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Masopustní průvod - 5. února 2016, nám. Československé armády, Jaroměř (foto -iv-)
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Vážení čtenáři,
Masopust (Vostatke, Fašank, Voračky či
karneval) je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a Postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává
po svátku Tří králů, má pevné datum, tak
jeho konec je závislý na datu Velikonoc
a končí tak v rozmezí od poloviny února
do počátku března. Masopust vychází
především z římského náboženství, které
s předjařím spojovalo vegetační a plodnostní božstva jako je Bakchus. (zdroj:
internet)
Masopustní průvod prošel jaroměřským
náměstím první únorové páteční odpoledne. V průvodu jste mohli spatřit hospodyni
s medvědem, koně a spoustu dalších masek.
V minulých číslech Zpravodaje jsem vás
informovala o termínech zápisů do 1. tříd.
Podle informací, které jsme dostali z jednotlivých základních škol, se k zápisu
dostavilo cca 220 předškoláků, z čehož
zhruba 1/4 dětí má navržený odklad školní
docházky. Kolik která škola otevře prvních
tříd je ještě nejasné, to se dozvědí rodiče
předškoláků až na plánovaných třídních
schůzkách.
V aktuálním čísle Zpravodaje se můžete
dočíst o statistice kriminality a přestupkovosti v našem městě, ponořit se do zajímavého vyprávění pamětnice návštěvy prvního prezidenta v Jaroměři; obrazem je zde
představen letošní masopust nebo se nechat pozvat na jednu z mnoha únorových
akcí, které pořádají jaroměřské spolky...
Vaše redaktorka, Ivana Vejvodová
tel.: 491 847 162
e-mail: vejvodova@jaromer-josefov.cz,
zpravodaj@jaromer-josefov.cz
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Odbor životního prostředí
Svozový kalendář na rok 2016
Ve svozovém kalendáři se chybou redakce objevila nesrovnalost v rubrice
Mobilní sběrna 2016. V tabulce svozu Bio jsou chybně uvedeny květnová
data od 26. 5. do 29. 5. což by vycházelo na čtvrtek – neděli. Ve skutečnosti platí vývozy od úterý do pátku (jak jsou občané již zvyklí), tzn. od
24. 5. do 27. 5. 2016. Omlouváme se tímto všem občanům.
Ing. Alena Kotlandová
Odbor životního prostředí

Rákosníčkovo hřiště - Hlasujte!
Již tradičně vyhlašuje společnost Lidl Česká republika v.o.s. projekt
Rákosníčkova hřiště, který je zaměřen na rozvoj dětských volnočasových aktivit. V rámci projektu postavila společnost již 59 dětských hřišť
po celé ČR. Všechna hřiště spojuje známý motiv pohádkové postavičky Rákosníčka, který se zároveň stal i aktivní součástí herních prvků.
Jedno z těchto hřišť v hodnotě 1,5 milionu může stát i v našem městě.
O tom, kde hřiště vyrostou, rozhodne veřejnost v hlasování

od 1. 2. do 29. 2. 2016.
Hlasovat je možné prostřednictvím webových stránek
www.lidl-rakosnickova-hriste.cz nebo
Facebooku Lidl Česká republika.

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

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

e-mail: mpjaromer@seznam.cz, mpjaromer.prevence@seznam.cz
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Čtenáři píší
Poděkování městské policii

Reakce na článek Mgr. Aleny Fabiánové

Vážený pane veliteli,
v sobotu 16. 1. 2016 odpoledne, cca kolem 16 hod. jsme se
vraceli pěšky z výletu z Kuksu zpět od nádraží v Jaroměři do
Semonic, kde bydlíme. Můj otec, Petr Vysoký, šel s naším
psem napřed, moje matka a já jsme si ještě s dalšími účastníky
výletu šli popovídat do jaroměřské nádražní restaurace.

Rád čtu příspěvky paní farářky Fabiánové - je to takové milé
pohlazení po duši. Jsou rozumné a pravdivé. Takový byl její článek z posledního Zpravodaje, až na jednu věc. Možná se mýlím
a jestliže ano, omlouvám se. Její příspěvek byl mj. o tom, zda se
máme bát "zakuklených muslimů" a všech přízraků, které nám
servírují sdělovací prostředky. Pokud nás pisatelka nabádá,
abychom nepropadali panice s milionovými záplavami běženců
k nám do Evropy a žili dál své běžné životy, pak to je v pořádku.
Ale "abychom odhodili za sebe všechny strachy, já si klidně počkám, jestli se má něco stát... pak se budu bát, až to bude tady.
Teď se budu radovat ze života, protože to je dar".

Na zahradě domku pod jezbinským železničním přejezdem nečekaně vybafl zpoza plotu pes a naše fenka Rita (německý ovčák), kterou otec vedl na vodítku, mu chtěla opětovat pozdrav.
Vyrazila silným skokem k plotu a přitom strhla mého otce na
zem. Dopomohlo k tomu také silné náledí a ušlapaný sníh.
Můj otec, který sice celý život aktivně sportoval a nikdy v životě neměl nic zlomeného, ani nebyl v nemocnici, však upadl
a při pádu si vykloubil rameno a zlomil pažní kost. Pod vlivem
silné bolesti nemohl vstát. Kolemjdoucí starší manželé se mu
snažili pomoci, ale báli se naší fenky (která je vůči lidem zcela
přátelská, ale je pochopitelné, že velkého psa se člověk, který
ho nezná, prostě bojí). Manželé zavolali strážníky Městské policie Jaroměř. Ti přijeli, přivolali lékařskou pomoc z náchodské
nemocnice a vyhledali mou matku a mne (bohužel jsme v ruchu restaurace neslyšeli zvonění mobilního telefonu). Jeden ze
strážníků dopravil mou matku, mne a naši kamarádku na místo
nehody, druhý čekal u mého zraněného otce.
Velice děkujeme za profesionální a lidský přístup, s jakým celou nepříjemnou situaci pomohli páni strážníci vyřešit. Velice
si vážíme jejich náročné práce a děkujeme, že opravdu takto
dokážou adresně zasáhnout a pomoci. Bohužel jsem se v rozrušení nezeptala na jména konkrétních strážníků, ale Vy dle
rozpisu služeb jistě poznáte, kteří to byli. Vyřiďte jim prosím
naše velké poděkování a ocenění za skvělý zásah!
S pozdravem Jana Žárská

K tomuto musím napsat:
Není na co čekat, je už možná po dvanácté. Bezútěšný stav
a stále se zhoršující společnost nevzrušuje ty, od nichž bychom
očekávali nápravu a jasný postoj. Máme 450 tisíc nezaměstnaných, lidi živořící pod hranici chudoby, po ulicích se toulá desetitisíce bezdomovců, tisíce lidí jsou na státní podpoře. Namísto,
abychom pomohli vlastním občanům, volají mnozí po příchodu
cizinců, včetně těch, kdy jejich zapojení do naší společnosti je
zcela vyloučené a nebezpečné, nehledě k tomu, že ani nevíme
co jsou zač a proč přišli. Mnoho azylantů nemá úctu k ženám,
mužům ani vůči seniorům. Jejich časté agresivní chování je podmínkou jejich přežití. Hlásí se k náboženství, jenž je stejně radikální a nebezpečné jako jejich snaha získat životní prostor a je
jim jedno na úkor koho. Může nám být líto osudu prchajících
rodin, plačících dětí, jejich nešťastného dětství, pláč matek - asi
do té doby, než nás vyznavači islámu s úsměvem a zdvořile ve
jménu Alláha s nožem v ruce, požádají o peněženku - to v nejlepším případě. Nesmíme proto klidně čekat. To bychom si měli
všichni uvědomit, zvlášť politici, kteří se starají spíš o přežití do
příštích voleb, aby jim neklesla životní úroveň a delší horizont je
až tak nezajímá. Musíme být připraveni a udělat vše, abychom
jim ty peněženky nemuseli dávat.
Moc se těším na další úvahy paní farářky, Mgr. Aleny Fabiánové.
Zdeněk Hovorka

Církev adventistů sedmého dne
Prodluž si Vánoce...
Kvalita našich životů není ani tak dána tím co máme, ale jak
se cítíme. Možná si myslíme, že až budeme mít to, po čem
toužíme, tak bude konečně dobře. Takový pohled na kvalitu života je jen fata morgána, za kterou se jen pachtíme
a ono stále nic. Jediní, kdo z tohoto našeho pachtění mají
radost a profit, jsou ti, co nám ty zaručené recepty na klid
a pohodu dávají.
Posuďte sami. Zbaví vás strachu, obav či nejistoty nové auto,
hezká dovolená, dobrý nápoj, parta přátel? Na určitou dobu
to jistě pomůže, ale přijde čas, kdy se auto pokazí, dovolená
skončí, nápoj se dopije a parta přátel odejde za svými povinnostmi a my zůstaneme se svými starostmi i radostmi sami.
A právě v této chvíli se ukazuje, jak jsme na tom s naší kvalitou
života. Jistě, auto, dovolená, dobré jídlo a pití, ale i přátelé jsou
velmi důležití pro náš život, ale nejsou fundamentem pro klid
duše v našem neklidném světě.
Nedávno jsme prožili Vánoce. Svátky klidu, míru, naděje a radosti. Tolik jsme se na ně těšili a už tu je opět všední, každodennost. Máme ale naději, že za několik měsíců tu budou zas.

