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Zprávy z města

Vážení čtenáři,
v tomto měsíci nás čeká opravdu spousta zajímavého. Měsíc březen je protknut nejen historickými událostmi, ale také sám o sobě přináší
jaro, obrodu a nový život. O některých událostech tohoto měsíce píšu „letem světem“ na str.
17. Jedná se především o vzpomínky jaroměřských rodáků na okupaci v roce 1939 a pár slov
o Janu A. Komenském, který se narodil právě
v březnu před čtyři sta dvaceti šesti lety.
Myslím si ale, že nejdůležitějším milníkem v historii, a to především v letošním roce, kdy si připomínáme sto let od založení Československé
republiky, se stalo narození prezidenta Tomáše
Garrigua Masaryka.
Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně.
Studuje ve Strážnici, v Brně a ve Vídni. Na studiích v Lipsku se seznamuje s Charlottou Garrigueovou, Američankou, se kterou se roku 1878
v New Yorku žení.
Roku 1890 vstupuje Masaryk do mladočeské strany a v dalším roce je zvolen poslancem
Říšské rady – zde hájí větší autonomii českých
zemí a zájmy jihoslovanských národů – pro spory s radikálním vedením strany však po dvou letech z funkce odchází.
Svých styků bohatě využívá k cestování po Evropě a díky tomu seznamuje ostatní státníky
s českými požadavky. Snaží se získat jejich podporu a v červnu roku 1915 v Ženevě veřejné vyhlašuje požadavky samostatného státu.
Zpráva o revoluci roku 1918 zastihla Masaryka
ještě v Americe, stejně tak zpráva o jeho zvolení prezidentem. Hned po volbách roku 1920
byl znovu zvolen do funkce, a podobně tomu
bylo ve volbách roku 1927 a 1934. Koncem roku
1935 však ze zdravotních důvodů abdikuje.
Umírá v Lánech 14. září 1937 a jeho pohřeb se
stává velkou národní manifestací za svobodu
a demokracii. Odešel v něm velký člověk, který
od základů změnil naši zemi a dal ji možnost pozvednout hrdost našeho národa.
Nakonec si Vás tradičně dovolím pozvat na
akce, které se v tomto měsíci budou odehrávat.
10. března se nezapomeňte stavil na "Úklid josefovských luk", kde se můžete nejenom nadýchat
čerstvého vzduchu, ale také udělat něco pro
přírodu, 19. března oslaví svátek Josef, s čímž
budou spojené i tradiční oslavy v Josefově (str.
27), a nakonec v období, kdy se bude lámat měsíc si vás nejenom SDH Semoncie, ale i Pevnost
Josefov dovolují pozvan na "Velikonoce" .
Na úplný závěr vám přeji pohodové jarní dny.

Vaše redaktorka, Lucie A. Tykalová

Fond rozvoje a oprav nemovitostí
Upozornění!
Dne 20. 2. 2018 bude ZM schvalovat termín výběrového řízení a podmínky pro příjem žádostí na poskytnutí zápůjček z prostředků Fondu rozvoje
a oprav nemovitostí na území města Jaroměře pro rok 2018/2. Návrh termínu pro příjem žádostí je od 26. 2. 2018 do 21. 3. 2018. Po schválení ZM
budou termín a podmínky v plném znění uveřejněny na úřední desce a na
webových stránkách města.
Iveta Neumannová, vedoucí OPF

Zápis do základních škol
Termín pro zápis dětí do jaroměřských základních škol je stanoven na
3. 4.a 4. 4. 2018. Více informací se dozvíte ve Zpravodaji na str. 7-9 nebo
na webových stránkách škol.
Ing. Bohumila Steklá, vedoucí OŠKT

Využití dotací
V souladu s usnesením vlády ČR o Zásadách pro poskytování příspěvku
obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území, zveřejňujeme výši dotace ze státního rozpočtu
a použití finančních částek v roce 2017.
Město Jaroměř obdrželo v uvedeném období od Ministerstva vnitra –
Správa uprchlických zařízení, dotaci v celkové výši 56.320,00 Kč. Dotace
byla použita v tomto rozsahu:
28.030,00 Kč
Na správu a údržbu sportovního plácku,
• umístěného na pozemku p. č. 492, katastrální území Josefov u Jaroměře (naproti areálu bývalého ČSAD), ulice 5. května v Jaroměři
– Josefově.
28.290,00 Kč
Na údržbu veřejné zeleně a vzhledu obce, náhradní výsadbu dřevin v roce
2017 s umístěním,
• pozemek p. č. 167/1, katastrální území Josefov u Jaroměře – Sady
míru 3x třešeň sakura, 2x borovice černá, 5x zerav západní,
• pozemek p. č. 775, katastrální území Josefov u Jaroměře – chodník
podél komunikace u bývalého ČSAD, 2x trnovník akát,
• pozemek p. č. 800/3, katastrální území Josefov u Jaroměře – Sady
míru, 4x zerav západní,
• pozemek p. č. 353/1, katastrální území Josefov u Jaroměře – Promenáda, 4x lípa malolistá.
Jan Žíla, vedoucí odboru majetku města

Vážení občané,
chtěli bychom se vám omluvit za nekvalitní distribuci Zpravodaje, kterou doteď zajištovala Česká pošta. Vzhledem k množícím se stížnostem
hledáme novou cestu, jak zkvalitnit distribuci Zpravodaje. Pokud ani
vám Zpravodaj nechodí, kontaktujte mě prosím na e-mailu: redaktor@
jaromer-josefov.cz.
«LAT»
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Z v ý šen í procen t a v y t říd ěn ý ch složek z kom unálního odpadu. 2. č ást.
Od 1. 7. 2018 vchází v platnost projekt s názvem „door to door“
(neboli dům od domu), který má zvýšit procento vytříděných složek z komunálního odpadu.
Pro obyvatele města, kteří vlastní malé nádoby na komunální
odpad, to znamená, že se od 1. 7. 2018 změní frekvence vyvážení
odpadů z týdenního na čtrnáctidenní. Jedním z faktorů, díky kterému tento systém vznikl, je také dotazník, který byl poskytnut
v loňském roce majitelům rodinných domů. Tento dotazník však
neslouží jako předběžná přihláška!
Jakou úspěšnost zatím projekt má?
K dnešnímu dni se přihlásilo 73 čísel popisných, což považujeme za velmi úspěšné.
Do kdy se musí občané přihlásit?
Lidé se do tohoto projektu mohou přihlásit kdykoliv,
a to i v průběhu fungování systému „door to door“. Ovšem pro
ty, kteří by chtěli mít nádobu na papír a plast už v době, kdy se
projekt bude rozjíždět, je nutné se přihlásit do konce května – tam
garantujeme dodání nádob do 30. 6. 2018. Pokud se někdo přihlásí
později, dostanou nádoby v co možném nejbližším termínu.
Jak takové přihlášení probíhá?
Prvně je nutné vyplnit předběžnou přihlášku, kterou je
nutné dopravit na Odbor životního prostředí k rukám Mgr. Sylvy
Hučkové, a to jakýmkoliv způsobem – poštou, osobně nebo mailem. Na základě těchto předběžných přihlášek budeme oslovovat
přihlášené zájemce a vyspecifikujeme například, o které nádoby
budou mít zájem. Ve třetí a poslední fázi bude zájemce o systém

kontaktován přímo svozovou firmou, která si s ním domluví den
a hodinu předání nádob.
Kdo se bude moci do systému přihlásit?
Každý, kdo vlastní nádoby s malým obsahem, přičemž
předběžná přihláška je vždy na číslo popisné, ne na osobu. Trochu jiné to může být u bytových domů, které také vlastní malé
nádoby. Tady se může číslo popisné přihlásit skrz člověka, který
družstvo nebo společenství vlastníků zastupuje navenek.
Jak se dozvím, kdy budou probíhat svozové dny?
Vše naleznete ve svozovém kalendáři, který by měl každý
dostat do své schránky. V případě, že ho někdo do schránky nedostal, nalezne svozový kalendář na internetových stránkách města
Jaroměře, případně na podatelně MÚ.
Budou zapůjčené nádoby zdarma?
Ano, budou. Město za zápůjčku nádob svozové společnosti sice jistou částku platí, ale občané budou mít nádoby
"podvypůjčené" zdarma. Po přihlášení do systému vám budou zapůjčeny žluté a modré popelnice. Černé popelnice, mající lidé ve
vlastnictví, zatím měněny nebudou.
«LAT»

Od března 2018 budou v Jaroměři kontejnery šedé barvy na
kov. Umístění: prodejna Labe, Zavadilka čp. 787, křižovatka ul.

Trinnerova a Bezručova a ul. Smetanova u obchodu Coop. Kontejnery budou opatřeny samolepkou, na které bude napsáno,
co se do nich smí vkládat.

zde odstřihněte
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Investice města v roce 2018
Ve středu 7. února proběhla neveřejná porada zastupitelů sy a ohrožující spoluobčany. Na mnoha místech města je omezek předvýběru investic pro letošní rok. Ty se budou schvalovat na rychlost vozidel, a to třeba až na 20 km/hod. Tito piráti silnic
20. února na veřejném zasedání.
nerespektují dopravní značení a povolenou rychlost mnohdy
Když jsem 7. prosince loňského roku psal, že bude k dispozici na
jejich realizaci částka někde okolo 40 mil. Kč, tak jsem to spočetl
správně. Je to cca 43,5 mil. Kč. S přestávkami jsem již šestnáctý rok zastupitelem, a i když mi radniční koalice neslýchaným,
až skandálním rozhodnutím, nedovolila zdarma pracovat ve finančním výboru zastupitelstva, rozpočet města dokáži propočítat i bez jejich milostivého souhlasu.
V letošních investicích mi dělá především radost dokončení
oprav našich mostů. V minulosti jsem více jak deset let veřejně, i s pomocí fotodokumentace, upozorňoval na jejich žalostný stav. Mezitím i jeden z městských mostů spadl. Letos bude
konečně dokončena za 4,5 mil. Kč oprava železného mostu
přes Labe na konci Průmyslové ulice pod Josefovem. Rovněž
za 18,5 mil. Kč bude provedena generální oprava Tyršova mostu u náměstí ČSA. Také bude provedena úplná oprava Rasošské
ulice, včetně veřejného osvětlení, a to za 6,1 mil. Kč. Z velikých
investic bude ještě za více jak 6 mil. Kč dokončena oprava domu
čp. 49 na náměstí ČSA – dům s pasáží J. Žáka. Po dokončení by
tam měl být přestěhován z budovy pošty Odbor dopravy a silničního hospodářství MÚ. Tak, jak narůstá počet vozidel, narůstá i agenda s tím spojená, a to včetně dopravních přestupků.
Mám opravdovou radost, že v rámci tzv. „malých“ investic bude
pro městské strážníky zakoupen mobilní radar. Jsou totiž nejen
slušní řidiči, ale i ti neurvalí, porušující brutálně dopravní předpi-

překračují i o více jak 40 km/hod. Teď se nejenže rychle „vybodují“ piráti, ale i na pokutách rychle zajistí finanční návratnost
této investice. V investičním rozpočtu je i řada nutných oprav
havárií majetků města, např. opěrná zeď v ul. Sladovna, projekt
na zajištění svahu Na Vinicích, klenby v Bastionu I, zeleň na hřbitově v Josefově atd.
Bohužel, s ohledem ke zchátralosti města, je 43,5 mil. Kč na investice asi jako „plivnutí do moře“. Čas dotací od EU pomalu
končí a ve městě „tiká“ řada investičních „bomb“. Jsou to nejen
prašné a blátivé komunikace, ale i finančně a logisticky náročné
veliké investice. Je to např. objekt polikliniky čp. 191, kde kompletní GO všech inženýrských sítí a budov lze odhadnout někde
okolo 15 mil. Kč. Dále to je nutná budoucí oprava čistírny odpadních vod s náklady někdo okolo 40 mil. Kč. Notoricky známý
je katastrofální stav vojenské nemocnice, čtvercových kasáren,
náměstí ČSA v Jaroměři, mateřských škol atd. Sečteno a podtrženo, bylo by potřeba hodně přes jednu miliardu korun.
Jaroměř zaspala dobu, kdy peníze z dotací doslova tekly proudem. Řada okolních měst díky jím rozkvetla, např. Dvůr Králové.
Po podzimních komunálních volbách nebudou mít příští městští
zastupitelé jednoduchou situaci. Bude potřebné velmi obezřetně zvažovat všechny výdaje v celém rozpočtu s hledáním úspor
v provozní části, aby více zbylo na nutné investice.
Ing. Otto Salač, CSc., opoziční zastupitel, 11. 2. 2018

No vý v ůz pro
P e čo v a t elsk o u s lužb u

V pondělí 12. února převzala Pečovatelská služba v Jaroměři
nový vůz Dacia Dokker. Projekt s názvem Sociální automobil
funguje již 20 let a za tu dobu agentura Kompakt, která projekt
zajištuje, předala více jak sedm set vozidel po celé České republice. Na otázky odpovídá Mgr. Michal Skořepa.

Kdo se podílel na financování vozu?
Vůz byl pořízen z finančních darů zejména jaroměřských
firem, přispěly však i firmy z blízkého okolí. Částkou 50.000 Kč
přispělo i Město Jaroměř. Všichni sponzoři mají na voze svou reklamu, jejíž velikost se odvíjí právě od výše příspěvku. Mrzí nás,
že se do projektu zapojilo mnohem méně firem než v předchozím případě. O to větší dík patří těm, kteří přispěli.
Komu bude vůz sloužit?
Tak jako ostatní vozy bude sloužit k zajišťování sociálních služeb poskytovaných Pečovatelskou službou Jaroměř.

Jak jste přišli k novému vozu? Požádali jste o něj, nebo vám byl
nabídnut?
Tento takzvaný sociální automobil nám dodala společnost Kompakt s.r.o., kterou jsme o jeho zajištění požádali. Je to
již třetí takový vůz, který díky této společnosti máme.

