval tedy
souvisí patrně s předkřesťanskými oslavami obnovy na začátku jara.
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ZŠ B. Němcové
Pohádkový zápis
Ve dnech 2. a 3. února 2016 od 14 do 17 hodin se koná „Pohádkový zápis do 1. ročníků“, a to v budově 1. stupně v Knappově ulici (Malá Boženka). Po vstupu do budovy nemůžete minout naši školní družinu, která má své prostory hned v přízemí,
což je pro děti i rodiče velmi výhodné. Zde se dětem věnují příjemné kvalifikované vychovatelky, zde také mají děti možnost
navštěvovat celou řadu kroužků (např. keramický, sportovní,
dramatický, hru na flétnu, aerobic, jógu). A právě děti z dramatického kroužku se ve dnech zápisu promění v pohádkové
bytosti, aby Vás k zápisu doprovodily a cestu zpříjemnily připravenými zajímavými úkoly.
Nezapomeňte s sebou přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Na Vaše prvňáčky se těší ve školním roce 2016/2017 třídní
učitelky 1. tříd Mgr. Renáta Šponerová, Mgr. Zuzana Matějková a PeadDr. Lidmila Štajglová.

V různých ročnících pak probíhaly další akce, jako např. zahraniční
nebo stmelovací pobyty, Andersenova noc v knihovně, sportovní
turnaje, návštěvy divadel, exkurze, olympiády, dopravní výchova, kurzy sebeobrany, školička, Akademie, vánoční vystoupení,...
prostě jen vyjmenovat vše by dalo jednomu zabrat.
Natož to vše prožít! Snad proto se deváťáci tak neradi loučí, nejedna slza na závěrečné Akademii ukápne a s posledním vysvědčením si asi většina z nich uvědomí, že do té školy vlastně chodili
rádi. A to je to nejlepší ohodnocení pro učitele, kteří se devět let
snažili z malého raubíře udělat studenta a z upovídané cácorky
kultivovanou slečnu.
To letošní ohlédnutí pro nás kantory nedopadlo vůbec špatně. Připomínají nám to i bývalí žáci, kteří se chodí rádi na svou základní
školu podívat, i když už tu nemají svou lavici. Tak jaké předsevzetí
si dát do nového roku?
Přejeme dětem i rodičům mnoho dalších podobných úspěchů
i v roce 2016, které nám dodají chuť a energii do další práce.
Mgr. Radka Rýdlová

ZŠ Na Ostrově
Staň se Ostrovákem

Novoroční předsevzetí ZŠ Boženy Němcové
Začíná nový rok, a to všichni většinou bilancujeme, co se nám za
ten minulý povedlo nebo nepovedlo, zda jsme splnili svá loňská
předsevzetí. Také naše škola se ohlíží za tím, co dokázala jako
instituce a kam se posunuli její žáci – ten roztomilý potěr prvních
tříd, který za 9 let školní docházky proplouvá bouřlivým obdobím
klackovatění až k sebevědomým dospívajícím. Ti se musí rozhodnout, jakým směrem se bude dál jejich vzdělávání ubírat. Všichni
učitelé i vychovatelé tiše doufají, že aspoň část jejich snahy se do
té omladiny otiskla a pomohla jim v řešení té nelehké otázky: „Co
že ze mě bude?“ A že se naše škola celý rok opravdu snažila.
Už pro předškoláčky připravila opět školičku, která měla velmi
hojnou účast. Jejím zhodnocením byl i letošní Pohádkový zápis,
kterým k nám do školy přibyly 3 třídy nových dychtivých tvářiček.
Na druhou stranu nás opustilo přes 40 deváťáků, kteří byli jako
každoročně velice úspěšní v přijímacích zkouškách na své střední
školy a učiliště.
Školní družina připravila dětem řadu kroužků – Flétničky, Aerobic,
Jógu, Dramaťáček, Sboreček, Keramiku, Hrátky s internetem, Dovedné ruce, Florbal nebo Sportovní hry.
Druhý stupeň nabídl dětem Sborový zpěv, Lego roboty (viz fotografie níže) nebo Psaní všemi deseti. Byly zrenovovány učebny
hudební výchovy a fyziky. Přibyly i nové technologie.

Ani v běžné výuce se žáci nestihli nudit. Už od prvních tříd měli
zařazeno plavání a anglický jazyk nebo výuku pomocí interaktivních tabulí ve všech třídách. Deváté ročníky si mohly vybrat přípravu na přijímací zkoušky z českého jazyka nebo z matematiky.

Jsi předškolák? Tak neváhej a přijď se zapsat 2. nebo 3. února
mezi 14. až 17. hodinou do 1. třídy ZŠ Na Ostrově! Čeká tě
spousta zajímavých soutěží, zahraješ si v naší herně a pozdravíš se s plavčíkem Tomem a dalšími námořníky, kteří ti ve všem
poradí a pomohou. Potom ti pan učitel nebo paní učitelka zadají různé úlohy v kajutě pro budoucí prvňáčky a to už pro tebe
bude hračka. A co víc! Na Ostrově si dokonce můžeš vybrat,
koho bys chtěl mít v první třídě za učitele. Výběr máš veliký,
vždyť do prvních tříd půjdou pan učitel Jandík, paní učitelka Kačerová a paní učitelka Šimková.
A proč se těšit do první třídy? Čeká tě zajímavá výuka spojená
nejen s nejmodernější technikou, ale i s pohybem, o přestávce
zažiješ spoustu legrace a budeš si moct objednat bezvadné
svačinky až do třídy. Pokud budeš chodit do školní družiny,
užiješ si nemálo zábavy na báječné a velké zahradě, na které
budeš jen ty a tvoji kamarádi. Také se můžeš přihlásit hned od
1. třídy do mnoha kroužků – třeba na angličtinu, do sportovního
kroužku, na keramiku, do velkého školního pěveckého sboru,
do tanečního kroužku Flash… S naší školou můžeš vyrazit na
týden i k opravdovému moři (však víš, že ke každému ostrovu
moře patří).
Na webových stránkách školy www.zsostrov.cz najdou tvoji
rodiče i další užitečné informace a fotografie, abyste se společně mohli podívat, jak to u nás vypadá, co všechno s dětmi
děláme a jak jsou naši žáci úspěšní.
Těšíme se, až tě v naší škole uvítáme.
Tvoji budoucí spolužáci a kamarádi z „Ostrova“
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ZŠ Jaroměř - Josefov
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ZŠ Praktická
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ,
JAROMĚŘ, KOMENSKÉHO 392
zápis do 1. třídy
a

přípravné třídy

(děti narozené před 31.8.2010 )
se koná

ve středu 3. 2. 2016 od 11.30 do 12.30 hod.
v prostorech bývalé školní družiny
(k zápisu si zák. zástupce přinese rodný list dítěte)