A pak zase bude po Vánocích a znovu budeme čekat na atmosféru Vánoc. A tak pořád dokola. Nahoru, dolů.
A víte proč to tak je? Protože víc než poselství Vánoc, nás láká
nálada svátků. Pohoda, rodina, pohádky, dárky, kapr, vůně jehličí…
Pokud si přejeme, aby duch těchto svátků se odrazil i v dalších
měsících roku, tím myslím klid a mír, jistotu a naději v srdci, pak
musíme přijmout poselství vánoc. Poselství, které je zapsáno
v té staré knize Bibli u evangelisty Lukáše v 2. kapitole: „Zvěstuji vám velikou radost, která je pro všechen lid. Dnes se vám
narodil Zachránce (Spasitel), Kristus Pán.“
Mám přání pro nás, aby poselství Vánoc, zpráva radosti ze
setkání s Bohem, nekončila tak jako každý rok. Opadaným
vánočním stromkem opřeným o popelnici, protože to, co mění
lidská srdce, není jen kapr na talíři, ale především radost ze
služby pro druhé. Spasitel přišel na tento svět, ne aby mu bylo
slouženo, ale aby on sloužil nám. I ty učiň někoho šťastným
a budeš šťastný.
Petr Staš
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Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř
Dobrý anděl na gymnáziu

Zimní olympiáda dětí a mládeže 2016

Naše kolegyně Ilona Čechová má milého, i když např. pro mne
zcela nepochopitelného a nedosažitelného koníčka. Velmi ráda
a naprosto skvěle peče dorty a zákusky všeho druhu. Kdo je
někdy okusil, ví, že jsou to dobroty profesionální úrovně. Paní
Ilona nám nabídla, že spojí svou vášeň s dobročinnými účely.
Zavedla – k naší radosti – pravidelná setkání se svými hříšně
skvostnými výtvory. Vždy v úterý, což je dlouhý vyučovací den,
lze ve sborovně o hlavní (nejen) přestávce zakoupit „energetickou bombu“, aby člověk vydržel se silami až do 16.00 hodin.
Říkáme tomu Mňamtýna. Každý zaplatí, kolik uzná za vhodné.
Paní kolegyně si vezme jen tolik, aby pokryla náklady, zbytek
je charita.
Paní Ilona píše: „Mňamtýna začala v květnu, já napeču, vy nakoupíte a zisk jde na dobrou věc. Do Vánoc jsme nastřádali
4000 korun, takže jsem nás zaregistrovala na dárcovství Dobrý
anděl - jde o zasílání finančního příspěvku do nadace a oni
všechny obdržené peníze rozdělí a pošlou potřebným rodinám
- těm, kde rodič nebo dítě onemocněli vážnou chorobou a potřebují finanční pomoc. Mňamtýna bude fungovat tak dlouho,
dokud mi ruce a trouba budou sloužit a vy budete chtít mlsat“.

Konala se v Ústeckém kraji ve dnech 18. až 21. ledna 2016.
Soutěžilo se v hokeji, lyžování, biatlonu, krasobruslení, disco
dance a dalších disciplínách. Měl jsem možnost se této olympiády zúčastnit jako člen hokejového výběru Královéhradeckého
kraje. V hokejovém turnaji jsme získali stříbrné medaile. Je to
zatím můj největší sportovní úspěch a ani kraj se takto vysoko
na dětské olympiádě ještě nikdy neumístil.
Hokejový turnaj čtrnácti krajských týmů se hrál v Chomutově
a Litvínově. Naše skupina se odehrála v Chomutově. Byl to pro
nás velký zážitek, hráli jsme v moderní chomutovské aréně,
sledovali nás Slavomír Lener, Pavel Patera, Vladimír Růžička
a další hokejové osobnosti. Utkali jsme se s nejlepšími hráči
v republice našeho ročníku narození 2001. První dva zápasy
jsme prohráli a vypadalo to s námi špatně. Pak jsme ale začali vyhrávat, v semifinále jsme vyřadili silný Moravskoslezský
kraj a postoupili do finále, kde jsme vedli nad výběrem Prahy
o tři góly, ale nakonec jsme prohráli 4:5. Podařilo se mi dát gól,
ve skupině jsem se trefil proti Jihočeskému kraji a dostal jsem
cenu pro hráče zápasu.
Na olympiádě o nás bylo dobře postaráno. Bydleli jsme na internátu chomutovské střední školy, dobře nám vařili, servis byl
na úrovni. Líbila se mi i přátelská atmosféra, slavnostní zahájení i zakončení olympiády…
Kdo se nedostal na olympiádu, mohl nás sledovat na youtube,
kde vysílali komentované přenosy ze zápasů nebo olympijské
souhrny. Všechno prostě fungovalo tak, jak mělo. Jsem rád, že
jsem mohl být u toho.
Vojtěch Záliš, tercie

Organizace Dobrý anděl vystavila paní Iloně Čechové, respektive nám všem, certifikát.
Jitka Trefilová

Pomáháme nejen lidem, ale i zvířatům
Naše třída kvarta uspořádala před vánočními svátky „vánoční
pečení pro dobrou věc“. Rozhodli jsme se, že pro studenty a učitele naší školy napečeme a budeme prodávat sladké
i slané dobroty. Naším cílem bylo vybrat co nejvíce peněz pro
záchrannou stanici v Jaroměři.
Tento nápad vznikl proto, že jsme chtěli nějak oživit dění ve
škole, ale inspirací nám také byla akce oktavánek před dvěma
lety, které výtěžek ze svého pečení věnovaly poprvé na sbírku
„Skutečná pomoc“ a podruhé nemocným dětem v motolské nemocnici.
Protože mlsounů je u nás hodně, a tudíž zájem o sušenky, muffiny, koláče a zákusky byl velký, podařilo se nám vybrat krásných 3 817 Kč!
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří napekli, všem, kteří si přišli něco koupit a také naší třídní učitelce paní Čechové, která
nám pomohla celou akci zorganizovat.
Těšíme se na příště! Kvartáni

Pozvánka
Ples Gymnázia Jaroslava Žáka
se koná v pátek 26. února 2016
od 20.00 hodin v Nároďáku.
K tanci a poslechu hraje Big Band Dvorský.
Předprodej vstupenek v kanceláři školy.

U soudu
Jednou z disciplín předmětu Společenské vědy je i právo. Abychom viděli, jak se právo a spravedlnost uplatňuje v praxi, jezdí
naši studenti každý rok k soudu v Hradci Králové. Paní učitelka Mgr. Lenka Popélyová a již zavedená „kontaktní osoba“ od
soudu pro nás vždy vyberou vhodnou a zajímavou kauzu a my
se vypravíme do Hradce Králové, abychom živě a přímo sledovali soudní přelíčení. A tak se naše třída 4. A vydala 13. ledna
na návštěvu Krajského soudu v Hradci Králové.
Po absolvování vstupní prohlídky jsme se přesunuli do soudní
síně a začalo jednání, kterému všichni studenti pozorně přihlíželi. V soudní síni byl samozřejmě tříčlenný soudní senát, státní
zástupkyně, právníci, ale i sám obžalovaný, který byl vazebně
stíhaný. Obžalovaný byl v poutech doveden v doprovodu dvou
policistů a po celou dobu jednání ho policisté sledovali a hlídali.
Obžalovaný byl muž středního věku, který byl obviněn z pokusu
o vraždu a usmrcení z nedbalosti. Část jednání byla věnována
obžalovanému, který měl prostor na svou obhajobu. Obžalovaný soudu přednášel prohlášení - tzv. časovou osu, v které sděloval, co, kde a kdy dělal, a to do velkých podrobností, až jsme
se všichni divili, jak si takové detaily může pamatovat. Dopolední jednání tímto soudce ukončil a my měli čas zajít si na oběd.
Odpolední jednání bylo pro nás daleko zajímavější, protože byli
předvoláni svědci, aby vypovídali. Po skončení návštěvy soudu jsme při cestě domů debatovali, jestli je obžalovaný vinen,
komentovali jsme výpovědi svědků a shodli jsme se, že lepší
případ pro nás paní učitelka Popélyová nemohla vybrat. Projednávání případu zdaleka neskončilo a k vynesení rozsudku
je ještě daleko. Tato kauza nám dokonale ukázala, jak probíhá
soudní jednání v opravdovém životě.
Veronika Sokolářová, 4. A
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Divadelní soubor Vrchlický
Vavřín na jeho hrob
Hamlet: "Dobře se o herce postarejte, pane. Hleďte si jich,
slyšíte, neboť u nich, jak v živých kronikách, se obtisk čas.
Lepší mít špatný epitaf po smrti, než zaživa u nich špatnou
pověst."
(Hamlet, 2. jedn., 2. výstup, přelož. M.Hilský.)

nepatřil jen své době, ale dobám všem a tak tomu bude už
navždycky. V dubnu t. r. si celý
svět připomene 400 let od jeho
smrti.