Doznáte s novým vozem nějaké úspory a jaký byl důvod k pořízení nového vozu?
Na začátek bych chtěl říct, že novým automobilem nedoplňujeme náš vozový park, ale nahrazujeme jeden ze starších
vozů, který už má své nejlepší roky za sebou. Pro další jeho provoz by byly nutné drahé opravy, které by už byly s ohledem na
stáří a opotřebení vozu neekonomické. Očekáváme tedy profit
z hlediska financí, které bychom vydali za opravy, ale též z hlediska logistiky, neboť v době oprav jsme museli vystačit pouze
se třemi auty. Věříme, že nám nové auto bude sloužit dlouhou
dobu bez potřeby servisního zásahu.
«LAT»
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H us tot a kri m i n alit y v Ja roměři
Hustota kriminality v Jaroměři v roce 2017 oproti roku 2016 zaznamenala drobný nárůst, a přesto narostla její objasněnost, přičemž přestupková delikvence doznala pokles a poklesl i dluh za
pokuty.
Bezpečnostní situaci v Jaroměři se
daří i nadále zlepšovat a v současnosti je na více než dobré úrovni. Mírný
nárůst kriminality v roce 2017 oproti
roku 2016 byl dán toliko nárůstem
hospodářské kriminality, respektive
bujením daňových podvodů a obdobných zločineckých švancparád, což je
i celorepublikovým trendem a jevem.
Podíváme-li se hlouběji do historie,
a to do roku 2013, zjistíme, že v tomto roce bylo evidováno 488 trestných
činů s objasněností 51.23 %, tj. o 165
skutků více nežli v roce 2017. Tedy za období uplynulých 4 let klesla kriminalita o 34 % a objasněnost se zvýšila o více jak 6 %, což
bezesporu svědčí především o kvalifikované a efektivní práci Obvodního oddělení Policie ČR Jaroměř, která popsaných výsledků
dosáhla i přesto, že je trvale početně poddimenzována, což podstatnou měrou eliminuje a vyvažuje početná městská policie a poměrně hustá síť efektivně rozmístěného kamerového systému.
Ve struktuře kriminality se neobjevila žádná vražda, či obdobný
závažný zločin, přičemž v soudním okrese Náchod (Teplicích n/M.
a Náchodě) zaznamenali policisté po jedné vraždě, které se podařilo objasnit. Nejčastější kriminalitou jsou majetkové delikty, které
se podílejí na celkovém nápadu trestných činů cca 40%. V pořadí
druhou nejvíce zastoupenou oblastí kriminality jsou hospodářské
trestné činy vykazující cca 21% podíl kriminality, a které vykazují
vysokou objasněnost, a to více jak 70 %, takže zloději a podvodníci
mají v Jaroměři tvrdý chleba a krást a podvádět se nevyplácí. Statisticky významné jsou i násilné trestné činy, jejichž podíl na celkem
evidovaných trestných činů je cca 8 %, s objasněností více jak 74 %.
Zbylé druhy trestných činů jsou pro nepříliš vysoké počty a malou
společenskou škodlivost statisticky nevýznamné.
V roce 2016 bylo „Komisí k projednávání přestupků Města Jaroměř“ evidováno 397 přestupků a za uplynulý rok 2017 již jen 372, tj.
o 25 deliktů méně (pokles o 6.3%), což vypovídá o tom, že i se stavem místních záležitostí veřejného pořádku a občanským soužitím můžeme vyslovit spokojenost. Za zmínku a zamyšlení stojí, že
Obvodním oddělením Policie ČR Jaroměř bylo oznámeno 220 přestupků, tj. 60 % a Městskou policií Jaroměř pouhých 152 přestupků, tj. 40 %, a to i přesto, že místní záležitost veřejného pořádku
jsou její doménou. Negativním jevem je, že se zhoršila ofenzivnost
v projednávání přestupkové agendy, kdy na konci roku 2016 bylo
do roku 2017 převáděno 51 nevyřízených přestupkových věcí a na
konci roku 2017 do roku 2018 převáděno již 97 přestupkových věcí.
I přesto, že rozpracovanost přestupků doznala za rok 2017 oproti
roku 2016 nárůst o 46 deliktů, tak lze i tento stav pojmenovat jako
přijatelný, neboť nízká meziroční, respektive měsíční rozpracovanost v roce 2016 se blížila maximálně možné nejnižší hladině, přičemž v nedávné minulosti se měsíční rozpracovanost běžně pohybovala na úrovni až 120 rozpracovaných věcí. V neposlední řadě
se na nárůstu rozpracovanosti výrazně podílel odchod, profesně
erudované a pracovité Anny KOSOVÉ, na mateřskou dovolenou,
který v průběhu roku 2017 početně oslabil personální složení ko-
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mise pro projednávání přestupků a přál bych si, aby vedení MÚ
nalezlo adekvátní náhradu a zacelilo tak personální obsazení dané
komise. Pozitivním je, že v roce 2017 nebyl žádný přestupek promlčen, přičemž v roce 2015 bylo promlčeno, respektive se nepodařilo projednat v roční promlčecí lhůtě, 23 přestupků. V neposlední
řadě oceňuji i fakt, že proti rozhodnutí naší „Komise k projednávání přestupků“ bylo v roce 2017 podáno pouze jedno odvolání, které je dosud v projednání s tím, že lze předpokládat, že toto bude
neodůvodněné. Uvedené statistické hodnoty vypovídají o dobré
a erudované práci „Komise k projednávání přestupků Města Jaroměř“. Výrazně potěšitelným je fakt, že se zlepšila vymahatelnost
sankcí, a to pokut za přestupky, kdy v roce 2015 byla celková dlužná částka na pokutách ve výši 884.476 Kč a v roce 2016 dluh narostl na nepřijatelných 925.908 Kč, přičemž za rok 2017 již dlužná
částka klesla na hodnotu „pouhých“ 524.450 Kč. Pohled do hlubší
minulosti vypovídá, že od roku 2010 meziročně stoupal dluh zhruba o 50.000 Kč ročně, což vypovídalo o tom, že „nepřizpůsobiví“
pokuty neplatili a některým z nich nebylo co exekvovat, a tak klidně páchali a páchají přestupky. I zde by měli zapracovat zákonodárci a stanovit za přestupky sankci „Obecně prospěšných prací“,
což by byla efektivní sankce vůči sociálně slabým. Je ale zřejmé, že
u nemalé množiny dlužníků za pokuty je co exekvovat a jen díky
důslednosti a zvýšenému úsilí pracovníků městského úřadu se konečně podařilo dluh na této položce eliminovat. V této souvislosti
se nabízí hypotéza, že právě toto je jedna z příčin poklesu hustoty
přestupkové delikvence, neboť na nepřizpůsobivé platí jen přísnost a důslednost ve vynutitelnosti právního stavu. Před rokem,
ve stejném čísle zpravodaje, jsem Obvodní oddělení Policie ČR
v Jaroměři za efektivní ovlivňování stavu kriminality a bezpečnosti
v Jaroměři chválil. Nyní, a to v souvislosti s trendem dlouhodobého výrazného pozitivního ovlivnění hustoty kriminality a její vyšší
objasněností, se potvrdilo, že moje chvála byla na místě, a proto
opět a s potěšením oceňuji dobrou řídící a organizátorskou práci
vedoucího Obvodního oddělení PČR Jaroměř npor. Jaroslava ČERVENÉHO, DiS., který je v celé historii jaroměřské policie nejdéle
sloužícím velitelem, a který se již dožil věku umožňujícího policistům odchod na starobní důchod. Já sám bych si přál, aby sloužil jaroměřské veřejnosti a spravedlnosti co nejdéle, a to až do obecné
hranice pro starobní důchod, což je i přání vedoucího „Územního
odboru v Náchodě“ plukovníka Mgr. Radka BOHUSLAVA, který
mě potěšil i tím, že vedle stávajícího exkluzivního interiéru budovy
Obvodního oddělení PČR Jaroměř se dočkáme i nové fasády. Oceňuji i přínos npor. Jaroslava ŠEJNY, DiS., který je dlouhodobým
zástupcem npor. ČERVENÉHO, se kterým tvoří sladěný velitelský
tandem. V neposlední řadě oceňuji i sestavu řadových policistů,
kteří jsou bezesporu profesionály, z nichž zejména vyjmenovávám Mgr. Marcela ERLEBACHA, Ing. Věru VOSLAŘOVOU a Petra
VOŘÍŠKA, o kterých vím, že slova ocenění jsou na správné adrese
a samozřejmě i další nejmenované, bez kterých by ani sebelepší
velitelé nebyli úsoěšní. Samozřejmě, že nemalou roli na pozitivním ovlivňování vývoje kriminality a jiné delikvence sehrála i naše
městská policie, přičemž drobná delikvence obtěžuje a znepokojuje občany mnohdy více nežli kriminalita, a to z prozaického důvodu, setkává se s ní prakticky každý občan, a to frekventovaně.
Před městskou policií je i nadále nelehká práce, kterou je účinnější
a efektivnější ovlivnění místních záležitostí veřejného pořádku,
a to, aby občané měli co nejklidnější a nejbezpečnější život.
Plk. Policie ČR v. v., JUDr. Jaroslav HARVAN
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Základní škola Na Ostrově
K zápisu do 1. třídy s úsměvem.
Vážení rodiče, zápis do 1. tříd
ZŠ Na Ostrově proběhne ve
dnech 3. a 4. dubna 2018 od
14.00 do 17.00 hodin. Týká
se dětí, které ke dni nástupu
do školy 1. 9. 2018 dosáhnou
6 let. Dále i těch, které již
v loňském roce dostaly odklad školní docházky.
Na zápis do první třídy se určitě těší většina předškoláků.
Aby také ne. Půjdou totiž do
„velké školy“ ukázat, co už
všechno umí. Nic nenechali
náhodě a jednou za dva týdny navštěvují „Dobrý start“,
což je taková škola na zkoušku. Společná setkávání se v tomto roce nesou v duchu mořském a podmořském. Všichni plavčíci, kteří si s námi chodí hrát,
povídat si a učit se, zatím prokázali nadmíru odvahy a zkušeností a poradili si se všemi léčkami a nástrahami, které na ně na
školní palubě mohou čekat. Užíváme si při tom nezapomenutelné společně strávené chvíle, při kterých se děti nepřipravují
pouze pro školu, ale hlavně pro život.
V den zápisu si budeme hrát zase, a to na námořnickou školu.
Pokud chcete zažít houpání na vlnách, mít krásný výhled na
tropický ostrov, plnit úkoly v našich kajutách nebo zahlédnout
delfíny, neváhejte a přijďte mezi nás. Všichni se můžou stát členem naší posádky při plavbě za školním dobrodružstvím.
Vše, co je třeba vzít s sebou k zápisu, a jak bude zápis probíhat,
najdete na našich webových stránkách www.zsostrov.cz.
Mgr. Iveta Hofmanová a Mgr. Stanislava Tomková, učitelky budoucích
prvňáčků

Naše školní poradenské pracoviště oceňují děti i rodiče.
Školu odedávna tvoří učitelé a žáci. Do dnešní moderní školy
ale patří také speciální pedagog, školní etoped, metodik prevence sociálně-patologických jevů a výchovná poradkyně. A ty
všechny u nás ve škole najdete. Co se skrývá za těmito zvláštními názvy, to naši žáci i jejich rodiče velmi dobře vědí a oceňují
pomoc těchto lidí během celé školní docházky. A také oceňují
to, že se na ně mohou v případě potřeby kdykoli obrátit.
Naším speciálním pedagogem je Mgr. Eva Součková, která pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami – mezi ně
patří žáci mimořádně nadaní i žáci s určitým handicapem, kteří
vyžadují podpůrná opatření. Úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou. Součástí její práce je také náprava nerozvinutých funkcí potřebných pro psaní, čtení a počítání,
která probíhá buď s jednotlivci, nebo malými skupinkami žáků
přímo v naší škole.
Školní etoped Mgr. Jiří Hájek je nápomocen ve chvíli, kdy se
objeví různé výchovné problémy nebo se děti dostávají do ná-

ročných životních situací (rozpad rodiny, vztahové problémy
atd.). Díky jeho práci nejen s jednotlivci, ale i s celými třídními
kolektivy, si žáci mezi sebou vytvářejí zdravé vztahy a na chodbách naší školy neuvidíte žádné utrápené tvářičky.
Prevencí sociálně-patologických jevů se zabývá Mgr. David
Horký (zástupce ředitele). Zajišťuje realizaci různých aktivit,
které u dětí vytvářejí jasné hranice „co je správné a co ne“.
Jsou to různé besedy a preventivní programy. realizované za
spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou, Městskou policií Jaroměř, Hasičským záchranným sborem Jaroměř
atd. Samozřejmě také úzce spolupracuje s třídními učiteli při
zachycování varovných signálů nežádoucího chování některých žáků.
Výchovná poradkyně Mgr. Jana Doubková je „oblíbenkyní“
především vycházejících žáků. Je to totiž právě ona, která jim
pomáhá najít odpověď na otázku: „Kam dál po základní škole?“ Zorientovat se v nabídce střední škol a odborných učilišť
totiž není lehké ani pro děti, ani pro jejich rodiče. Rozhodování jim proto ulehčuje prostřednictvím různých exkurzí (Burza
vzdělávání v Hradci Králové, Úřad práce v Náchodě) i organizováním schůzek vycházejících žáků se zástupci SŠ a SOU v budově naší školy a řadou dalších aktivit.
A co tyto výše zmiňované kolegy a kolegyně spojuje? Mají totiž
společně se všemi ostatními vyučujícími z „Ostrova“ jedinou
prioritu, aby všichni naši žáci bez rozdílu byli úspěšní a našli své
správné místo v životě.
Mgr. Simona Soukalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOŽENY NĚMCOVÉ JAROMĚŘ
zve budoucí prvňáky a jejich rodiče na

POHÁDKOVÝ ZÁPIS
DO 1. TŘÍD,
který se koná

3. a 4. dubna 2018
od 14 do 17 hodin
v budově 1. stupně ZŠ Boženy Němcové
v Knappově ulici.
Vezměte s sebou prosím občanský průkaz zákonného
zástupce a rodný list dítěte.

Na své prvňáčky se již těší
Mgr. Martina Tomšů a Mgr. Ilona Skuhrová.
Podrobnější informace na www.zsbn.cz
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BŘEZEN

Základní umělecká škola F. A. Šporka
Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu.
Krásné ocenění přivezli naši zpěváci za své výkony z Hronova, kde
se konalo okresní kolo zuškové soutěže. A i přes to, že mnohé
z nich trápil kašel a rýma. Eliška Lhotská získala třetí místo, Valentina Tomšů a Petra Reichertová místo druhé a první místo Rozárie
Brzková a Vít Pilař. Na výbornou dopadla obě dua. Eliška Lhotská
s Rozárií Brzkovou získaly první místo, stejně jako Valentina Tomšů s Adélou Šimkovou. Navíc k té radosti všechna naše první místa postupují do krajského kola, které se bude konat v naší škole
20. března. Všem ještě jednou gratuluji a samozřejmě i paní učitelce Kristýně Brzkové za skvělé pedagogické vedení.

ženě paní učitelce Nikole Hájkové. Do kraje tak postupují Adéla
Novotná, Gabriela Těšinová, Kateřina Diheneščiková a Magdaléna
Paclíková. Gratuluji a držím palce!
Vlastimil Kovář

Dechaři také na výbornou.
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje
měla za čest hostit v tomto roce naše škola. Celkem z celého náchodského okresu ze školních kol sedmi zušek postoupilo 51 soutěžících. Devět z nich bylo z té naší, šporkovské. Výkony našich
dechařů byly opravdu vynikající. Ve hře na zobcovou flétnu získala
Gita Křivková druhé místo, klarinetisté Yevheniy Herevych, Hana
Hrušková, Denisa Bačová a Anežka Brouková shodně také skvělé druhé místo. Obrovskou radost přinesla hned čtyři první místa
s postupem do krajského kola nejen klarinetistkám, ale zaslou-

Bř e z en , n eb ř ez e n , my za ka mn a n ev lezem e...
Zima již pomalu začíná ztrácet svoji sílu. Pomyslný kyj přebírá
měsíc březen, měsíc pro nás všechny znamenající znovuzrození
a probouzení. Na svět se prodírají bělounké hlavičky sněženek,
hlínou si razí cestu lístky narcisů, tulipánů i krokusů.
Sněhu jsme si letos moc neužili, čekali jsme opravdu na každou
sněhovou vločku. Jak napadlo, vyběhli jsme ven. Na promenádách
a na zahradě jako mávnutím kouzelného proutku vyrostla parta
sněhuláků, různých sněhových staveb, a ještě jsme stihli prohnat
pekáče a boby na nedalekém svahu.
Letošní zima pro nás byla i symbolem krásných zážitků. Pro velký
úspěch nezapomeňme připomenout lednový výlet do Královéhradeckého Tonga, barevný týden plný legrace, zakončený báječným
karnevalovým veselením a dováděním. K tanci, poslechu i taškařicím nám také již tradičně pouštěl tóny disko diska DJ Medy. Zažili
jsme v naší školce i pár pěkných divadelních představení, vydali
jsme se v rámci týdne „řemesel a povolání “ na zajímavé exkurze.
V druhé polovině února si děti z nejstarších Včeliček zalyžovaly na
kurzu v Orlických horách. Teď už se ale všichni těšíme na jaro…
V naší školce jsme moc rádi. Hlavně proto, že tu máme spoustu
kamarádů, krásných hraček, že se tu vždy dozvíme něco nového,
vyrábíme, kreslíme, zpíváme i cvičíme, že tu jsou na nás všichni
moc hodní a máme prima partu. Máme rádi vše nové, neprozkoumané a neobjevené. V rámci informační gramotnosti máme na
třídách počítače s novými, bohatými výukovými programy, ovšem hlavním zdrojem informací jsou pro nás pořád knihy. Knížka
je naše kamarádka, když jsme sami a je nám smutno, když máme
dlouhou chvíli nebo když se chceme něco zajímavého dozvědět.
Přistupujeme k ní jako k opravdovému pokladu. Už ve třídě nejmladších Berušek si k ní pěstujeme kladný vztah, učíme se s ní
správně zacházet. Víme, co jí škodí a neprospívá, přistupujeme k ní
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s úctou. Hledáme, listujeme a zkoumáme, kolik pohádek, příběhů
a obrázků v ní můžeme najít. Ve volných chvilkách si předčítáme,
před odpoledním odpočinkem je četba pohádky již každodenním
rituálem.
A kde naše knížky bydlí? V každé třídě máme k dispozici knižní
koutky, kde si ve volných chvilkách můžeme prohlížet a listovat.
Můžeme zde najít knihy obrázkové, encyklopedie a v neposlední
řadě u předškoláků i atlasy a knihy s abecedou a čísly. Ve druhém
patře, hned vedle kanceláře, vyrostla nedávno nová školní knihovna. Je rozdělena na dvě části. Jednu polovinu tvoří knihovna učitelská, kde máme k dispozici vše od odborné literatury, přes metodiky, grafomotorické listy až po zpěvníky a výtvarné inspirace.
Druhá polovina patří dětem – najdete zde systematicky a přehledně porovnané knihy v odděleních – pohádky, leporela, příběhy se
zvířátky, příběhy s dětským hrdinou, poezii, knihy pro předškoláky, encyklopedie, hádanky. Nejstarší děti ze Včeliček si sem po
svolení paní učitelky mohou dojít nějakou tu knihu půjčit, ale pod
podmínkou, že ji tam v pořádku vrátí zase na své místo.
Naše šikovné děti chodí pravidelně navštěvovat knihovnu v Josefově. Již vědí, jak se zde mají chovat a po vypůjčení zase knihu
pěkně uklidit na své místo a „zády“, tedy hřbetem napřed. Vždy si
odsud neseme nějakou tu „četbu“ do školky a těšíme se, až nám
z ní paní učitelka přečte příběh či pohádku…
A jak prožijeme jarní měsíce? Jaro oslavíme vhozením Moreny
do Metuje, těšíme se na Velikonoce, oslavu Čarodějnic v přírodě,
na účast v pěvecké soutěži „Novopacký Slavíček“. Nejstarší děti
zahájí plavecký kurz v Náchodě, jarní „batůžkové putování“ a co
nevidět podrandí do Krkonošského pohádkového lesa na školičku
v přírodě. Tak krásné voňavé jaro všem!
Kolektiv MŠ Josefov

