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Ve dnech 1.-3.3.2016 se uskutečnila ve Střední škole řemeslné v Jaroměři soutěž odborných dovedností žáků s názvem
Tesař 2016. Soutěže se zúčastnilo 11 soutěžních družstev z celých Čech. Zadání soutěže bylo koncipováno svou náročností
pro žáky 3. ročníků, mohli se však zúčastnit i žáci nižších ročníků. Střední školu řemeslnou v Jaroměři zastupovali žáci
Nikolas Karmášek a Roman Hynek pod dohledem mistra Bc. Ladislava Kubiase. Chlapcům se podařilo v silné konkurenci zvítězit, když získali 146 bodů z celkových možných 150. Gratulujeme!
(foto: -iv-)
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Jaroměřský a josefovský zpravodaj

Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsem vám ve svém úvodním sloupku slibovala, že se blíže podíváme na to, jakou funkci by mělo plnit městské periodikum.
Městské periodikum je vydáváno za účelem poskytnutí informací o činnosti města
a městského úřadu, co nejvíce informací
o aktuálním dění ve společenském, kulturním a sportovním životě.
V případě, že dorazí příspěvky od opozičních zastupitelů, redakce je zveřejňuje
v plném rozsahu, pokud nejsou obsahově
rozsáhlé.
Redakce si vyhrazuje právo neuveřejnit
příspěvky, které diskriminují občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního
postižení, náboženství či víry, dále pak
týkající se soukromých či osobních sporů
občanů či skupin občanů, které nesouvisí
s městskou tématikou.
Mnohokrát jsem odpovídala na dotaz, proč
není ve Zpravodaji zavedena rubrika typu
"JéPéPé - Jedna paní povídala". Je to
jednoduché, tento typ příspěvků rádi přenecháme bulvárním plátkům, Zpravodaj
bude mít stále zachovanou tu nejdůležitější funkci, a tou je funkce informativní.
Zalistujte si tímto či předchozími čísly periodika - skutečně zde naleznete mnoho
informací, které se týkají života našeho
města, ať se již jedná o příspěvkové organizace zřizované městem, úřad samotný,
nebo různé zájmové, kulturní a sportovní
spolky a organizace.
A tak by to mělo být...
Krásné a pohodové blížící se velikonoční
svátky
Vaše redaktorka, Ivana Vejvodová
tel.: 491 847 162
e-mail: vejvodova@jaromer-josefov.cz,
zpravodaj@jaromer-josefov.cz

www.facebook.com/
jaromersky.a.josefovsky.zpravodaj
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Výběrová řízení
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení:
město Jaroměř vyhlašuje
podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
v platném znění
Výběrové řízení č. 6/2016

na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení investic a rozvoje
majetku města
Místo výkonu práce:
Předpokládaný nástup do zaměstnání:
Doba trvání pracovního poměru:
tá, šestiměsíční zkušební doba
Platové zařazení:

Jaroměř
01.04.2016
Plný pracovní úvazek, doba neurčiPlatová třída č. 10

Výběrové řízení č. 7/2016

na obsazení pracovního místa vedoucí oddělení správy majetku města
Místo výkonu práce:
Předpokládaný nástup do zaměstnání:
Doba trvání pracovního poměru:
tá, šestiměsíční zkušební doba
Platové zařazení:

Jaroměř
01.04.2016
Plný pracovní úvazek, doba neurčiPlatová třída č. 10

Výběrové řízení č. 8/2016
na obsazení pracovního místa referent odboru majetku města
Místo výkonu práce:
Předpokládaný nástup do zaměstnání:
Doba trvání pracovního poměru:
tá, tříměsíční zkušební doba
Platové zařazení:

Jaroměř
01.04.2016
Plný pracovní úvazek, doba neurčiPlatová třída č. 9

Důležité upozornění:
Přesný čas a místo konání výběrového řízení bude sdělen telefonicky a následně písemně všem uchazečům, kteří budou na základě zaslaných přihlášek splňovat podmínky pro zařazení do výběrového řízení. V případě, že uchazeč nedoloží požadované
doklady, které musí přihláška obsahovat, vyhrazuje si vyhlašovatel právo, že takový
uchazeč bude z výběrového řízení vyřazen.
Písemné přihlášky je nutné předložit nejpozději do 21.03.2016 (výhradně poštou
nebo na podatelnu MÚ) do 12.00 hod. na adresu: Městský úřad Jaroměř, k rukám
tajemnice Ing. Michaely Skovajsové, nám. Československé armády 16, 551 01
Jaroměř. Více na: http://www.jaromer-josefov.cz/mesto/uredni-deska/
Podrobnější informace podá:
Jan Žíla, vedoucí odboru majetku města, tel.: 491 847 210, 604 245 499
Ing. Michaela Skovajsová, tajemnice úřadu, tel.: 491 847 122, 603 485 672
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Jaroměř dnes - díl stočtvrtý

Začátkem letošního roku došlo
k narušení prací v souvislosti
s
kompletní
projektovou
přípravou lokality Na Valech.
Nepříjemné
zdravotní
komplikace zasáhly rodinu
projektujícího
architekta
z Brna. Během několika dnů
dotyčná osoba vyhodnotila
vážnou situaci se závěrem, že
musí odstoupit od uzavřené
smlouvy o dílo s naším městem. Následný souhlas architekta
s využitím jeho autorských práv na rozpracovaném díle a také
souhlas s možností změn umožnil Evě Slezákové, pracovnici
odboru majetku města, navázat s minimální časovou prodlevou
na stav z konce roku předešlého. Od konce ledna se znovu
na projektové přípravě intenzivně pracuje. Na konci prvního
letošního měsíce bylo místním stavebním úřadem vydáno
platné územní rozhodnutí. Stále tedy platí, že letošní prioritní
investiční akcí města je kompletní realizace lokality Na Valech.
Velmi zjednodušeno napsáno – dojde ke kompletní rekonstrukci
celé prašné komunikace Na Valech, včetně klíčové výstavby
nového úseku ústícího na hlavní dopravní tepnu procházející
městem, tedy silnici I/33. Současně budou zbudována další
parkovací stání, chodníky a odpočinková zóna. Jak jsem již
informoval čtenáře zpravodaje, výstavbu dopravního propojení
s uvedenou mezinárodní silnicí vnímáme jako nutně splnitelnou
podmínku před zahájením opravy Tyršova mostu.
Náklady na opravu zmíněného mostu jsou dle položkového
rozpočtu projektové dokumentace odhadovány na necelých
12 mil. korun včetně DPH. S přibližně stejnou sumou je ovšem
třeba počítat na přeložky mnoha sítí. Desítky telekomunikačních
kabelů, jejichž majitelem je společnost CETIN, vyjdou město
na více než 7 mil. korun vč. DPH. S uvedenou společností
jednáme o možnosti případné slevy. Více než 1,8 mil. korun je
určeno na přeložku plynové přípojky. Místostarosta Jiří Kubina
a pracovník odboru majetku Jiří Mikulka jednají s plynařskou
společností nejen o možnosti jejich finanční spoluúčasti,
ale také o možnosti jiného místa samotného plynového
propojení. Tato varianta by Tyršův most osvobodila od jedné
ze zatěžujících přípojek. Podobná situace je také u přeložky
elektro kabelů. Z dosavadních jednání se zástupci společnosti
ČEZ vyplývá, že v roce 2017 chtějí realizovat v rámci vlastní
investiční akce rozsáhlou rekonstrukci elektro rozvodů
a v témže roce provést také nové připojení jaroměřského
náměstí. Tato varianta by o rok posunovala opravu Tyršova
mostu do roku 2018. Na druhé straně by do budoucna nebyl
most zatížen další přípojkou a město by ušetřilo odhadovaných
600 tis. korun na nové přeložení elektro sítí v rámci konstrukce
mostu. Z ostatních položek nákladů, vyvolaných opravou
mostu, se jedná o přeložení přípojky vodovodní, tedy zařízení,
nacházející se v majetku města. Tato část je v rámci projektové
dokumentace rozpočtována na cca 2,6 mil. korun a jednou
z variant financování je využití prostředků z fondu obnovy, který
město každoročně tvoří.
Únorové jednání zastupitelstva určilo také úplnou zahajovací
podobu rozpočtu města na rok 2016. Předložený aktuální
souhrn požadovaných úprav nebo oprav majetku města byl,
stejně jako každým rokem, nejprve doplněn o priority odboru
majetku města, doporučení rady města a následně projednán
také ve finančním výboru. Kromě několika akcí, které byly
schváleny v rámci rozpočtu již na prosincovém jednání a dále
akcí, jejichž realizace se přesunula z roku 2015 na rok letošní,
lze konstatovat, že k pokrytí násobně vyšších potřeb zůstalo
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v městské pokladně k rozdělení cca 25 mil. korun.
V trase cyklostezky, těsně za soutokem Labe a Metuje, bude
v probíhajícím roce opraven železný most, navazující na
Průmyslovou ulici. Stejně tak chceme zrealizovat výstavbu
části kanalizačního řadu v ulici Na Klouzkově. Nevyhnutelnou
se stala oprava havarijního stavu oplocení mateřské školy
v Lužické ulici a v ulici Tyršově. Nepodkročitelnou podmínkou
z hlediska bezpečnostních předpisů je zajištění nového
evakuačního výtahu v pečovatelském domě Na Zavadilce.
Kromě rekonstrukce ulice Na Valech, o které jsem se zmínil
v úvodu tohoto příspěvku, bude ze stále četného počtu prašných
komunikací našeho města řešena ulice Terronská. Ta byla
v rámci stanovení pořadí prašných komunikací vyhodnocena
ze strany 19 zastupitelů jako první v pořadí.
První stupeň Základní školy B. Němcové v Knappově ulici projde
generální opravou havarijního stavu střechy a projektovou
přípravou, včetně následné rekonstrukce tamní kotelny.
Potřebná výměna kompresoru, přestavba sněžné jámy, využití
odpadního tepla a zahájení řešení problému nadměrné vlhkosti
v budově šaten proběhne na zimním stadionu. Úplnou obnovou
projde po mnoha letech dožilé dětské hřiště v josefovských
Masarykových sadech a přístupový chodník k Bastionu I., tedy
do míst zahájení prováděcí trasy v podzemních chodbách.
Samotnou kapitolou bude i rozsáhlá projektová příprava
potřebných oprav a investic. Město bude v roce 2016 zajišťovat
projekty např. k ulicím Moravská, I. etapě ulice Rasošská,
chodníkům v Národní ulici, chodníku do Jezbin, chodníku
k městskému divadlu v Albieriho ulici, potřebné nové části
chodníku v zatáčce Langiewiczovy ulice, chodníku v ulici
Novoměstská na výjezdu na Jasennou, opravy fasády na
budově městského muzea v Husově ulici, novým rozvodům
vody a teplé užitkové vody v budově polikliniky, odvodnění ulice
Do Končin, potřebné rekonstrukci kanalizace v ulice Jiráskova
a řadě dalších.
Největší položku v rámci projektových dokumentací
a následných administrativních zajištění město vyčlenilo na
dotační projekty aglomerace královéhradeckého a pardubického
kraje. V rámci tzv. projektů ITI usilujeme o budoucí realizaci
menšího autobusového terminálu naproti vlakovému nádraží,
včetně parkovacího domu pro jízdní kola, podpoře cyklostezek
např. v ulice Průmyslová a dále za železným mostem až ke
známému Dolíku, nové cyklostezky z Josefova na Starý Ples,
včetně dodatečného přemostění Metuje pro pěší a cyklisty asi
100 metrů proti proudu Metuje od stávajícího mostu na hlavní
silnici. V rámci oživení bývalé pevnosti se chceme pokusit
o získání finanční podpory na znovuobnovení celé řady částí
hradebních příkopů a odstranění spousty necitlivých zásahů
mnoha předchozích desetiletí v celém areálu Bastion I.
Bohužel, definitivní stopku ze strany dopravního inspektorátu
obdržela snaha o vybudování odstavného pruhu v ulici
5. května po pravé straně za velkým železničním přejezdem ve
směru od Josefova. Neprůchozí se ukázala i vyhotovená studie
s menším počtem parkovacích stání, když hlavními důvody
negativního stanoviska byly četné křižovatky a skutečnost, že
se jedná o silnici druhé třídy. Kompletní výčet schválených akcí
bude zveřejněn také na novém webovém portálu města, který
byl spuštěn na začátku března.
Jiří Klepsa
klepsa@jaromer-josefov.cz
491 847 120
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Ing. Otto Salač, Csc.