Shakespear se narodil (patrně) 23. dubna r. 1564 v anglickém
městečku Stratford nad Avonou do rodiny majetných měšťanů
za vlády tudorovské královny Alžběty I. (1533-1603). Zemřel ve
věku 52 let ve stejném dni narození i měsíci r. 1616 a je pochovaný v rodném městě v kostele Nejsvětější Trojice.

V r. 1916 byl zahájen v pražském N. D. jubilejní cyklus
v rámci jeho 300letého výročí.
V pěti týdnech uvedl režisér
Jaroslav Kvapil 15 jeho her
a hlavní postavou byl tragéd
Eduard Vojan. Odehrál v jediném měsíci 8 stěžejních rolí!
Rozsah textů, které uložil do
své paměti tehdy již 63letý geniální umělec, je k neuvěření.
Zůstává nepřekonaný, veliký "Komedie plná omylů" 1964. Dvoja sám - bez následovníka. Kdy čata zleva: S. Reindl a autor článku
zas přijde takový?

Shakespeara lze přirovnat k vesmíru. Je na věčné časy nepoznatelný, plný tajemství a my nestačíme ani na hloubku jeho
textů, natož na jeho ducha. Ať se za jeho jménem podle badatelů skrývá kdokoli, autor, jenž nám zanechal Othella, Krále
Leara, Richarda III., Macbetha, Hamleta a 154 překrásných
Sonetů a další skvosty, byl mimořádný talent, divadelní génius
a největší dramatik světové literatury. Je znalcem lidské duše,
od nejtemnějších hlubin až po ty nejzářivější výšiny. Lásku k divadlu mu vtiskly školní představení, jichž se účastnil jako herec,
ale především potulné herecké společnosti, které jej nakonec
přivedly do Londýna.
Napsal 7 historických her, 12 komedií, 11 tragedií, 6 pohádkových her a 7 připisovaných, na nichž se podílel s jinými dramatiky. (Hra Cardenio se nedochovala.) Mnozí badatelé mu nepřiznávají autorství všech her a přirozeně se mohou jen domnívat,
dokázat to nemohou.
Byl hercem a dramatikem alžbětinského divadla, jež se vyznačovalo barevnou nádherou, hudbou a zvukovými efekty ohlušující síly a kostýmy, které byly na vrcholu tehdejšího krejčovského umění.
V alžbětinské Anglii nesměly ženy vyjít na jeviště. Do jejich rolí
vstupovali mužští herci, ale v rolích mladistvých dívek, jako
např. Julie, Jessika, Desdemona či Ofelie by muži - houžvičky
s povadlou, scvrklou kůží nebo pupkáči, působili směšně. Rolí
se ujali štíhlí, ztepilí herci jasných a zvučných hlasů s krásnou
pletí a půvabnými pohyby, blížící se projevům mladých žen. Byli
to nezletilí chlapci nedotčeni špatnostmi světa. Shakespeare

Náš soubor Vrchlický se vždy, když o něco šlo, snažil nezůstávat pozadu. Uvedl v r. 1964 v rámci cyklu Shakespearovských
slavností jeho "Komedii omylů" v nesoutěžní přehlídce souborů polabských krajů. Je to příběh dvou bratrů-dvojčat, kteří o
sobě neví. Vše autor korunuje tím, že jim jako sluhy dává zase
dvojčata ve stejné situaci. Představení navštívil anglický velvyslanec v Praz, sir Cecil Parott s chotí a vyjádřil se pochvalně o
našem nezvyklém pojetí. (Hudební komedie se zpěvy, což tehdejší kritika nelibě nesla na rozdíl od publika. Režie A. Pekárek)
Škoda, že se pozapomnělo "jít s dobou" a něco od slavného
alžbětince dát. Pravda, náš soubor má teď před sebou jarní sezonu a ještě zdařilou "Ženitbu", ale co není, může ještě
být. Jsme na začátku roku a taky přijde podzim. Nebo i jindy.
U Shakespeara je vždycky co slavit.
Na otázku "je možné, aby existoval vůbec takový velikán?", zní
odpověď "jestliže ne, pak dík a sláva tomu, kdo ho vymyslel!".
Zdeněk Hovorka

Ohlédnutí za abonentním koncertem
Pěvecký recitál v divadle
V našem Městském divadle jsme při 369. abonentním koncertu KPH přivítali sopranistku Elišku Gattringerovou. Již z programu se
dalo vyčíst, že nejraději zpívá díla Antonína Dvořáka. Není se co divit, protože skladby našeho nejhranějšího autora v zahraničí
často hrají a zpívají i největší hvězdy operního světa. Nedávno na jednom zahraničním televizním programu přednesla skladbu
z Cigánských melodií „Když mne stará matka“ snad nejslavnější operní pěvkyně současnosti Anna Netrebko. S tímto hudebním
skvostem se také představila Eliška Gattringerová, která od Antonína Dvořáka zazpívala ještě árii Rusalky „Měsíčku na nebi hlubokém“. Mimo děl zmíněného autora zazněly skladby B. Martinů, P. I. Čajkovského a F. Chopina. Při přídavku se klavírní doprovod
nečekaně představil příjemným tenorovým hlasem. Eliška Gattringerová zpívala v loňské sezóně v Národním divadle, což o jejich
kvalitách svědčí dostatečně.
V dnešní době si může každý příznivec vážné hudby poslechnout nejlepší umělce na cizích, nejvíce německých programech.
Zřejmě i z tohoto důvodu nebývají sály zcela zaplněny. Proto je třeba si vážit činnosti KPH. Ani nejlepší umělci nemohou při televizních přenosech nahradit pocity ze živého koncertu. Z někdejších 240 činných KPH jich máme v České republice okolo 100.
Buďme rádi, že v Jaroměři Kruh přátel hudby funguje – a dobře! Pro pisatele těcho řádků to byl komplexní hudební večer. Seděl
totiž v řadě vedle manželů Dvořákových...
Miroslav Martinovský
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ZŠ Na Ostrově
Ohlédnutí za lyžařským kurzem - vyšel parádně

Zimní škola v přírodě
V lednu vyjeli žáci 4. B, 4. C a 2. A ze ZŠ B. Němcové pod
vedením svých třídních učitelek na zimní školu v přírodě s rozšířenou výukou lyžování do Janova nad Nisou. Z 52 dětí byla
polovina těch, kteří se do lyžařské výstroje a výzbroje oblékla
úplně poprvé. Pod vedením zkušených instruktorů se z nich
během týdne stali lyžaři. Ostatní, kteří se zdokonalovali v technice lyžování, byli se svými pokroky také velmi spokojeni. Jejich
úspěchy byly určitě ovlivněny i výbornými sněhovými podmínkami a krásným zimním počasím. Přestože bylo velmi náročné
celou akci připravit a organizačně zajistit, jsou pro nás odměnou usměvavé a spokojené tváře dětí. Obzvláště náročné bylo
uhlídat děti, aby se správně oblékly na sjezdovku a po návratu
zajistit jejich převlečení do suchého oblečení, usušit mokré věci
a vše dovézt zpět domů. Touto cestou bychom chtěly zvlášť poděkovat jedné z maminek, paní Šárce Racochové, která nám
věnovala týden ze své dovolené a jela nám s dětmi pomoci.
Bez jejich rukou si klidný průběh akce nedovedeme představit.
Třídní učitelky zúčastněných tříd

Pozvánka na ples

ŠIBŘINKY

12. 3. 2016 od 20:00 hod.
v sálech Důstojnické besedy v Josefově
MASKY VÍTÁNY!
K tanci hraje orchestr HOLIDAY EXPRESS
Vynikající, vám dobře známý taneční orchestr, pod
vedením pianisty a sólového zpěváka pana
Augustína Baloga.