e-mail: zs.komenskeho.jaromer@seznam.cz
Tel. 491 813 320

BRANKA, o.p.s.
Kladské pomezí čeká veletržní sezona

Mateřská škola
Adventní čas v MŠ Na Zavadilce
Vážení čtenáři,
i přesto, že za okny nepadaly žádné sněhové vločky a sluníčko
nám stále svítilo do oken, tak v naší školce nastal adventní čas.
Čas plný očekávání, těšení se a také předvánočního uklízení.
Nastal poslední měsíc v roce, nesoucí jméno prosinec. Je to
měsíc plný očekávání, zážitků a radosti. Od prvních prosincových dnů jsme se s chutí pustili do vánočních výzdob a zkrášlili
jsme si celou školku. Při výrobě děti využily různých materiálů,
čímž udělaly radost nejen svým maminkám, tatínkům, ale i blízkým přátelům. Na začátku měsíce navštívil naše děti Mikuláš
v doprovodu anděla a čertů. Dětem rozdávali nejen radost, ale
i sladkou nadílku. Vánoční atmosféru nám přivezlo divadélko
s pohádkou: „Aneb, když dárky ožijí“. Naší školku provonělo
cukroví, které napekly děti za pomocí paní učitelek na vánoční besídky. Věříme, že všem rodičům udělaly radost. Společně
strávené chvíle od předvánočního shonu potěšila nejen nás,
ale i ty nejmenší. A kam se vydal náš pěvecký sboreček „Kuličky“ rozdávat radost? Nejprve dne 15. 12. 2015 sboreček „Kuličky“ pod vedením Mgr. Simony Duškové a Radky Šrejberové
udělal radost svým vystoupením v Domě s pečovatelskou službou, kde předvedly pásmo zimních a vánočních písní. Potěšila
jistě i novoroční přáníčka, která vyrobily děti ze třídy „Rybiček“.
Ještě téhož dne se sboreček „Kuličky“ zúčastnil koncertu, který
pořádala ZŠ Na Ostrově, kde vystupoval jako první.
A co bylo pro nás tou největší odměnou? Krásné chvilky strávené u vánočního stromečku s dětmi, neboť i ve školce byl Ježíšek štědrý a nadělil nám spoustu dárečků. Děti měly z dárků
obrovskou radost.
Touto cestou také děkujeme všem základním školám, které si
pro nás připravily moc pěkné vánoční pásmo i s dárečky.
Všem čtenářům přejeme krásný nový rok plný zdraví, pohody a minimálně 2016 šťastných okamžiků přeje kolektiv
MŠ Na Zavadilce

Se začátkem nového roku opět odstartovala také veletržní sezona. Na několik míst celé České republiky i v zahraničí se sjíždějí zástupci cestovních kanceláří, agentur, destinačních společností a dalších subjektů cestovního ruchu, díky kterým se
nejen veřejnost dozví nové trendy v cestování a také načerpají
inspiraci na letošní prázdninovou sezonu.
Ani destinační společnost Branka, o.p.s. nebude na těchto veletrzích chybět, aby potenciálním návštěvníkům ukázala, proč
by měli přijet právě k nám do Kladského pomezí. A kde se s ní
můžete potkat? V polovině ledna zavítá Branka, o.p.s. na brněnský veletrh RegionTour, kde se bude prezentovat v rámci
expozice Východní Čechy - Královéhradecký a Pardubický
kraj. O víkendu 26. – 28. února zavítá na Mezinárodní veletrh
cestovního ruchu do Wrocławi a poté se ještě tradičně účastní
veletrhu s názvem Infotour a cykloturistika konaného 11. – 12.
března v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové, největšího veletrhu cestovního ruchu v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Nepřímo by se pak náš region měl prezentovat
také na veletrzích Reisemarkt Dresden a Slovakiatour Bratislava.
Branka je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je šetrný
rozvoj cestovního ruchu. Jejím zakladatelem je Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více než 40 měst,
obcí a soukromých subjektů.
Kladské pomezí je oficiální název turistické oblasti v severovýchodních Čechách při hranici s Polskem, která zaujímá rozlohu
bývalého okresu Náchod a částečně zasahuje do okresu Trutnov v oblasti Jestřebích hor. Název vychází z historie, kdy tudy
procházela důležitá obchodní stezka spojující Prahu s polským
Kladskem.
Kontakty:
BRANKA, o.p.s., Němcové 2020, 547 01 Náchod, www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185
Markéta Venclová, ředitelka: e-mail: marketa.venclova@kladskepomezi.cz, tel: 602 190 198
Lenka Lembejová, projektový manažer: e-mail: lenka.lembejova@kladskepomezi.cz, tel.: 725 972 033
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Osadní výbor Semonice
Konec roku v Semonicích
Osadní výbor Semonice pořádá během roku čtyři tradiční akce.
Jaro otvíráme besedou s cestovatelem, před vypuknutím letních prázdnin organizujeme Dětský den, podzim je oslavou
úrody a je věnován vždy jedné plodině (v předchozích letech
se jednalo o Švestkobraní, Jabkobraní či Bramborobraní) a kalendářní rok uzavíráme Mikulášskou besídkou.
Mikulášská besídka začíná loutkovou pohádkou, kterou nám
již několik let hrají členové LD Maminy. Tentokrát se děti mohly těšit na vystoupení s názvem „Rytíř Brumla a maličká víla“.
Následuje příchod Mikuláše a anděla. A protože i v Semonicích
se nalezne sem tam nějaký rošťák či lumpárna, nemohou chybět ani čerti, aby důsledně malé „hříšníky“ pokárali. Po štědré
nadílce děti tentokrát zasedly ke stolům a v rámci výtvarné dílny začaly vyrábět lucerničky, kterými si potom svítily na cestu,
když jsme již za tmy vyrazili společně v průvodu k vánočnímu stromu. Členové SDH Semonice se ujali přípravných prací
a smrk, který roste u hasičské zbrojnice, ozdobili světelnými
řetězy již několik dní předem. Ještě před zahájením Mikulášské
besídky se zde sešly také děti a strom okrášlily vlastnoručně
vytvořenými ozdobami. V pozdních odpoledních hodinách jsme
se tedy vrátili na místo, kde program celého odpoledne vlastně
začínal, abychom přihlíželi rozsvěcení vánočního stromu. Chybět nemohly pochopitelně ani prskavky, které napovídaly, že do
Vánoc již mnoho času nechybí.
Mikulášské odpoledne považujeme za velmi úspěšné, protože
se sešlo nebývale velké množství dětí i dospělých. K tomu, aby
byla besídka tak krásná a nadílka štědrá, přispěli také sponzoři
akce. Velké poděkování patří firmám Čech Vzduchotechnika,
s.r.o., Pospatrans, s.r.o., AZ Autoline v.o.s., Auto Elektro Servis Prokop & Flégr, Zemní práce a demolice Rubáček a Kovovýroba Milan Pavelka. Občerstvení zajistili členové Osadního
výboru Semonice, takže o dobroty všeho druhu nebyla nouze.
V tomto roce se Mikulášská besídka konala poprvé v prostorách evangelické fary, která je pro akce tohoto druhu naprosto
ideálním místem. Poděkování tedy patří i panu faráři R. Žárskému, který nám tyto prostory laskavě poskytnul k využití.
O připravovaných akcích se mohou občané dozvědět na stránkách Zpravodaje nebo na webových stránkách města. Těšíme
se na viděnou v Semonicích.
Lucie Kubálková
(Osadní výbor Semonice)
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Dopisy čtenářů
Krátké zamyšlení nad uplynulým vánočním
časem
Program jaroměřského vánočního času byl neobyčejně přitažlivý a vděčný. Podmanil si své posluchače a obohatil jaroměřský
kulturní život.
Můj věk mi dovolil zúčastnit se jen 2 vánočních muzikantských
setkání. U vinotéky sv. Mikuláše nás dovedlo potěšit jedno
z našich nejlepších pěveckých sdružení CANTUS. Jeho vánoční písně, koledy a pastorely přispěly svou líbezností k pravému
kouzlu vánočních dnů.
A jedno z hudebních děl, která rozechvívají lidská srdce stejně horoucně ještě i po staletích, je Česká mše vánoční „Hej
mistře“ od Jakuba Jana Ryby, nešťastného tvůrce, ale plná radosti a zpěvnosti. Jejím provedením nás znovu okouzlil smíšený pěvecký sbor SMETANA z Hradce Králové.
S mým zamyšlením i na vánoční chvíle, kdy jsme vzpomínali
na koledy našeho dětství a na roky, které přešly kolem nás –
přejme si navzájem, aby v tomto roce, o který budeme za 12
měsíců starší, nám nepřibylo jen mrtvé tíže času, který uplynul
bez návratu a bez užitku, ale aby v něm přibylo všeho, co přetrvá chvíle našeho štěstí i našich žalů.
S přáním a stiskem ruky – hodně příležitostí mít radost ze života, ze zdravých nervů a z přátelství po obou stranách
Božena Baumannová