Odbor plánovací a finanční

DRUHÁ ETAPA SCHVALOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA
NA ROK 2016

Reakce na článek v JJZ č. 2/2016 - První etapa rozpočtu města na rok 2016

Investiční rozpočet města se předjednával na neveřejné poradě zastupitelů 3. února a veřejně schvaloval 23. února. Při
„porcování medvěda“ bylo dáno zastupitelům k rozdělení cca
25 mil. Kč s tím, že cca 4 mil. Kč měly zůstat v rozpočtové
rezervě města. Požadavků na nové investice a to i od občanů,
bylo okolo 120, nepočítaje veliké množství dalších, které nebyly v materiálech uvedeny (např. několik desítek zbědovaných
místních prašných a blátivých komunikací a nepočítaně rozpadlých chodníků,…). Při jednáních zastupitelů vedení města
protlačovalo (a samozřejmě protlačilo) akce, které si předem
členové Rady sami vybrali. Ostatní požadavky nechtěli ani
snad projednávat, vskutku ukázka demokracie.
Z velikého množství (přibližně 25) blátivých a prašných ulic se
opraví jako celek pouze Terronská. Je také moc dobře, že se
letos konečně opraví železný most v Průmyslové ulici pod Josefovem. Pro malou ilustraci z mnoha odmítnutých akcí uvádím, že se nepodařilo např. prosadit osvětlení a chodník v ulici
Velichovská, odůvodněním od vedení města bylo, že realizace
přichází v úvahu až po vyřešení případné stavby kruhové křižovatky u nemocnice. Obdobné odůvodnění bylo u opravy jižního
chodníku v Máchově ulici (od bývalé Kary k železničnímu přejezdu). Ten má být opraven až po realizaci nového železničního
přejezdu tamtéž. Tedy asi opět na svatého Dindy. Tak budou
i nadále lidé škobrtat a klopýtat na mnoha rozbitých chodnících.
Ne, že by nebyly zdroje (peníze), ale to by se musely lépe vážit
priority.
Jsou akce urgentně nutné, ale i akce tak trochu zbytečné.
Např. většina zastupitelů s nadšením prosadila, dle mého názoru zbytečné, hřiště v Masarykových sadech v Josefově za
550 tis. Kč. Přitom se v roce 2015 postavilo v Josefově nové
hřiště v „Korunkách“ (naproti bývalému ČSAD). To stálo městskou kasu cca 1,8 mil. Kč, k tomu navrch byla ještě dotace
0,9 mil. Kč. Takže hřiště se blížilo skoro ke 3 mil. Kč. Využití vidí
každý, kdo jede okolo. Za 550 tis. Kč na další hřiště mohlo dojít
třeba ke stavebním úpravám výstavních prostor v Bastionu IV,
nebo k rekonstrukci osvětlení v Knappově ulici, nebo k osvětlení ulice Do Končin, nebo k opravě výtahu na poliklinice…,
atd. S nadsázkou a humorem bych řekl, že účelnější by snad
byla i stavba městské šatlavy a pranýře. Peníze se rozutíkají,
ale potřebné se neopraví, jako např. v Jaroměři na náměstí se
neopraví ani 50 m hrůzného chodníku od prodejny Vesny, okolo
Modré hvězdy ke chrámu sv. Mikuláše. A vypadá to, že oprava
náměstí se přesouvá až někam do daleké budoucnosti, protože
předchozí nutná oprava zchátralého Tyršova mostu se podle
nové prognózy radnice přesouvá až někdy na rok 2018. Tyto
skutečnosti byly pro mne důvodem, že jsem se zdržel při hlasování o této části rozpočtu, ačkoliv souhlasím s ostatní většinou
plánovaných investic.
Mám pocit, že občanům města to je stejně vše absolutně lhostejné. Jinak by chodili na veřejná zasedání zastupitelů a tam
jim svoje požadavky pěkně „od plic“ řekli. Ono by úplně stačilo permanentně svoje požadavky říkat kdykoliv a kdekoliv ve
městě nejen zastupitelům, ale i jejich rodinným příslušníkům.
Je známo, že kdo nic neurguje, tak také nic neprosadí. No, co
si občané zvolili, to mají. Je staré české přísloví „…jaký pán, takový krám…“. Stačí se projít po městě a musí být jasno o jeho
stavu..
Ing. Otto Salač, CSc., zastupitel

Hodně se mluví, hodně se píše, ale jak to ve skutečnosti
je? Nerada se pouštím do nějakých diskuzí, ale na výše
uvedený článek musím reagovat.
V článku nejsou uvedeny konkrétní údaje - za jaké období jsou
uváděna čísla investičních nákladů a získaných dotací, z jakého podkladu byla čísla čerpána.
Naše město nezaspalo, jak se uvádí. V letech 2011 – 2015 získalo dotace do rozpočtu města ve výši 136 770 tis. Kč. V částce
nejsou zahrnuty dotace na výkon státní správy, dotace, které
byly v našem městě profinancovány v rámci vybudování kanalizací a vodovodů, protipovodňových opatření.
Pro porovnání, jak to bylo s dotacemi v uvedených městech,
jsem si vyhledala údaje v jejich výkazech za období 2013-2015.
Neporovnávám Hradec Králové, protože si myslím, že s tímto
městem se nelze srovnávat.
V tabulce uvádím porovnání údajů ve zpravodaji č. 2/2016
s údaji o celkově přijatých dotacích jednotlivých měst za období 2013-2015, které lze ověřit ve výkazech měst s označením
FIN2-12.
Více se k článku nebudu vracet, obrázek ať si udělá každý čtenář sám.
Stanislava Křižánková,
vedoucí odboru plánovacího a finančního
město

výše dotace uvedná v JJZ 2/2016

celková výše dotace z výkazů FIN2-12
období 2013-2015
mimo dotace na výkon státní správy

Polička

13,4 mil.

76,22 mil.

Dvůr Králové n. L.

70,3 mil.

53,87 mil.

Hronov

59,0 mil.

45,75 mil.

Nové Město n. M.

70,3 mil.

61,31 mil.

Jaroměř

v textu je uvedena
nula!

66,12 mil.

Odbor organizační a vnitřních věcí

V obřadní síni Městského úřadu v Jaroměři se sešla děvčata
ze ZŠ Na Ostrově, která dlouhá léta účinkují v kulturním programu při slavnostním vítání občánků města. Děvčata převzala
od zaměstnankyň matriky poděkování a upomínkové předměty.
Děkujeme a přejeme hodně úspěchů.
Komise pro obřady a slavnosti
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PRONÁMĚSTÍ
Masopust 2016

6/2016

Jindřich Polák
Odborná knihovna prof. Fr. Černého
V pondělí 22. února 2016 byla ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové v 16 hod. slavnostně otevřena Odborná knihovna prof. Františka Černého – divadlo a region,
rodáka z naší Jaroměře.

V pátek 5. 2. 2016 se znovu po roce uskutečnila na náměstí
v Jaroměři Masopustní veselice organizovaná společně Základní uměleckou školou F. A. Šporka a spolkem PRONÁMĚSTÍ, a to v již tradiční režii. Kulturu - to jest hudební produkci,
tanec a masky - zajistila ZUŠ, věci pozemské ale k Masopustu
patřící – dobré jídlo a pití - obstaral spolek PRONÁMĚSTÍ.
Můžeme konstatovat, že Masopust 2016 se, i díky vlídnému
počasí, opět vydařil. I když účast byla vzhledem k začínajícím
jarním prázdninám trochu nižší než jiná léta, zájem veřejnosti
byl slušný a zaznamenali jsme mezi návštěvníky i několik zastupitelů města včetně pana místostarosty.
Spolek PRONÁMĚSTÍ srdečně děkuje všem, kteří umožnili
Masopust 2016 uskutečnit. Především pedagogům a žákům
ZUŠ F. A. Šporka, Městskému kulturnímu středisku za zapůjčení stánků a stolů a Technickým službám města za jejich instalaci. Náš dík patří rovněž příslušným odborům MÚ Jaroměř
za umožnění záboru prostranství parkoviště a jeho vyznačení
proti vjezdu vozidel.
Samozřejmě nemůžeme opomenout naše sponzory a příznivce, jmenovitě Řeznictví a uzenářství pana Nasavrckého a Vinotéku U sv. Mikuláše. A děkujeme také členkám našeho spolku, které nejenže napekly různé dobroty, ale ujaly se i obsluhy
v jednotlivých stáncích. Těšíme se na Masopust 2017.
Oldřich Španiel
člen spolku PRONÁMĚSTÍ

Celoživotní práce tohoto význačného českého teatrologa, historika českého divadla a pedagoga spočívala především ve
výzkumu dějin českého činoherního divadla a divadelní kultury
18. – 20. století. V hradecké knihovně jsou uloženy publikace s tematikou divadla, teoretická pojednání, odborné studie
a stati, ale i biografie herců či texty divadelních her. Významně
je zde zastoupena i literatura, která se týká regionu východních
Čech. Polovina fondu Odborné knihovny F. Černého je umístěna ve volném výběru ve 4. nadzemním podlaží. Publikace
vydané před rokem 1900 budou půjčovány na požádání, vzácnější z nich pak pouze prezenčně. Zájemci si mohou příslušné publikace vyhledat již nyní elektronicky, nebo v brzké době
z připravovaného tištěného katalogu.