Výuka lyžování má na naší škole mnohaletou tradici. Již na
prvním stupni se většina dětí
dostane na zimní školu v přírodě, kde jsou jim mimo povinných školních vědomostí předávány i lyžařské dovednosti.
V 7. ročníku poté následuje klasický lyžařský výcvikový kurz.
Praktický význam těchto mimoškolních akcí docení nejen rodiče, kteří ušetří mnoho set korun
za lyžařského instruktora, ale
i děti samotné, neboť poznají své spolužáky a učitele i v jiných,
než pouze školních situacích a utužují si tak svoje vzájemné
vztahy. Popularita zimních akcí je natolik vysoká, že se jich někteří žáci účastní opakovaně, někteří dokonce každoročně!
Letošní lyžařský kurz ohrožoval nedostatek přírodního i umělého sněhu. Výjezd do Rokytnice nad Jizerou hned v první polovině ledna byl tedy dlouhou dobu s nejistým výsledkem. Jako
zázrakem byly vyslyšeny sněhové motlitby všech lyžařů (já měl
z modlení otlačená kolena). Na přelomu roku začalo sněžit.
Kurzu se celkem zúčastnilo 44 dětí z druhého stupně, převážně však ze 7. ročníku. Naší novou lyžařskou destinací se stal
Studenov. Na vlek jsme to měli jen pár kroků.
Po několika dnech se nám podařilo rozjezdit všechny lyžaře
a snowboardisty, tudíž jsme mohli vyrazit i za pořádnou lyžovačkou do nedalekého ski areálu Kamenec v Jablonci nad Jizerou, který byl kvalitně zasněžen. Výjezd byl natolik úspěšný,
že jsme ho hned druhý den zopakovali. Lyžování střídaly přednášky, společenské hry a oblíbené diskotéky s profesionálním
osvětlením, které vlastníme.
V neděli se nikomu z kurzu domů vůbec nechtělo. Zima vykouzlila krásné podmínky i pohledy, spolužáci k sobě měli blíž,
k tomu výborná kuchyně a ochotný personál naší chaty. Děti
byly hodné, navíc všechny si svým přístupem a získanými dovednostmi vysloužily pasování do stavu lyžařského či snowboarďáckého. Pro nás učitele to byla prostě fantazie!
Za rok sem jedeme určitě znovu! Už se těšíme!
Mgr. Pavel Knajfl

TJ Sokol Jezbiny z. s.
TJ SOKOL Jezbiny z. s.
pořádá 19. 2. 2016

V salonku bude muziku pouštět DJ Medy.
Připraveny jsou soutěže, předtančení, bohatá tombola
a vyhodnocení nejlepších masek.

Začátek 20:00 hod., hudba MP2.

Cena 130 Kč

Dětské maškarní odpoledne v Jezbinách

Tradiční sokolský ples.

V prodeji od 15. 2. 2016 v Turistickém informačním centru
na nám. Československé armády 16.

20. 2. 2016 od 14:00 hod.
Soutěže o ceny, tombola pro děti.

Prodej během akce bude omezen kapacitou míst.

Srdečně zvou pořadatelé.
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MŠ Josefov
Zima, zima, zimička...
Po Novém roce začalo pohádkově chumelit a při procházkách
promenádou nám pěkně mrzly nosy. Svět kolem nás nám připadal jako v Ledovém království, pranic nám nevadily ani větší
mrazy, které přišly v polovině ledna. Ba naopak jsme si je patřičně užívali. Starší děti při procházkách přírodou a pekáčování
na svahu, mladší děti na zahradě. Vyšlapávali jsme cestičky,
zaměřili se na vlastnosti sněhu a ledu, pozorovali stopy své
i zvířecí na nedalekých promenádách, kam chodíme velmi rádi
a téměř vždy je tu co zkoumat a pozorovat.
Začátek ledna byl u nás ve znamení Tří králů. Děti ze Včeliček
i Motýlků napekly sladké „tříkrálové hvězdičky“ a přišly zazpívat
do všech prostor školky, nezapomněly ani na paní kuchařky
a pana údržbáře. Každému z nás byl nabídnut kousek sladkého pečiva a protože zastáváme motto „něco za něco“, herce
a zpěváky jsme odměnili také sladkou dobrotou.
V polovině měsíce si celá naše školka udělala výlet do Královéhradeckého Tonga. Měli jsme trochu obavy, jak to zvládnou
naše nejmladší Berušky, ale díky vstřícnosti, podpory a pomoci
rodičů a našeho skvělého personálu jsme vše zvládli na jedničku! Za to všem patří velký dík.
Předškolní věk je nejdůležitějším obdobím, co se týká nejen
prohlubování poznatků, ale hlavně vytváření základů postojů
a hodnot, které budují náš charakter a ovlivní náš budoucí život. Děti vedeme k lásce k přírodě, k naší Zemi a péči o ní.
V rámci přírodovědné gramotnosti, ekologie a enviromentální
výchovy leden u nás patří tradičně péči o ptactvo a volně žijící zvířata. Díky uskutečněnému projektu nové školní zahrady máme před školkou krásné velké krmítko, chodíme sem
ptáčky krmit a pozorovat. Nejmladší Berušky již podnikly výlet
ke krmelci v polích, kam zvířátkům nesly z domu tvrdé pečivo,
jablka, mrkev i pšenici. Starší děti již také shromažďují dobroty
a vyrazí co nevidět.
Přelom ledna a února je důležitým mezníkem pro všechny
předškoláky. Absolvují totiž zápis do základní školy. Naše
Včeličky i předškoláci z Motýlků se celý leden chystají, opakují,
prohlubují a upevňují základní znalosti z oblasti předmatematické, předčtenářské, přírodovědné i informační gramotnosti.
Všichni jsme jim v jejich velký den popřáli hodně štěstí, aby v té
„velké škole“ vše úspěšně zvládli.
A jaký bude únor? Jedním slovem veselý. Čeká nás měsíc pohádek, profesí, převleků, masek, rejdění a dovádění. V karnevalovém týdnu jsme totiž vsadili na čtvero ročních období
a s nimi spjaté dny: jaro - den květinový, léto - den plážový,
podzim - den pestrobarevný a zima - den vločkový. Už se těšíme na namaskované kamarády a kreativitu rodičů, která u nás
vskutku nemá hranic. Na oplátku chystáme na každý z těchto
dnů pro děti zábavný program. Vše vyvrcholí pátečním karnevalem. Ke konci února, pokud počasí dovolí, možná starší děti
vytáhnou batůžky a vyrazí na zimní pěší batůžkový výlet do
přírody. Doufáme, že ještě alespoň nachumelí a přituhne, abychom si tu letošní zimu užili jak se patří.
Vám, milí čtenáři, přejeme pohodové masopustní dny.
Kolektiv MŠ Josefov
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Diakonie ČCE - stř. Milíčův dům
Zhodnocení poskytovaných služeb v Milíčově
domě za rok 2015
Klub Malého Bobše
Během uplynulého období jsme s dětmi nejvíce pracovali na
školní docházce a školním prospěchu v rámci Programu pravidelného mimoškolního vzdělávání, které probíhalo dvakrát
týdně v Milíčově domě a dále na ZŠ Josefov. V rámci NZDM
jsme poskytovali dětem velmi různorodé klubové aktivity. Děti
měly možnost účastnit se předem naplánovaných aktivit, mezi
které patřilo například společné vaření, filmový klub, výtvarné,
sportovní, taneční aktivity, vzdělávací soutěže. Mezi další častou aktivitu patří hraní stolních her, které jsou určeny především
pro rozvoj psychomotoriky, logického myšlení, paměti a při kterých se děti zároveň učí dodržování pravidel, chování v kolektivu, sociálnímu cítění a především být dětmi. Během roku proběhlo několik větších akcí. Pracovníci s dětmi navštívili zábavní
park Tongo v Hradci Králové v rámci jednodenního výletu, dále
Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové. Mimo těchto výletů
v Milíčově domě proběhl například Dětský den s doprovodným
programem, šipkovaná, docházení na koupaliště během letních prázdnin a mnoho dalších společných aktivit.
V tomto období jsme poskytli 2 125 sociálních služeb pro 55
dětí, z toho 17 dětí bylo tento rok zcela nových.

Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)
Mezi nejčastěji poskytované služby v rámci SAS patřil především individuální rozhovor, při kterém byla s klienty zmapována
jejich rodinná situace. V rámci základního poradenství byly klientům poskytovány potřebné informace a kontakty na návazné
služby. Mezi další oblasti spolupráce patřilo především řešení bytové, finanční situace, nápomoc při vysvětlení úředních
dokumentů, listin a formulářů a také při komunikaci s úřady.
V rámci terénní služby byl zajišťován doprovod klientů k úřednímu jednání při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Rovněž
byla realizována častá komunikace s třídními učiteli a zástupci
školy v rámci školní docházky a problémy s ní spojenými.
Za uplynulý rok bylo v rámci SAS, ambulantní a terénní formou,
poskytnuto celkem 1 271 služeb pro 47 rodin.