Pečovatelská služba
Vánoce v DPS
V období adventu proběhlo v domě s pečovatelskou službou
několik vystoupení. Svým programem nás potěšili pěvci sdružení Cantus, žáci Základní umělecké školy Jaroměř a děti mateřských škol Na Zavadilce a Tyršova Josefov.
O Vánoční výzdobu v DPS se postaraly děti z družiny josefovské školy s paní učitelkou Urbanovou.
Velice si vážíme všech, kteří se podíleli na zpříjemnění vánočního období, mnohokrát jim děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Za obyvatele domu s pečovatelskou službou a pracovníky Pečovatelské služby
Michal Skořepa
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Liga proti rakovině Náchod
Bilance činnosti Ligy proti rakovině Náchod
v roce 2015
Každoročně v prosinci hodnotí svou celoroční činnost Liga proti
rakovině Náchod, zapsaný spolek, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel. Prvořadým cílem náchodské Ligy
proti rakovině je především soustavná preventivní činnost, ve
které se její členové zaměřují zejména na mladou generaci –
středoškolskou mládež. Právě v období dospívání je nejvhodnější doba pro vznik správných postojů a návyků k celoživotnímu dodržování zdravého životního stylu. Ten je základem
prevence všech závažných onemocnění, nejen nádorových.
V této oblasti se náchodské sdružení může pochlubit opravdu
pozoruhodnými výsledky.
V roce 2015 její členové proškolili při 23 přednáškách na 11
školách v našem regionu celkem 365 středoškoláků, což je
dvojnásobný počet oproti předcházejícímu roku. Součástí přednášek byl vždy i nácvik samovyšetření pro prevenci rakoviny
prsu na fantomových modelech, dvě krátká DVD a anonymní
dotazník v rámci projektu Mamma Help. Další významnou složkou činnosti náchodské Ligy jsou školami velmi žádané odborné přednášky předsedy pobočky, dlouholetého vedoucího lékaře oddělení klinické onkologie náchodské nemocnice MUDr.
Vladimíra Müllera, o vzniku a příčinách rakoviny pod názvem
Rakovina je choroba genů.
Díky spolupráci náchodské pobočky LPR s 15 středními školami a skauty v mnoha městech a obcích Náchodska, Broumovska, Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska jsme
oblastí, kde lidem není zdraví lhostejné a kde má každoročně
velkou podporu Český den proti rakovině - Květinový den.
Celkem bylo v našem regionu ve dnech 13. a 14. května 2015
prodáno 10 810 kytiček a na celorepublikový účet sbírky bylo
posláno 231 419 Kč. V porovnání s loňským rokem je to opět
více, a to o 3 426 Kč! Osvědčila se i letošní novinka – možnost
doprodeje kvítků následující den. V každém případě je to úctyhodný výkon, za kterým stojí obrovský kus práce členů Ligy
proti rakovině Náchod a spolupracujících subjektů. Zároveň je
také důležité, že významná část výtěžku sbírky se vždy vrací
zpět do regionu, například pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.
Věříme, že i v dalších letech bude veřejnost příznivě nakloněna
našim projektům.
V roce 2016 přejí členové náchodské pobočky Ligy proti
rakovině všem především pevné zdraví a dobrou mysl!

Dobrovolníci prodávající kvítky v rámci Květinového dne
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Pionýrská skupina Za Vodou
Velká vánoční vřava
Období mezi Vánocemi a novým rokem lze strávit mnoha
způsoby. Já a další členové oddílu Proroctví, který je zaměřený na hraní her na hrdiny a všemožné další aktivity, jsme se
sešli na klubovně PS Za Vodou, což slibovalo značnou porci
zábavy. Náplň byla tentokrát velmi různorodá – zkusili jsme si
několik deskových her, zahráli RP (hraní za postavy, hrdiny)
dobrodružství nejen s obvyklým vypravěčem, nýbrž i několika
dalšími, převlékli se za postavy s hororovou tématikou a vyrazili se fotit na josefovskou promenádu. Pro členy oddílu bylo
navíc připraveno několik malých překvapení. První večer jsme
připravili menší zážitkovou hru s tématikou krtčích lidí, nebo-li
projití klubovny v absolutní tmě pomocí vodícího lana a splnění
dílčích úkolů. Většinu však nejvíce bavilo zařizování a vybavování nové místnosti pouze pro potřeby našeho oddílu. Velmi
nás také potěšil dárek od jedné členky všem ostatním v podobě
ručně malovaných triček.
Petr Pražák

Prosincové ohlédnutí
Prosinec byl ve znamení mikulášských a vánočních schůzek
a akcí. Nejdříve jsme společně s několika stovkami dětí a dospělých na začátku měsíce v Jaroměři před ZŠ Na Ostrově vypustili fialové balónky s přáním Ježíškovi.
Hned na to proběhly v našich oddílech Mikulášské schůzky,
které jsou netradiční tím, že i děti a dospělí se na jeden den
promění v čerty a andílky a připraví si nějaké vystoupení.
Vánoční akce spojené s přespáváním jsou v našich oddílech
již od nepaměti ustáleným zvykem. Přespáváme na klubovně,
připravíme pohoštění, ozdobíme stromeček, krájíme jablíčka,
pouštíme lodičky a vyprávíme si o vánočních zvycích, o našich
přáních a také myslíme na zvířátka, kterým připravujeme něco
dobrého k snědku.
Pro rok 2016 připravujeme pro své členy, rodiče a známé překvapení. Rozhodli jsme se, že znovuobnovíme vydávání skupinového časopisu, který již kdysi vycházel. Můžete se tedy těšit
na ŠPLOUCH, což je nový název časopisu pionýrské skupiny
Za Vodou.
PS Za Vodou