V průběhu slavnostního večera promluvili nejprve za SVK Hradec Králové vedoucí oddělení vnějších vztahů Bc. Vladimíra
Buchtová a ředitelka Mgr. Eva Svobodová, za hosty 1. náměstek hejtmana KH kraje RSDr. Ing. Otakar Ruml, vedoucí Katedry dějin divadla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy doc. Mgr.
Petr Christov, Ph.D., spisovatel, literární historik a kritik Mgr.
Aleš Fetters, na závěr pak dcera prof. Fr. Černého doc. PhDr.
Marie Klimešová, Ph.D.
Text a foto Jindřich Polák

SDH Jaroměř podporuje projekt
RECYKLUJTE S HASIČI
Odvezeme zcela zdarma vaši nepotřebnou či
nefunkční elektrotechniku - např. pračku, lednici,
mrazák, televizi, radio aj. Dále vybíráme i autobaterie.
Nemusíte nikam jezdit, přijedeme až k vám
domů, stačí zavolat.
tel: 733 170 509 Vašátko Karel, 732 233 666
Marek Martin Jan
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Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř
V Peci jsme v Míru týden žili v míru
Všechno to začalo v neděli 17. ledna okolo deváté hodiny dopolední. Na parkovišti před sportovní halou vypukl klasický organizovaný chaos, jehož cílem bylo dostat všechny lyže, batohy
a účastníky kurzu do autobusu, a to v co možná nejkratším čase
a bez jakýchkoliv komplikací. To se nakonec víceméně povedlo
a pak už jen zbývalo zamávat rodičům a udělat na ně smutný výraz říkající „Je mi vážně líto, že celý týden nebudu muset chodit
do školy a mýt doma nádobí.“ Poté vyrazili žáci kvinty a 1. A na
týdenní lyžařský kurz směr Pec pod Sněžkou.
To, že jsme dorazili na místo, jsme poznali snadno. Všude kolem byly závěje sněhu a dokonce, jak poznamenali někteří bystří
spolužáci, tu byl vzduch svěží jako v horách. Nečekaně. Ale nebyl čas kochat se krajinou, neboť rolby už byly na místě, a tak
jsme vytvořili řetěz a všechny batohy a lyže jsme na ně přemístili.
Rolby vyrazily napřed a my jsme se vydali na tři kilometry dlouhou cestu do kopce.
Po nějaké době jsme dorazili k chatě Mír. Rolby s našimi věcmi
tam už samozřejmě čekaly, a tak jsme se každý chopili svého
zavazadla a šli jsme se zabydlet. Ubytováni jsme byli do dvou
chat vzdálených od sebe asi pět metrů.
Bylo právě poledne, a tak jsme se sešli v jídelně v hlavní budově,
kde se podával oběd. U stolu nás obsluhoval tentýž pán, co řídil
jednu ze dvou rolb, které nám vezly věci. Po čase vyšlo najevo,
že ten pán tam dělá asi úplně všechno. Oběd byl výborný a navíc nám bylo řečeno, že si můžeme přidat, kolikrát chceme, což
vůbec neznělo špatně.
Po obědě následoval polední klid a po něm už se šlo na věc. Ti
z nás, kteří se chtěli učit jezdit na snowboardu, se vydali i s prknem k vysílači a zbytek obul běžky a vyrazil na menší výlet po
okolí.
Další dny probíhaly podle ozkoušeného denního plánu. Každé
ráno v osm hodin byla snídaně, potom jsme okolo deváté vyrazili
na svah. Zhruba do poledne jsme si zlepšovali své dovednosti na
sjezdových lyžích nebo jsme si otloukali kolena a záda na snowboardu. Potom oběd a krásná hodinka a půl poledního klidu.
Okolo půl třetí jsme se, ač někdy neradi, znovu oblékli do spor-

tovního a opět vyrazili ven do zimy. Tentokrát jsme ale obouvali
běžky a rozděleni na tři skupiny podle našich dovedností jsme
běhali po různých trasách, které zpravidla končily ve vyhřáté restauraci některé z horských chat v okolí. Večer jsme se scházeli
v hlavní chatě na večeři a poté nás čekala hodinka teorie v „pingpongárně“. Tam jsme se zpravidla dozvěděli spoustu užitečných
informací nejen o lyžování. O půl desáté jsme se museli vrátit
ze všech návštěv zpátky do svých pokojů a od deseti hodin byla
večerka. Popravdě mi po tak dlouhém dni venku ani nedělalo
velký problém usnout hned, jak jsem si lehl do postele.
Týden ubíhal jako voda. Počasí bylo až na pár dnů nádherné, jídlo bylo vynikající a my jsme se jak na svahu, tak na chatě celkem
bavili. Ale potom přišel pátek, den odjezdu.
Ráno nám při snídani byly sděleny veškeré instrukce týkající se
jak odjezdu a balení, tak i závodu na běžkách, který se tradičně
běhá poslední den. O půl desáté už začali vyrážet první běžci na
trať závodu. Běželo se od chaty do kopce, kousek nad chatou
s provokativním názvem Oddech jsme se otáčeli a jelo se pro
změnu zase z kopce, kolem vysílače, chaty Svornost a Lesní
boudy zpátky k naší chatě Mír. My chlapci jsme museli celý okruh
absolvovat dvakrát.
Když se všichni živi a zdrávi vrátili z trati zpět, odevzdali jsme
čísla a dali se do balení. O půl jedné byl oběd a tou dobou už byly
všechny pokoje prázdné a všechny naše věci byly zase naskládané do rolb. Když jsme se řádně posilnili na cestu a poděkovali
obsluze, sešli jsme se naposled v „pingpongárně“. Tam nás čekalo zhodnocení jak dopoledního závodu, tak i celého lyžařského výcviku.
A pak už nezbývalo než obléct bundy, obout boty a vyrazit směr
domov, teda vlastně nejdřív jenom dolů pod kopec, kde jsme nasedli do autobusu a s ním konečně vyrazili domů. Cesta uběhla
rychle a v pátek 22. ledna ve tři hodiny odpoledne opět vypukl
před sportovní halou v Jaroměři onen organizovaný chaos, jehož
cílem bylo tentokrát najít správný batoh, lyže a rodiče a odebrat
se zpátky do svých domovů.

ZŠ Na Ostrově

ZŠ Jaroměř - Josefov

Kryštof Brouk, kvinta

Další matematický talent z Ostrova!

Recitační soutěž

Je tomu jen jeden rok, co se v matematickém testování umístil
Jakub Jandík z 5. ročníku naší školy na prvním místě v kraji
a na „Ostrově“ září další hvězda matematiky - Jan Křičenský
z 9. třídy! Honza slaví úspěch v testování SCIO Stonožka pro
deváté třídy, a to především z matematiky, kde se umístil na
1. místě z celého Královéhradeckého kraje!
Celostátní testování SCIO je zaměřené na ověření znalostí
z vybraného předmětu a na ověření předpokladů žáka pro další
studium. Test se nezabývá pouze klasickými početními úlohami, ale sleduje také žákovo porozumění matematice samotné
a schopnost aplikovat ji do běžného života.
Honzovi moc gratulujeme a přejeme úspěch nejen u nadcházejících přijímacích zkoušek, ale především v celé etapě jeho
dalšího studia.
Věříme, že k těmto úspěchům našich žáků právě v matematice přispívá nejen nadání samotných žáků, ale i kvalitní vedení
výuky ze strany vyučujících a v neposlední řadě i výuka prostřednictvím metody profesora Hejného, kterou na naší škole
již řadu let aplikujeme.
Mgr. Hana Škubníková

Během února proběhla školní kola recitační soutěže na 1. i 2.
stupni naší školy. Rozhodnout o vítězi nebylo nijak jednoduché,
neboť výkony soutěžících byly téměř vyrovnané.
V kategorii 2. a 3. tříd se na prvním místě umístila Anna Mrázková z 3. A, na druhém místě skončila Veronika Teplá z 2. B
a třetí místa byla udělena dokonce dvě, a to Filipu Hrubému
a Danielu Bartošovi z 2. B.
Další kategorie patřila žákům
4. a 5. tříd. Tady zvítězila Klára
Dernerová z 5. B, druhé místo
si vybojovala Dominika Rútová z 4. A, a na třetím místě se
umístily Martina Rakašová
z 4. B a Adéla Drevňáková
z 5. B.
Na druhém stupni si vybraní
žáci šestých až osmých tříd
připravili báseň či prózu dle
vlastního i doporučeného výběru. Mohli jsme se tedy setkat
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s poezií velikána a držitele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslavem Seifertem, novodobým Jiřím Žáčkem a ještě novodobějším Pavlem Šrutem. Nervozita byla u některých patrná, ale
v průběhu recitace se postupně vytrácela.
Nejlepší výkon a první místo získali Renata Karlová z 6. A,
a Jaroslav Mrázek ze 7. B.
Všichni žáci si zaslouží pochvalu za pečlivou přípravu, odvahu
a krásný přednes. Děkujeme za účast a držíme palce v okresních kolech!
Stanislava Břeská, Jiřina Kupková, Lucie Lojdová

Minulý týden jsme měli strach mluvit anglicky, nyní ho už nemáme
Ve dnech mezi 22. a 26. únorem proběhl na naší škole pětidenní intenzivní kurz anglického jazyka pro zájemce ze sedmých, osmých a devátých ročníků. Do školy už podruhé zavítal
milý a přátelský lektor Graham, který zábavnou formou vedl
své vlastní výukové lekce. Akce měla, stejně jako v loňském
roce, obrovský oboustranný úspěch. Žáci se s lektorem spřátelili a během výuky mohli beze strachu porovnávat své znalosti
angličtiny nejen mezi sebou, ale také s rodilým mluvčím.
Pro mladší účastníky to byla většinou první velká konverzační
zkušenost, ti starší, kteří se v minulosti účastnili školních zájezdů do Británie nebo naposledy na podzim výukového programu ve Worthingu si ověřili, že už jsou nyní schopni bez problému komunikovat v cizím jazyce.
Graham si naopak velmi chválil celou skupinu zapálených žáků.
Ocenil nejen jejich úroveň cizího jazyka, ale také vybavenost
školy a především ostatní akce, které škola pro děti pořádá.
Pro všechny, kteří se angličtiny stále ještě nemohou dosyta nabažit, je už nyní připravena květnová naučná exkurze do zahraničí, kde se děti, kromě poznávání krás Holandska, budou ve
skupinách za pomocí pracovních listů snažit řešit různé úkoly,
mezi nimiž bude i konverzace právě v angličtině. Zájezd je po
loňské Paříži naplněn, takže se už nyní všichni těšíme na další
dávku angličtiny, především v praxi.
Závěrem mi dovolte poděkovat vedení naší školy za podporu
při organizování podobných akcí a také všem mým kolegům,
kteří se se mnou podíleli na přípravě.
Kateřina Šimková