2018

Školství

Novinky z Křišťálu
Soukromá základní škola Křišťál má úspěšně za sebou první
pololetí fungování pod akreditací MŠMT (loni jsme fungovali
jako tzv. sdružená škola s žáky v individuálním vzdělávání).
Nyní nás čeká důležitý okamžik, na který se důkladně připravujeme – zápis dětí do 1. - 5. ročníků. Rádi bychom od dalšího
školního roku otevřeli další studijní skupinu pro děti mladšího
školního věku (1.–3. třída). Ve stávající třídě bychom starší kolektiv rádi oddělili a posílili o nové žáky. Vzhledem k charakteru
výuky a principům, na kterých stavíme koncepci školy, je naše
strategie jasná – snažíme se přilákat děti, které touží po vědění
a mají zájem individuálně rozvíjet svůj potenciál, třeba i nad rámec látky probírané v daném ročníku. Díky menšímu kolektivu
žáků a minimální administrativní zátěži dáváme našim učitelům
příležitost maximálně se věnovat žákům a nalézat u nich směry, ve kterých mohou uplatnit své nadání. Pro příští školní rok
chystáme několik změn, které bychom potencionálním zájemcům rádi blíže představili:
Obohacená výuka anglického jazyka – AJ bude přirozeně
prolínat vzdělávacími tématy aktivní formou (principy metody CLIL). Součástí výuky budou pravidelné konverzační lekce
s profesionálem pro všechny věkové kategorie. Připravujeme
podporu aktivního učení anglického jazyka formou spolupráce
se zahraničními školami za využití projektu eTwinning. První
vlaštovkou, kterou může využít široká veřejnost je prodejní výstava anglické literatury pro děti, která proběhne 28. 3. 2018

v budově Gymnázia, kde naše škola sídlí (více informací na našem webu).
Rozšířená výuka tělesné výchovy a sportu – v dnešní době chybí dětem pohyb, u nás ho budou mít dostatek prostřednictvím
všestranné pohybové přípravy nad rámec běžné hodinové dotace tělesné výchovy (atletika, gymnastika, sportovní hry, pravidelné pobyty v přírodě, zdravotní TV). Unikátní službu, kterou v rámci rozšířené výuky TV budeme nabízet našim žákům
je SportAnalytik. Jedná se o metodu vyvinutou ve spolupráci
s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. SportAnalytik je program určený dětem mezi 5-16 roky, který formou odborného testu rozpozná jejich sportovní předpoklady
a doporučí jim vhodný sport.
Kroužek robotiky a programování – práce s elektronikou,
stavba různých typů obvodů, programování od základů až po
pokročilejší stavění a programování robotů (Arduino, Lego
Mindstorms, Bitbeam). Využití robotiky v různých projektech
– např. prvky chytré domácnosti. 3D modelování a 3D tisk (tematika konstruování a designování různých „věcí“, které se
pak tisknou na 3D tiskárně. Aktivita je vhodná pro děti, které
zajímá technika a pokročilejší náplň výuky formou jejího propojování v praxi. Kroužek bude probíhat ve spolupráci s fakultou
informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, se kterou nyní připravujeme jeho konkrétní podobu.
Pavel Palička, ZŠ Křišťál

Co j e n o v éh o v e š kole J. Zema n a ?

V novém roce měly děti naší školy hned od počátku napilno.

Celý leden jsme s žáky prvního stupně hledali a mapovali sběrná místa, která se využívají pro sběr použitých elektrospotřebičů a baterií. Tento celostátní projekt nazvaný Recyklohraní
bereme velmi vážně a zodpovědně. Zjistili jsme, že občané
Jaroměře mají hned několik možností, kam nepotřebný elektroodpad odevzdat. Jsou to jednotlivé prodejny spotřebního
elektrozboží nebo speciální červené kontejnery, na které můžeme narazit nejen v Jaroměři, ale i u nás v Josefově. Jeden má
i naše škola. Ve třídění tohoto odpadu chceme dále pokračovat
a dávat tak příklad i dospělým. Chraňme své životní prostředí!
Na začátku února jsme navštívili městskou knihovnu v Josefo-

vě. Poděkování patří paní knihovnici Martině Klevcov, která si
pro děti ze speciálních tříd připravila doplňovačky a hry s českými říkadly. Naši spolužáci ze základní školy si zatím mohli popovídat o různých profesích a seznámit se podrobněji s tím,
jaký význam pro společnost přinášejí. Prohlédli jsme si také
celou knihovnu a prolistovali spoustou knížek. Všem se tato
návštěva líbila a určitě se sem ještě vrátíme i v budoucnu.
Žáci 1. stupně ZŠ (3., 4. a 5. ročníku) se pravidelně zúčastňují
v rámci výuky Tv plaveckého výcviku, který se koná v krytém
bazénu v Náchodě. Pro některé z nich je to první seznámení
s vodními sporty v jejich životě.
A co nás ještě v nejbližší době čeká? Připravujeme se na dětský
karneval, zúčastníme se dopravní soutěže, anebo uvidíme koncert skupiny Tensing z Jaroměře.
Ředitelství PrŠ, ZŠ a MŠ Josefa Zemana, Náchod na detašovaném pracovišti v Josefově, vyhlašuje ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 pro děti se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami.
Zápis se bude konat na detašovaném pracovišti školy (ZŠ Josefov, Komenského 392), dne 04.04.2018 od 12.00 do 15.00
hod.
Mgr. Alžběta Macková, učitelka PrŠ, ZŠ a MŠ J. Zemana, Náchod (detašované pracoviště Josefov)
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Poděkování za divoké koně
Nejstarší plemeno koní, divoký kůň z Exmooru neboli exmoorský
pony, pomáhá v ptačím parku s údržbou porostu tak, aby se v
něm líbilo lučním ptákům a dalším živočichům.

O návratu divokých koní do České republiky a na Josefovské louky
(teprve jedno ze tří míst v Česku, kde se tito koně popásají) už
bylo napsáno dost. Avšak málo se ví o tom, kdo za tím vším stojí.
Berte tedy prosím následující příspěvek jako poděkování těm, bez
nichž by se tato zoologická kuriozita v Josefově neobjevila (podle
některých vědeckých názorů se skutečně jedná o původní divoké evropské koně, kteří izolovaně v anglickém hornatém Exmooru přežili
vyhubení divokých koní na evropské pevnině, pozn. autora).
Na prvním místě stojí spolky a organizace. Začněme progresivními ochránci přírody z organizace Česká krajina v čele s Daliborem
Dostálem a Miloňem Jirků. Těm se totiž podařil husarský kousek,
tedy převoz prvního stáda „exmoorů“ do České republiky přes
horu byrokratických problémů. Koně v ptačím parku jsou zapůjčeni právě od nich. V závěsu pak stojí Česká společnost ornitologic-

ká, zřizovatel ptačího parku a ČSOP JARO Jaroměř, jehož členové
za pomoci řady dobrovolníků (např. mladých ochránců přírody
Puštíků z Jaroměře nebo studentů náchodského Jiráskova gymnázia) stavěli dlouhé týdny ve dne a někdy i v noci ohrady v těch
nejméně přívětivých podmínkách začátku ledna – tedy za silného
větru v zasněžených močálech ptačího parku.
Dostatečně velkou plochu pro pastvinu jsme vytvořili hlavně díky
ochotě vlastníků i uživatelů pozemků. Ne všechny parcely jsou totiž již ve vlastnictví ornitologů. Maximálně vstříc nám vyšla rodina
Petra Kalhouse, která nám umožnila jejich pozemky pro pastvu využívat. I Biskupství Královéhradecké, sice po několikaletém vyjednávání, svolilo k využívání jejich pozemků k pastvě. V neposlední
řadě to byli zemědělci Jaroslav Erban st. a Jaroslav Erban ml., kteří
přenechali pozemky, o které se léta starali, pro divoké koně.
Celý projekt ptačího parku by bez nadsázky nebyl možný bez
ochoty celého úřednického aparátu Městského úřadu Jaroměře
od starosty Jiřího Klepsy po jednotlivá pracoviště odborů výstavby, majetku města, a hlavně životního prostředí. Nejsme si jistí,
jestli bychom se jinde v republice setkali při podobném záměru
s takovou nadstandartní ochotou, vstřícností a pochopením pro
moderní územní ochranu přírody.
Poděkování patří všem, kteří dlouhodobě podporují ptačí park
a přispívají na výkup pozemků. Pomoc při akcích pro veřejnost se
také nikdy nezdráhají poskytnout Ochránci památek pevnosti Josefov Ravelin XIV. a Středisko Pevnost Josefov. Nakonec musíme
vyjádřit vděk za dosavadní bezproblémový pobyt divokých koní
všem návštěvníkům parku, kteří dodržují dohodnutá pravidla: nepokouší se koně krmit a drží své psí miláčky na vodítku.
Samotné zavedení pastvy koní na Josefovských loukách bylo financováno Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
Za Českou společnost ornitologickou, Břeněk Michálek

P oz vá n ky
Výbor Svazu důchodců ČR, MO Jaroměř, zve své členy na schůzku, která se bude konat dne 20. 3. 2018 ve 13.00 hod. ve velké
zasedací místnosti městského úřadu.
Program:
1. Beseda s příslušníky Městské policie.
2. Administrativní záležitosti.
3. Různé.

Za výbor Svazu důchodců, Kolář Ivan

ZÁJEZD do Prahy, který se bude konat dne 26. 4. 2018
Program zájezdu:
• Návštěva Petřína a zrcadlového bludiště,
• Strahovský klášter – knihovna,
• Loreta – prohlídka s průvodcem,
• areál Pražského hradu a jeho zahrad – volná prohlídka,
• večeře.
Jízdní řád
(odjezd):
		

06.45 hod. – poliklinika.,
07.00 hod. nádraží ČD (předpokláda-		
ný návrat do 20.00 hod.).

Cena zájezdu:
		

členové SD MO Jaroměř		
senioři – nečlenové		

10

V ceně zájezdu je přeprava, vstupné a večeře. V ceně není zahrnuto vstupné na Petřínskou věž.
Přihlásit se na zájezd a uhradit cenu zájezdu je možné 7. 3. 2018
v době od 17.00 do 17.30 hod. v DPS (Josefa Šímy) a 20. 3. 2018 při
schůzce na MÚ. Po uvedených termínech bude možno se přihlásit
na telefon 732 474 035. Členové SD mají přednost. Při výběru zájezdu je potřebné zvážit svůj zdravotní stav a kondici.

450 Kč		
500 Kč

2018
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Umě l ec k á k o l o nie B a s t ion IV
Ne za p o mí n ej m e n a s v ůj d lu h přírod ě
Nejen láska k umění a snaha o udržování tradic jsou pojítky, která
náš spolek drží pohromadě – své nezastupitelné místo má v našich myslích také příroda a její ochrana.
Příroda je štědrou životadárkyní a s lidským pokolením má neuvěřitelnou trpělivost. Člověčí dluh vůči ní je rok od roku větší, a proto
bychom se rádi zasadili o to, aby jí každý – v rámci svých možností
– alespoň něco málo vracel.
Pokud 3. března navštívíte hradeckou kavárnu NãPLAVKA, rádi
vás přivítáme na vernisáži výstavy, kde budete moci obdivovat některá díla umělců z našeho spolku, kteří se zapojili do projektu BE
SEA. Všechna díla se ponesou v duchu propojení s přírodou a oceány, na jejichž ochranu půjde veškerý výtěžek z jejich prodeje. BE
SEA je poměrně novým projektem, ale jsme velmi rádi, že díky naší
člence Anně Milerové se na něm může podílet i náš spolek.
Další příležitost, jak udělat něco málo pro přírodu, bude skýtat
drobná výprava 10. března, kterou organizuje pan Břeněk Michálek (zastupující Ptačí park Josefovské louky). V tomto jarním dni se
pokusíme co nejlépe „poklidit“ josefovské louky. Místo, z něhož
budeme vyrážet, včas upřesníme na našem Facebooku, případně
nás pro podrobnosti kontaktujte na e-mailové adrese bastioniv.
josefov@gmail.com. Prosíme všechny, kterým jejich okolí není
lhostejné, aby si na sebe vzali pracovní oblečení a v 9 hodin 10.
března rozšířili naše řady přírodomilců. Odměnou vám bude pobyt na čerstvém vzduchu, milá společnost, ale především – hřejivý
pocit z dobře vykonané práce. Věnujme přírodě alespoň částečku
péče, kterou dopřává ona nám.
V duchu přírody a slovanských folklorních tradic se ponesou i le-

tošní čarodějné dílničky, které pro malé i velké pořádá naše členka
Terézia Kalinayová, všestranně nadaná textilní výtvarnice. První z
nich budete moci navštívit v posledním březnovém týdnu. Za využití přírodního materiálu – vlny a textilu – si budete moci vyrobit
věneček pro divoženku nebo studánkovou vílu, případně masku
pro vodníčka či raráška. Všechny výrobky se vám pak budou velmi
hodit na Josefovském čarování 30. dubna. Při dalších setkáních
bude možné vyzkoušet si batikování závoje nebo sukně. Materiál,
šicí stroj a lektorka budou k dispozici za drobný příspěvek. Dílničky
budou probíhat v 1. patře kasáren Bastionu IV.
Šikovnost svých rukou si však pod vedením Terézie Kalinayové
můžete vyzkoušet každý čtvrtek na kroužku Textilních řemesel,
který probíhá rovněž na Bastionu IV. Líbí se vám paličkování, předení, plstění, tkaní či jiná textilní technika? Pak si najděte čas každý čtvrtek od 16:30 do 18:00. První návštěva je zdarma, další pak
dle vybraného kurzu. Máte-li zájem zúčastnit se, pošlete e-mail na
adresu kalinayova@pevnostjosefov.cz nebo zavolejte na číslo 721
901 106, aby pro vás mohl být připraven zkušební materiál.
Nechcete-li se do dění našeho spolku zapojovat aktivně nebo vás
žádná z výše uvedených akcí nezaujala, navštivte nás alespoň 30.
března v 19 hodin. Na vernisáži výstavy spojené s autorským čtením se nám představí pan Radek Fridrich, děčínský básník, publicista, překladatel, pedagog a tvůrce působivých koláží, který za
svou literární tvorbu dokonce získal prestižní ocenění Magnesia
Litera.
Začíná jaro a příroda se probouzí k životu. Probuďte se také…
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Karlová

Tur n a j v t ro j ko vém ma riá š i
V sobotu 3. února 2018 se v jaroměřské restauraci Růžovka uskutečnilo čtvrté – poslední kolo mariášové soutěže O pohár starosty města Jaroměře pro rok 2017.
Čtvrtého kola se zúčastnilo 25 hráčů převážně z Jaroměře, nejvzdálenější účastník přicestoval z Turnova. Po pěti hodinách zajímavých sehrávek zvítězil Josef Dušek, na druhém místě skončil
František Dvořák (Jaroměře). Další pořadí: 3. Zdeněk Perlík (Žireč), 4. Miloš Kořínek (Dvůr Králové n. L.), 5. Jan Šoška (Trutnov),
6. Zdeněk Texl (Turnov), 7. Miroslav Pospíšil, 8. Josef Zilvar (oba
Kuks), 9. Milan Voborník, 10. Bohumil Vašíček (oba Jaroměř),
11. Karel Dvořák (Šestajovice), 12. Bohumil Mochan (Jaroměř),
13. Ladislav Tykal (Dvůr Králové n. L.), 14. Ladislav Beran, 15. Viktor Vich (oba Jaroměř). Z hráčů Jaroměře se mezi prvních dvacet
ještě dostali na 16. místě Karel Hašek, na 18. Rudolf Ptáček a na
20. Jaroslav Fiala. V celkovém hodnocení soutěže O pohár starosty města Jaroměře pro rok 2017 obsadili hráči z Jaroměře prvních
šest míst.
Na prvním místě se umístil a pohár starosty získal Josef Dušek se
ziskem 71 bodů. Další v pořadí byl na 2. František Dvořák 64 b.,
3.Milan Voborník 55 b., 4. Zdeněk Novotný 54 b., 5. Viktor Vich 54
b., 6. Bohumil Vašíček 46 b., 7. Zdeněk Perlík 45 b., 8. Karel Dvořák 43 b., 9. Lubomír Derne 38 b., 10. Ladislav Tykal 38 b., 11. Miloš
Kořínek 37 b., 12. Jan Vít 36 b., 13. Jaroslav Fiala 35 b., 14. Jaroslav
Martinec 32 b. a 15. Ladislav Beran 29 b. Další hráči z Jaroměře se
umístili následovně na 17. místěJiří Poslt 29 b., na 18. Bohumil Mochan 27 b. a na 25. Karel Prokeš 16 b.