2/2016

strana 12

Jaroměřský a josefovský zpravodaj

O pohár starosty města Jaroměře

Informace pro občany

Trojkový mariáš – soutěž O pohár starosty města Jaroměře 2015

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

V sobotu 12. prosince proběhlo v jaroměřské restauraci Růžovka čtvrté, poslední kolo mariášové soutěže O pohár starosty
města Jaroměře 2015. Po pěti hodinách zajímavých sehrávek
zvítězil v konkurenci 23 hráčů Zdeněk Kužel, druhé místo obsadil Pavel Čermák – oba z Trutnova. Na třetím místě skončil
Ladislav Rudolf ze Dvora Králové nad Labem. Další pořadí:
4. Zdeněk Novotný /Jaroměř/, 5. Viktor Vich /Jaroměř/, 6. Milan
Duben /Jasenná/, 7. Michal Cap /Dětřichov/, 8. Jaroslav Martinec /Jaroměř/, 9. Vladimír Semerák /Dvůr Králové nad Labem/,
10. Richard Hajzler /Hradec Králové/. Další hráči z Jaroměře se
umístili do 20. místa v tomto pořadí: 11. Jan Vodička, 15. František Dvořák, 16. Milan Voborník, 17. Josef Dušek.
Soutěže O pohár starosty města Jaroměře v trojkovém mariáši se v roce 2015 účastnilo celkem 45 příznivců této krásné
karetní hry. V konečném pořadí po sehrání čtyř turnajů získal
1. místo a pohár starosty města Zdeněk Kužel se ziskem 95
bodů, v dalším pořadí byl 2. Pavel Čermák /74 b./, 3. Zdeněk
Novotný /63 b./, 4. Josef Dušek /58 b./, 5. Ladislav Zástava /
Hronov/ 58 b., 6. Vojtěch Hrdlička /Heřmanice u Liberce/ 58
b., 7. Jan Vodička 56 b., 8. Ladislav Tykal /Dvůr Králové n. L./
51 b., 9. Zdeněk Texl /Turnov/ 48 b., 10. Miroslav Pospíšil /
Kuks/ 43 b. Další jaroměřští hráči se umístili takto:11. František
Dvořák 42 b., 12. Jaroslav Martinec 41 b,. 13. Jaroslav Borůvka
40 b., 15. Milan Voborník 34 b., 16. Viktor Vich 33 b.

LEDEN 2016

Pořadatelé soutěže děkují starostovi města Jaroměř Ing.Jiřímu
Klepsovi za pohár pro vítěze, MÚ Jaroměř, pekárně Choustníkovo Hradiště, restauraci Růžovka a firmě Mapa professional
za ceny pro účastníky, hráčům za účast a korektní soutěžení.
Soutěž o pohár starosty města Jaroměře se uskuteční i v roce
2016, tentokrát pod názvem přebor Jaroměřska v trojkovém
mariáši, turnaje se budou konat opět v restauraci Růžovka
v těchto termínech: 5. března, 14. května, 8. října a 17. prosince. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, těšíme se, že počet
hráčů z Jaroměře bude větší než v roce 2015.
Za pořadatele Josef Dušek

Penzion Expanze

Hodiny pro veřejnost:

16.01.2016
17.01.2016
23.01.2016
24.01.2016
29.01.2016
30.01.2016
31.01.2016

14.30-16.30
13.30-15.30
13.30-15.30
13.30-15.30
10.00-12.00
15.30-17.30
13.30-15.30

Životní jubileum v listopadu 2015 oslavili:
Bořivoj Beneš
Olga Budínová
Milada Šmídová
Růžena Jonešová
Anna Vlášková
Božena Baumannová
Marie Veselková
Jiří Hubáček
Miroslava Janatová
Věra Ulrichová
Růžena Pluhařová
František Kuchta

85 let
87 let
85 let
92 let
85 let
91 let
87 let
85 let
93 let
85 let
89 let
88 let

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

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

16. a 17. 1. 2016
MUDr. Josef Štrégl
Husova 931, Jaroměř
tel.: 491 812 935
23. a 24. 1. 2016
Stomatologie Jiřišťová s.r.o.
Zd. Němečka 130,
Jaroměř - Josefov
tel.: 491 813 485

20. a 21. 2. 2016
MUDr. Jaroslav Ožďan
Boženy Němcové 13,
Česká Skalice
tel.: 491 452 789
27. a 28. 2. 2016
MUDr. Karel Kalfus
Česká 50, Jaroměř
tel.: 491 815 077

30. a 31. 1. 2016
MUDr. Martina Bucharová
Husovo nám. 36,
Česká Skalice
tel.: 491 452 447

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

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

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

13. a 14. 2. 2016
MUDr. Erika Uhlířová
Průmyslová 146, Jaroměř
tel.: 491 815 475
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FK Jaroměř
Plán přípravy - MUŽI A - zima
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Powerlifting Jaroměř
Silový dvojboj v benchpressu a mrtvém tahu
V sobotu 19. 12. 2015 se ve Fitnesscentru Jaroměř uskutečnil 1. ročník silového dvojboje v benchpressu a mrtvém
tahu O putovní pohár starosty města Jaroměř OPEN cup
bez příslušnosti k federaci.

FAINSPORT
Jaroměřská PROST FAIN LIGA firem 2016
V sobotu 9.1.2016 se uskutečnilo v jaroměřské hale ASVAJ
1. kolo jubilejního 10. ročníku
halové fotbalové ligy firem s názvem "Jaroměřská PROST
FAIN LIGA firem 2016“. Jedná
se o halovou fotbalovou ligu firem, která se hraje v Jaroměři
již 10 let!
V tomto 1. kole byly k vidění
velmi napínavé a dramatické
zápasy, kde se všechny týmy
představí v novém ročníku této
populární ligy firem.
Toto první hrací kolo byly hrány
zápasy ve skupinách od 7:30 – 18:00 dle předem daného herního klíče.
Jaroměřská PROST FAIN LIGA firem 2016 je i letos rozdělena
na 1. a 2. ligu, kde se týmy střetávají dle předem připraveného
herního klíče.
Termíny dalších turnajů Jaroměřské PROST FAIN LIGY firem
2016 jsou:
2. kolo: 16. 1. 2016 - Sobota
3. kolo: 23. 1. 2016 – Sobota
4. kolo: 31. 1. 2016 – Neděle
5. kolo: 27. 2. 2016 – Sobota
Bohaté občerstvení je během všech turnajů zajištěno.
Veškeré další informace, nejen o tomto turnaji naleznete na
www.fainsport.cz.

Soutěže se zúčastnilo celkem 15 soutěžících ve čtyřech kategoriích (zastoupení měly kluby z Olomouce, Hradce Králové, Trutnova a Jaroměře). Sportovním výkonům přihlíželo několik desítek diváků. Soutěž probíhala pod vedením hlavního
rozhodčího pana Stanislava Cermana. Dvojboj byl hodnocen
podle bodového přepočtu Wilks.
Poděkování patří všem zúčastněným, starostovi města p. Ing.
J. Klepsovi, divákům a také sponzorům, kteří do soutěže věnovali hodnotné ceny.
Soutěž i přes malé nedostatky hodnotíme podle ohlasů jako
zdařilou a již teď se můžeme těšit na další ročník, který chystáme na prosinec 2016. V průběhu letošního roku ještě připravujeme další dvě soutěže podobného stylu, o kterých budeme
včas informovat.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Dorost: Tesař Tomáš, benchpress 90,0 kg a mrtvý tah 205,0 kg
Junioři: Skoták Přemysl, benchpress 135,0 kg a mrtvý tah 250,0 kg
Muži: Čáni Luděk, benchpress 145,0 kg a mrtvý tah 252,5 kg
Ženy: Děrglová Karolína, benchpress 55,0 kg a mrtvý tah 130,0 kg
Celkový vítěz, držitel putovního poháru: Čáni Luděk – Powerlifting Jaroměř 235,89 bodů Wilks
Více na : http://powerlifting.jaromer.sweb.cz/dvojboj.php
V Jaroměři, 28.12.2015