Odborné sociální poradenství
Celkem bylo za rok 2015 v rámci odborného sociálního poradenství poskytnuto 145 služeb pro celkem 28 klientů.
Během odborného poradenství bylo klientům poskytováno především poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, právu v oblasti vzdělávání, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí a informace o možnosti využití dalších dostupných služeb a zprostředkování kontaktu s těmito zařízeními.
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Linka pomoci obětem
Linka pomoci obětem kriminality a domácího
násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné
rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý,
kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen.
Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem
nedbalostních trestných činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé
i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího
násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického či sociálního,
stalkingu, nebezpečných výhrůžek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných
i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou
a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou
podporu a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost
prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a svou
situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám
šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách
www.linka-pomoci.cz.

NPÚ Josefov
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PhDr. Jiří Uhlíř
Slavnostní otevření Odborné knihovny prof. Františka Černého ve Studijní a vědecké knihovně (SVK) v Hradci Králové se koná v pondělí 22. února 2016 v 16 hodin v prostoru
4. podlaží. Slavnostní program se uskuteční v konferenčním sále v 5. podlaží. Zde bude zpřístupněn Černého bohatý knižní fond divadelní a regionální literatury, jenž odkázal
královéhradecké SVK.
Jak je jaroměřské kulturní veřejnosti známo, univerzitní profesor PhDr. František Černý, DrSc., se narodil před 90 roky
ve známé zahradnické rodině manželů Černých dne 21. února
1926 a zesnul v 84 letech dne 12. června 2010 v Praze. Byl
to významný český teatrolog, profesor dějin českého divadla
na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1960-1992),
její první polistopadový děkan (1989-1991). Přednášel na
mnoha zahraničních univerzitách. Patřil mezi přední osobnosti
české divadelní vědy druhé poloviny 20. století, podílel se na
jejím konstituování i na rozvoji mezinárodních kontaktů. Vynikl
i jako spisovatel odborných a vědeckých knih. Inicioval komplexní zpracování naší divadelní historie a byl hlavním redaktorem čtyřsvazkových Dějin českého divadla (1968-1983). Byl
autorem, spoluautorem, redaktorem nebo editorem celkem 44
knih, jak jsem spočítal. Pro Jaroměř mají velký přínos monografie Divadelní život v Jaroměři v letech 1819-1918 (2003),
memoárové knihy Putování se starými pohlednicemi z Hradce
Králové do hor (1988), Ve městě u tří řek (o Jaroměři, 2005).
Je též čestným občanem města Jaroměře (1991), Senohrab
a Prahy 2. V letech 1967-1971 byl prezidentem Mezinárodní
federace pro divadelní výzkum, od r. 1994 jejím čestným prezidentem, působil i jako předseda Společnosti bratří Čapků
v Praze (1992-1998) a v letech 1996-1997 i jako předseda
kolegia Thalia. Patří mezi skutečně velmi významné a důležité rodáky našeho města Jaroměř. Měl jsem to štestí navázat
s ním trvalé přátelství od roku 1967 až do jeho smrti před šesti
lety, kdy mu už nesloužil zrak, nemohl už psát, a proto texty nahradily moje časté telefonáty do jeho pražského bytu Na
Poříčním právu. S radostí jsem veřejnosti v celostátním i regionálním tisku představoval jeho charakter, pozoruhodný život
i dílo v medailoncích a v recenzích jeho knižní novinky. Rád
jsem jej navštěvoval za jeho pobytů v Jaroměři v bytě jeho rodičů, zejména skvělé jeho matky – šlechtitelky květin paní Marie
Černé v Husově třídě a i on býval vítaným hostem v našem
rodinném domku Na Ptákách. Vzpomínám i na hezké odpolední a podvečerní procházky s ním starobylou Jaroměří, kde
jej zaujala architektura některých vilek. Po celý život jsme udržovali častou korespondenci. Jeho hodnotné a zajímavé dopisy adresované mně jsem předal jako součást svého osobního
fondu do Státního okresního archivu v Náchodě, Dobenínská
96. (Zpřístupněna může být až padesát let po naší smrti.) O kulturně založeném zahradnickém rodu Černých v Jaroměři jsem
také od roku 1967 napsal a zveřejnil desítky článků. Naposledy
jsem prezentoval šest už zesnulých osobností Černých ve své
biografické encyklopedii Osobnosti Jaroměře (2011, strana 2733 s fotografiemi).
PhDr. Jiří UHLÍŘ V Jaroměři v neděli 31. ledna 2016
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Svaz důchodců, MO Jaroměř
POZVÁNKA
Výbor SD ČR, MO Jaroměř zve své členy na divadelní
představení BEZ BAB! ANEB KUTLOCH,
v podání Klicperova divadla z Hradce Králové.
Divadelní představení se bude konat
23. 4. 2016 v 19.00 hod.
Cena pro členy SD je 100 Kč, pro nečleny 120 Kč.
Na divadelní představení nebude zajištěna autobusová
doprava.
Vstupenky na divadelní představení je možno objednávat u pí. Sílové na tel. 731 348 929 do 15. 3. 2016. Další
možnost přihlášení a uhrazení vstupného bude na členské schůzce 23. 2. 2016 a dále v DPS dne 2. 3. a 16. 3.
2016 vždy od 17.00 do 17.30 hod.
Po uvedené době budou nevyčerpané a neuhrazené
vstupenky vráceny kulturnímu středisku.
Za výbor SD ČR, MO Jaroměř
Kolář Ivan

ZÁJEZD
do Olomouce a Kroměříže
Výbor Svazu důchodců MO Jaroměř zve své členy na
zájezd do Olomouce a Kroměříže, který se bude konat
ve dnech 30. 8. až 1. 8. 2016.
Program:

1. den
- muzeum olomouckých tvarůžků
- prohlídka Olomouce
2. den
- Květná zahrada v Kroměříži
- prohlídka Kroměříže
- arcibiskupský zámek v Kroměříži + zámecké zahrady
- pozdní oběd v pivovaru Černý orel
Cena zájezdu
- členové SD MO Jaroměř asi
- nečlenové

- 1 000 Kč
- 1 100 Kč

V ceně zájezdu je zahrnuta doprava, vstupné, 1x ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích s polopenzí
a oběd.
Pro nutnost rezervace ubytování bude vybírána záloha
na ubytování ve výši 500 Kč/osoba. Záloha musí být
uhrazena do 20. 3. 2016. Přihlásit se na zájezd a uhradit zálohu bude možné v DPS v těchto termínech: 24. 2.
2016, 2. 3. 2016 a 16. 3. 2016 vždy od 17.00 do 17.30
hod. Bližší informace k zájezdu i termíny doplacení zálohy budou zveřejněny v měsíci červenci.
Za výbor SD ČR, MO Jaroměř
Kolář Ivan