Letos s podtitulem "Bezpečně do školy"
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ZŠ B. Němcové
"Božena" zpívá a boduje
4. února se v ZUŠ v Jaroměři konalo oblastní kolo pěvecké
soutěže jednotlivců Karlovarský
skřivánek. Protože má naše
škola mnoho pěveckých talentů,
zúčastnila se hned s několika
zástupci, kteří vyhráli ve školním
kole ve svých kategoriích.
A nezklamali!!! Nejen, že se
skvěle umístili, ale výrazně je to
posunulo vpřed v pěvecké i mezilidské oblasti. Bylo krásné pozorovat, jak je hudba vtahuje už
před soutěží, jak se snaží o přestávkách i ve svém volnu po vyučování scházet se a trénovat,
radit si navzájem, co komu jde a jak co zlepšit. Navzájem se
podporovali a zkoušeli si výstupy i před svými spolužáky, protože pěvecké vystoupení není jen o hlase, ale i o sebedůvěře.
A pak nastal den „D“. V nejmladší kategorii A (mladší) nás zastupovaly Aneta Hochsteigerová z 5. B a Tereza Lupínková
z 5. C, které se obě podělily o nádherné 2. místo. V kategorii
B (starší) zabodovali Michaela Rýdlová ze 7. B - ta si odnesla
pěkné 3. místo a Daniel Malý z 9. A, který se zařídil podle
hesla „...přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem...“ a postupuje
do celostátního kola v Karlových Varech! Nesmím zapomenout
ani na pátou členku výpravy – Michaelu Záplatovou z 9. A,
která soutěžila v kategorii C (žáci studující zpěv na ZUŠ nebo
soukromě). Ta si vydobyla v těžké konkurenci 2. místo a hlavně
byla všem svým kamarádům jako nejotrkanější matador skvělou pěveckou nápovědou.
Celá soutěž byla pro všech pět našich zpěváčků velmi úspěšná. Navíc prožili příjemný den naplněný hudbou, vyzkoušeli si
nervy napjaté k prasknutí i emoce dojetí (i z řad rodičů), vzájemnou pomoc a pocit, že vám ostatní věří a podporují vás. A to
je výhra už samo o sobě.
Mgr. Radka Rýdlová

Primární prevence v ZŠ Boženy Němcové

První únorový týden byl ve znamení nejen začátku nového pololetí pro stávající žáky a jejich učitele, ale také velkým dnem
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Stejně jako ve všech jaroměřských školách, tak i v té naší, josefovské, se konal zápis do
prvních tříd školního roku 2016/2017.
To, co děti čeká u zápisu, všichni víme. První zkouška jejich
dovedností je posouvá z poklidného, ryze dětského a bezstarostného prostředí mateřské školy do světa prvních povinností,
domácích úkolů a všeho, co je od září čeká a nemine ve škole
základní.
V letošním roce bylo téma zápisu Bezpečně do školy! Už
u hlavního vchodu děti do tříd směrovaly šipky a orientaci po
škole usnadňovaly dopravní značky. Pro ty, kteří čekali na svoji
velkou chvíli, byl v tělocvičně připraven doprovodný program.
Děti plnily úkoly týkající se silničního provozu na zajímavých
stanovištích, mezi kterými se, oblečené do reflexních vest, pohybovaly na koloběžkách. Ta radost v očích z povedeného úkolu byla nepopsatelná. Děti, které měly zápis zdárně za sebou,
se chlubily dárky a pamětními listy, které dostaly, a při odchodu
ze školy na nás mávaly se slovy: „V září na viděnou!“
Milí budoucí žáčci, užívejte si ještě několika málo měsíců bez
matematiky, psaní a prvouky. My, učitelé Základní školy v Josefově, se na Vás budeme v následujícím školním roce těšit.

Výchova žáků k předcházení a minimalizaci rizikového chování a všech jeho projevů je nedílnou součástí života a činnosti
každé základní školy. Na naší škole otázce prevence věnujeme
značnou pozornost a tuto problematiku v žádném případě nepodceňujeme. V průběhu školního roku podnikáme v této souvislosti spoustu různých aktivit.
V rámci těchto činností dlouhodobě spolupracujeme např.
s městskou policií, Policií České republiky nebo hradeckým občanským sdružením Sion. Letos jsme nově navázali spolupráci
s organizací Semiramis, která se systematicky věnuje podpoře
zdravého životního stylu, rozvoji osobnosti a posilování pozitivních mezilidských vztahů a vzájemné tolerance. Podle reakcí
žáků i pedagogických pracovníků se jedná o velmi povedené
aktivity, které jsou vedeny zkušenými a profesionálními lektory.
V neposlední řadě velkou roli v souvislosti s prevencí plní vyučující, kteří žákům předávají mnoho informací a realizují s nimi
různé zajímavé aktivity, jako například stmelovací pobyty, školní výlety, školy v přírodě, přespávání ve škole a mnoho dalších.
Soustavně sledujeme atmosféru ve třídách; ve spolupráci
s třídními učiteli provádíme sociometrický test „klima třídy“, který nám pomáhá rozkrýt vztahy ve skupině.
Pevně věříme, že naše snaha bude mít výsledky a prospěje
našim žákům v jejich budoucím životě.

Kateřina Šimková

Mgr. Lenka Nejmanová
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MŠ Rasošky

Zimní radovánky v mateřské škole

Co se děje ve školce v Rasoškách?

Čekání na sníh se nám trochu protáhlo, ale dočkali jsme se.
Stavění sněhuláků, iglú a různých staveb ze sněhu, koulovaná, tvoření stop a jejich pozorování lupou, to všechno
prožívaly děti na školní zahradě.

Jsme malá vesnická školka rodinného typu. Děti z obou
tříd se navzájem znají, vídají se, spolupracují, spoustu činností děláme společně. Kromě běžné vzdělávací činnosti,
kdy menší děti učíme sebeobsluze a překonáváme strach
z odloučení od rodičů a starší děti připravujeme k zápisu
do ZŠ a společně poznáváme přírodu a svět kolem nás,
se snažíme dětem pobyt v MŠ zpestřit i dalšími aktivitami.

V rámci zimního období nás navštívila paní Jitka Králová, která
se zabývá dentální hygienou. Nejprve dětem vyprávěla pohádku, poté s dětmi nacvičila správné čištění zoubků a nakonec si společně povídali o potravinách, které jsou zdravé pro
nás a naše zuby.
Dne 25. 1. 2016 do naší školky přijelo divadélko s naučnou
pohádkou „Otesánek“, kterou nám zahrály herečky z divadla
Úsměv. Pohádka se dětem velmi líbila. Ačkoliv je měsíc únor
nejkratším měsícem v roce, tak na druhou stranu je velmi významný tím, že se konaly zápisy do prvních tříd. Zápis do
první třídy je slavnostním aktem, nejen pro děti, ale i pro jejich
rodiče. Základní školy v Jaroměři s dětmi pravidelně navštěvujeme, paní učitelky pro nás zde mají vždy přichystané různé
vzdělávací aktivity, a proto se děti k zápisu těšily. U zápisu děti
prokazovaly svou slovní zásobu, správnou výslovnost, matematické a prostorové představy, držení tužky a kresbu postavy.
Mladší i starší děti z naší mateřské školy se zúčastnily výtvarné soutěže „Školka plná dětí“, vypsané Mateřskou školou
Kampanova v Hradci Králové. Výsledky soutěže se dozvíme
až za několik dnů.
Od pondělí 15. února až do pátku jsme měli barevný týden. Na
každý den jsme naplánovali jednu barvičku. Týden jsme začali
modrou barvou, s dětmi jsme zpívali písničky, byli jsme překvapeni, v kolika písních se zpívá o barvách. Vyvrcholením týdne
byl slavnostní karneval. Ten den se v mateřské škole sešly princezny, rytíři, kovbojové a plno krásných masek.
Dále nás navštívil pan Lemberk, přinesl nám ukázat vše, co se
týká života včel. Děti si prohlédly úl, zhlédly dokument o tom,
jak se včelař stará o včeličky. Dozvěděli jsme se, jak se vyrábí
med. Nakonec jsme byli obdarováni medem od pana Lemberka, ze kterého naše paní kuchařky druhý den připravily medovou pomazánku ke svačince. Děti si na zdravé svačince smlsly.
V naší mateřské škole vedeme děti k pohybovým činnostem,
proto jsme se opět zúčastnili týdenního lyžařského kurzu
v Olešnici v Orlických horách, které se jmenuje „Usměvavé lyžování“. Každý den nás vítal dráček Soptík, který si pro děti
připravil rozcvičku. Tým kvalifikovaných instruktorů se s plným
nasazením a pořádnou dávkou trpělivostí ujal dětí, z nichž většina stála na lyžích poprvé. Každým dnem jsme my učitelky,
pozorovaly pokroky, které naše děti dělaly
Vstřícné a trpělivé instruktory si děti oblíbily. Během pěti dnů
se děti naučily velmi dobře zvládat základní techniku lyžování.
Bylo krásné až dojemné pozorovat malé lyžaře, jak se den ode
dne ve svých lyžařských dovednostech zdokonalují.
Poslední den lyžařského výcviku děti přivítala dračice Bucifalka, která s dětmi tancovala a cvičila.
Poslední den kurzu byl připraven pro malé lyžaře velký závod.
Děti si odnášely nejen radost, spokojenost a úsměv na tváři,
ale i medaile a diplomy. Bylo pro nás nádherné vidět smích
a spokojenost ve tvářích našich nejmenších…
Jaro už je za humny a nás čeká spousta práce a další zajímavé
akce.
Všem čtenářům přejeme krásné předjaří a úsměv na tváři.
Kolektiv MŠ Na Zavadilce

Od října do května mohou děti navštěvovat některý z kroužků –
výtvarný, kroužek jógy a pilates nebo logopedický kroužek pod
vedením paní učitelky ze ZŠ speciální v Choustníkově Hradišti. Jezdíme do divadla do Jaroměře a Smiřic, nebo jezdí divadla s pohádkou k nám do školky. Na podzim si děti zahrály na
školní zahradě fotbal se psem – fotbalistou a poutavou formou
byly seznámeny s výcvikem psů a správným a bezpečným chováním v jejich blízkosti. Mohly si podržet na ruce opravdickou
sovu, při muzikohraní poznaly spoustu netradičních hudebních
nástrojů. Před Vánocemi jsme prožili čertovský týden plný her
a řádění, pod stromečkem rozbalili spoustu nových hraček
a pomůcek a uspořádali vánoční výstavu a vystoupení pro rodiče a občany Rasošek společně se žáky základní školy. Na konci února prožijeme jako každý rok barevný karnevalový týden.
Každý den přijdou děti v určených barvách nebo doplňcích.
Letos to je žlutočervený, zelenomodrý, kloboukový a černobílý
den a samozřejmě karneval. Se svým představením se k nám
chystá kouzelník a Alena Smolíková nám předvede své tančící
pejsky. Těšíme se na čarodějnický týden v dubnu i na školní
výlet. Doufáme, že nám bude přát počasí a květnové posezení
a vystoupení k svátku maminek budeme moct uspořádat venku
na školní zahradě. A jako každý rok si na konci školního roku
užijeme loučení s předškoláky. Na školáky je budou pasovat
opravdičtí rytíři a pak je ještě čeká dobrodružné pohádkové
spaní ve školce.
A nesmíme zapomenout také na to, že naší paní učitelce Šárce
Jechové po úspěšné knížce Pohádky k povídání vyšly tento
školní rok další dvě knihy – Pohádky a bajky k povídání a Zábavné úkoly. Se Zábavnými úkoly s předškoláky pilně pracujeme, používají je jako pracovní sešit ve školce i na domácí úkoly,
které plní společně s rodiči.
Ve školce v Rasoškách zkrátka nezahálíme a děti i učitelky zde
zažívají spoustu zábavy.
kolektiv MŠ Rasošky

Nabídka letního tábora

strana 9

Jaroměřský a josefovský zpravodaj

Rodinné centrum Rozmarýnek

6/2016

Informace pro občany
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Hodiny pro veřejnost:
Březen 2016
19.03.2016
20.03.2016

13.30-15.30
13.30-15.30

Konec veřejného bruslení!