Ples v Josefově
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Populárně naučný historický seriál z církevních středověkých dějin Jaroměře
Řeholní kanovníci sv. Augustina, klášter a (nejstarší) středověké kostely a kaple v Jaroměři
(1126-1349-1404-1421) - 4. část
PhDr. Jiří Uhlíř – PhDr. Marie Kyralová (překlady z latiny)
Hrad, správně „hradiště“ Jaromir (Jaroměř) se poprvé písemně historicky připomíná v latinsky psané kronice, a to v prvním Pokračování Kosmovy kroniky podle kapitulního rukopisu
G 5 v Letopisu tzv. Kanovníka Vyšehradského, v němž se v latinském originále mj. uvádí: „Bracizlaus in arce Jaromir retrusus est“ (FRB II, 295), česky: „Pak byl Břetislav po třech měsících uvržen do vězení na hradě Jaroměři.“ (Citováno podle
vydání Pokračovatelé Kosmovi. Přeložil Karel Hrdina. Praha,
Svoboda 1974, strana 40.) Termín „in arce“, v tvaru prvního
pádu - latinsky „arx“ označuje „pevnost, tvrz, hrad“. (Dr. Martin
Ježek, archeolog, vědecký pracovník Archeologického ústavu
Akademie věd ČR v Praze, mi v úterý 5. ledna 2016 písemně
sdělil: „Pod pojmem arx bylo k roku 1126 míněno hradiště, tj.
celá opevněná ostrožna. Hrad ve vrcholně středověkém slova
smyslu v Jaroměři nikdy nebyl.“) Středem osídlení v Jaroměři
bylo tedy hradiště na ostrožně, vybíhající k západu z plošiny
nad soutokem Labe s Úpou, obtékané obloukem řeky. Nápadné je zúžení ostrožny u dnešního kostela sv. Mikuláše, kde už
ve středověku stála průchozí městská brána uzavírající vchod
do hradu a později do města ze strany východní. Hradiště leželo na velmi důležité mezinárodní cestě do Kladska, tzv. Kladské
čili Polské cestě, (viz Ivan Vávra, Polská cesta, in: Historická
geografie 8, Praha 1972, s. 3-30) na místě strategicky důležitém ze západu u brodu přes Labe a nedaleko vstupu do hraničního hvozdu. Nepochybně i na tomto hradě existoval už sakrální, posvátný prostor - tedy jistě kaple nebo románský kostelík.
A také i později při rozšíření kostela postavili novou svatyni na
místě původního. Město Jaroměř je v písemných pramenech
prvně doloženo až ke konci 13. století, a to v roce 1298, kdy
Václava II. daroval sezemickému klášteru čtyři masné krámy
v Jaroměři (Památky kostela Nejsvětější Trojice v Sezemicich,
Sezemice 1941, s. 9-12; Regesta imperii 8, Die Regesten des
Kaiserreiches unter Kaiser Karl IV., ed. A. Huber, Innsbruck
1877, č. 3064, 251). V držení sezemického kláštera zůstávaly ještě v roce 1360, což potvrdil císař Karel IV. (RBM VII, 3,
č. 426, s. 277). Ovšem vlastní vysazení města Jaroměře na
ostrožně, na táhlém hřbetu, pochází nejspíše již z doby vlády
Přemysla Otakara II. Existenci města Jaroměř dokládají listiny
z let 1307-1308 (FRB IV, 229, 382). (Vizte stať Miroslav Richter,
Nové poznatky o osídlení podhradí v Jaroměři. In: Středověká
archeologie a studium počátků měst. Sborník příspěvků přednesených na celostátní konferenci středověkých archeologů
v Hradci Králové, 22.-27. září 1975. Red. M. Richter. 1. vyd.
Praha, Archeologický ústav ČSAV 1977, s. 49-61, zejména s.
50-53 - Radek Bláha, Osídlení Jaroměře do konce 13. století,
in: Zpravodaj muzea v Hradci Králové, 24, 1998, s. 82 – 99,
kde přehledně shrnuje písemné prameny i archeologické nálezy s citací uložení i nálezové literatury. A pak syntetická, souhrnná monografická studie Martina Ježka, Jaroměřsko v raném
středověku, in: Archeologické rozhledy, ročník 59, 2007, s. 523570).
Kostel, chrám, svatyně, dům Boží. Je to bohoslužebná křesťanská stavba, sakrální, posvátný prostor sloužící k oslavě
a chvále Boha. Obvykle orientovaná stavba, tzn. postavená
s chórem, tzn. presbyteriem, kněžištěm k východu. V něm zpravidla stával hlavní oltář. Ve 14. století směl mít farní kostel nejvýše tři oltáře. Menší kostelík se nazývá kaple, nebo objekt tvořící součást většího celku - chrámu, kláštera, laické stavby atd.
Městský kostel v Jaroměři, (snad zasvěcený Panně Marii,
která byla hlavní patronkou jaroměřských řeholníků), je poprvé