4/2016

Český svaz včelařů
Med od včelařů z Jaroměřska je k mání
Tak jako každý rok, sešli se včelaři Jaroměřska na výroční
schůzi zdejší základní organizace Českého svazu včelařů,
aby si vyslechli, jak se jednomu z nejstarších a největších
včelařských spolků v kraji v loňském roce dařilo.
A zprávy to byly
dobré. I v uplynulém roce se včelám
v okolí Jaroměře
vyhýbaly všemožné
pohromy v podobě
nemocí a škůdců,
které i tento užitečný hmyz mohou
sužovat. Vedení organizace to přikládá
dobré organizovanosti a zejména aktuální informovanosti členů o nutných opatřeních, které probíhá pomocí e-mailů. Tedy včelaři se mohou
ihned dozvědět o nařízených opatřeních Veterinární správy
a doporučeních Výzkumného ústavu včelařského, který ochranu včelstev v České republice koordinuje.
Také členská základna se v roce 2015 rozrostla o nové včelaře, kterých nyní u nás působí 96, přičemž dohromady chovají
1 268 včelstev, o 42 více než před rokem a stav včelstev se
zvyšuje již třetím rokem za sebou. Je nutno říci, že naprostá
většina včelařů má chov včel jako ušlechtilého koníčka, do něhož se často zapojuje celá rodina a velká většina včelařů je již
v seniorském věku, avšak chovem včel stále přispívají svým
dílem své obci. Včely slouží nejen k získání medu a dalších
produktů, ale rozlétávají se i do okolí, kde opylují veškeré rostlinstvo, včetně ovocných zahrad, polí a veřejné zeleně, čímž
chovatelé včel zajišťují pro celou veřejnost nezastupitelný úkol
včel v zajištění stability přírodního prostředí.
Když už jsme u medu, tak toho z přírody Jaroměřska naše včely přinesly celkem 17 045 kg, opět o něco více než v roce předešlém. Občané našeho města a okolí si tedy mohou najít toho
„svého“ včelaře a nakupovat med přímo u něj. V době různých
afér a nalezených antibiotik v medu, v jeho obchodních baleních, jak jistě mnoho čtenářů zaznamenalo v médiích, je to jediná jistota, jak si pořídit skutečně kvalitní potravinu, jakou med
přímo od včelaře je. V této souvislosti chceme čtenáře ujistit,
že jaroměřský včelařský spolek svým včelařům zajišťuje jen takové postupy na ochranu včelstev, které jsou v ČR schváleny
příslušnými orgány.
Samozřejmě, zajišťovat kvalitní servis pro naše včelaře by spolek nemohl bez příslušného financování, na němž se podílejí
svým sponzorstvím jak obce, tak soukromé subjekty. Z mnoha chceme za finanční podporu v uplynulém roce poděkovat
alespoň těmto: městu Jaroměř, obcím Jasenná, Rychnovek,
Heřmanice, Zaloňov, Rasošky, Hořenice, Velichovky a firmám
Beas, Uniagro Zaloňov, ZOD Rasošky. Na závěr opět tradiční doporučení, aby si každý našel „svého“ včelaře a kupoval
místní med, který je nejen kvalitní, ale jeho nákupem podpoříte
i místní chov včel a naši přírodu.
Ing. Václav Jirka
předseda ZO ČSV, z. s., Jaroměř
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Hustota kriminality a přestupkovosti - plk. PČR v. v. JUDr. Jaroslav Harvan
V Jaroměři hustota kriminality a přestupkovosti v období posledních dvou let výrazně poklesla a současně se zvýšila její objasněnost, včetně ofenzivnosti ve vyřízení
Bezpečnostní situaci v Jaroměři se daří stabilizovat a v současné době je na více než přijatelné úrovni. Od roku 2013, kdy
jsem jako tehdejší zastupitel až brutálně tvrdě kritizoval práci
Policie ČR Obvodního oddělení Jaroměř (dále jen PČR), v Jaroměři výrazně poklesla kriminalita, včetně přestupkové delikvence. V roce 2013 bylo evidováno 488 trestných činů s objasněností 51.23 % a za uplynulý rok 2015 to bylo již jen pouhých
329 trestných činů (tj. o 159 skutků méně, tj. snížení o 32.58 %)
s objasněností 60.18 % (tj. o 8.95 % vyšší objasněnost), což
bezesporu svědčí především o kvalifikované a efektivní práci
PČR Jaroměř, které popsaných výsledků dosáhlo i přesto, že
bylo v průběhu předmětného období citelně početně oslabeno
snížením tabulkového a především faktického stavu policistů.
V roce 2014 bylo Komisí k projednávání přestupků Jaroměř
evidováno 388 přestupků a za uplynulý rok 2015 již jen pouhých 323 přestupků (tj. o 65 deliktů méně, tj. méně o 20.12 %).
Zlepšila se i ofenzivnost v projednávání přestupkové agendy,
kdy na konci roku 2014 bylo do roku 2015 převáděno 116 nevyřízených přestupkových věcí a na konci roku 2015 do roku
2016 převáděno již jen pouhých 60 přestupkových věcí. Negativním ovšem zůstává úsek počtu přestupků, které se nepodařilo projednat v roční promlčecí lhůtě, kdy za rok 2014 činil
počet promlčených věcí 26 a za rok 2015 se jednalo o 23 přestupků. Za zmínku stojí, že promlčitelnost přestupků byla celorepublikovým problémem, což zákonodárce vedlo k novelizaci
přestupkového zákona, kdy pro přestupky byla do budoucna
stanovena tříletá promlčecí doba, a tak tento nešvar bude zcela
negován. Zhoršila se i vymahatelnost sankcí, respektive pokut
za přestupky, kdy v roce 2013 byla z předešlých let kumulována pohledávka ve výši 542.676 Kč a v roce 2014 tato pohledávka již činila 776.476 Kč (+ 134.000 Kč) a za uplynulý rok
2015 narostla na evidentně nepřijatelnou částku 884.476 Kč
(+ 108.000 Kč). Nepřizpůsobiví pokuty neplatí, není jim co

exekvovat a tak klidně páchají přestupky. I zde by měli zapracovat zákonodárci a stanovit širší spektrum alternativních sankcí
(nejlépe obecně prospěšné práce), neboť podle současného
přestupkového práva lze přestupcům uložit toliko napomenutí,
pokutu, zákaz pobytu či zabrání nebo propadnutí věci. Jak je
shora naznačeno, tak v minulosti jsem byl ostrým kritikem stavu
kriminality abezpečnosti v Jaroměři. V této souvislosti jsem expresivně prohlašoval, že PČR v Jaroměři je paralyzována a na
straně druhé jsem pozitivně hodnotil přínos městské policie.
Nyní, a to v souvislosti s výraznými pozitivním ovlivněním
hustoty kriminality a její vyšší objasněností, se rád opravuji a PČR v Jaroměři skláním poklonu a oceňuji současnou dobrou řídící a organizátorskou práci vedoucího PČR
Jaroměř npor. Jaroslava ČERVENÉHO. Se svými bývalými
podřízenými, a to současným prvním náměstkem Policejního
prezidenta plk. Mgr. M. VONDRÁŠKEM a ředitelem Správy
PČR Královéhradeckého kraje brigádním generálem M. ČERVÍČKEM bychom se shodli na tom, že početní stav na PČR
v Jaroměři je sice mírně poddimenzován, ale efektivnost a erudovanost sil tohoto útvaru a jeho kvalitního technického vybavení dokáže tento stav ve vztahu k hustotě kriminality vyvážit
a optimalizovat. Samozřejmě, že nemalou roli na pozitivním
vývoji kriminality a jiné delikvence sehrála i naše městská policie (MP), ale nevím a nechci fabulovat o tom, zda částka cca
11 milionů Kč, vynakládaná ročně z rozpočtu města na chod
MP je rentabilní k produktu vytvořeného MP a zda s ohledem
na nižší míru delikvence a efektivnější práci PČR by se mohl
také u MP snížit početní stav a ušetřené finance použít účelněji.
Na toto by zastupitelstvu města měla každoročně dát odpověď
vyvážená výroční zpráva o činnosti MP, včetně přísného a erudovaného auditu provedeného kontrolním výborem a výborem
pro bezpečnost a veřejný pořádek.
plk. PČR v. v. JUDr. Jaroslav HARVAN

Domov sv. Josefa v Žirči

ZUŠ F. A. Šporka Jaroměř

Poleťte s námi na MaRS
Maraton s Roztroušenou Sklerózou 2016
letos poprvé i v Domově sv. Josefa v Žirči
START: 4. 3. 2016 v 18 hodin – konec až nám dojdou síly :-)
KDE: nový cvičební sál v Domě sv. Damiána (bývalý pivovar)
STRAVA: malé občerstvení zajištěno, Kavárna u sv. Damiána
otevřena
VÝBAVA: povinná: elán a chuť se hýbat, sportovní oblečení
a obuv, ručník; nepovinná: empatie a malý finanční obnos jako
dobrovolné vstupné
Jste-li schopní, méně schopní či všeho schopní přijďte do Domova sv.
Josefa v Žirči u Dvora Králové n. L. Vaším pohybem pomůžete nejen
sobě, ale i našim klientům – pohyb totiž není závislý jen na zdravotním
stavu, ale hlavně na chuti! Připravíme takové cvičení, které je vhodné
nejen pro pacienty s RS, ale i pro ty zdravé – a Vy zdraví nebojte se,
budete překvapení, jak budete zpocení.
Záštitu nad celostátní akcí MaRS 2016 převzal MVDr. Pavel Bělobrádek – místopředseda vlády, Domov sv. Josefa podpořil ing. Jan Jarolím
– starosta Dvora Králové n. L.

DĚKUJEME, že s námi pomáháte !