Pořadatelé turnaje děkují za celý rok 2017 tradičním sponzorům
MÚ Jaroměř, pekárně Beas Choustníkovo Hradiště a restauraci
Růžovka, personálu restaurace za výbornou obsluhu i obědy, hráčům za účast a soutěžení ve sportovním duchu. Ocenění zaslouží
též bezchybný výpočetní servis pana Karla Glose.
Příští první kolo (pro rok 2018) této už mnohaleté soutěže se uskuteční v sobotu 10. března 2018 opět v restauraci Růžovka v Jaroměři.
Za spolek Trojka Josef Dušek
Spolek TROJKA a restaurace Růžovka v Jaroměři zve všechny na
TURNAJ V TROJKOVÉM MARIÁŠI O pohár starosty města Jaroměře. Hraje se trojkový mariáš na čtyři hodinová kola.

		

1. kolo

Kdy: 		

sobota, 10. březen 2018

Prezentace:		
		
1. kolo
		
2. kolo
		
Oběd
		
3. kolo
		
4. kolo

10.30 – 10.50 hod.
11.00 – 12.00 hod.
12.10 – 13.10 hod.
13.15 – 13.45 hod.
13.50 – 14.50 hod.
15.00 – 16.00 hod.

Ukončení turnaje a vyhlášení výsledků v 16.15 hod. Více informací na telefonu 732 632 712, e-mail: josef.dusek44@seznam.cz. V
roce 2018 se uskuteční 4 soutěžní kola. Další termín bude 14. dubna, termíny podzimních kol budou upřesněny.
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Kdo byl Emerich Rath?
Před 105 roky, dne 24. března 1913 se v Krkonoších konal 8.
ročník padesátikilometrového mistrovského závodu v běhu
na lyžích, při kterém tragicky zahynuli Bohumil Hanč a jeho
přítel Václav Vrbata. Co se vlastně ten den stalo?
Na startu bylo celkem
šest závodníků, 4 Češi
(mezi nimi i Emerich
Rath) a 2 Němci. Hanč
se zúčastnil především
proto, aby nezvítězil
některý z Němců. Teplé předjarní počasí, při
kterém závodníci vyjeli
ráno v 7:10 hod. od Labské boudy v košilích,
bez čepic a rukavic, se
však v průběhu závodu začalo zhoršovat.
Nejprve začalo pršet a
pak se výrazně ochladilo. V ledovém dešti postupně ze závodu odstoupili, až na Hanče,
všichni zbývající lyžaři. Hanč netušil, že již jede jen on sám. Traťovým komisařům se bohužel nepodařilo v silné vichřici máváním ani voláním zastavit. Na Zlatém návrší mrazem vyčerpaný
Hanč potkává svého přítele Vrbatu, který mu dává svůj kabát
a čepici. Hanč se v předpokládaných časech na kontrolních bodech neobjevuje, a tak se ho z Labské boudy vydali hledat Rath
a Jarolímek, každý jiným směrem. Emerich Rath našel Hanče
v mlze pod Zlatým návrším ležícího, vysíleného, ale stále ještě
živého. Podařilo se mu ho odtáhnout jej asi půl kilometru směrem k Labské boudě, ale na další cestu už sám neměl sílu. Posadil ho proto k tyči a vyrazil pro pomoc do Labské boudy. Hanče
pak společnými silami do Labské boudy dopravili, ale následné oživovací pokusy už byly marné. Podchlazený a vyčerpaný
Hanč zemřel na selhání srdce. Vrbata byl nalezen mrtev až

o den později mezi Harrachovými kameny a Zlatým návrším.
Emerich Rath se narodil 5. listopadu 1883 v Praze. V roce 1887
se celá Rathova rodina přestěhovala do Broumova, kde v roce
1896 dostal darem od svého kamaráda první lyže. V červnu
roku 1912 se žení v Berlíně, v dubnu 1914 se pak odstěhoval do
Prahy, kde si otevřel obchod se sportovními potřebami. Byl na
tehdejší dobu všestranným sportovcem, největší jeho láskou
ale bylo lyžování. Závodil v Čechách i v cizině, všude měl spousty přátel. Po únoru 1948 o svůj obchod v Praze přišel, strávil
dokonce i rok ve vězení za smyšlenou propagaci západního života. V roce 1956 natáčel režisér Čeněk Duba film Synové hor.
Postavu Emericha Ratha v něm hrál Otakar Brousek. Kdo se
však ve filmu snaží s nasazením vlastního života Hanče zachránit, se divák nedozví. Při premiéře filmu, kterou Rath se svými
přáteli sledoval, jen se slzami v očích řekl: „Tak to vůbec nebylo…“
V roce 1960 vážně onemocněl, nějakou dobu žil u svého bratrance Jana Ratha v Broumově, od kterého po neshodách po
čase odešel. V Broumově, kde kdysi budil obdiv svým lyžařským uměním, nyní bez zájmu všech spal po lavičkách a myl
se v kašně na náměstí. To samozřejmě neuniklo pozornosti
tehdejšího MNV a SNB. 11. srpna 1962 byl na příkaz převezen
do Domova důchodců do Stárkova. Emerich Rath zde doběhl
svůj poslední závod o čtyři měsíce později 21. prosince 1962.
Bylo mu 79 let. V roce 2003 byla Emerichu Rathovi v Broumově
– Olivětíně v Soukenické ulici, na domě, kde prožil své dětství,
odhalena pamětní deska. Pasáž v Praze, ve které měl kdysi svůj
obchod se sportovními potřebami, se dnes jmenuje „Rathova
pasáž“.
Až kdokoli z Vás půjde v Krkonoších okolo památníku Hanče
a Vrbaty, nechť krátce vzpomene i na někdy neprávem opomíjeného Emericha Ratha.
Zdroj – vlastní archív, internet a se souhlasem
Petr HNYK: Emerich Rath, olympionik a první lyžař na Broumovsku, Rodným krajem 55, 2017, s. 15-19.
Text upravil a foto pořídil – Jindřich Polák

L e to š n í m a so p us t n í oh léd n ut í

Stalo se již tradicí, že Základní umělecká škola F. A. Šporka
v Jaroměři na začátku postní doby navštěvuje Domov sv. Josefa s hudebně-dramatickým pásmem v duchu doby minulé
týkající se tradic Masopustu, proložené lidovými písničkami.
„Velevážená paní, my jsme se k Vám přišli ptáti, smíme-li dnes
u Vás radost rozdávati, jestli mi povolení dáte a feruli mi podáte,
hned naše muzikanty a maškary uhlídáte!“
„Masopustní průvode, rádi vás tu vidíme a od srdce vám slíbíme: od nás povolení máte, vždyť radost rozdáváte. Též díky za
vybraný obnos, pro náš Domov to bude přínos. Koupíme za něj
rehabilitační pomůcky. Ať se vám u nás líbí – a jdeme si hrát…“
zaznělo na úvod hudebně dramatického pásma.
Masopustní ohlédnutí v menším vydání, než tomu bylo v úterý
13. února v ulicích Jaroměře, proběhl ve vestibulu Domova sv.
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Josefa i Domě sv. Damiána. Přivedli s sebou i koně, velblouda
a žirafu v jednom a také medvěda, který vynikal v tanci mazurky. I sám nositel jména tamní umělecké školy – hrabě František Antonín Špork, přijal pozvání. A nepřišli, jako každoročně, s prázdnou. Přinesli nakažlivě dobrou náladu, zákusky pro
všechny klienty (dokonce i na diabetiky mysleli) a ještě pokladničky s vybraným obnosem 5.318 Kč.
Za podporu letošního "Masopustního průvodu v Jaroměři"
a masopustního ohlédnutí v DSJ v Žirči děkujeme panu řediteli
Vlastimilu Kovářovi, učitelkám Jarce Holasové, Janě Kovářové
a těmto sponzorům: Řeznictví Uhlíř, Jaroměř; Johnova pekárna, Josefov; Cukrárna Vilma, Dvůr Králové nad Labem a spolek
Pronáměstí Jaroměř.
Jitka Holcová, fundraising a PR
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V P r a z e o c en i l i s t a ros t y Ja roměřs ka

V sobotu 20. ledna 2018 Senát Parlamentu ČR v Praze ocenil
dlouholeté starosty obcí na Jaroměřsku.

Na podzim v roce 2018, kdy si připomínáme již 100 let od založení samostatného československého státu, se budou konat
volby do obecních zastupitelstev. A právě aktivní starostové
obcí nebo měst se ve veřejnosti těší největší důvěře obyvatel,
jak potvrzují průzkumy.
Nejvyšší zákonodárný sbor v ČR – Senát Parlamentu ČR – si váží
poctivé a záslužné i nezastupitelné práce starostů a starostek
České republiky, zejména těch, kteří požívají u svých spoluobčanů dlouhodobé přízně v obcích a městech ČR.
A tak z iniciativy Jiřího Šestáka, Ph.D., místopředsedy Senátu
Parlamentu České republiky, se již v sobotu 30. 9. 2017 uskutečnilo první setkání s mnoha starosty ČR. Druhé setkání se starosty se konalo v sobotu 20. ledna 2018 od 13. hodiny v Hlavním
sále Senátu PČR ve Valdštejnském paláci v Praze 1. Této záslužné akce se zúčastnilo 80 starostů a starostek z celé České republiky. Každý pozvaný si mohl vzít s sebou jednu osobu, takže
v sále bylo více jak 160 osob, kromě zástupců médií a politiků.
Setkání bylo určeno starostům, kteří vykonávají funkci nepřetržitě od roku 1997 a déle. Z Jaroměřska byli pozváni, pokud je
nám známo, čtyři starostové, a to Josef Karel, starosta Velichovek, a Josef Jelínek, starosta Heřmanic nad Labem, kteří se ale
setkání nezúčastnili. Naopak pozvání přijali a setkání se zúčastnili pan Jaroslav Cejnar s manželkou Mgr. Alenou Cejnarovou
z obce Šestajovice u Jaroměře, který jako neuvolněný starosta
působí ve funkci od roku 1991 dosud, a starostka obce Jasenná
na Jaroměřsku, paní Ing. Jitka Slezáková, která pracuje 28. rokem na plný úvazek s plným osobním nasazením, což mohu dobře posoudit jako bývalý kronikář obce Jasenná na Jaroměřsku.
Ing. Jitka Slezáková úspěšně starostuje od svého zvolení, od 6.
prosince 1990 dosud, tedy již 28. rokem, sedmým volebním obdobím zcela nepřetržitě. Patří k nejdéle působícím starostům
nejen na Náchodsku, ale i v Královéhradeckém kraji.
Její dlouholetá poctivá, užitečná, záslužná a úspěšná práce
pro blaho obce Jasenná na Náchodsku neunikla pozornosti ani
nadřízeným státním organům. Oprávněně a po zásluze v sobotu dne 20. ledna 2018, obdržela paní Jitka Slezáková, starostka
obce Jasenná, pamětní list Senátu Parlamentu České republiky
– Serve et fidelis civitatis (Věrně sloužím obci) spolu s upřímným poděkováním za dlouholetou službu svým spoluobčanům.
Listinu vlastnoručně podepsali Milan Štěch, předseda Senátu, a
Jiří Šesták, místopředseda Senátu.
Toto uznání přichází v pravou chvíli, protože stále činorodá

Ing. Jitka Slezáková, která svá nejlepší léta (od svých 27 let)
věnuje blahu svých spoluobčanů v naší Jasenné, se zjara 2018
dožívá 55 let. Její přátelé si připomínají, že se narodila v první
jarní den 21. března 1963 v porodnici v Jaroměři družstevním
rolníkům, paní Libuši rozené Tučkové a Ladislavu Součkovým
z Jasenné čp. 6. Jako bývalý kronikář obce a regionální historik
mohu popravdě konstatovat, že je to v historii mé rodné obce
Jasenná na Jaroměřsku nejen vůbec první žena coby starostka,
ale i vysokoškolsky vzdělaná ekonomka, která si vede ze všech
starostů a manažerů obce dosud nejúspěšněji. Jasenští občané
si ji váží pro její příkladně lidské a charakterové vlastnosti, pro
její moudrost, vstřícnost, neobyčejnou pracovitost a smysl pro
odpovědnost. Proto si ji volí do čela obce, kde již 28. rokem se
jí, ve spolupráci s 15členným zastupitelstvem a 5člennou obecní
radou, podařilo výrazně a významně zlepšit prostředí pro život
občanů a rozmnožit obecní majetek. Starostka se také snaží
o dobré mezilidské vztahy, sousedskou soudržnost a pospolitost, spřátelování všech generací žijících v Jasenné. Do dalších
let ji přejeme hodně Božího požehnaní, zdraví a pracovní elán.
Děkujeme jí za vše, co vykonala pro blahobyt svých spoluobčanů, a je toho skutečně mnoho. Její jméno bylo právem zařazeno
do prestižní biografické encyklopedie osobností Oxford Encyclopedia – 4. vydání Encyklopedie osobností Slovenské a České
republiky (listopad 2016).
PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř, 14. 2. 2018

13

Kultura

BŘEZEN

Umí te si př ed st a v it 19 t un med u?