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

19. a 20. 3. 2016
MUDr. Jiří Domáň
Hurdálkovo nám. 52
Česká Skalice
tel.: 491 451 030

28. 3. 2016
MUDr. Karel Kalfus
Česká 50
Jaroměř
tel.: 491 815 077

25. 3. 2016
MUDr. Jaroslav Ožďan
Boženy Němcové 13
Česká Skalice
tel.: 491 452 789

2. a 3. 4. 2016
MDDr. Šárka Šejvlová
Zd. Němečka 130
Jaroměř-Josefov
tel.: 491 812 495

26. 3. a 27. 3. 2016
MUDr. Olga Záplatová
Husovo nám. 36
Česká Skalice
tel.: 491 452 447

9. a 10. 4. 2016
DDS. Abosaleh Ahmad Amin
Velký Třebešov 118
tel.: 491 453 272

Loutkové divadlo BOĎI

Neděle 20. března 2016 - 13.30 a 15.00 hod.

PRINCEZNA ŽABKA
Když je z princezny žába, vždy se najde princ, který ji
chce vysvobodit. Bude tomu i tentokrát?
V pátek 25. března od 19. hodin
v Boučkově loutkovém divadle
opakujeme promítání dokumentu

Kašpárkovo putování po Austrálii a Novém Zélandu
spojené s besedou o našem turné za krajany.
Vstupné: 50 Kč

BOĎI Jaroměř pořádá tradiční letní tábor Branžež
letos na téma STŘEDOVĚK

1. - 15. 7. 2016

Cena 4 300 Kč
Bližší informace na www.bodi.cz nebo 777 812 470 RBBauer
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Pozvánky na akce

19. a 20. března 2016

se od 10:00 do 16:00 hod.

na Zemanské tvrzi v Hořenicích
koná

Velikonoční prodejní výstava
Ukázky pletení pomlázky a malování vajíček
Těšíme se na Vás.

SHD Jaroměř

Vás zve do Sokolovny v Jezbinách
na

Pomlázkovou zábavu
26. března 2016
K tanci hraje: Demoband
Vstupné: 80 Kč
Začátek: 20.00 hod.
Slosovatelné vstupenky.
Vstupenky k zakoupení na místě.
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PROST FAIN LIGA
Jaroměřská PROST FAIN LIGA firem 2016 - finálové kolo
V sobotu 27. 2. 2016, se uskutečnilo
v jaroměřské hale ASVAJ finálové kolo
již 10. ročníku halové fotbalové ligy
firem s názvem Jaroměřská PROST
FAIN LIGA firem 2016. Jedná se o halovou fotbalovou ligu firem, která se
hraje v Jaroměři již 10 let!
Toto finálové kolo bylo ve znamení velmi
napínavých a dramatických zápasů. Jaroměřská PROST FAIN LIGA firem 2016
je i letos rozdělena na 1. a 2. ligu, kde se
týmy střetávají dle předem připraveného herního klíče.
Ve skupině o umístění 2. ligy se nejlépe vedlo týmu MJ Střechy, který ji vyhrál a výrazně si tak polepšil v celkovém pořadí.
Na druhém místě v této skupině skončil tým Malby Beran, pro
který se rovněž jednalo o povedený turnaj. Bronzový stupínek
obsadil tým PROFIMARKET. Na čtvrtém místě v této skupině
se umístil tým Primátor, následovaný posledním v pořadí, týmem JUTY, který se však i přes poslední místo prezentoval
sympatickými výkony.
Skupina o postup 2. ligy byla poznamenána neúčastí týmu
Hitrádia MAGIC v tomto finálovém turnaji. Vyhrál ji tým HAUK,
který tak potvrdil své výsostné postavení ve 2. lize a vybojoval
si právo postupu do 1. ligy pro příští ročník. Na druhém místě ve
skupině a zároveň i celkově skončil tým VENEZIA, kterému se
mocný finiš vyplatil. Třetí místo v této skupině obsadil smolně
tým Kamil Mach, kterému pak celkové 3. místo uteklo opravdu
o kousíček. Na čtvrtém místě ve skupině skončil nabitý tým VF
Electric, kterému však tento bodový počin při zaváhání týmu
Kamila Macha stačil na celkové 3. místo ve 2. lize. Poslední
místo obsadil již zmiňovaný tým Hitrádia MAGIC, kterému byly
všechny zápasy kontumovány.
Rovněž i skupina o udržení 1. ligy řešila neúčast jednoho týmu
v tomto finálovém turnaji, a to týmu PORZELACK. Tuto skupinu
vyhrál nakonec suveréně tým Autoprofi@Matějovský a alespoň trošičku si spravil dojem po celkově nevydařeném ročníku. Na druhém místě v této skupině skončil tým E-Fyzio, který
se díky tomuto povedenému turnaji podařilo zachránit v 1. lize.
Třetí místo bral tým CZ PLACHETKA. Na čtvrtém místě skončil
tým ZD Dobrá Voda, který však pro příští ročník sestupuje do
2. ligy. Poslední místo ve skupině obsadil již zmiňovaný tým
PORZELACK.
Finálová skupina slibovala již před svým začátkem obrovskou
bitvu do posledního zápasu, což se nakonec bezezbytku potvrdilo. Suverénně si v této skupině počínal tým PROST, který tak
dokázal FAIN LIGU vyhrát 5x za sebou! Na druhém místě ve
skupině, ale i celkově skončil ambiciózní tým Kimberly Clark,
o jehož umístění rozhodl přímý a nervy drásající zápas s PROSTEM. Třetí místo ve finálové skupině obsadil tým SKALIČAN
a jen vinou horšího skóre mu toto umístění uniklo v celkovém
pořadí. Čtvrté místo ve finálové skupině bral nestárnoucí tým
V+J Rodos, kterému se podařilo udržet 3. příčku celkově a završil tak velmi povedený ročník. Páté místo ve skupině, ale i celkově pak uzavřel tým PL Servis.
10. ročník Jaroměřské PROST FAIN LIGY firem 2016 je již
minulostí. Zbývá již jen provést slavnostní zakončení spojené
s předáním cen všem zúčastněným týmům a těšit se co přinese
ročník příští.
Veškeré další informace, nejen o tomto turnaji naleznete na
www.fainsport.cz.

TJ Sokol Jezbiny
Dětské maškarní odpoledne v Jezbinách
TJ Sokol Jezbiny a SDH Jezbiny uspořádali v sobotu 20. února
2016 dětské maškarní odpoledne. Sál byl do posledního místa
zaplněn. O zábavu a soutěže se postarali manželé Páslerovi
z OK Styl Náchod. Děti obdržely od pořadatelů něco sladkého
na zub a každý učastník si odnesl dáreček s balonkem. Děti se
bavily, soutěžily a strávily velmi příjemné odpoledne.
ZaTJ Sokol Jezbiny Podolník Jiří
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FK Jaroměř
Ročník 2007 se na halovém turnaji v Chrudimi umístil na krásném 3. místě

Dvatisícešestky
v Třebši!

vyhrály

kvalitní

turnaj

Halový turnaj - ročník 2007 a mladší v Chrudimi 28.
2. 2016.

Halový turnaj pro ročník 2006 - 27. 2. 2016 - hala
Třebeš HK.

Výsledky týmu ve skupině:
FK Jaroměř : SK Spartak Slatiňany 6:0
Branky: Ponikelský 4x, Pitor, Dohnal D. (p)
FK Jaroměř : SK Dobruška 1:1
Branky: Poděbradský
FK Jaroměř : SK Nemošice 5:1
Branky: Ponikelský 3x, Machač, Poděbradský
FK Jaroměř : FC Hradec Králové 2:2
Branky: Machač, Ponikelský
Zápas o 3.-4. místo:
FK Jaroměř : TJ Svitavy 4:1
Branky: Poděbradský 2x, Ponikelský 2x

Výsledky našeho týmu:

Jako každý jiný turnaj v Chrudimi, tak i tento byl velmi kvalitně
obsazen. V základní skupině jsme dostali velmi nepříjemného
soupeře z Dobrušky a vítěze turnaje FC Hradec Králové. První zápas jsme zvládli bez zaváhaní a nastoupili jsme k němu
zodpovědně již od první minuty a zaslouženě jsme vyhráli.
Další zápas nás čekal s Dobruškou, kterou velmi dobře známe
a vždycky hrajeme vyrovnaný zápas. Nejinak tomu bylo v Chrudimi, kdy jsme po pár našich neúspěšných akcích dostali gól
a museli jsme dotahovat v posledních čtyřech minutách. To se
nám povedlo a dokonce jsme obrátili, ale po domluvě trenérů,
jelikož předtím byl faul, gól nebyl uznán a zápas skončil zaslouženě pro obě strany dobře. Proti Nemošicím jsme chtěli
jednoznačně výhru avšak jsme nepředvedli vůbec žádný fotbal
a na zápas do 9. min se nedalo vůbec dívat, ale nakonec jsme
vydřeli vítězství. Poslední zápas byl s týmem Hradce Králové,
který byl jasným favoritem na první místo. Začátek se nám opět
nepovedl a prohrávali jsme o jeden gól. Bylo vidět, že kluci jsou
motivovaní a zabrali a nakonec i obrátili na 2:1. Bohužel ke
konci utkání se soupeři podařilo vyrovnat a tak jsme se dostali na druhé místo ve skupině a měli jsmě hrát o 3. a 4. místo s týmem ze Svitav. Se Svitavama jsme hráli vůbec poprvé
a nevěděli jsme, co čekat. Ukázala se však naše fotbalovost
a zaslouženě jsme vyhráli a skončili na krásném třetím místě.
Celkově jsme byli spokojeni a musíme kluky pochválit za předvedený výkon a po dlouhé době vydařený turnaj.
Sestava FK Jaroměř: Pospíšil - Machač, Poděbradský, Mrkos - Dohnal D., Ponikelský, Pitor

FK Jaroměř - MFK Nové Město 1:0
Branky: Holub
Na začátek těžký soupeř. I bez průbojného útoku těsně vítězíme.
FK Jaroměř - Přelovice 5:0
Branky: Kašpar 2x, Holub, Karel, Libich
Jednoznačný průběh utkání, které patřilo Romčovi Kašparovi.
FK Jaroměř - FK Kolín 2:1
Branky: Karel 2x
V tomto utkání se opět projevuje náš špatný pohyb v útoku.
Útočníci čekají, až jim obránci přivezou míč před branku soupeře.
FK Jaroměř - FC Nový HK 2:0
Branky: Holub, Hemelík
V krásném utkání jsme soupeře přetlačili.
FK Jaroměř - Urbanice 7:0
Branky: Karel 2x, Hemelík 2x, Holub, Kašpar, Bělohlávek
Soupeře jsme zatlačili na jejich půlku a otevřeli si střelnici.
FK Jaroměř - Sokol Třebeš 0:0
Branky: :(
Domácí se zápas od zápasu zlepšovali. V tomto utkání zklamal
celý náš tým. Absolutně bez pohybu a chutě hrát. Jedno z nejhorších utkání.
FK Jaroměř - FC HK 4:2
Branky: Karel 2x, Libich, Hemelík
Po kartáči v kabině je vidět zlepšení, ale stále bez pohybu útočníků. I Marťa Hofman se nadechl k útoku - jen tak dál.
FK Jaroměř - RSCM Rozkoš 0:1
Branky: :(
Zasloužené vítězství Skalice. Zatlačili nás před naší bránu.
Opět se potvrdilo naše špatné držení míče směrem dopředu.