zmiňován k roku 1339, nikoliv v roce 1325, jak se mylně domnívali někteří historikové a archeologové (E. Poche, M. Richter),
neboť de facto šlo o kostel v Jaroměřicích na Moravě (RBM III,
č. 1081, s. 421). V roce 1339 totiž pražský biskup Jan IV. z Dražic na prosbu markraběte Karla inkorporoval (včlenil, připojil)
farní kostel v Jaroměři ke kapli Všech svatých na Pražském
hradě.
Lze předpokládat, že od 11. století a postupně během 13., 14.
až 15. století pravděpodobně existovaly v Jaroměři tři kostely, a to: klášterní Panny Marie vně hradeb na Pražském
předměstí, městský (farní) kostel sv. Mikuláše uvnitř hradeb ve městě a hřbitovní sv. Jakuba (Většího, Staršího) na
Náchodském (Jakubském) předměstí. Jejich konkrétní zasvěcení – patrocinium – se bohužel v nejstarších listinách
neuvádí.
Pojednejme nyní zvlášť o nejstarších jaroměřských kostelích.
Kostel Panny Marie na Pražském předměstí byl pravděpodobně založen na této lidnaté periferii, v této nejstarší předlokační aglomeraci brzy při christianizaci, při procesu pokřesťanšťování obyvatel Jaroměřska a Jaroměře. Lze tak usuzovat též
na základě archeologického výzkumu v této lokalitě Na Kameni
na Pražském Předměstí v letech 1972 - 1975 při příležitosti výstavby nové silnice Jaroměř – Náchod a nového mostu přes
Labe. Archeologové předpokládají, že zde ve středověku existovala dosti zalidněná osada a že už měla svůj kostel se hřbitovem. Všeobecně historikové přijímají tezi, že zdejší kostel Panny Marie je starší než oba konventy a obě kanonie řeholních
kanovníků sv. Augustina v Jaroměři. Údaje Bohuslava Balbína
(1683) o dalším domnělém jaroměřském benediktinském klášteru v Jaroměři patří patrně do mýtických bajek a výmyslů. Seriózně se s nimi vypořádávají archeologové a historikové Martin
Ježek - Jiří Slavík 1998 v kritické důležité studii K možnostem
interpretace nálezů v chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři (Cesta
jedné hypotézy do encyklopedií), in: Průzkumy památek, ročník
V, číslo 2, Praha 1998, s. 118 – 139, zejména na s. 136-137,
poznámka 96 a 97, a historik dějin umění a archivář Pavel Zahradník z Prahy v cenném a hodnotném strojopisu „JAROMĚŘ.
Kostel sv. Mikuláše se zvonicí, děkanství čp. 1 a škola čp. 3.
Stavebně historický průzkum. Dějiny objektů. Zpracoval PhDr.
Pavel Zahradník z Prahy. Praha prosinec 1999. Strojopis A4
má 303 stran textu vč. soupisu ikonografie, pramenů a literatury.“ Je to dosud nejrozsáhlejší velmi fundovaný komplexní
monografický „Stavebně historický průzkum. Dějiny objektů.“
O Balbínově zprávě o údajném klášteru benediktinů v Jaroměři
se autor průzkumu zmiňuje na s. 6 – 7. Jeden exemplář by
měl být deponován na Městském úřadu v Jaroměři na odboru
výstavby. Pro naše téma je zde důležitá stať „A. Kostel sv. Mikuláše – Dějiny objektu“, strana 1 -8, mj. o historii jaroměřského kláštera a kostela sv. Mikuláše do roku 1548, kdy Jaroměř
postihl další velký požár. V květnu 2000 jsem měl možnost jej
studovat.
Kostel ve druhé polovině 14. století patřil k děkanátu a arcijáhenství v Hradci Králové. Nacházel se na Pražském předměstí
u důležitého brodu přes řeku Labe. Podle tradice Na Kameni
nedaleko dnešního nového mostu přes Labe v místech asi
supermarketu Penny, na parcele číslo 1115 v prostoru bývalých domů čp. 22 a 23 se sady a v okolí bývalého hostince U Křížku. Tento středověký kostel a už zaniklý založili
nedaleko důležitého brodu a poblíž mladohradištního pohřebiš-
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tě datovaného esovitými záušnicemi. Kostel je pravděpodobně
prvně doložen jako vůbec „starší“- první (?) jaroměřský kostel
k roku 1339 a o deset let později (1349) u něj první arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic zde uvedl řeholníky z Roudnice
n. L., kde v roce 1333 založil biskup Jan IV. z Dražic vůbec
první český klášter, rozumějte - kanonii řeholních kanovníků
sv. Augustina. A tak při zmíněném chrámu v Jaroměři vznikl
první jaroměřský konvent a vůbec první kanonie řeholních
kanovníků sv. Augustina (1349-1404) a kostel povýšil na
konventní. Jaroměřský zdejší konvent u kostela P. Marie zanikl
v husitském období. Po přenesení konventu v roce 1404 ke
kostelu sv. Mikuláše, označovanému už tehdy jako farní, měly
být budovy první kanonie u kostela P. Marie na základě arcibiskupova nařízení strženy, avšak měl být ponechán jen kostel
Panny Marie. I tento kostel pravděpodobně vypálili husité za
bratrovražedných válek v květnu 1421.
Druhý, a to městský, označovaný už tehdy „farní kostel sv. Mikuláše“ uvnitř města za hradbani se připomíná
k 5. květnu 1404 (Libri erectionum archidioecesis Pragensis
saec. XIV. et XV. Liber VI. Ed. Antonín Podlaha. Praha 1927,
s. 373-374) a rovněž zdejší už druhá jaroměřská kanonie
a konvent přeneseného kláštera ke kostelu sv. Mikuláše zanikly
a byly vypáleny husity v květnu 1421. Trojlodní stavba chrámu
sv. Mikuláše budovaná postupně od poloviny 14. století a po
roku 1404, kdy se svolením arbiskupa k tomuto už pravděpodobně existujícímu kostelu přenesli své sídlo augustiniánští kanovnící a zřídili svůj už druhý konvent, probošství a klášterní
dům (dnešní děkanství čp. 1 a bývalá škola čp. 3, nyní zde sídlí
Úřad práce, odbor sociálních věcí atd.). (Viz Petr Uličný, K urbanistickému a stavebnímu vývoji Jaroměře v raném a vrcholném středověku, in: Zprávy památkové péče (Praha), ročník
54, 1994, č. 1, s. 42-49, 14 obr. a plánků a už citovaná kritická studie autorů Martin Ježek – Jiří Slavík 1998, vizte výše.)
Dr. Martin Ježek, erudovaný archeolog AÚ AV ČR v Praze, mně
v úterý 5. ledna 2016 písemně sdělil: „Dokončení, natož pak
zahájení výstavby budovy kostela sv. Mikuláše, která nejspíš
trvala desítky let a k roku 1404 až asi byla hotová, lze těžko
datovat, ale vegetabilní hlavice skryté za hlavním oltářem vykazují tvarosloví druhé poloviny 14. století.“ Ing. arch. Jan Slavík
v brožuře Jaroměř- Chrám sv. Mikuláše – 1. vyd. Jaroměř září
2015, s. v popisce fotografie druhého autora fotografa Jindřicha Poláka na straně 7, uvádí: „Nejhodnotnější architektonický
detail, vegetabilní konzola obkročné klenby v podkruchtí severní lodi. Obdobně zdobené konzoly jsou v presbytáři (kněžišti),
dnes jsou však zakryté hlavním oltářem.“
Dále vizte Martin Ježek – Jiří Slavík, Výsledky výzkumu v Jaroměři – Havlíčkově ulici, in: Zpravodaj muzea v Hradci Králové,
23, 1997, s. 96-11; a navazující analýzy – studie: Miloš Kaplan,
Výsledky analýzy uhlíků ze zahloubeného objektu (situace H)
v Jaroměři, tamtéž s. 112; Věra Čulíková, Určení rostlinných