Pohromadě asi ne, že? Ale přesně tolik medu, a ještě o 407 kg Jaroměřské včelařství letos slaví 150 let od založení prvního
víc, nanosily loni včely jejich chovatelům z Jaroměřska.
spolku, jak jste se již mohli dočíst v předchozích číslech ZpraToto, a ještě mnoho dalších zajímavostí o své činnosti se dozvěděli včelaři na své výroční schůzi ZO Českého svazu včelařů, z.s., Jaroměř. Počet členů spolku loni poprvé po dlouhých
letech opět překročil stovku a v Jaroměři a okolních obcích nyní
máme 104 včelařů, kteří celkem mají na svých zahradách 1227
úlů plných včel. Patříme tak k jedné z nejzavčelenějších oblastí
v našem kraji, což má svá neocenitelná pozitiva pro naši přírodu,
kde má včela medonosná svůj nezastupitelný význam. Počet zájemců o chov včel v poslední době neustále roste, a to také znamená, že pro zdejší obyvatele roste nabídka koupě originálních
medů přímo z místa, což je to nejlepší, co můžete udělat pro
sebe i pro zdejší krajinu.
Naštěstí také díky činnosti zdejšího včelařského spolku, který
své členy zejména pravidelně informuje o povinnostech a doporučeních vydávaných ústředím ČSV nebo veterinární správou
a také disciplinovanosti včelařů, se nám v posledních letech vyhýbají pohromy v podobě nemocí a škůdců včel. Také uplynulý
rok si včelaři mohli odškrtnout jako bezproblémový a nezbývá
než doufat, že to ještě dlouho vydrží.

vodaje. A taktéž jste se dočetli o různých akcích k tomu pořádaných i pro veřejnost. Doplňujeme, že se můžete těšit také na
včelařskou výstavu, která bude zahájena 17. dubna 2018 v Městském muzeu a potrvá přes celé léto a v jejím průběhu se také
dozvíte mnohé o využití medu a včelích produktů na přednášce
MUDr. R. Hubače, známého lékaře a včelaře v jednom. Termín
bude včas oznámen.
Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří včelařům pomáhají
v jejich činnosti. Ať už podporou finanční nebo jinou. Dík patří
zejména Městu Jaroměř, obcím Jasenná, Rasošky, Rychnovek,
Velichovky, Zaloňov, Hotelu K-Triumf Velichovky, společnostem
Kimberly-Clark, Agro CS Česká Skalice, Agro Jaroměř, Beas Energy, Opravárenství Rasošky, Uniagro Zaloňov a ZOD Rasošky.
No a samozřejmě všem včelařům, kteří se aktivně podílejí na
dalším zvelebování prostředí pro chov včel a samozřejmě i jejich zákazníkům, mlsalům medu a obyvatelům Jaroměřska, kteří
si uvědomují, že nákupem medu od místních včelařů pomáhají i vlastnímu životnímu prostředí a rozvoji chovu včel v místní
krásné krajině.
Ing. Václav Jirka

Z e m ř el Zd en ěk Hov orka ( 193 4 –2 0 18 )

Zesnulý byl úředník, dispečer, amatérský herec, divadelní reži- V letech 1979–2007 jako divadelní režisér nastudoval deset insér, dramatik, spisovatel, prozaik, historik divadla v Jaroměři, scenací. V roce 1979 jeho první režií byla náročná hra Romaina
amatérský malíř. Z. Hovorka zemřel ve věku nedožitých 84 let. Rollanda Hra o lásce a smrti (1979), historické drama z epilogu
* 7. únor 1934, Rasošky u Jaroměř
+ 12. leden 2018, Hradec Králové
Od května 1934 trvale žil v Jaroměři, kde se uplatnil v kulturním
životě jako amatérský herec a divadelní režisér i dramatik a historik
ochotnického divadla DS Vrchlický
v letech 1951–1993 v Jaroměři.
V Divadelním souboru Vrchlický
působil od roku 1951 jako herec
58let. Pro svůj nesporný herecký
talent byl obsazován do velkých
rolí. Už jako devatenáctiletý vytvořil titulní roli Radúze v Zeyerově Radúzovi a Mahuleně (1953) za režijního vedení dr. Fr.
Černého. Další rolí byl Student Jan v Jiráskově Kolébce s Naďou
Urbánkovou (XXX. Jiráskův Hronov, 1960), Polixenes s Luďkem
Munzarem v Shakespearově Zimní pohádce, Francek v Mrštíkových Maryše, prof. Higgins v Pygmalionu, Karandyšev v Ostrovského Bez věna s Antonií Hegerlíkovou , ve Frimlově Králi
tuláků vytvořil vynikající titulní roli básníka a bohéma Fr. Villona,
v Lehárově Zemi úsměvů poručíka Gustava s Járou Pospíšilem,
A. Doodleho v Benešově Uličnici, hlavní roli Fr. Kmocha ve hře
se zpěvy Kolíne, Kolíne i poručíka Champlatreux v Mamzelle
Nitouche, Ramón v Casanově dramatu Dům se sedmi balkóny.
Na jevišti vytvořil Hovorka přes 70 postav našeho i světového
repertoáru. Získal několik hereckých ocenění i ocenění za režii.
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Velké francouzské revoluce (1789–1794). Uplatnil se i jako dramatik, a to v detektivce Poslední šance (1980) premiéra 1983,
úspěšná komedie Pamfilo a spol. (1981), v hororové komedii
Dům posedlých (1984) dosud neprovedené, Hippokratově přísaze (1986, premiéra v r. 1987) a v Darmošlapkách, aneb repete,
hoši (premiéra 2006, DS Vrchlický Jaroměř). Posledními režiemi
bylo drama: E. O. Neilla Farma pod jilmy (2005) a drama A. Casony Dům se sedmi balkony (2007), zaujal profesionály i diváky.
Z. Hovorka se představil v prosinci 1997 jako prozaik knížkou
Jaroměřský meteorit, cenný především vzpomínkami z dětství
a mladosti na jaroměřské figurky. Druhou rozsáhlejší knihou
jsou memoáry Kde jsme doma, aneb Jak se v Jaroměři dělalo
divadlo 1951–1993 (2004, 275 s.). Výborná je jeho znalost jaroměřských divadelních reálií a osobností jaroměřské divadelní
scény. Z. Hovorka miloval poezii a napsal tři sbírky básní Zahrada snů (1965), Úlitba (1970) a Všem mým láskám (1978). Oblíbil
si též malování olejem na plátno pro vlastní potěšení. Jako herec se rozloučil s jaroměřským jevištěm hlavní postavou ve hře
A. Casony Stromy umírají vstoje v roce 1993. Josefovu věnoval
scénář k 200. výročí přejmenování pevnosti Ples na Josefov, dne
12. června 1993. Jako divadelník se řídil Vojanovým heslem „Být
připraven, toť vše!“. Z. Hovorka patří do galerie jaroměřských
významných tvořivých amatérských herců a divadelních režisérů, dramatiků i historiků ochotnického divadla. V roce 2010 obdržel nejvyšší vyznamenání pro amatérského divadelníka – Zlatý
odznak J. K. Tyla. Odešel v něm skvělý herec, režisér a dramatik.
Text: PhDr. Jiří UHLÍŘ V Jaroměři, 14. ledna 2018
Kresba: akad. malíř Jiří Škopek
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Velký úspěch jaroměřských odchovanců
Zimní Olympiáda dětí a mládeže 2018 – Pardubický kraj – 28. 1. až
2. 2. 2018.
„Když v prosinci loňského
roku přišla od Českého svazu
tanečního sportu do taneční
školy TAK DANCE KROK nominace tanečního páru Františka
Koláčného a Daniely Častvajové, cítil jsem obrovskou radost
a závazek zároveň“ uvádí majitel a trenér taneční školy
TAK DANCE KROK v jedné
osobě Tomáš Chmel.
František a Daniela patří k odchovancům taneční školy
a oba bydlí v Jaroměři. I díky
podpoře Města Jaroměř
a Města Hradec Králové si
doslova vytančili na poslední
chvíli nominaci ziskem vyšší výkonnostní třídy. Tančí od svých 8 let
a tanec je provází od té doby na každém kroku. Dosáhli nejednoho
úspěchu, spoustu medailových umístění a v neposlední řadě také
titul Mistrů ČR HOBBY DANCE ve Svazu učitelů tance ČR.
František s Danielou, oba věková kategorie Junioři 2 (do 15 let),
byli společně se svým trenérem Tomášem Chmelem nominování na Zimní Olympiádu dětí a mládeže 2018, kdy se po dlouhých
5 letech tento sport na olympiádu vrátil. Společně s námi zde reprezentovali mladí sportovci i v disciplínách snowboarding, alpské
disciplíny, akrobatické lyžování, lední hokej, krasobruslení, běžecké disciplíny, rychlobruslení, biatlon, lyžařský orientační běh, ale
také například šachy.
Olympiáda dětí a mládeže České republiky (ODM) je republiková
soutěž krajských reprezentací v kategoriích mladších a starších
žáků a žákyň. Sportovcům navozuje atmosféru opravdových
olympijských her. Mladí účastníci nejsou ochuzeni o zapálení

olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, soužití v olympijské
vesnici nebo složení olympijské přísahy. ODM je projektem Českého olympijského výboru, který si ke spolupráci vybírá jako pořadatele jednotlivé kraje. Olympiády se odehrávají v dvouletých
cyklech a střídá se jejich letní a zimní podoba. První ročník (letní)
olympiády proběhl v roce 2003.
Tento 3členný tým reprezentoval Královehradecký kraj jako jediný tým sportovního tance. Celkem se soutěže v tanečním sportu
účastnily všechny kraje a tudíž 14 nejlepších tanečních párů z celé
ČR, včetně členů Národního reprezentačního týmu ČSTS. V tom
případě byla kvalita soutěže zaručena. Vše přenášela v přímém
přenosu ČT SPORT, a tak si na své přišli i diváci u televizních obrazovek, kteří neměli tu možnost účastnit se osobně.
Konečné umístění našeho týmu bylo 12. místo, kdy jsme porazili
Karlovarský a Ústecký kraj. Tento výsledek byl nad očekávání, jelikož přeci jen zisk nové výkonnostní třídy byl u tohoto páru na poslední chvíli. Do celkového hodnocení krajů jsme přispěli 3 body.
Výsledek Olympiády dětí a mládeže celkově můžete shlédnout na
odkazu https://odm.olympic.cz/2018/sporty. Z výsledků vyplývá,
že Královehradecký kraj se umístil celkově, po sečtení 80 disciplín,
na konečném 6. místě se 176 body a na první Liberecký kraj nám
scházelo 50 bodů. V případě součtu medailí 10 zlatých, 12 stříbrných a 4 bronzových je třeba konstatovat, že jsme jako Královehradecký kraj byl velmi silným soupeřem ostatním krajům.
Závěrem je třeba poděkovat organizátorům a sice Pardubickému
kraji, Českému olympijskému výboru, všem členům výprav a v našem případě celému Královehradeckému kraji, včetně šéfovi výpravy p. Tomáši Záviskému a jeho týmu za skvělý průběh, skvělé
zážitky na sportovištích i v olympijském městečku.
Duchem celé olympiády bylo zcela jistě poskytnout dětem zázemí
pro jejich sport a ukázat jim cestu, motivaci na jejich další sportovní vývoj. Kdo ví, třeba se s někým z nich potkáme na jedné z velkých olympiád, vždyť spousta sportovců právě na těchto olympiádách začínala svou hvězdnou sportovní kariéru.
Tomáš Chmel, TAK DANCE KROK

J ar o měřsk á P ros t F a in L ig a f irem 2 01 8
3. k ol o
V neděli 11. 2. 2018 se uskutečnilo v jaroměřské hale ASVAJ již
3. kolo 12. ročníku halové fotbalové ligy firem.
Toto 3. kolo bylo ve znamení velmi napínavých, ale férových soubojů, neboť se již začíná rýsovat pořadí týmů pro finálový turnaj.

Odpolední skupinu „C“ (1. liga) vyhrál možná trochu překvapivě,
ale naprosto zaslouženě tým MANN FILTER. Druhé místo obsadil
tým PL Servis. Na třetím místě se umístil tým STAVHAUS, následovaný čtvrtým týmem v pořadí AGRO CS. Poslední místo ve skupině
obsadil BISON TEAM.

Skupina „A“ (2. liga) měla svého jasného lídra, a tím byl tým VENEZIA, který neztratil ani bod. Druhé místo obsadil tým Kamila Macha, následovaný týmem HAUK. Čtvrté místo ve skupině obsadil
mladý tým Skaličan a na posledním místě skončil tým JUTA, který
se na turnaj bohužel nedostavil a všechny jeho zápasy mu tak byly
kontumovány.

Poslední skupinu „D“ (1. liga) vyhrál tým PROST. Druhé místo obsadil tým DD HAUS, který jako nováček bude letos bojovat o místa nejvyšší. Na třetím místě skončil tým Autoprofi&Matějovský
a čtvrté místo obsadil tým Kimberly Clark „A“. Páté místo v této
skupině obsadil tým Primátor, pro který to byl dnes hodně těžký
turnaj.

Skupina „B“ (2. liga) byla naopak extrémně vyrovnaná, a to od
prvního po páté místo. Vítězství nakonec obsadil tým Kimberly
Clark „B“, následovaný týmem Karsit. Třetí místo obsadil tým E-Fyzio, následovaný čtvrtým v pořadí, týmem AAA Palety. Poslední
místo obsadil tým PROFIMARKET.

Termíny dalších turnajů Jaroměřské PROST FAIN LIGY firem 2018
jsou: 5. kolo: 24. 2. 2018 – sobota (finálový turnaj).
Jiří Lebedinský
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Florbalisté si v play-off Národní ligy budou vybírat
V této sezóně se nám zatím velmi daří! TJ Sokol Jaroměř se
sice play-off v uplynulých sezónách účastnil, nikdy jsme však
nebyli v první čtveřici, která si postupně od 1. místa volí soupeře z 5. - 8. příčky.
Tentokrát se nám však tuto pozici podařilo zajistit již dvě kola
před koncem základní části! Otázkou však je, ze které pozice si soupeře budeme vybírat. V době psaní článku jsme totiž sice na 2. příčce jen dva body za vedoucími Wizards, které
můžeme ohrozit, stejně tak se ale přes nás mohou přehnat
zbývající dva celky, čelo tabulky je totiž velmi vyrovnané. Jistě ale díky umístění ve vrcholné skupince víme, že první dva
zápasy play-off si užijeme v domácím prostředí! Těšit se tak
můžete na představení v hale ASVAJ u Gymnázia, kde se čtvrtfinále odehraje v sobotu 3. 3. od 19:00 a v neděli 4. 3. od 15:00.
V případě, že nebude po zápasech na venkovní půdě o postupujícím rozhodnuto, odehraje se páté rozhodující utkání opět
v Jaroměři, a to ve středu 14. 3. od 19:00 hod.
Soupeř je však zatím neznámý, ale touto dobou ho již jistě
najdete na našich facebookových stránkách TJ Sokol Jaroměř
– florbal či na www.florbaljaromer.cz. Krom rekordního výsledku v základní části budeme chtít překonat i své maximum

v play-off, ve kterém se nám zatím nepodařilo přejít přes
čtvrtfinále.
Přijďte nás v této snaze podpořit přímo do haly! ;-)
Karel Hašek

J ar o měřsk á h o k ejka

Florbalový turnaj pro žáky speciálních škol Královéhradeckého kraje.

Dne 25. ledna 2018 se uskutečnil již 7. ročník florbalového
turnaje pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením
„Jaroměřská hokejka“, který pořádá Dětský domov, Základní
škola speciální a Praktická škola, Jaroměř. Akce se tradičně
konala ve sportovní hale areálu ASVAJ v Jaroměři, kterou si
každý z účastníků chválí pro skvělé zázemí.
V našem kraji a širokém okolí je tento druh turnaje ojedinělý
zejména proto, že pro tuto cílovou skupinu je pořádáno mini-
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mum sportovních akcí. Akce byla rozdělena do dvou částí: samotný turnaj a dovednostní soutěže, které jsou uzpůsobeny
tak, aby je mohl zvládnout každý účastník vzhledem ke svým
schopnostem a dovednostem.
V letošním roce jsme byli svědky rekordního počtu účastníků i přihlášených speciálních škol z celého kraje. Síly jsme
si poměřili s těmito školami: Mateřská škola, Základní škola
a Střední škola Daneta, s.r.o.; Základní škola a Praktická škola,
Dvůr Králové n. L.; Základní škola, Dobruška; Mateřská škola,
Základní škola a Praktická škola, Trutnov; Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod; Speciální základní škola Augustina Bartoše, Úpice; MŠ, Speciální
základní škola a Praktická škola Hradec Králové (dva týmy)
a samozřejmě pořadatelský tým Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř. Dohromady tvořilo
všechny týmy neuvěřitelných 64 dětí. Letošním vítězem se
stala škola z Trutnova před Hradcem Králové „A“ a týmem
Danety Hradec Králové.
Tato výjimečná akce by se nikdy nemohla realizovat bez finanční i morální pomoci Města Jaroměře, skvělých sportovců
a zároveň pedagogů, kteří věnují svůj čas dětem a vedou je
ke sportu i přes jejich postižení, které jim v žádném případě
nebylo překážkou ke skvělým výkonům. Pevně věříme, že budou i další ročníky tohoto turnaje a my se na ně už dnes moc
těšíme.
Za DD, ZŠSp, PŠ Jaroměř, Mgr. Zijad Asad – pořadatel
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Z historie

Bř e z en
m ě s í c pln ý h i st orický ch ud á los t í

Měsíc březen je v historii naší země, a dokonce i našeho města, plný historických událostí.
7. března 1850 se v Hodoníně narodil první prezident Československé republiky Tomáš G. Masaryk, jehož narození je tohoto roku
o to významnější, že si letos připomínáme také sto let od založení prvního Československého státu. Krátce o jeho životě – Masaryk
pocházel z chudých poměrů,
ale i přesto studoval v Brně a ve
Vídni. Po vzniku české univerzity
v Praze byl roku 1882 jmenován
profesorem filosofie. Založil a redigoval měsíčník Athenaeum, inicioval Ottův slovník naučný a do
veřejného života vstoupil svou kritikou tzv. Rukopisů.
Hájil české země a požadoval pro ně větší autonomii. Ve snaze
kultivovat české politické myšlení se Masaryk začal zabývat dějinami. Navázal tak na koncept Františka Palackého a přemýšlel o historickém poslání českého národa.
Svých styků, znalostí a zkušeností Masaryk vyžil i při svých
četných cestách na západ Evropy. Při jedné své cestě se již
nemohl vrátit, protože na něj byl v Rakousku-Uhersku vydán
zatykač. Obeslal české krajany po světe, získal jejich podporu
a v červnu 1915 v Ženevě poprvé veřejně vyhlásil požadavek
samostatného státu.
Zpráva o revoluci v Praze a vzniku Československa dne 28. října
1918 zastihla Masaryka ještě v Americe, stejně jako zpráva o
jeho zvolení prezidentem. Na tento post Masaryk abdikoval až
v roce 1935, ze zdravotních důvodů. Zemřel 14. září 1937 a jeho
pohřeb byl velkou národní manifestací za svobodu a demokracii.

městě u tří řek píše toto: „Osudného 15. března 1939 jsem se
s bratrem Honzou probudil dříve než jindy, protože z rozhlasu
šla naplno znovu a znovu výzva prezidenta Háchy, aby nebyl kladen odpor německé branné moci, která zabírala zbytek českých
zemí. Maminka přemáhala pláč.“
Na 15. březen vzpomíná také bývalá učitelka základní školy
Na Ostrově, paní Emilie Fassati, která píše: „Bylo studené ráno
a vzbudil nás rachot německých vojenských aut. U vrat zazvonil
německý voják, prosil o vodu a stěžoval si, že Hitler vyhlásil mobilizaci a oni nejsou na cestu vybaveni. Je také málo známé, že hranice Protektorátu Čech a Moravy se nás tvrdě dotýkala. Vesnice
Heřmanice, Zaloňov, Běluň a další byly zabrané a tvořili hranici.
Do Dvora Králové jsme tak vlastně jezdili přes Německo."