Pořadí turnaje:
1. FC Hradec Králové
2. MFK Chrudim
3. FK Jaroměř
4. TJ Svitavy
5. SK Dobruška
6. FC Velké Meziříčí
7. SK Nemošice
8. FC Hlinsko
9. SK Spartak Slatiňany

Pořadí turnaje: 1. FK Jaroměř, 2. FC Nový HK, 3. RSCM Rozkoš, 4. FK Kolín...
Stále nás trápí naše nedůrazná hra dopředu. Bez kvalitních
přihrávek a pohybu se nedá hrát pěkný fotbal. Pochvala pro
obranu a brankáře. Počet obdržených gólů mluví za vše.
Někteří hráči se bohužel v půlce turnaje rozhodnou, že několik
zápasů nebudou běhat, a to je špatně. Na tom musíme zapracovat. Moc si přejeme, aby se Matěj Bělohlávek stal jednou
nejlepším střelcem. Má na to jen mu musíme trošku srovnat
nohy a bude to tam padat samo. Dnes mohl dat minimálně šest
gólů. Chválíme jeho bojovnost v posledních dvou zápasech.

Nejlepší střelec turnaje: Štěpán Ponikelský
Nejlepší hráč týmu: Tomáš Poděbradský

Sestava FK Jaroměř: Lebedinský - Libich, Kašpar, Hofman Karel, Hemelík, Holub, Bělohlávek

strana 13

Jaroměřský a josefovský zpravodaj

FK Jaroměř
Dvatisícepětky opět zlaté!

Rozpis zápasů - Jaro 2016

Halový turnaj pro ročník 2005 - 27. 2. 2016 - hala Broumov
Ještě před odjezdem na turnaj jsme museli v pátek, resp. v sobotu ráno řešit spoustu omluvenek: Kočica, Škodová, Radil,
Kňourek, Postupa... Na turnaj jsme tak odjížděli pouze v 5 hráčích do pole, doplnění navíc o Štěpu (07) a Sebastiána (06).
Výsledky našeho týmu ve skupině:
FK Jaroměř - Slovan Broumov "2006" 3:1
Branky: Ponikelský 3x
Pohráváme, ale Štěpa to zařídíl. Pěkná hra celého týmu.
FK Jaroměř - TJ Velké Poříčí 4:1
Branky: Rezek 2x, Rehák, Paar
Pěkné kombinační akce vedou k vítězství.
FK Jaroměř - FK Náchod 5:0
Branky: Rezek 3x, Skalický, Paar
Dobrá hra týmu a celkem snadná výhra.
FK Jaroměř - Police n. Metují "Vosy" 7:0
Branky: Rehák 3x, Skalický 2x, Ponikelský 2x
Naši borci si pěkně zakombinovali a zastříleli.
Vyhráváme skupinu s počtem branek 19:2 a 12 body
Jdeme na výborný oběd a máme 2 hodiny pauzu.
Čtvrtfinále:
FK Jaroměř - Rtyně/Úpice 3:0
Branky: Rezek, Ponikelský, Skalický
Oběd a dlouhá pauza je znát, ale přesto houževnatého soupeře porážíme.
Semifinále:
FK Jaroměř - SK Rozkoš/TJ Č. Kostelec 2:1
Branky: Skalický, Rehák
Velmi kvalitní soupeř. Díky obrovskému nasazení a bojovnosti
vítězíme a jsme ve finále!
Finále:
FK Jaroměř - TJ Dvůr Králové 2:1P
Branky: Ponikelský
Naši borci jsou po náročném turnaji v pěti hráčích a brankářem
značně vyčerpaní, musíme ještě změnit brankáře, kvůli zranění
jde chytat Réza. Jsme smířeni s tím, že nabuzený a výborně
hrající Dvůr dnes neporazíme. Hrajeme tedy spíše obranný
fotbal, ale opět se zde projeví jako v celém turnaji obrovská
bojovnost a chuť zvítězit. Po jednom brejku dává Štěpa branku,
už jenom bráníme. Brankář Réza čaruje. Přesto 30 vteřin před
koncem dostáváme smolnou branku. Jde se na penalty, drama,
jak má být. Poslední penaltu soupeři Míša chytá a jde kopat,
penaltu bombou promění. A je to doma! Soupeř nám sportovně
gratuluje a oceňuje náš bojovný výkon.
Sestava FK Jaroměř: Dufek - Skalický, Rezek, Paar, Rehák,
Ponikelský
Musíme pochválit všechny hráče, makali, chtěli vyhrát. Martin
předvedl výborný výkon, dobře hrál i Sebastián.
Děkujeme i rodičům za dopravu, servis a fandění.
Jiří Lebedinský
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Populárně naučný historický seriál z církevních středověkých dějin Jaroměře
Řeholní kanovníci sv. Augustina a klášter v Jaroměři (1349-1421) - 8. část
PhDr. Jiří Uhlíř – PhDr. Marie Kyralová přeložila latinské
listiny do češtiny
V minulé části našeho historického seriálu jsme se věnovali
založení kláštera kanovníků augustiniánů v Jaroměři, pravděpodobně v r. 1349. Události, ke kterým došlo v dějinách kláštera augustiniánů v Jaroměři v následujících letech, nastíníme
nejdříve ve stručném shrnutí:
Papež Innocenc VI. dovolil zrušení řeholní společné ložnice (dormitáře) a její přebudování na samostatné, oddělené
a jednotlivé cely vhodné pro bádání, spisovatelskou, uměleckou i vědeckou činnost, kterými se zabývali vysoce vzdělaní augustiniánští kanovníci (listina č. 752 z 6. dubna 1358).
Dále se uskutečnilo navázání spolubratrství (tzv. konfraternity)
s dalšími kláštery kanovníků augustiniánů v českých i moravských klášterech i v Kladsku. Jaroměřská kanonie uzavřela
takové spolubratrství 24. 9. 1362 s Roudnicí, 1376 s Třeboní, a 18. 5. 1376 se Šternberkem, 1. 4. 1397 s Lanškrounem
a Fulnekem, 1412 s klášterem Božího Těla v Krakově – Kaziměři, možno ještě uvažovat o kooperaci s klášterem v Kladsku
a ve Vratislavi. Probošt a konvent kanovníků řádu sv. Augustina
v Jaroměři žádali papeže o potvrzení převedení tamního jaroměřského farního kostela (zřejmě Panny Marie) na konventní
kostel tamního kláštera (v listině č. 815 ze 17. července 1358).
Podrobněji o tom pojednáváme dále a uvádíme obsahy a překlady důležitých latinských listin papeže Innocence VI. za jeho
pontifikátu v Avignonu v letech 1352-1362, vztahujících se k jaroměřskému klášteru.
Zvláštním listem ze dne 6. dubna 1358 papež Innocenc VI.
v odpovědi na dřívější žádost pražského arcibiskupa Arnošta
z Pardubic povolil pro kláštery Roudnice nad Labem, Kladsko
a Jaroměř zřídit oddělené cely v dormitáři, ačkoliv dosavadní
směrnice papeže Benedikta XI. pro augustiniánské řehole předepisovaly ve všech augustiniánských kanoniích společné dormitáře (ložnice). Tento společný dormitář byl však na překážku
studiu, vědecké a spisovatelské práci. Papež však konečné
rozhodnutí o zřízení oddělené cely pro jednotlivé kanovníky
nechal na samotném arcibiskupovi.
Žádost o papežskou dispens:
752. záhlaví:
Arnošt, arcibiskup pražský, žádá papeže o poskytnutí různých
milostí pro sebe a níže uvedené osoby.
Avignon 6. dubna 1358
Obsah:
Arcibiskup prosí o schválení v různých záležitostech pražské
arcidiecéze: jedná se např. o jmenování devíti arcijáhnů, které by mu částečně ulehčilo v arcibiskupských povinnostech,
o záležitosti kolem Týnského chrámu v Praze, dále žádá také
o prebendy a hodnosti pro některé své kaplany a kleriky a pod.
"Dále žádá, aby Vaše Svatost milostivě ráčila povolit v roudnickém, kladském a jaroměřském klášteře řeholních kanovníků
sv. Augustina pražské diecéze vybudovat pro jednotlivé bratry
oddělené cely, avšak ve společném dormitáři, aniž by tomu bránily konstituce... Benedikta XI.“
Rozhodnutí papeže: "Ať to řečený arcibiskup učiní a zařídí, jak
to bude považovat za vhodné, zatěžkáváme tím jeho svědomí.“
(p. 297, vizte též Zdeňka Hledíková, Arnošt z Pardubic. Praha, Vyšehrad 2008, s. 204).
(Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Tomus II. Acta
Innocentii VI. 1352 - 1362. Ed. J.F.Novák. Pragae 1907, č. 752, pp. 294
– 297.) Přeložila z latiny do češtiny PhDr. Marie Kyralová.

Převedení farního kostela v Jaroměři na konvent kanovníků
řádu sv. Augustina v Jaroměři:
815. záhlaví:

Probošt a konvent kanovníků řádu sv. Augustina v Jaroměři
žádají, aby bylo potvrzeno převedení farního kostela tamtéž
(v Jaroměři) na konventní kostel tamního kláštera.
17. července 1358
Obsah:
Probošt a konvent kanovníků řádu sv. Augustina v Jaroměři
Jeho Svatost žádají o potvrzení a písemné schválení následujícího: Farní kostel v Jaroměři, který byl kdysi přivtělený
k probošství kaple Všech svatých na pražském hradě a který
vyvázal pražský arcibiskup Arnošt z tohoto připojení a převedl
farní kostel na kostel kláštera řeholních kanovníků sv. Augustina. Stalo se to se souhlasem probošta i kapituly Všech svatých
i pražské kapituly (asi svatovítské) a zmíněnému proboštovi
a kapitule Všech svatých byla poskytnuta náhrada. Arcibiskup
také zařídil, aby zmíněný klášterní kostel po svém vyvázání
a převedení mohl rozmnožovat své jmění formou trvalých ročních důchodů, jak už bylo předjednáno, i dary věřících a patřil
se všemi důchody, příslušenstvím a výnosy klášteru. To vše
bylo oznámeno a písemně potvrzeno.
Probošt a konvent kanovníků řádu s. Agustina v Jaroměři Jeho
Svatost žádají o schválení, aby to platilo i v budoucnu.
(Monumenta vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Tomus II. Acta
Innocentii VI. 1352-1362. Ed. J. F. Novák. Pragae 1907, s. 321-322.)
Přeložila z latiny do češtiny PhDr. Marie Kyralová.