makrozbytků z Jaroměře, tamtéž, s. 113-114). (Jan Zavřel: Geologické poměry v okolí chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři, in:
Zpravodaj muzea v Hradci Králové, 24, 1998, s. 192-197.) Problematika založení a vývoj chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři
na náměstí ČSA a v Havlíčkové ulici je stále ve středu zájmu
nejen památkářů, archeologů, historiků, ale poutá pozornost
též dalších odborníků, jako jsou chemici, geologové i botanici,
kteří se snaží vědeckými exaktními metodami studovat pozoruhodný fenomén – chrám sv. Mikuláše v Jaroměři. Jde o využití
mezioborového vědeckého studia a bádání.
Třetí, hřbitovní kostel sv. Jakuba Staršího (Většího), rovněž vně hradeb na Náchodském čili Jakubském předměstí,
se poprvé připomíná k 9. lednu 1374, (Libri erectionum…I,
Praha 1875, s. 94-95) byl přestavěný a rozšířený pozdně goticky r. 1530. Ve druhé polovině 18. století byl při něm přilehlý
hřbitov zrušen. Ve všech třech kostelích světští kněží i řeholní kanovníci konali v chóru bohoslužby. Kanovníků v Jaroměři v konventu pobývalo osm až jedenáct v čele s proboštem
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(například v roce 1371, Liber Confirmationum II, Praha 1868,
s. 57.). (Vizte o konventech též Miroslav Richter, Jaroměř – zaniklé konventy... in: P. Vlček, F. Sommer, D. Foltýn, Encyklopedie českých klášterů. 1. vyd. Praha, Libri 1997, s. 267-268.
Zdeněk Boháč, K počtu řeholníků v předhusitských klášterech,
in: Historická geografie 29, Praha 1997, s. 11-20. Naposledy
o kostela sv. Jakuba v Jaroměři podrobněji pojednal Jiří Uhlíř.
in Jaroměřský a josefovský zpravodaj, 2000, březen, č. 3, s. 15
- 16, 1 obr.; duben 2000, č. 4, s. 13, Použitá literatura.)
Bibliografická poznámka: Po sedmidílném seriálu o jaroměřském klášteru, otištěném v Jaroměřském a josefovském zpravodaji od března do října 1999 jsem posléze v roce 2001 otiskl
kratší přehledný článek Klášter augustiniánů kanovníků v Jaroměři (1349-1421) ve sborníku Stopami dějin Náchodska (svazek) 7. Sborník Státního okresního archivu Náchod (SOkA).
Náchod, SOkA Náchod 2001, strana 125-134, 3 obr. kresby,
k níž jsem připojil Soupis literatury pro zájemce o hlubší studium tématu na straně 128-132, celkem 47 záznamů literatury.
Dnes připojuji uvnitř souvislého textu další aktuální články
a studie. Čerpat budeme i z latinských listin a pramenů založených za vlády Karla IV. z podnětu prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic, který: „Pro církevní majetek, který
lákal do řad kněžstva i řadu nehodných lidí, zřídil pro chrámy,
kaple a kláštery knihy nadační a zřizovací (libri erectionum,
dále jen zkratka LE) a pro zápisy o obsazování úřadů a kněží ve farnostech knihy stvrzovací (libri confirmationum, zkratka
LC). Byla založena i soudní akta konsistoří (acta consistorii).“
Dále zavedl visitace a zpřísnil vyžadování povinností osob duchovního stavu, vyžadoval bezúhonný život kněží, řeholníků
a duchovenstva vůbec. (Vizte Milan M. Buben, Encyklopedie
českých a moravských sídelních biskupů, heslo „z Pardubic,
Arnošt“. Praha, Logik 2000, strana 248.)
Městské muzeum v Jaroměři ve své knihovně vlastní ve 3 svazcích celkem deset latinsky psaných Liber confirmationum z let
1354 až 1436 (Praha 1867-1889). Lze ještě doplnit, že za vlády císaře Karla IV. a prvního arcibiskupa pražského Arnošta
z Pardubic byly při pražské arcibiskupské konzistoři od roku
1358 vedeny knihy o zřizování farností, farních kostelů a kaplí,
o jmenování jejich správců a o jejich příjmech, tzv. libri erectionum (LE) tj. knihy nadační a zřizovací, jež navazovaly na
starší konfirmační knihy z roku 1354, na tzv. libri confirmationum ( LC). Z konfirmačních – stvrzovacích knih se dozvídáme
o církevním potvrzení správců kostelů, jejich kaplanů, oltářníků
a jiných kněží obdařených kostelním beneficiem, což je trvalé
právo na určitý úřad a důchod s ním spojený, právo na určitý příjem. Ustanovení a obsazování i beneficium ustanovovali
(prezentovali) na tato místa patronátní páni kostelů. V případě
Jaroměře to byl pražský (arci)biskup, neboť jaroměřská farnost
a klášter spadaly, patřily pod pražskou arcidiecézi, konkrétně
ve druhé polovině 14. století patřily k děkanátu a arcijáhenství
v Hradci Králové (viz Josef Kurka, Archidiakonáty Kouřimský,
Boleslavský, Hradecký a diecéze Litomyšlská. (Místopis církevní do r. 1421). 1. vyd. Praha 1914, Jaroměř s. 419 – 421).
Poděkování: Za odborné zlektorování rukopisu děkuji
kolegiálně erudovaným archeologům a historikům PhDr.
Martinu Ježkovi Ph.D. z Archeologického ústavu AV ČR
v Praze a Mgr. Radku Bláhovi z Muzea východních Čech
v Hradci Králové.
V 5. části otiskneme pak překlady latinských listin vydaných
papežem Klimentem VI. v Avignonu dne 3. května 1344 ad.
(Pokračování příště) V Jaroměři v pátek 1. ledna 2016 na Nový
rok, doplněno ve čtvrtek 7. ledna 2016. PhDr. Jiří UHLÍŘ (Autor
je publicista, literární a regionální historik, bibliograf.)
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KALENDÁRIUM-LEDEN
Pátek 15. ledna 2016 19.00 hod.
Nároďák
RETRO DISCO 80s-90s
Pořadatel: Nároďák
Sobota 16. ledna 2016
Obřadní síň MÚ
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Pořadatel: město Jaroměř
Sobota 16. ledna 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
CYRANO
(I. hra v předplatném, sk. B)
Pořadatel: MKS
Sobota 16. ledna 2016
RC Bastion no.35
VOILÀ! & CROSSROAD
Pořadatel: Bastion no.35
Sobota 16. ledna 2016 19.00 hod.
Nároďák
PLEXIS, APPLE JUICE
Pořadatel: Nároďák
Neděle 17. ledna 2016 13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
O STATEČNÉ PRINCEZNĚ MÁNĚ
Pořadatel: LS BOĎI
Úterý 19. ledna 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Malý sál
PĚVECKÝ RECITÁL - 369. ABONENTNÍ KONCERT
Pořadatel: MKS
Úterý 19. ledna 2016 15.00-17.00 hod.
Knihovna - pobočka Zavadilka
HERNÍ KLUB NA ZAVADILCE
Pořadatel: Městská knihovna
Úterý 19. ledna 2016 17.30 hod.
Koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ KATEŘINY
JIRKOVÉ A VLASTIMILA KOVÁŘE
(klavír, cembalo, varhany)
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Středa 20. ledna 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ MARKÉTY
KOČÍ A ROMANA HORSKÉHO
(housle, zobcová flétna, pozoun, tuba)
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Čtvrtek 21. ledna 2016 14.00 hod.
Koncertní sál školy, učebny LDO a VO
ODPOLEDNE PRO ŽÁKY ZŠ SPECIÁLNÍ
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Čtvrtek 21. ledna 2016 15.00-17.00 hod.
Knihovna - hlavní budova
HERNÍ KLUB
Pořadatel: Městská knihovna