28. března 1592 se narodil Jan Amos Komenský, biskup Jednoty
bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. Během svého života si získal renomé především jako
pedagog, zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou,
sám sepisoval učebnice. Je považován za zakladatele moderní
pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů. Jako nekatolík byl nucen od roku 1682 působit v exilu, jeho literární odkaz
je však i tak obsáhlý a různorodý. Konec svého života strávil
v holandském Amsterdamu, kde se konečně mohl v klidu a pohodlí věnovat svým pracím. Umírá po dlouhých zdravotních
problémech 15. listopadu 1670. Je pohřben v Naardenu.
Jak vidíte, březen je opravdu bohatý na historické události. Nelze je všechny podrobně popsat tak, jak by si zasloužily – na to
by nám nestačil jeden celý Zpravodaj, důležité je si je alespoň
připomenout, aby neupadly v zapomnění.
Fotografie:

15. března 1939 obsadila německá vojska Čechy, Moravu a Slezsko. V důsledku této okupace bylo obsazené území anektováno a byl zřízen autonomní stát Protektorát Čechy a Morava.
Německo tak porušilo Mnichovskou dohodu, kterou samo
30. září 1938 uzavřelo. František Černý k tomu ve své knize Ve

1. Tomáš G. Masaryk, zdroj: www.wikipedia.org
2. Říšské vojáky zachytil Oldřich Šustil, zdroj: Černý František, Ve městě u tří řek, 1. vydání. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2005. 288 s.
3. Fotografie a citáty J. A. Komenského, zdroj: www.denik.cz,
28. 3. 2012
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Z historie

BŘEZEN

Jaroměřské figurky. 5. díl. Josef Hrůša, řečený Sedmilhář nebo pan Perpetum.
„Já jsem Hrůša Péépi, kdo mě nepozná, je sléépy,“ bylo jeho
oblíbené rčení, když se někdy někomu představoval.
Kdo jej znal, dá mi jistě za pravdu, že do kapitol o figurkách
patří i tento pomenší, podsaditý filuta, který byl většinou k vidění s rybářským náčiním na cestě ke slepým ramenům Labe
pod sv. Trojicí. Byl bezzubý, měl široká ústa a při chůzi byl nakloněný k jedné straně. Mluvil dutě a hlučně, patrně proto, že
byl nahluchlý a při řeči silně zadrhával, a tak ze sebe vyrážel
první slabiky s velkou razancí. Mluvil tak nahlas, až ho slyšela
celá ulice. Tehdy bydlel vedle fotbalového hřiště v domě pana
Fouska v Růžové ulici.
Znal jsem ho velmi dobře a mohl bych o něm vyprávět celé hodiny. Učil se u mého děda, mistra obuvnického Františka Hovorky, ševcem a z jeho někdejšího vyprávění vím, že to nebyl
zrovna přičinlivý žák. Dělalo mu potíže např. zatlouct floky jeden vedle druhého (malé dřevěné kolíčky k uchycení podrážek
bot), hodně se mu lámaly, anebo se často pořezal knejpem.
Jeho celoživotní láskou zůstávaly ryby, proto u verpánku dlouho nevydržel a už jako učeň za nimi s prutem utíkal. Děda před
jeho úniky zavíral oči, protože byl sám po celý život náruživý
rybář. „Pa…pááne mi…mistr, ja…jáá bych…“ Děda ho nenechal domluvit, protože věděl, že chce k rybám. Jenom řekl: „No
tak dobře Josífku, běž, ale to bylo naposled!“ Nebylo. Později
chodil Josífek „svého mistra“ v nemoci často navštěvovat. Měl
ho rád, jako děda jeho.
„Chc…ceš ka…kaápříka ho…hochu?“ Nejednou jsem s ním
byl pod sv. Trojicí u. O Vánocích nám vždy dával kapra (pokud
nějakého chytil). Také nám tvrdil, že u Trojice viděl jaroměřského vodníka Kví...Kvííčeru. „Seděl na vr...vrbě a bafal z či…
čibuku. Vůbec neé…byl zelenej. Naopak moc mu to slušelo, měl
bílou košili, u krku motýlka a krásný fialový kabátek. Asi ho šil Erben (mistr krejčovský v naší Růžové ulici). Co o nich píšou, jsou
samý kecy. Kluci věřte, ani jsem se nebál, že mě stáhne pod vodu,
dokonce mně dal bafnout z čibuku, strašně mu smrděl. Von ne.
Snad jen stojatou vodou, ve slepejch neproudí, a pak rybama, no,
ty mně nesmrdí, ale voní. Už jsem to hlásil starostoj, že má v revíru hastrmana. Slíbil, že tam pošle městskýho policajta. To je co?
Jaroměř – to není jenom věnný město českejch královen, ale má
taky i svýho tá...trmana! Snad tohle zapíšou do městský kroniky,
abych se v ní aspoň jednou vobjevil!“ Takhle nějak nám sděloval
svoje zážitky.
Své neúspěchy v rybaření sváděl právě na tohoto zeleného mužíčka „Kvíčeru“, třeba že je „nachcípanej“, sedí na vrbě, hlasitě chrchlá a tím mu plaší ryby. Řekl mu prý, ať jde do postele
a on, že je studená voda a nastydl by ještě víc. „Blbec. Jak může
bejt vodníkoj zima ve vodě? Ale až bude sníh a mráz, tak ho pro
jistotu vemu k sobě domů.“ A dál pokračoval: „Docela jsem se
s Kvíííčerou skamarádil, až jsme si tykali. Někdy jsem s ním mluvil
v rejmovačkách a von se pak po mně vopičil. Považte. Chtěl si na
břehu udělat malinkatej záhonek, aby měly jeho ryby co do tlamy. Byla tam špatná, nehnojená půda, ale von měl dobrý srce.“
Tyto báchorky vyprávěl všude. Zajímavé bylo, že je nikdy nepopletl, patrně proto, že je měl naučené, aby měly zdání pravdy.
Rádi jsme je poslouchali.
Hrůša byl také úspěšný „vynálezce“. Ve 20. století existovaly
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předpovědi počasí z moudrostí lidových pranostik, mající s přírodou své zkušenosti (rosnička, mlhy, rosa, hvězdy atd.) a nebyly tak jednoznačné jako dnes. Hrůša uměl, jak tvrdil, hádat
počasí ze sklenice kávy nebo z rozpuštěného másla. Hádal,
jestli se narodí holka nebo kluk, podle večera, kdy bylo dítě
počato. Cvičil blechy, protože měl vlastní bleší cirkus. Rovněž
také uměl bezdotykově získat z kozy mléko s ovocnou příchutí.
Ale v čem byl jako vynálezce úspěšný? Pro ty, kteří trpí dmutím břicha, vynalezl tlumič třesku a rozhodl se, že ho věnuje
Jaroměři a dá „Javůrkoj, má se taky co vohánět, tak ať si ho prodává“, Javůrek a syn, prodejna zbraní, byla známá jaroměřská
firma, která sídlila tuším v dnešní Husově třídě v místě Pizzerie.
„Vyzkouším ho ale nejdřív na Frantoj Šejnohoj, von ho potřebuje
nejvíc.“ Jenže pak přišel s tím, že se Franta vztekal a vzal na
něho hůl.
Byl také velký „sportsmanem“. Holedbal se a vynášel až do
nebes, že v mládí jako horolezec zdolal nejhůř pokořitelného
obra „kh..ká dvoj...dvojku“. Všichni mu to prý přáli jen „Hi...
Hillary záviděl“ (Edmund Hillary, slavný novozélandský horolezec). To všechno si v řídkém vzduchu vylhal, vyblouznil a snad
i vysnil. Vždyť neopustil tenhle sedmilhář ani základní tábor –
Jaroměř, kde si v poklidu lovil ty své „kcha..příky“.
V té době se hlásil i do pěveckého sdružení „Jaromír“, jako
zpěvák tenorového partu. „Do dneška nevím, proč mě nevzali.“
Tenhle filuta také tvrdil, že sestrojil „Perpetum mobile“, a to
tak přesvědčivě, že jsme mu i trošku věřili. Pracoval na něm téměř celý život a pořád nemohl najít způsob, jak snížit nebo úplně odstranit možnost zabíjení, atentátů, převratů, ničení, válek, bratrovražd a nastolení diktatury proletariátu. Chtěl, aby
sloužil lidstvu k dobrému. „Dřív jim ho nedám, aby se nezničilo,
až se mně todle podaří, a až tam dám jiný hejblata, vohromím
svět, až si sedne na pr…l.“ Čekali jsme na ten zázrak několik desítek let, ale pak si ho tenhle chlapík se šklebem od ucha k uchu
vzal sobecky do hrobu.
Všechno jsem si poctivě zapisoval a hodně z toho i pamatoval,
protože to byly hlášky jako z Dikobrazu (už jako kluk jsem měl
„pamatováka“, což se mně vyplatilo později v divadle k naučení a pamatování textů).
Na naši otázku, kolik dnes chytil kaprů, odpověděl: „Dn…dnes
je...jen sa...samý zlaátý ry...rybičky.“ Jak nepřát tomuto mudrlantu, sedmilháři a dobrotisku ty zlaté nebeské, které mu nebyly dány u nás na zemi?
Zdeněk Hovorka

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.

2018

Církevní okénko

Sl ovo f a r á ř ky Hus ov a s b oru

Vážení spoluobčané,
masopustní reje utichly a my jsme vstoupili do postního období, které by nás pozvolna mělo dovést až k Velikonocům. Je to
období sice pohyblivé, ale snadno určitelné. Souvisí s lunárním
cyklem. Jakmile vstoupí měsíc do prvního úplňku po jarním slunovratu, hned první následující neděle je Božím hodem velikonočním. Od toho počínaje 6 neděl nazpět se počíná Popeleční
středou postní období. Půst končí Velikonoční nedělí, nikoliv Pašijovým týdnem, tedy trvá faktu 46 dní.
Velikonoce jsou ústředními svátky všech křesťanů a jejich síla
spočívá ve smrti, vzkříšení a oslavení Ježíše Krista. Období, které
tomu předchází je časem k obnovenému chápání křesťanského
života jako velkého putování do domu Otcova. Začíná se tedy
Popeleční středou – sypáním popela na hlavu (symbol pokání,
ale též upamatování se na to, že jsme jen prach a v prach se navrátíme) s výzvou: „Obraťte se a věřte evangeliu. Bůh není žádný
mrzout, ani tvrďas či mstivý neřkuli lhostejný, takový jako bychom
možná na jeho místě byli my sami. On je Otec, s velkým „O“. Je
původce lásky. Na výsost milosrdný a laskavý.“ Od Něho nás však
dělí nedůvěra a snaha dosáhnout štěstí a naplnění života vlastními silami. A to je ten hřích, ta bariéra v přijímání a odmítání jeho
lásky. Postní období má své osvědčené prostředky, jak ten vztah

napravit. Zejména je to modlitba, kterou se sblížíme s Bohem a s
ním pak přezkoumáme a probereme všechno důležité v našem
životě. Pak je to i půst. Řekneme-li půst, pak většině z nás hned
naskočí odepření si jídla. Jenže to nemusí být jen jídlo. Může to
být i zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě postradatelné,
zbytečné, co nás spoutává. Skrze půst dáváme ve svém životě
větší prostor nejen Bohu, ale i možnost více poznat sami sebe.
Dalším prostředkem je činění dobra. Čeho se postem vzdáme,
tím můžeme obohatit ty, kdo to potřebují. To znamená dávat
sebe, svůj čas, zájem, trpělivost, i hmotné prostředky těm, kdo
to potřebují. Mít starost o staré, nemocné a postižené lidi, mít
otevřené srdce i uši pro malomyslné, bezradné a zoufalé. Konat dobro už je i tehdy, když s druhými sdílíme čas a pozornost,
radost i bolest. A nakonec posledním prostředkem je smíření.
Umět udělat první krok k obnovení dobrých vztahů s druhým,
ale znamená to také vyměnit zlo za spásu. Jak je z toho vidět,
postní období může být důležité nejen pro věřící, ale i pro nevěřící, protože vede k vlastní vnitřní očistě. Dává dostatek času,
aby člověk prověřoval svoje svědomí, dal si do pořádku vztahy
a tím i sám pro sebe nabyl dobrý a radostný pocit, že je tu na
světě potřebný.
Pokojné postní dny přeje nám všem, farářka Mgr. Alena Fabiánová

Bohoslužby

Ř í m sk o kat o lická c írk e v – Jar o mě ř
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
		

08.00 hod. (kaple děkanství)
17.00 hod.
08.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod. (kostel sv. Mikuláše)
(dle rozpisu na vývěsce)
08.30 hod. (kostel sv. Mikuláše)
10.15 hod. (Velichovky)

Více informací na www.jaromer.farnost.cz.
C í rk ev ad v e n t is t ů s e dmé h o d n e
Bohoslužby se konají každou sobotu Na Karlově:
09.00 - 10.30 hod.
10.45 - 11. 30 hod.
13.00 - 14.00 hod.

Studium Bible
Kázání Božího slova
Odpolední program

C í rk ev če s ko s lo v e nsk á h usitsk á Jar o mě ř
pondělí
úterý
		
neděle

14.00 hod. DD Černožice
9–15 hod. úřední den
15 hod. biblická hodina
10.00 hod. (modlitebna)

Informace na www.husitijaromer.estranky.cz, mail husbor777@
email.cz, tf. na farářku Mgr. A. Fabiánovou 737 847 864.