Konfraterní dohoda s klášterem v Lanškrouně 1397
303. záhlaví
Probošt Jakub a celý konvent kláštera P. Marie kanovníků řádu
sv. Augustina v Jaroměři pražské diecéze uzavírají konfraterní
dohodu s klášterem v Lanškrouně a ustanovují, že si budou poskytovat podporu ve mších, žalmech a modlitbách za zemřelé
bratry svých domů. (Tzv. modlitební spolubratrství – konfraternita.)
1. dubna s. l.
Obsah:
Vzhledem k tomu, že tvoří jedno tělo Kristovo (Řím 12,5) a mají
si navzájem prokazovat skutky lásky, zdálo se proboštu Jakubovi a celému konventu kláštera P. Marie kanovníků řádu
sv. Augustina v Jaroměři užitečné a správné, aby mše, žalmy
a modlitby za bratry zemřelé v minulosti, přítomnosti i v budoucnosti, věnovali nejen za bratry svého kláštera v Jaroměři,
ale i za bratry kláštera v Lanškrouně, protože tak zemřelí bratři
rychleji dosáhnou nebeské radosti. Proto dospělí, a to nejen
sám probošt, ale vymysleli to a souhlasí s tím i ostatní bratří
a celý konvent, na základě konfraterní dohody, kterou v Bohu
uzavírají, došli k následujícímu rozhodnutí:
Že se v den smrti jednoho nebo více bratří - z jednoho i druhého kláštera - jejichž jména se sdělí a budou zapsána zároveň
na jednom místě do kalendáře, za duše zemřelých bratří odzpívali obvyklé žalmy (totiž Hospodine, slyš moje slova, žalm 5) při
církevních hodinkách a čteních, dále sloužila se za jejich duše
zpívaná mše za zemřelé - účast na mši bude všem bratřím doporučena. Každý kněz bude v ten den nebo někdy jindy sloužit
na tento úmysl ještě jednu tichou mši, jáhni, podjáhni a akolyté
se pomodlí za zemřelé žalmy a jiní bratři sto otčenášů a zdrávasů. Dále následuje výčet opatření pro výroční den úmrtí bratří
z obou klášterů. Pokud by chtěli bratři ještě nějakým způsobem navíc mimo tyto ustanovené věci projevit svou bratrskou
sounáležitost s bratry v druhém klášteře, v žádném případě se
to nebude odmítat.
(Pavel Krafl; Petra Mutlová; Dana Stehlíková: Řeholní kanovníci sv. Augustina v Lanškrouně, Dějiny a diplomatář kláštera. Praha, Historický
ústav AV ČR 2010, č. 28,, s. 178-179.)
Přeložila z latiny do češtiny PhDr. Marie Kyralová.

(Pokračování příště) V Jaroměři a v Praze v neděli 21. února 2016.
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106 let od počátků aviatiky v Josefově
V červnu 2016 uplyne celých 106 let od počátků aviatiky v Josefově (1910-2016) a v Čechách vůbec
Jaroměř/Josefov Po
Pardubicích je Josefov (nad Metují) druhým městem počátku aviatiky, letectví
v Čechách. Josefov
je spjat se jmény průkopníků letectví v Čechách, a to s prvním
českým pilotem Ing. Janem Kašparem (1883-1927) z Pardubic
a rakouským konstruktérem Ing. Dr.h.c. Igo Etrichem (18791967) z Horního Starého Města u Trutnova.
Vidět letícího Čecha v aeroplánu roku 1910 jistě patřilo k všeobecné tužbě Jaroměřáků i Josefováků, což se splnilo v neděli 24. července 1910, kdy na vojenském cvičišti v Josefově
podnikatelé hoteliér Jindřich Rýdl (1875-1938) a knihkupec Edvard Faster (1877-1955), oba členové nově založeného odboru
Klubu českých turistů v Jaroměři, zorganizovali celkem už třetí
veřejný vzlet Ing. Jana Kašpara. Ten totiž po složení pilotské
zkoušky 16. června 1910 uspořádal v našem kraji své první
veřejné lety za obrovské účasti obecenstva z celých Čech. První vzlet se uskutečnil v neděli 19. června 1910 na vojenském
cvičišti v Pardubicích za účasti 22 tisíc diváků.
Druhý veřejný vzlet v neděli 3. července 1910 na vojenském
cvičišti poblíž Petrofovy továrny v Hradci Králové a konečně
třetí veřejný vzlet po odložení z 10. VII. a 18. VII. se konal
v neděli 24. července 1910 na vojenském cvičišti v Josefově
směrem k Novému Plesu. Josefovské cvičiště je dosud největší
ze všech, kde Kašpar dosud létal, a má i nejkrásnější polohu.
Leží v úhlu, který svírají dvě silnice – k Jasenné a k Novému
Plesu.
Ing. Jan Kašpar během národní slavnosti Jaroměřsko českým
menšinám za prudkého větru na svém letadle jednoplošníku
Blériot v podvečer, kdy vítr příliš nezeslábl, celkem dvakrát
vzlétl. Poprvé ve výšce cca 40 metrů ke Starému Plesu a pak
po obrátce k Jasenné se nesl k Novému Plesu bezpečně mimo
početného obecenstva pod ním. První let trval jednu minutu
a 55 vteřin. Po zkontrolování směrového kormidla startuje aviatik Kašpar podruhé. Vítr stále neměl slitování, s neutuchající
sveřepostí bil do křídel. Nicméně statečný pilot vystoupal se
svým strojem, který dokonale ovládal, do výše asi 70 až 80 metrů. Druhý let trval čtyři minuty a 50 vteřin. Obecenstvo zahrnulo
aviatika spontánním potleskem za jeho znamenitý výkon. Ing.
Kašpar si stěžoval přátelům na prudký vítr a zapadající slunce,
jež místy ho oslepovalo a ztěžovalo prostorovou orientaci. Produkce skončila a početný dav se směsicí kočárů a automobilů
v počtu více jak 20 tisíc diváků se spokojeně rozchází.
Veřejné vzlety Ing. J. Kašpar uspořádal i v Hronově v neděli 18. září 1910, kde na značně rozmoklé, rozbředlé půdě se
stroj bořil a vzlétl teprve po pátém pokusu a trval pouhých 46
vteřin, dostoupil v něm výše asi 70 metrů a před asi 6000-7000
diváky uletěl dráhu asi 700 metrů. Hronovský vzlet, ohlášený
původně na 10. září, zklamal i v jiném směru. Byl totiž původně oznámen jako let s cestujícícm, ba dokonce byla i známa
jména osob, které se ho měly jako pasažéři zúčastnit, jemuž
přihlíželo asi na sedm tisíc osob, a další nezdar přivodila i porucha vrtule. Konečně aviatik J. Kašpar si troufal na dálkové lety.
Nezdarem skončil i vzlet Ing. J. Kašpara ve Dvoře Králové n. L.
Na Příčce dne 27. srpna 1911, kde při vzletu poškodil svůj letoun, který byl převezen k opravě do Pardubic. Dne 1. září 1911
přeletěl inženýr Kašpar s opraveným letounem z Pardubic do
Dvora Králové n. L. Při tomto přeletu dosáhl rychlosti 111 km/

hod., o čemž psal i rakouský tisk. Dvůr Králové se stal prvním
městem, kam na veřejný vzlet Ing. Kašpar přiletěl. Až doposud
své veřejné vzlety ukončoval odletem do Pardubic. Druhý den
2. září 1911 uskutečnil Kašpar devítiminutový zkušební vzlet,
avšak už 3. září 1911 při opakovaném veřejném vzletu náhle
motor Kašparova letadla nenadále „vysadil“ a Kašpar byl nucen
nouzově přistát na rozoraném Flečkově poli, což bylo příčinou
opětovného poškození letounu. Vzlety v Hronově i ve Dvoře
Králové n. L. skončily tedy nezdarem v našem regionu.
V roce 1914 už Kašparovo místo před veřejností na poli letecké slávy zcela zaujal jeho bratranec i spolupracovník Eugen
Čihák (1885-1958), konstruktér a rovněž průkopník českého
letectví v Pardubicích. V neděli odpoledne 17. května 1914 vykonal na svém jednoplošníku potaženém modrým plátnem, na
tzv.modrém Rapidu, dálkový okružní let Pardubice – Vysoké
Mýto – Jaroměř – Přelouč. Při tomto Čihákově nejdelším, předposledním, dálkovém, okružním a ukázkovém letu měřícím
okolo 135 kilometrů, přistál pouze ve Vysokém Mýtě a v Jaroměři. Pořadatelem letu byl sám aviatik E. Čihák ve spolupráci s Tělocvičnou jednotou Sokol v Jaroměři z iniciativy jejího
agilního starosty MUDr. Jindřicha Stárka (1875-1921), zubního
lékaře, krajanského novináře a dramatika. Početné obecenstvo
shromážděné poblíž zeměbraneckých kasáren a vojenského
cvičiště v Jaroměři nedaleko hřbitova u státní silnice na Dolany
a Českou Skalici uvítalo asi v 16.45 hodin bouřlivým potleskem
letadlo modrý Rapid pilotované E. Čihákem. Aviatik se svým
Rapidem provedl několik zatáček, osmičku, nízký let a bezpečně dosedl na vojenském cvičišti. Let trval asi 30 minut. Po
půlhodinové přestávce nastoupil další let do Přelouče, kde už
nepřistál, ale raději letěl po větru až do Parddubic, kde jej na
letišti očekávali baron Arthur Kraus, okresní hejtman Nápravník
a komisař Malsa, aby blahopřáli E. Čihákovi k pěknému sportovnímu výkonu.
Josefov v historii světového letectví je spjat se jménem významného leteckého konstruktéra Ing. Dr. h.c. Igo Etricha
(1879-1967), který zde v Josefově v letech 1911-1913 zkoušel své prototypy letadel: jednoplošníky řady Taube (Holubice),
Schwalbe (Vlaštovka) a elegantní limuzínu, tzn. letadlo s kabinovým prostorem pro cestující. Etrich správně předvídal, že
budoucnost bude patřit hromadné dopravě v letectví.
Pak však přišla první světová válka, už 28. července 1914 vypukla Velká válka, která sportovní měření sil „báječných mužů
na létajících strojích“ proměnila – bohužel – ve smrtonosný boj
na život a na smrt.
PhDr. Jiří UHLÍŘ, Jaroměř
ilustrační obrázky: Wikipedia
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KALENDÁRIUM-BŘEZEN
Úterý 15. března 2016 15.00-17.00 hod.
Pobočka Zavadilka
HERNÍ KLUB
Pořadatel: Městská knihovna Jaroměř
Středa 16. března 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Malý sál
371. abonentní koncert
CELLOMÁNIE & VIRTUÓZNÍ SHOW
Pořadatel: Městské divadlo
Čtvrtek 17. března 2016 16.00 hod.
Hlavní budova
VELKÝ KNIŽNÍ ČTVRTEK
Pořadatel: Městská knihovna Jaroměř

Sobota 19. a neděle 20. března 2016
10.00-16.00 hod.
Zemanská tvrz Hořenice
VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
Ukázky pletení pomlázky a malování vajec
Pořadatel: Hořenice
Neděle 20. března 2016 13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
PRINCEZNA ŽABKA
Pořadatel: LD BOĎI