Více info na www.domovsvatehojosefa.cz,
kontakt Míša Hospodková, hospodkova@dsj-zirec.cz,
tel.: 491 610 604

My Vám děkujem, štěstí, zdraví vinšujem!
Na vědomost Vám všem dáváme, že se během Masopustního koledování po jaroměřském náměstí a okolí, které proběhlo
v pátek 5. února odpoledne, podařila nashromáždit opět větší
finanční částka než v roce loňském! Letos jste všichni, kteří
jste se u Masopustního průvodu zastavili, zasmáli se, zazpívali a zatancovali si, podarovali klienty z Domova sv. Josefa
v Žirči celkovou částkou 4 666 Kč. Pokladničky s koledou jsme
v sobotu 6. února předali klientům nemocným roztroušenou
sklerózou a potěšili je i masopustním vystoupením, které děti
se svými učiteli nachystaly. Peněžní dar bude podle slov paní
Jitky Holcové použit na nákup tabletu s držákem, který bude
využíván na cvičení paměti, koncentrace a řečové funkce u klientů Domova sv. Josefa. Velké poděkování také patří Johnově
pekárně z Josefova, Řeznictví Uhlíř a spolku Pronáměstí za
starost o nakrmení všech koledníků. Děkujeme! „Máme smutek
a zármutek, Masopust nám rychle utek!“
Těšíme se napřesrok a věříme, že i Vy.
Za muzikanty a maškary Jarka Holasová
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T. G. Masaryk v Jaroměři 1926 - prof. PhDr. Vladimír Wolf
Před několika týdny opakovala televize
seriál Dr. Čáslavského o první republice,
věnovaný tentokrát cestě presidenta Masaryka po severovýchodních Čechách
v červenci 1926, od níž uplyne v r. 2016
již 90 let. Dr. Čáslavský při popisu návštěvy v Jaroměři 11. 7. 1926 uvedl, že
jej uvítala dívka snad jménem Jarošová.
Ne, nebyla to Jarošová, ale moje maminka, tehdy třináctiletá Růžena Bašová. Nedávno jsem při pořádání našeho
rodinného archivu objevil i sešit s jejími
slohovými pracemi. Hned první slohová práce z 26. října 1926 byla nazvána
„Tatíček Masaryk v Jaroměři“. Její text je
následující:
„Návštěva pana presidenta v Jaroměři zdá
se už jen krásným snem, pouhou myšlenkou. A přece je to pravda, že naše srdce
letos vítala toho, kdo si zaslouží od nás
nejvíce lásky za svou práci pro národ. Dne
11. července stálo na vyzdobeném náměstí množství těch, kteří vědí, co znamená
v našem státě T. G. Masaryk. V půl desáté hodině navštívil pan president Josefov
a potom přijel do Jaroměře. Snad nikdy
nevypadalo to v Jaroměři tak, jako toho
dne. I já čekala jsem s nevýslovnou touhou
a s posvátnou bázní v duši na chvíli, až pro-

mluvím k panu presidentovi za jaroměřskou
mládež. Konečně se blížilo auto za autem,
z pátého pak vystoupil pan president. Stála
jsem poblíž našeho tatíčka T. G. Masaryka

a poslouchala velebné státní hymny. Když
hudba dozněla, přistoupila jsem k tatíčkovi
a milým pohledem vlídných jeho očí naby-

vši odvahy, pravila jsem: S láskou, s úctou
a s vděčností všech jaroměřských dětí přistupuji k Vám pane presidente, abych Vás
srdečně a mile přivítala a pověděla Vám,
že i my, jako nepatrná část dětí československé republiky, které nazýváte Světlem
národa, máme Vás srdečně rády a vzhlížíme k Vám oddaně, jasný Vzore a veliký
Osvoboditeli náš! Za květ Svobody děkujeme Vám, pane presidente z hlubin čisté
dětské duše. Ve škole poznaly jsme krásné
Vaše heslo Láska, pracovitost, poctivost.
Chceme je v životě přijmout za své a slibujeme, že se přičiníme, aby z nás vyrostl
národ Masarykův. Podala jsem panu presidentovi na památku krásnou kytici bílých
růží s hedvábnými stuhami státních barev
a s nápisem: Osvoboditeli vlasti – vděčná
mládež města Jaroměře. Pan president mi
podal ruku, jejíž teplo snad dosud cítím,
a poděkoval mi krásným pohledem milých
očí. Rty jeho chvěly se úsměvem, něhou
a láskou, zvláště k nám dětem. Té posvátné chvíle nezapomenu nikdy.“

Možná, že i v dalších rodinných archivech jaroměřských občanů lze nalézt zajímavé dokumenty.
prof. PhDr. Vladimír Wolf

Jaroměř má nově objevenou cennou relikvii I. stupně sv. Jana Nepomuckého
V neděli 3. ledna 2016 v chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři děkan P. ThMgr. Lic. Jerzy Ziẹba MSF instaloval na oltář sv. Jana
Nepomuckého v krásném relikviáři objevenou relikvii tohoto
ve světě nejznamějšího a nejuctívanějšího českého světce,
kněze, generálního vikáře a mučedníka.
Jaroměř/ Požádal jsem pana děkana P. ThMgr. Lic. Jerzy Stanislawa
Ziẹbu MSF, který od roku 1999 slouží
svým farníkům v Jaroměři 1, aby objasnil objevení relikvie prvního stupně
„ex ossibus“, to znamená „ostatek
z kosti“ uložený ve stříbrném relikviáři
asi z 18. století. (Slovo relikvie pochází z latinského „reliquiae = ostatky.“)
Při inventarizaci a připravování výstavy k Noci kostelů P. J. Zieba zjistil, že
máme relikviář sv. Jana Nepomuckého. [Tento světec se narodil jako syn
soudce v Pomuku blízko Plzně kolem
roku 1343 a zemřel 20. března 1393
po krutém mučení a jeho tělo vhozeno do řeky Vltavy v Praze. Historicky
existující kněz, vystudovaný a velmi
vzdělaný právník a arcibiskupský úředník, generální vikář, se dostal
do centra bojů, která vedl za obhajobu církevních práv a svobod pražský arcibiskup Jan II. z Jenštejna s prchlivým králem Václavem IV. Šlo
o vraždu. Dne 17. dubna 1393 nalezli Janovo tělo rybáři, (prý podle
pěti světel – hvězd - kolem jeho hlavy). Tělo mučedníka bylo posléze
přeneseno patrně roku 1396 do pražské katedrály sv. Víta, kde dosud leží pod stříbrným sarkofágem.] Sv. Jan Nepomucký je patronem,
ochráncem Čech; kněží a zpovědníků; mostů, lodníků, vorařů, mlynářů; města Mnichova a druhý zemský patron Bavorska. Svatořečen byl
dne 19. března 1729 ve Vatikánu. Je patronem bezpečného putování

a šťastného návratu – proto jsou jeho sochy umístěny zpravidla na
rozcestích a na mostech. S žádným jiným českým světcem se nesetkáváme tak často doma i v zahraničí – je mu zasvěceno nezjištěné
množství kostelů a kaplí a počet jeho soch se jen v Evropě odhaduje
na třicet tisíc. (Viz Vera Schauber- Hanns Michael Schindler, Rok se
svatými. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1994, s. 227230.) Shodou okolností též rodná farnost a město Jastrzebie-Zdrój
v Polsku, odkud pochází a kde bydlí rodiče P. Zieby, je mu zasvěcena
a je jejím hlavním patronem, jak se vyznal náš pan farář.
Vraťme se však k samotnému relikviáři, objevenému na podzim 2015
v archivu jaroměřského děkanství. Zde byl po mnoho let zapomenut ve
skříni v depozitáři. Byl však ve velmi špatném stavu. Stříbro bylo zčernalé a zašlé. Podařilo se jej však krásně vyčistit. Pater Ziẹba nechal
zhotovit vkusnou dřevěnou zasklenou schránku. Ve tvaru gotického
okna ji vytvořil truhlář pan Pavel Volf s otcem z Hořenic. Nahoře tohoto
okénka jsou barevná skla jako ve vitráži: červené je symbolem mučednické smrti (barva krve) a modré – symbol nebe, místo přebývání světce. Pozadí vkusné schránky je potaženo červenou látkou čalouníkem
panem Vladimírem Huškem z Havlíčkovy ulice. Osvětlení schránky je
dílem elektrotechnika pana Pavla Brouka.
Poznámka: Rozlišujeme tři stupně ostatků. První, čili primární stupeň,
jsou tělesné pozůstatky světců: kosti, krev, vlasy apod., druhý stupeň
(sekundární) – tj. zbytky oděvů a jiných předmětů, které světec používal. V Jaroměři máme relikvii I. stupně „ex ossibus“, tzn. „ostatek
z kosti“, což by mělo být osvědčeno zvláštním církevně právním certifikátem. Relikviář je možno vidět na barokním oltáři sv. Jana Nepomuckého v levé boční lodi vpředu s obrazem světce, připisovaný škole
barokního malíře Petra Brandla s motivem pohledu na město Jaroměř
z první poloviny 18. století. Oltář pořídili jaroměřští farníci ke svatořečení v r. 1729.
PhDr. Jiří Uhlíř - Ing. Zděnka Uhlířová - Jaroměř čtvrtek 21. ledna 2016.
(Podklady a výklad: Pater ThMgr. Lic. J. St. Ziẹba MSF)
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LD Maminy Jaroměř
Loutkové divadlo Maminy Jaroměř
vás srdečně zve na pohádku z cyklu