Ří m s k ok a t ol i c k á c í rk ev – J os ef ov
neděle
		
		
středa
pátek

08.00 hod. (Jasenná, kostel)
09.00 hod. (Josefov, kostel –
během mše dětská školka)
17.00 hod. (fara Duškova 77)
17.00 hod. (fara Duškova 77)

Každou 2. neděli v měsíci se koná dětská rytmická mše. 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 od 14. hod.).
Kontakt 731 402 211, mail farnost.josefov@gmail.cz, web
www.farnostjosefov.cz
Čes k obra t rs k á c í rk ev ev a n gel i c k á
pondělí
		
středa
		
pátek
neděle
		
		

14.00 hod. (posezení nad biblí
v Černožicích)
18.15 hod. (biblická hodina –
sudý týden)
17.00 hod. (Biblický kroužek)
09.00 hod. (Semonice)
11.00 hod. (2. a 4. neděle Jř)
škola pro děti v Semonicích

Jednou za měsíc ve čtvrtek od 19.00 hod. se konají Modlitby
se zpěvy z Taizé.
Kontakt na faráře R. Žárského – 491 110 175, 604 149 841. Více
informací na www.semonice.evangnet.cz.
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M i ch a l D a v i d v ys t oupí v Jos ef ov ě

Michal David zahájí premiéru open air koncertů ve Svojšicích,
následovat bude pevnostní město Josefov.
Michal David se poprvé ve své
historii vydává na koncerty
pod širým nebem. Koncerty
jsou naplánovány v období od
1. června do 15. září. Pro první
a zároveň zahajovací koncert
celého Allianz open air turné
pořadatelé vybrali areál ve
Svojšicích u Pardubic, následovat bude Josefov u Jaroměře. Fanoušci nejznámějšího českého hitmakera se
mohou těšit na zbrusu nově
vyladěný program speciálně
pro venkovní koncerty a také
na mimořádného hosta – Markétu Konvičkovou. Východočeské zastávky zpestří svou afterparty DJ Pavel Cejnar.
Pro Michala Davida je open air tour premiérou, protože nikdy
podobné turné neabsolvoval. Na koncertech se představí nová
kapela KVATRO, kterou Michal David poprvé představil na koncertě ve Foru Karlín v listopadu 2017. Tato kapela bude dopro-
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vázet Michala Davida na všech venkovních koncertech. Michal
David se svým týmem připravil nový program, kde se také můžete těšit na zpěvačku Markétu Konvičkovou. Třiadvacetiletá
rodačka z Třince v roce 2010 byla oceněna Českým slavíkem
jako objev roku. Pod jasnou oblohou nás čeká skloubení krásy
s hvězdnými hity Michala Davida na jednom jevišti. Cílem tour
je navštívit především menší města v České Republice.
První zastávkou Allianz open air tour Michala Davida budou
Svojšice u Pardubic. 1. června bude zahájena Allianz tour 2018.
A start to bude stylový. Kromě skvělé atmosféry v průběhu celého večera bude pro všechny připravena afterparty s DJ Pavlem Cejnarem, která odstartuje ihned po skončení koncertu
Michala Davida. Pro návštěvníky bude připraveno bohaté občerstvení. Cena vstupenky bude 490,-, která je na stání. V areálu však můžete využít k sezení lavičky či si vzít deku a sednout si
na trávu do vyvýšených prostor, které najdete v areálu. Východočeské zastávky celé tour produkuje agentura Máša agency,
která druhý den, tedy v sobotu 2. června, přiveze Michala Davida do Josefova u Jaroměře, kde na návštěvníky čeká stejně
bohatý program jako ve Svojšicích, takže i s afterparty DJ Pavla
Cejnara.
Předprodej vstupenek probíhá v sítích Ticketportal.
Těšíme se na vás.
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Kalendárium

3. března
Vzhůru do divočiny
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

15. březen
SPV 2018 – vernisáž výstavy
17.30 hod.
Wenkeův dům
Pořádá: Spolek Podkrkonošských výtvarníků Trutnov a Městské muzeum v Jaroměři

10. březen
Úklid josefovských luk
9.00 hod.
Josefovské louky
Pořádá: ČSO

16. březen
Večer pro dobrou věc
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: David Novotný

10. březen
Mezinárodní den žen
18.00 hod.
Sokol Jezbiny
Pořádá: ZO KSČM
11. březen
Sněhová královna: Tajemství ohně
a ledu – kinoklub
15.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
12. březen
Zahradnictví: Dezertér – kinoklub
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS
13. březen
Sedláčkovo kvarteto
19.00 hod.
Městské divadlo – Malý sál
Pořádá: MKS

23. březen
Jak to bývá u medvědů
16.30 hod.
Městské divadlo – Učebna „Suterén“
Pořádá: LD Maminy Jaroměř
24. březen
Zamilovaný sukničkář
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

17. března
XVI. ročník divadelního plesu – Z pohádky do pohádky
20.00 hod.
Důstojnická beseda Josefov
Pořádá: MKS

25. březen
O Zubejdě Solimánské
13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
Pořádá: LS BOĎI Jaroměř

18. března
Oslava svátku Josefa
14.00 hod.
Josefov
Pořádá: Klub přátel Josefova

27. březen
Zahradnictví: Nápadník – kinoklub
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: MKS

20. březen
Benefiční koncert Pavla Šporcla
19.00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořádá: Domov sv. Josefa v Žirči

30. března
Vernisáž výstavy Radka Fridricha
19.00 hod.
Bastion IV
Pořádá: Umělecká kolonie Bastion IV

22. březen
Drobné památky v krajině Jaroměřska
17.30 hod.
Městského muzea v Jaroměři
Pořádá: NPÚ Josefov a Měst. muzeum Jř

31. března
Pomlázková zábava
17.00 hod.
TJ Sokol Jezbiny
Pořádá: SDH Semonice

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

Stomatologická pohotovost – 08.00-10.00 hod.
03.03. a 04.03.
MUDr. Olga Záplatová
Husovo nám. 36
Česká Skalice
491 452 447
10.03. a 11.03.
MDDr. Šárka Šejvlová
Husova 931
Jaroměř
491 812 944

17.03. a 18.03.

24.03. a 25.03.

DDS. Abosaleh Ahmad Amin

MUDr. Petr Kalfus

Velký Třebešov 118

Česká 50

Velký Třebešov

Jaroměř

491 453 272

491 815 077

30.03.
DDS. Abosaleh Ahmad Amin
Velký Třebešov 118
Velký Třebešov
491 453 272
31.03. a 01.04.
MUDr. Ludmila Chrástková
Dr. E. Beneše 191
Jaroměř
491 812 160
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Do Náchoda za zvířátky, panenkami i maškarami
Za poznáním osudů sourozenců Čapkových a novinkami v (cyklo)turistice.
Jak jde dohromady jedna
z nejznámějších uměleckých
rodin první republiky a veletrh cestovního ruchu? U příležitosti 100. výročí vzniku
Československa a 80 let od
úmrtí Karla Čapka bude letošní 19. ročník Infotouru a cykloturistiky věnován také životu
sourozenců Čapkových.
Ve dnech 9. a 10. března 2018
se do královéhradeckého ALDISU můžete vydat hned za
několika zážitky. Načerpáte
novinky z oblasti cykloturistiky, jednotlivých tuzemských i zahraničních destinací, ochutnat či zakoupit regionální dobroty
a užít si bohatý doprovodný program. Celý veletrh je přístupný
ZDARMA pro širokou veřejnost. Letošní specialitou je konference o rodině Čapkových pod názvem Čapek – Karel, Josef
a Helena, život a tvorba. Ta se uskuteční 9. března 2018 od
10:30 do 15:00 hod.
Jednotlivým sourozencům se zde budou ve svých příspěvcích
věnovat kunsthistorička Pavla Pečínková, pedagožka Jindra
Juklíčková s hercem, překladatelem a teatrologem Hasanem
Zahirovičem. Zvláštní prostor bude poskytnut také projektu
Čapek, který uskutečnila Branka o.p.s., za finanční podpory
Královéhradeckého kraje a spolupráce obcí a měst spojených
s životem Čapkových. Kristina Váňová z Památníku Karla Čapka
přiblíží autorovy pobyty v letním sídle ve Strži, během nichž

vznikala známá alegorie Válka s mloky, divadelní hra Bílá nemoc a další.
Pokud se z časových důvodů nebudete moci konference zúčastnit, nevadí. Po oba dva dny bude na stánku Kladského pomezí k dispozici skládací mapa, která vás životem sourozenců
Čapkových v Královéhradeckém kraji provede. Navíc v ní obdržíte i řadu tipů na zajímavé výlety v místech, kde Karel, Josef
a Helena pobývali. Více se o projektu Čapek dozvíte také na
zbrusu nových webových stránkách www.karelcapek.cz
TIP na závěr: Na letošní léto pro vás chystáme Festival zážitků.
Chcete-li být připraveni, přijďte si na stánek Kladského pomezí
pro Katalog Festivalu zážitků. Máte se totiž na co těšit...
Jiří Švanda

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
oslavíme tradičně taneční zábavou
v sobotu 10. března 2018 od 18.00 hodin
v sále Sokola Jezbiny
K tanci a poslechu hraje oblíbené duo "OK STYL".
-------------------------- odvoz zajištěn ------------------------Kulturní vložka.
Malý dárek všem účastnicím.
Vstupné: 70 Kč
Srdečně zve ZO KSČM

Akce na březen 2018 v Královských věnných městech
Dvůr Králové nad Labem
K LEPŠÍM ZÍTŘKŮM
1. 2. – 25. 3. 2018
www.muzeumdk.cz

Mělník
VELIKONOČNÍ JARMARK
31. 3. 2018
www.svetlonoska.cz

DNY R. A. DVORSKÉHO
13., 23. a 24. 3. 2018
www.hankuv-dum.cz

Nový Bydžov
VELIKONOČNÍ JARMARK V JIRÁSKOVĚ
DIVADLE
24. 3. 2018
www.jiraskovodivadlo.cz

Hradec Králové
INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA
9. a 10. 3. 2018
www. infotourhk.cz
Chrudim
VELIKONOČNÍ JARMARK NA RESSELOVĚ NÁMĚSTÍ
24. 3. 2018
www.chrudimsobe.cz
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Trutnov
JAZZINEC
únor–duben 2018
www.jazzinec.cz
VYNÁŠENÍ SMRTKY – VÍTÁNÍ JARA
18. 3. 2018
www.uffo.cz

Polička
ZBYŠEK SION – OBRAZY ZE STUDENTSKÝCH LET
3. 2. – 15. 4. 2018
Centrum Bohuslava Martinů
Vysoké Mýto
JARNÍ KUJEBÁCKÝ JARMARK
24. 3. 2018
www.vysoke-myto.cz
ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
24. 3. 2018
www.kct.vmyto.cz

Více informací na www.vennamesta.cz
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Re gi on á ln í muzeum v Ná ch od ě

Móda za časů protektorátu.
Do 29. dubna 2018 mohou návštěvníci ve výstavní síni (roh Zámecké a Tyršovy ulice) zhlédnout výstavu, která je zavede o několik desetiletí zpět a pokusí se jim přiblížit, co se nosilo a jaké
oděvy byly moderní v nelehké protektorátní době. K vidění je
např. luxusní persiánový kožich, kožešinové límce s hlavičkami
lišek a další dámské a pánské šaty. Nechybí ani doma šité či
přešívané oblečení, boty z náhražkových materiálů a mnoho
dalšího. Otevřeno denně mimo pondělí 9-12, 13-17 hod.

Stálá expozice muzea Dějiny Náchoda a Náchodska.
Stálá expozice Regionálního muzea v Náchodě mapuje dějiny
náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevů života pravěkých lidí až po současnost. Otevřeno denně mimo
pondělí 9-12, 13-17 hodin. Organizované výpravy lze objednat
na tel. čísle 491 433 722 nebo na e-mailu expozice@muzeumnachod.cz.

Osudové osmičky 20. století v dějinách Náchoda.
Do budovy stálé expozice Regionálního muzea srdečně zveme
zájemce k návštěvě výstavy Osudové osmičky 20. století v dějinách Náchoda. Výstava mapuje nejdůležitější milníky našich
dějin zakončené osmičkou (1918, 1938, 1948 a 1968), mapuje
události, k nimž v naší vlasti a na Náchodsku došlo a díky desítkám trojrozměrných předmětů, z nichž některé jsou prezentovány zcela poprvé, připomíná návštěvníkům pohnuté události
20. století. Výstava potrvá do 11. listopadu 2018.

Velikonoce v muzeu
Regionální muzeum v Náchodě si vás dovoluje pozvat na tvořivou dílnu Velikonoce v muzeu. Vyzkoušet si zde můžete různé
techniky zdobení vajíček, pletení pomlázky a jiné aktivity.
Kdy: 24. 3. 2017 od 9.00 do 15.00 hodin. Kde: v přednáškové
místnosti muzea. 1. patro Staré radnice (čp. 1) na Masarykově náměstí v Náchodě. Vstupné: 35 Kč. Požadavky: přineste si
s sebou vyfouknutá vajíčka.

Pevnost Dobrošov
Rozestavěná dělostřelecká tvrz, součást čs. pohraničního
opevnění z let 1935-1938 s prohlídkou rozsáhlého podzemí.
Součástí je i výstava Čs. armáda 1. republiky v miniatuře umístěná ve výstavní síni provozního areálu před pevností. V březnu je možnost prohlídky ve všední dny, a to POUZE na objednávku s dostatečným předstihem, přičemž minimální počet
zájemců o návštěvu pevnosti je pět osob. Návštěvu pevnosti
lze objednat na tel. čísle 724 120 498, či elektronicky pevnost.
dobrosov@seznam.cz

Hronov
Velikonoční dílna v Rodném domku Aloise Jiráska. Regionální
muzeum v Náchodě Vás zve na velikonoční dílnu do Rodného
domku Aloise Jiráska. Návštěvníci si budou moci vyrobit různé
druhy velikonočních dekorací. Dílna bude otevřena ve dnech
17. 3. (sobota) a 18. 3. 2018 (neděle) od 9 do 15 hodin. Těšíme se
na Vaši návštěvu, všichni jste srdečně zváni.
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Ze vzpomínek volejbalistů na našeho kamaráda Ladislava
Lebó.
Láďa se jednoho říjnového dne roku 1966 potkal s dalším sportovcem, Standou Horákem, a dohodli se, že obnoví volejbal
v Jaroměři. Těmto dvěma nadšencům se podařilo shromáždit
kolektiv hráčů, který začal usilovat o dosažení úspěchů získaných v letech minulých.
Z Ládi se stala dominantní postava jak na hřišti, tak i mimo něj.
Na hřišti byl spolehlivým hráčem, tím pověstným jazýčkem na
vahách rozhodujících zápasy. Mimo hřiště byl velkým organizátorem života oddílu, obrovsky pracovitým člověkem. Láďa
byl prvním předsedou obnoveného oddílu volejbalu, dále trenérem mládeže a prvního družstva žen. Měl i zkoušky rozhodčího. Přes služby v zaměstnání se vždy dokázal dostavit na mistrovská utkání, třeba i taxíkem do Chrudimi na své náklady.
Po čtrnácti letech odešel z Jaroměře za zaměstnáním do Trutnova a stal se hráčem Janských Lázní. Přesto se do Jaroměře
každoročně rád vracel na turnaje, pokud mu stačily fyzické síly.
V roce 2010 při slavnostním otevření sportovní haly mu byl sta-

rostou města předán pamětní list za rozvoj sportu v Jaroměři.
Naposledy jsme Láďu viděli v Jaroměři při oslavách 50 let obnovení volejbalu v květnu 2016, kde byl oceněn jako zakládající
člen oddílu volejbalu.
Pak přišla ta smutná zpráva. Tak tedy sbohem kamaráde Láďo,
zaklepal jsi na nebeskou bránu. Budeme na tebe vzpomínat.
Pan Ladislav Lebó zemřel dne 18. ledna ve věku 74 let.
Volejbalisté Jiskry Jaroměř

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala pracovníkům České
pošty, konkrétně doručovatelům balíků v Jaroměři. Vykonávají svojí práce obětavě, svědomitě a tak, aby vše bylo co
nejpřijatelnější pro nás adresáty. Děkuji vám, pánové.
Kňourková L.

K o m i se p ro o b ř a d y a s la v n os t i
či nno st z a ro k 2 0 17

Tvé vlasy kvetou maminko,
tak jako jabloň z jara
a když se usměješ malinko
tak nejsi vůbec stará.