Čtvrtek 24. března 2016 20.00 hod.
Hořenice "U Sovobodů"
HOKEJOVÝ PLES
Pořadatel: HC a HCM Jaroměř
Pátek 25. března 2016
Bastion°35
RESET: TIME FOR TECHNO
Pořadatel: Bastion°35
Pátek 25. března 2016 19.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
KAŠPÁRKOVO PUTOVÁNÍ PO AUSTRÁLII A NOVÉM ZÉLANDU
Pořadatel: LD BOĎI

Neděle 20. března 2016 16.00 hod.
Hasičská zbrojnice Semonice
PUTOVÁNÍ PO SRÍ LANCE S MANŽELY
ŠPAČKOVÝMI
Pořadatel: Osadní výbor Semonice
Pondělí 21. března 2016 17.00 hod.
Hlavní budova
TRADICE A RITUÁLY
Pořadatel: Městská knihovna Jaroměř

Sobota 26. března 2016 10.30 hod.
Městské divadlo - Velký sál
VELIKONOČNÍ TURNAJ V TROJKOVÉM MARIÁŠI
Pořadatel: Spolek přátel mariáše

Pondělí 21. března 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
JARNÍ KONCERT
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

Sobota 26. března 2016 16.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
EXPEDIČNÍ KAMERA
Pořadatel: Ing. Jakub Grepl

Pondělí 21. března 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
KINOKLUB - KÓD ENIGMY
Pořadatel: Městské divadlo

Sobota 26. března 2016 20.00 hod.
Sokolovna Jezbiny
POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA
Pořadatel: SHD Jaroměř

Pátek 18. března 2016 20.00 hod.
sál TJ Sokol Jezbiny
HASIČSKÝ PLES
Pořadatel: SDH Jezbiny

Úterý 22. března 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
IV. hra v předplatném
CABARET
Pořadatel: Městské divadlo

Středa 30. března 2016 17.00 hod.
Koncertní sál školy
PŘEDVÁDĚČKA DRAMAŤÁKU
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

Pátek 18. března 2016 20.00 hod.
Budova společnosti ODES, Jaroměř
VYNÁLEZ ZKÁZY
Výpravná alegorie s muzikálovým nádechem
Pořadatel: Studio The Blooma

Středa 23. března 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
VELIKONOČNÍ KONCERT
aneb vesele na škaredou středu
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

Sobota 19. března 2016 10.00 hod.
Nároďák Jaroměř
JOSEFOVSKÝ KLÍČ
Pořadatel: DDM Klíč

Čtvrtek 24. března 2016 16.00-18.00 hod.
Rodinné centrum Rozmarýnek
HOMEOPATIE... PŘÍRODNÍ LÉČBA BEZ
VEDLEJŠÍCH ÚČINKŮ
Pořadatel: RC Rozmarýnek, z. s.

Čtvrtek 17. března 2016 18.00 hod.
Městské muzeum v Jaroměři
KRÁLOVÉHRADECKÁ PEVNOST
beseda z cyklu Mezi řádky
Pořadatel: NPÚ Josefov
Pátek 18. března 2016 9.00-15.00 hod.
Rodinné centrum Rozmarýnek
SEBEHODNOTA, SEBEDŮVĚRA,
SEBEVĚDOMÍ, SEBELÁSKA
Pořadatel: RC Rozmarýnek, z. s.
Pátek 18. března 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
VEČER PRO DOBROU VĚC
Pořadatel: Městské divadlo

Sobota 19. března 2016 19.00 hod.
Sokolovna Dolany
VYNÁLEZ ZKÁZY
Výpravná alegorie s muzikálovým nádechem
Pořadatel: Studio The Blooma

Čtvrtek 24. března 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
VĚRA ŠPINAROVÁ & BAND ADAMA
PAVLÍKA
Pořadatel: Městské divadlo

strana 17

Jaroměřský a josefovský zpravodaj

BOHOSLUŽBY
Církev adventistů sedmého dne
Na Karlově (u školní jídelny)
Bohoslužby každou sobotu
09.00-10.30 Studium Bible
10.45-11.30 Kázání Božího slova
13.00-14.00 Odpolední program
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g

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

g

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

g

SMARTPŮJČKA - nejvýhodnější nebankovní půjčka
v regionu, TEL.: 731915130.

g

Koupím garsonku nebo byt 1+1 v Jaroměři. Tel.: 604 833
954.

g

Nabídka práce: Prodavačka v kantýně, GTH Kimberly Jaroměř, turnusové služby, pracovní doba 6.00-16.30 hod.
Kontakt: Kholová Marcela, tel.: 724 493 680.

g

Dobře zaplatím za kapesní a náramkové hodinky, hodiny, obrazy, fotoaparáty, lustry, obrazové rámy, pivní lahve,
housle, staré vyznamenání, odznaky, mince, bankovky
a jiné. Koupím i celou pozůstalost. Poradenství i nabídka
je zdarma. Tel.: 605254511, p. Hrneček.

Církev československá husitská Jaroměř
Týdenní program v Husově sboru

pondělí 14.00 hod. DD Černožice - Na Písmem
úterý
09.00 - 15.00 hod. úřední den
neděle 10.00 hod. bohoslužba (v modlitebně)
Velikonoce
Pesachová večeře - Zelený čtvrtek (24. 3. - hodina bude upřesněna)
Neděle - 10.00 hod. - Boží hod velikonoční
Kolumbárium otevřeno v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli 9-16
hodin. (25.03. - Velikonoční pondělí - otevřeno)
Upozornění: Nabízíme možnost uložit si urnu svého drahého
zesnulého v našem kolumbáriu, za poplatek 100 Kč ročně.
Dohodu je možné uzavřít v úřední den, tj. v úterý, případně
po tel. dohodě s farářkou Mgr. Alenou Fabiánovou - 725 593
598.
www.husitijaromer.wz.cz; e-mail: husbor777@email.cz

Českobratrská církev evangelická
Pondělí
Středa
Pátek
Neděle

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

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

Římskokatolická církev
Farnost Jaroměř bohoslužby:

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

Farnost Josefov bohoslužby:
Neděle

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

Kontakt na redakci Zpravodaje:

tel.: 491 847 162

e-mail: vejvodova@jaromer-josefov.cz

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

Aktuální ceník inzerce naleznete na stránkách
města: www.jaromer-josefov.cz
Navigace » Pro občany - Zpravodaj města - o zpravodaji; nebo vám ho na požádání zašleme e-mailem.
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"Technické služby ve městě Jaroměř
pomohou všem."
Firma Rudolf Polák - Stavební a zemní práce Josefov

Sezonní práce

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

Autodoprava
•
•
•

•

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

Kontakt: 491 815 747
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Nabízíme kvalitní

MED
od našich včel.
K dostání:
» v POTRAVINÁCH U KOSTELA v Josefově
» v PRODEJNĚ BRUSIVA - Palackého
219, Jaroměř
Ing. Robert Drapa, tel.: 604 38 13 30,
rdrapa@centrum.cz

REKO s. r. o. hledá šikovné lidi na pozici:
DĚLNÍK VE VÝROBĚ, MONTÁŽNÍK - JEDNOSMĚNNÝ PROVOZ
Předpoklady: technické myšlení, manuální zručnost, samostatnost a časová flexibilita, základy práce na PC, ŘP sk. B + zkušenosti
s řízením vozidel, fyzická zdatnost

PRODEJNA BRUSIVA
Ing. Robert Drapa

Nabízíme: zázemí české firmy (24 let úspěšně na trhu), zajímavá
různorodá pracovní činnost, zaměstnanecké výhody, solidní zacházení, přátelský kolektiv
Po zapracování (dle kvalifikace, rozsahu práce atd.) cca 100 Kč/
hod., při montážích 180 Kč/hod. + měsíční prémie

Palackého 219, 551 01 Jaroměř
tel.: 604 381 330, 734 406 759
e-mail: drapa-technika@centrum.cz

Zájemci o uvedené pracovní místo zasílejte svůj životopis na email:
navratilova@reko-sro.cz, případně volejte na tel.: 739 036 036.

PRODEJ SVÁŘECÍCH A SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola,
Hradec Králové, Komenského 234
pořádá rekvalifikační akreditovaný kurz
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)
Vstupní požadavky – alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, věk min.
18 let, bezúhonnost; Délka výuky – 160 hodin
Způsob ukončení – zkouška k získání profesní kvalifikace Chůva pro děti do
zahájení povinné školní docházky (69-017-M)
Možnosti pracovního uplatnění absolventa – chůva v dětské skupině, v mikrojeslích, jako chůva v domácnosti zákazníka aj.
Termíny konání kurzu – 1.4.-13.5.2016 vždy pátek odpoledne 13.35 – 18.30
hod. a v sobotu 8.30 – 15.30 hod., následují individuální praxe do 10. 6. (všední
dny 6 x 8 hodin); Závěrečné zkoušky – od 27.6.2016
Přihlášky – www.zshk.cz, záložka Kurzy pro veřejnost / Chůva pro děti do
zahájení povinné školní docházky – přihlašování je možné do 24. 3. 2016 nebo
do vyčerpání kapacity kurzu.
Další informace – Mgr. Jana Heřmanová, herma@zshk.cz, 495 075 204

Vás zve do podnikové prodejny.
Jsme rodinný podnik s vlastní porážkou
a s vlastními výrobky.
Maso máme hovězí a vepřové - vždy čerstvé.
Naše výrobky jsou
převážně bezlepkové a masité.
Dále si u nás můžete objednat vepřovou půlku,
kýtu nebo sele na grilování.
Otevírací doba: Starý Ples 55
Středa - Pátek 9.00-12.00 14.00-17.00

POZVÁNKY

Program RC Bastion35, Jaroměř – jaro 2016

Fuck Valentine´s day! [techno]
4. 3. pá: Zrní & Cheveyo
11. 3. pá: N.V.Ú. & Ilegality & Tass
25. 3. pá: RESET: Time for techno [techno]
15. 4. pá: Tornádo Lue & Poslední lež
12. 2. pá:

POLETÍME?
13. 5. pá: Hellocaustor & Tyranizer
22. 4. pá:

& další (Vlad Blasphemer tour 2016)

20. 5. pá:

Dukla Vozovna & Bez šance
DOPITNÁ = super ceny na baru

www.bastion35.cz
astion35 cz | fb: Bastion No
NNo. 35

Výstava koček
9. a 10. dubna 2016

Hradec Králové
Hotel Černigov

naproti vlakového nádraží

10:00 – 17:00
sobota, neděle

Seminář „JAK SE STÁT CHOVATELEM“
sobota a neděle od 13:00 hod.

Vstup :
Dospělí :60
Děti 35
info@kocky-hradec.cz
www.kocky-hradec.cz
Tel : 773 022 081

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově
a Městské muzeum v Jaroměři
Vás zvou na přednášku

Jiřího Slavíka

Královéhradecká pevnost
z cyklu Mezi řádky

ve čtvrtek 17. března 2016 v 18 hodin
do Městského muzea v Jaroměři
vstup volný
příští přednáška
Jiří Balský|25 let městských památkových zón v Královéhradeckém kraji
21. dubna 2016 v Městském muzeu v Jaroměři