Čtvrtek 21. ledna 2016 17.00-19.00 hod.
MK Rozmarýnek, ul. Husova
HLUBŠÍ PŘÍČINY V NEDOROZUMĚNÍ
V RODINĚ
Pořadatel: MK Rozmarýnek

Sobota 30. ledna 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE
(II. hra v předplatném, sk. B)
Pořadatel: MKS

Pátek 22. ledna 2016 17.00 hod.
Nároďák
INFERNAL FEST
Pořadatel: Nároďák

Sobota 30. ledna 2016
RC Bastion no.35
E!E & GOLD´N´DRUNKARDS
Pořadatel: Bastion no.35

Pátek 22. ledna 2016 19.00 hod.
Penzin Expanze
DVOJKONCERT JARDA ČÍŽEK
JAN RESL & DITA HOLÁ
Pořadatel: Penzin Expanze

Sobota 30. ledna 2016 19.00 hod.
Nároďák
CZ/SK HITY, ROCKOTÉKA-DJ RYAN
Pořadatel: Nároďák

Sobota 23. ledna 2016 17.00 hod.
Nároďák
ROCKOVÁ PÍPA RÁDIA BEAT
Pořadatel: Nároďák
Neděle 24. ledna 2016 15.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
KINOKLUB - MIMONI
Pořadatel: MKS
Pondělí 25. ledna 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZDEŇKA
BORECKÉHO A PETRA SLEZÁKA
(bicí, zobcová flétna, trubka, pozoun)
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Úterý 26. ledna 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ
KRISTÝNY BRZKOVÉ
(zpěv)
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Úterý 26. ledna 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
KINOKLUB - GANGSTER KA
Pořadatel: MKS
Středa 27. ledna 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ MARTINA
BRUNNERA
(flétny, saxofony)
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Pátek 29. ledna 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
CHLAP NA ZABITÍ
(II. hra v předplatném, sk. A)
Pořadatel: MKS
Pátek 29. ledna 2016 19.00 hod.
Nároďák
DRUM & BASS THERAPY, NEUROFUNK, JARONEURO CREW
Pořadatel: Nároďák

Sobota 30. ledna 2016 20.00 hod.
PDA Josefov
PLES KLUBU PŘÁTEL JOSEFOVA
Pořadatel: Klub přátel Josefova

Královská věnná města
Akce na leden 2016 v Královských
věnných městech:
Dvůr Králové nad Labem
TANEČNÍ SOUTĚŽ SVAZU UČITELŮ
TANCE
16.1. 2016 / Dvůr Králové nad Labem
www.hankuv-dum.cz
TANEČNÍ SOUTĚŽ ČESKÉHO SVAZU
TANEČNÍHO SPORTU O CENU HANKOVA DOMU
17. 1. 2016 / Dvůr Králové nad Labem
www.hankuv-dum.cz
Hradec Králové
DANCEFLOOR ATTACK
24. 1. 2016 / Hradec Králové
www.t-bass.cz
Mělník
POCTA JANU PALACHOVI
19. 1. 2016 / Mělník
www.melnik.cz
Polička
PIVOVARNICTVÍ V PARDUBICKÉM
KRAJI A NA POLIČSKU
do 17. 1. 2016 / Polička
Výstava v Centru Bohuslava Martinů
Historie vaření piva je dlouhá a Češi
jsou pivní národ a proto jistě stojí za to,
něco se o pivu dozvědět.
Vysoké Mýto
BLUE EFFECT & THE ATAVISTS
22. 1. 2016, 20:00 / Vysoké Mýto
Legendární Blue Effect opět v M-klubu... v Radimově nejoblíbenějším klubu
v republice :),
www.mklub.cz
Více naleznete v kalendáriu na

www.vennamesta.cz
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INZERCE
g

Nabízím k pronájmu byt 2+1 v ul. K. Lánského, Jaroměř.
Kontakt k jednání: e-mail: restav-hk@restav-hk.cz nebo
č. tel. 603 515 990.

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

g

Sháním urgentně pronájem bytu. Volejte prosím 777 530
654.

g

Koupím starý nábytek a veškerou půdní veteš. Dobře zaplatím. Likvidace, vyklizení nemovitostí. Tel. 777 200 126.

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

g

Sháním k prodeji byt nebo dům, spěchá. Volejte prosím
777 530 654.

g

Sleva 20 % na zlato. ZLATNICTVÍ U KOSTELA.
Alena Sejtková, nám. ČSA 8, Jaroměř. Tel. 491 812 366.
Nabízíme dárkové poukazy.

g

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

g

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

Na Karlově (u školní jídelny)
Bohoslužby každou sobotu

Církev československá husitská Jaroměř

Kolumbárium otevřeno denně 9-16 hodin od 23.12.2015 do
03.01.2016. V tomto čase je možno zhlédnout BETLÉM.
Upozornění: Nabízíme možnost uložit si urnu svého drahého
zesnulého v našem kolumbáriu, za poplatek 100 Kč ročně.
Dohodu je možné uzavřít v úřední den, tj. v úterý, případně po
tel. dohodě s farářkou Mgr. Alenou Fabiánovou - 725 593 598.
www.husitijaromer.wz.cz; e-mail: husbor777@email.cz

Českobratrská církev evangelická
Pondělí
Středa
Pátek
Neděle

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

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

Římskokatolická církev
Farnost Jaroměř bohoslužby:

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

Farnost Josefov bohoslužby:
Neděle

8.00 hod. Jasenná kostel sv. Jiří
9.30 hod. Josefov Nanebevstoupení Páně
během mše je dětská školka
2. neděli v měsíci se koná dětská rytmická mše
Středa 17.00 hod. v kapli na faře Duškova 77
Pátek
17.00 hod. v kapli na faře Duškova 77
Na první pátek v měsíci je adorace a požehnání.
Na Starém Plese v kapli sv. Huberta se koná mše v letním čase ve 14
hodin vždy 1. neděli v měsíci.
Domluvu křtin, svatby, pohřbu, žehnání a vykropení domu či auta, příprava na svátosti aj. kontaktujte: mobil 731 402 211, farnost.josefov@
gmail.com. Více na www.farnostjosefov.cz.

UZÁVĚRKY PRO INZERCI: VŽDY k 1. a 15. dni v měsíci.
Dotazy a inzerci ke zveřejnění zasílejte na adresu: vejvodova@jaromer-josefov.cz. Případné dotazy k inzerci Vám
zároveň zodpovíme na telefonu: 491 847 162.

Aktuální ceník inzerce naleznete na stránkách
města: www.jaromer-josefov.cz
Navigace » Pro občany - Zpravodaj města - o zpravodaji; nebo vám ho na požádání zašleme e-mailem.
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Přijďte si pro

VÝBORNÝ

MED
od našich včel

Rybalkova 476, pár kroků od křižovatky Na Špici.

Včelařství Jirka, Jaroměř
www.vcelarstvijirka.cz

strana 19

INZERCE

2/2016

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

Vás zve na přednášku

Hlubší příčiny nedorozumění v rodině
kde bude lektorkou

Mgr. Táňa Brodská
psychoterapeutka a sociální pedagožka

ve čtvrtek 21. 1. 2016 od 17:00 – 19:00
v Mateřském klubu Rozmarýnek – Husova 75, Jaroměř (hned vedle muzea)
Pobytné: 35,- člen / 45,- nečlen. Sleva pro pár: 55,- / 70,-

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

www.mkrozmarynek.cz
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SOBOTA 5.BŘEZNA 2016 OD 15:00 DO 18:00
V MĚSTSKÉM MUZEU V JAROMĚŘI

OSLAVTE S NÁMI MDŽ - MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
s moderátorem KARLEM SLADKÝM a jeho hosty
Tentokrát bude hlavním hostem spisovatelka a básnířka Jaroslava
Pechová. Zábavný podvečer plný překvapení, zpěvu a hudby. Přijďte si
s námi zavzpomínat a oslavit svátek žen,pobavit se,posedět mezi dobrými
lidmi. Pro každou ženu dárek k MDŽ. Zváni jsou i pánové!

Vstupné na odpolední program 250 Kč

Prodej vstupenek přes e-shop na www.l-promoservis.webnode.cz od 21.1. do 5.2.2016

Informace na telef. 731 990 904
www.l-promoservis.webnode.cz

e-mail: l-promoservis@seznam.cz

Pořadatel: Agentura „L-PromoServis” Leszek R. Szczebak , IČ: 01544225

www.jaromersko.cz
mediální partner

e-mail: mk.rozmarynek@atlas.cz