Milí spoluobčané,
rád bych Vás informoval o činnosti Komise pro obřady a slavnosti za uplynulý rok 2017. Naše ženy, členky komise, navštěvují naše starší spoluobčany, kteří se dožili 85 a více let
a s dárkovým balíčkem jim popřejí vše nejlepší do dalších let.
V loňském roce jsme jich navštívili 282. Dále vedeme v patrnosti manželské páry, které ve stávajícím roce oslavují zlatou
či diamantovou svatbu. Manželské páry uvědomíme a podle
dohody a možnosti je navštívíme doma nebo provedeme slavností obřad v naši obřadní síni. V loňském roce jsme vykonali
pět návštěv a jeden obřad při diamantové svatbě byl proveden
na MÚ. Někteří naši členové se podílejí i na obřadech uzavírání
manželství, kterých bylo v roce 2017 uzavřeno 56. A nakonec
to nejlepší a nejradostnější, vítání nových občánků do života.
Vítání občánků probíhá třikrát do roka a v loňském roce jsme
přivítali 57 novorozenců. Všem členkám této komise patří velké poděkování za obětavou práci pro společnost. Chtěl bych
upozornit rodiče nově narozených dětí, aby sledovali vyhlášené termíny vítání občánků jak ve Zpravodaji, tak na facebookových stránkách Města Jaroměř. Příští vítání se uskuteční
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26. května 2018 opět v obřadní síni Městského úřadu v Jaroměři. Dále žádám naše starší spoluobčany, aby vzali na vědomí, že
je naše pracovnice navštíví v den jejich narozenin, popřípadě
v nejbližším možném termínu s dárkovým balíčkem a za náš
městský úřad jim přijdou pogratulovat.
Myslíme na Vás milí přátelé a máme Vás rádi.
Se srdečným pozdravem „Krásné je žít“, předseda Komise pro
obřady a slavnosti,
Petr Pálka

Životní jubileum v lednu 2018 oslavili:
Novotná Zdenka		
Pultarová Tamara		
Kutnarová Zdeňka		
Malá Irča			
Paulusová Květa		
Šlejharová Milada		
Langpaul Karel			
Wagenknechtová Jiřina		
Janda Zděnek			
Veselka Josef			
Prokšová Miroslava		
Joneš Josef			

90 let
91 let
90 let
89 let
86 let
85 let
86 let
93 let
88 let
89let
97 let
86 let (prosinec)
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Pozvánka na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vážení rodiče,

dne 26. května 2018
se uskuteční vítání nových občánků města Jaroměře, na které jste
srdečně zváni.
Vítání se uskuteční v obřadní síni Městského úřadu v Jaroměři a proběhne v několika skupinkách. Proto žádáme rodiče dětí, kteří budou
mít zájem se této slavnostní události zúčastnit, aby si domluvili hodinu
buď osobně nebo na čísle tel. 491 847 242 – paní Jana Gajdošová nebo
491 847 241 – slečna Petra Wagenknechtová, odd. matriky, nejdéle do
23. května 2018.
Z tohoto setkání je pořizován videozáznam a fotografie.

Mě s t sk á k n i h o v n a Ja roměř

Vážení čtenáři a přátelé Městské knihovny Jaroměř,
březen – měsíc čtenářů – přináší, jak je dobrým zvykem, pestrou nabídku akcí na podporu čtenářské
gramotnosti:
Pondělí 5. března – Pobočka Zavadilka – 14:00 – Čtení na Zavadilce. Přijďte si poslechnout úryvek z knížky nebo povídku. Vybíráme pro Vás z nejlepších knih.
Úterý 6. března – Hlavní budova – 16:00 – Aktiv knihovníků obecních knihoven.
Středa 14. března – Hlavní budova – 17:30 – Zkoumání paranormálních jevů v Jaroměři a okolí – Zajímají
Vás záhady? Přijďte si poslechnout přednášku Zdeňka Marka, předsedy klubu záhad a tajemna Záblesk
z.s.

nejpozději do 25. května 2018.
V Noci s Andersenem, jejíž osmnáctý ročník letos připadne na pátek
23. března, si s účastníky pohádkového programu připomeneme 90. výročí vzniku knížky Povídání o pejskovi a kočičce.
V dětském oddělení proběhnou besedy pro družiny prvních tříd a besedy
pro mateřské školy. Zde si také můžete prohlédnout obrázky vytvořené
dětmi I. tříd ZŠ Na Ostrově na motivy pohádky Jakub a dvě stě dědečků.
Pobočku Josefov a pobočku Zavadilka navštíví děti z mateřských škol.
Aktuální informace o dění v knihovně naleznete na www.knihovnajaromer.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu,
Vaše knihovna, Martina Priharová

Pondělí 19. března – Pobočka Zavadilka – 14:00 –
Herní klub. Máme připravené stolní deskové hry pro
malé i velké. Zveme Vás na hráčské odpoledne.

V hlavní budově Městské knihovny Jaroměř je instalována interaktivní výstava „Svět podle Šaška“, která je prezentací u nás téměř neznámého, ve světě
však proslaveného ilustrátora a tvůrce obrazových
knih o světových metropolích – Miroslava Šaška.
Vyhlašujeme 35. ročník literární soutěže pro žáky
základních škol na téma „Mám rád…/mám ráda…“
Soutěž probíhá od 1. března do 25. května 2018.
Práce můžete odevzdat ve své základní škole nebo
v městské knihovně a na jejích pobočkách, a to
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Městské muzeum v Jaroměři vás zve...
SPV za dobu svého trvání představil svoji tvorbu na několika
desítkách společných i dílčích výstav u nás i v zahraničí. Výstavy
SPV se vyznačují svou pestrostí a hravou formou prezentace
vystavovaných děl.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 15. 3. od 17:30 ve
Wenkeově domě. Výstava potrvá do 6. dubna a bude otevřena
i o sobotách a svátcích.
Vstup na vernisáže je volný. Budeme se těšit na Vaši návštěvu!
Ctibor Košťál – SPV Trutnov a tým Městského muzea v Jaroměři

Loutkové divadlo Mam iny Jarom ě ř

LD Maminy vás srdečně zvou na premiéru pohádky z cyklu
KAŠPÁRKOVY VEČERNÍČKY PRO KLUKY A PRO HOLČIČKY.
Pátek 23. března 2018 v 16.30 hod., Městské divadlo – Učebna
„Suterén“. JAK TO BÝVÁ U MEDVĚDŮ. Začalo to v boudě budce a skončilo na cestě k babičce s plnou nůší koláčků. Tři známé
pohádky pro nejmenší diváky o medvědí rodině, ke které občas
přišel někdo na návštěvu. Vstupné: 25 Kč.
Po představení bude pro děti připravený výtvarný koutek, losování vstupenek, pohádkové stolní hry a možnost podívat se
za oponu. Vezmete-li dětem do divadla na přezutí bačkorky,
budou se cítit volněji a pohodlněji – zkrátka jako doma.

Jménem Národního památkového ústavu v Josefově a Městského muzea v Jaroměři si Vás dovolujeme pozvat na přednášku z cyklu “Mezi řádky”, která se bude konat ve čtvrtek
22. března 2018 od 17:30 v Městském muzeu v Jaroměři.
Přednášku s názvem “Drobné památky v krajině Jaroměřska”
prosloví Viktor Blažek: Drobné stavby – křížky, kapličky, zvoničky, smírčí kříže a sochy světců – můžeme potkat nejenom
při cestách v krajině, ale i ve městech a vesnicích. Za každou
památkou je ukrytý příběh vztahující se k danému místu. Zastavme se a vnímejme poselství, které v nich zanechali jejich
tvůrci. Drobné památky ve volné krajině jsou často ukazatelem
starých poutních cest i orientačním bodem a nesou informace
o paměti člověka a významných událostech minulosti.

Městské muzeum v Jaroměři a Spolek podkrkonošských výtvarníků si Vás dovolují pozvat na vernisáž jubilejní výstavy!
Spolek podkrkonošských výtvarníků Trutnov si v příštím roce
připomene 30 let od svého založení. Podmínkou členství ve
spolku nebylo nikdy výtvarné vzdělání ani výtvarný směr. Důležitá byla vždy chuť něco tvořit a zejména účastnit se spolkového života. V průběhu let se tu sešly profese jako malíř, fotograf, dřevořezbář, kamenosochař, keramik, krajkářka a další.
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SDH Jaroměř podporuje projekt RECYKLUJTE S HASIČI.
Odvezeme vaši nepotřebnou či nefunkční elektrotechniku např. pračku, lednici,
mrazák, televizi, rádio, aj... Dále vybíráme
i autobaterie
Nemusíte nikam jezdit, přijedeme až
k vám, stačí zavolat tel: 733 170 509,
Vašátko Karel

Dětský tábor v Hájem ství

Letní dětský tábor v Hájemství pořádá Víkend, z.s.
Kdy: 1. 7. – 14. 7. 2018
Kontakt: H. Kuželková, 777 980
009.
Informace: www.tabor.kuzelka.cz

„Podivuhodná dobrodružství
rodiny Smolíkovy“
Pro děti 2. až 9. tříd, cena 3 800 Kč
+ slevy.

2018
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Vš e ch n y c est y ved ou d o Semon ic

Již v lednu čeká na členy Osadního výboru Semonice každoroční nelehký úkol, a to naplánovat akce, které s podporou
Města Jaroměř v daném kalendářním roce uspořádají. To je
samozřejmě jen začátek celého procesu...
Následuje snaha zajistit pestrý a smysluplný program, a nakonec i hektické přípravy akce samotné. Tak se pojďme podívat,
co jsme si pro veřejnost připravili v tomto roce. A pokud nemáte při ruce diář, nevadí. O připravovaných akcích se dozvíte i na
webových stránkách města, stejně tak jako v přehledu akcí,
který každý měsíc přináší svým čtenářům Zpravodaj.
V sobotu 24. března 2018, tedy týden před Velikonocemi, proběhne již druhý ročník Vítání jara v Semonicích. Připomeneme
si tradice, které jsou s velikonočními svátky spojené. Návštěvníci budou mít možnost uplést si pomlázku, ozdobit vajíčka či
perníčky a připravit si velikonoční dekorace. Akce se bude konat od 15 hodin na faře vedle evangelického kostela.
S jarními měsíci je také spojena každoroční beseda s cestovatelem. Tentokrát Vás pozveme na Krétu. Beseda se bude konat
v dubnu, ale přesný termín ještě není stanoven.
Oslava svátku dětí připadne na poslední květnovou sobotu.
V tento den, tedy 26. května 2018, se prostor u hasičské zbrojnice promění v překážkovou dráhu, kde na děti bude čekat
řada her a soutěží. Program zpestří i loutková pohádka (BOĎI
Jaroměř) a výtvarná dílna.
Myslím, že podzimní oslavu sklizně již není třeba Vám, čtenářům Zpravodaje, představovat, protože o předchozích ročnících jste se na jeho stránkách mohli pravidelně dočíst. V letošním roce připravujeme již šestý ročník, a po všech těch
švestkách, jablkách, bramborách, medu a hruškách nás v tomto roce bude čekat Semonické dýňobraní. Budeme se těšit na

viděnou druhou zářijovou sobotu, tedy 8. září 2018.
Kalendářní rok ukončíme dne 2. prosince 2018 Mikulášskou besídkou a slavnostním rozsvícením vánočního stromu. Na děti
zde bude čekat i loutková pohádka (LD Maminy), výtvarná dílna a mikulášská nadílka.
Dovolte mi na tomto místě také poděkovat semonickým firmám za jejich podporu našeho snažení, protože i díky nim je
možné přichystat pro hosty pestrý program. Děkujeme tímto
firmám AZ AUTOLINE, v.o.s, ČECH VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o
a POSPATRANS, s.r.o. Zveme Vás tedy do Semonic a věříme, že
zde strávíte příjemné odpoledne, na které budete rádi vzpomínat.
Za Osadní výbor Semonice, Lucie Kubálková

Josefov bude slavit Josefa

Klub přátel Josefova zve širokou veřejnost na společnou oslavu svátku Josefa a bývalého pevnostního města Josefova.
Tradiční oslava se bude konat v neděli 18. března na hlavním josefovském náměstí před Hlavní strážnici. Ve 14 hodin nabijí své
historické kanóny místní kluby vojenské historie a potom už
se budeme těšit na vystoupení mažoretek Carmen (DDM Klíč
v Josefově). Hudební doprovod obstará oblíbený DJ Medy.
K občerstvení se bude jako vždy podávat pivo zdarma. Klub
přátel Josefova věří, že letošní odpolední setkání nejen Josefováků, bude mít opravdu předjarní charakter a přinese všem
dobrou zábavu.
Pavel Mertlík, předseda KJP

Do uč o v á n í v M i líčov ě d omě

Trápí Vaše dítko problém se známkami ve škole z důvodu neporozumění učiva a nevíte si s pomocí v určitých předmětech
rady?
I v letošním roce mají školáci možnost využít program mimoškolního vzdělávání – doučování, který ve středisku Milíčův
dům nabízíme. Program mimoškolního vzdělávání je určen žákům 1.–9. tříd základních škol a je zaměřen na nejvíce problematické předměty. Pod odborným dohledem lektorů probíhá
doučování českého jazyka, matematiky, anglického jazyka,
přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, fyziky, chemie a informatiky.
Doučování bývá obvykle dražší záležitost, ale u nás je doučování bezplatnou službou určenou všem dětem do patnácti let
věku. Za zvážení stojí zejména dobré znalosti lektorů. Přeci jen
studenti mají ještě z vlastních zkušeností v živé paměti probíranou látku, a tak dokáží dětem učivo dobře vysvětlit.
Doučování probíhá 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek od 14:00 do
15:30 v Milíčově domě a je zcela zdarma.

V případě zájmu o doučování kontaktujte Mgr. Hanu Vrbovou,
DiS. na tel. 736 730 921, která Vám sdělí podrobné informace.
Karin Ferynová

Informace o Pohřební službě Astra
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.
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.
Pro více informací volejte na telefonní číslo
776 088 340, 772 299 002.
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Z h i st ori e i t r oc h u o přírod ě
Vyplňte do políček pár faktů o prvním československém prezidentovi…

1. Jak se jmenoval předseda vlády, který byl v této funkci v době, kdy byl prezidentem T. G. M.?
2. Jak se jmenovala žena prvního československého prezidenta?
3. Jak lidé nazývali Tomáš G. Masaryka – prezident…
4. Jak se jmenoval měsíčník, který T. G. Masaryk založil a redigoval?
5. Jaké bylo prostřední jméno Tomáše Masaryka?
6. Kde zemřel první československý prezident?
7. T. G. Masaryk se zasadil o vznik … republiky.

Umíš třídit odpad?
Pomoz Honzíkovi správě roztřídit odpad. Spoj čarou vyhozené předměty a propoj je s kontejnery, do kterých patří. Následně
vybarvi popelnice podle toho, jakou mají mít barvu.
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•

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

•

Rozvedená žena koupí menší byt v Jaroměři, zavolejte prosím na tel. 774 777
073.

•

Mladá rodina hledá větší byt nebo dům v Jaroměři a okolí. Nabídky prosím na
tel. 774 777 072.

•

Sháním chatu, chalupu, domek v okolí Jaroměře do 20 km na všechny směry,
nabídněte na tel. 775 777 073.

•

Mladý muž koupí byt 2+1 v Jaroměři, platím v hotovosti, volejte na tel. 776 566
630.

•

Výkup starožitností a sběratelských předmětů. Obrazy, rámy, hodiny, náramkové a kapesní hodinky, knihy, pohledy, mince, bankovky, odznaky, šavle, bodáky, sklo, porcelán a jiné. Poradenství i návštěva je vždy zdarma, platba hotově. Volejte, pište. Tel. 605 254 511.

•

Sleva na zlato 15 %. Zlatnictví u kostela Alena Sejtková. Nám. ČSA 8, Jaroměř, 491 812 366. Nabízíme dárkové poukázky. Otevřeno Po - So.

•

Pronajmu (i dlouhodobě) byt 2+1 v 1. patře panelového domu v Jaroměři na
Zavadilce. Volný od 1. dubna 2018. Tel.: 723 079 967.

•

Pronajmu větší byt 2+1 v prvním poschodí opraveného domu v Josefově. Tel.
777 008 248.

Pravidla pro inzerenty
Uzávěrka pro inzerci je vždy k 15. v měsíci. Zpravodaj vychází
k 1. v měsíci.
Kontaktujte nás na e-mailu: redaktor@jaromer-josefov.cz.
Obecné info: Zpravodaj vychází v nákladu 5 650 ks a je zdarma. Zadaná inzerce je vždy černobílá.
Zadání inzerátu: Inzerát musí být zadán v elektronické podobě. Řádková inzerce lze zadat ve formátu txt., odt., doc.
či docx. Plošná inzerce by měla být ve formátu jpg. či pdf.
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Masopust v Jaroměři
Již tradičně se sešla, dne 13. února, Základní umělecká škola F. A. Šporka v Jaroměři. Na počátku postní doby vystoupili s hudebně-dramatickým pásmem v duchu dob minulých.
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