KAŠPÁRKOVY VEČERNÍČKY
PRO KLUKY A PRO HOLČIČKY
Pátek 26. února 2016 v 16.30 hod.
Městské divadlo – Učebna „Suterén“

O DRAKU BAZILÍŠKOVI
Dobrodružné vyprávění o mocné čarodějnici Uršule, která
se s pomocí svého draka chtěla stát vládkyní celého světa. A snad by se jí to i podařilo, kdyby se jí do cesty včas
nepostavili statečný princ Matys a podivný skřítek Eliáš
Vstupné: 25 Kč
Po představení bude pro děti jako obvykle připravený
výtvarný koutek, losování vstupenek, pohádkové stolní
hry a samozřejmě také možnost podívat se za oponu.
Na závěr přidáváme obvyklé doporučení – vezmete-li dětem do divadla na přezutí bačkorky, budou se cítit
volněji a pohodlněji zkrátka jako doma.

Česká společnost ornitologická

Informace pro občany
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Hodiny pro veřejnost:
ÚNOR 2016
20.02.2016
21.02.2016
27.02.2016
28.02.2016

13.30-15.30
13.30-15.30
13.30-15.30
13.30-15.30

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

20. a 21. 2. 2016
MUDr. Jaroslav Ožďan
Boženy Němcové 13, Česká
Skalice
tel.: 491 452 789

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

27. a 28. 2. 2016
MUDr. Karel Kalfus
Česká 50, Jaroměř
tel.: 491 815 077

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

Životní jubileum v lednu 2016 oslavili:
Helena Kašparová
Emilie Vondráčková
Zdeňka Novotná
Tamara Pultarová
Jan Růžička
Irča Malá
Jiřina Wagenknechtová
Zděnek Janda
Josef Veselka
Jindřiška Gibiecová
Miroslava Prokšová

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

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

Loutkové divadlo BOĎI

Neděle 21. února 2016 - 13.30 a 15.00 hod.

POPELKA
Už se lidé scházejí, král uspořádal bál...
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TJ Sokol Jaroměř - Atletika
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FAINSPORT

Vítězství Alžběty Pourové v Poháru běžecJaroměřská PROST FAIN LIGA firem 2016 - 4. kolo
kých nadějích
Vyhlášení Poháru Běžeckých nadějí 2015 se konalo
14. ledna 2016 na Ministerstvu vnitra v Praze a mělo
slavnostní atmosféru a také významné hosty jako Lenka
Masná a Radek Juška. Atleti TJ Sokola Jaroměř pravidelně běhali na pohárových závodech a získávali body
během celého roku 2015. A jak to dopadlo? Marek Dítě
celkově 21. místo, Natálie Hypešová 5. místo v dorostu
a v poháru celkově zvítězila Alžběta Pourová se ziskem 110 bodů. Závodníkům z tréninkové skupiny Jirky
Poura patří velká gratulace. Jen tak dále.

V neděli 31. 1. 2016 se uskutečnilo
v jaroměřské hale ASVAJ již 4. kolo
10. ročníku halové fotbalové ligy firem
s názvem Jaroměřská PROST FAIN
LIGA firem 2016.
V tomto 4. kole byla k vidění spousta vyrovnaných zápasů s velkými zvraty, které doslova zvedaly diváky ze sedaček.
V tomto důležitém kole šlo navíc o rozdělení týmů do skupin pro finálový turnaj.
Jaroměřská PROST FAIN LIGA firem 2016 je i letos rozdělena
na 1. a 2. ligu, kde se týmy střetávají dle předem připraveného
herního klíče.
Ranní skupinu „A" – 2. ligy vyhrál s přehledem tým HAUK,
který si tak upevnil průběžné 1. místo v celkovém pořadí. Na
druhém místě skončil tým Hitrádia MAGIC. Bronzovou pozici
obsadil tým Kamila Macha. Na čtvrtém místě v této skupině se
umístil tým JUTY, který si připsal své první vítězství v letošním
ročníku. Poslední místo pak v této skupině obsadil tým VENEZIA, kterému se tento turnaj vůbec nepovedl.
Dopolední skupinu „B“ – 2. ligy vyhrál suverénně tým VF
Electric, který se tak drží na průběžné 2. postupové pozici.
Druhé místo v této skupině obsadil tým PROFIMARKET, kterému jen těsně unikl postup mezi 5 nejlepších týmů 2. ligy. Na
3. místě v této skupině skončil tým Malby Beran, následovaný
týmem MJ Střechy. Poslední místo v této skupině pak obsadil
tým Primátoru.

HC Jaroměř
HC myslí na charitu
HC Jaroměř myslí i na charitativní účely. V letošní sezóně jsme pokaždé zápas s Novým Městem věnovali na
dobročinné účely. Poprvé to bylo na Movember, kde se
i díky divákům vybrala částka 6 007 Kč. Poslední lednový den jsme se rozhodli podpořit finančním darem Základní školu speciální a praktickou školu v Jaroměři. Dar
byl předán opět při utkání s Novým Městem.
V letošní sezóně se o druhé přestávce hraje soutěž, která se jmenuje "Hod pukem" a díky ní jsme vybrali částku
4 000 Kč a tu věnovali speciální škole. Hod pukem je
soutěž, ve které může výherce, pokud trefí pukem střet
ledové plochy, vyhrát bank. Jelikož tento bank nepadl,
tak volba co udělat s penězi v banku byla jasná. Děkujeme všem, kteří nám pomohli na tento dar přispět. Speciální škola částku, kterou věnoval HC Jaroměř použije
částečně na nákup stolu na stolní tenis. V těchto projektech hodláme dále pokračovat.
Pavel Schröfel

Odpolední skupina „C“ – 1. ligy měla jasného lídra a tím byl
tým Kimberly Clark, který dokonale využil své šance a dotáhl se na samotné čelo 1. ligy. Druhé místo ve skupině obsadil tým E-Fyzio, pro který to byl dosud nejpovedenější turnaj v tomto ročníku. Na třetím místě ve skupině skončil tým
Autoprofi&Matějovský, který se po dlouhé době neprobojoval
do finálové „pětky“. Čtvrté místo obsadil mladý tým CZ Plachetka, kterému se v tomto ročníku hrubě nedaří. Poslední místo v této skupině obsadil tým PORZELACK, který se na tento
turnaj bohužel nedostavil, a tak mu byly všechny jeho zápasy
kontumovány.
Večerní Skupina „D“ – 1. ligy slibovala napínavou podívanou,
neboť se v ní představily hned 4 týmy, které nakonec skončily ve finálové „pětce“. Tuto těžkou skupinu dokázal vyhrát tým
PROST, následovaný týmem PL Servis, který se podruhé za
sebou probojoval mezi nejlepších 5 týmů 1. ligy. Na třetím místě skončil tým V+J Rodos, který bude jistě bojovat o mety nejvyšší v letošním ročníku, který se mu zatím velmi daří. Čtvrté
místo obsadil tým Skaličan, kterému i tento malý bodový zisk
stačil na účast ve finálové „pětce“. Poslední místo ve skupině
pak obsadil tým ZD Dobrá Voda, který rozhodně nezklamal, ale
měl to v této skupině velmi těžké.
Termín dalšího turnaje Jaroměřské PROST FAIN LIGY firem
2016 je: 5. kolo: 27. 2. 2016 – Sobota (finále)
Veškeré další informace, nejen o tomto turnaji naleznete na
www.fainsport.cz.
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Populárně naučný historický seriál z církevních středověkých dějin Jaroměře
Zakládání středověkých kostelů, kaplí, far i klášterů - obecná problematika - 6. část - exkurz
PhDr. Jiří Uhlíř – PhDr. Marie Kyralová přeložila latinské listiny
do češtiny
Úvod - Pro další porozumění problematice zakládání a budování středověkých chrámů, kostelů, kaplí, far i klášterů je nezbytné osvětlit a vyložit tehdejší vývoj i reálie, důležité pojmy.
Využijeme k tomu vděčné publikací Aleny a Vlastimila Vondruškových Průvodce českou historii Město (Praha, Vyšehrad
2013, 200 stran), Vesnice (Praha, Vyšehrad 2014, 200 s.), Církev (Praha, Vyšehrad 2014. 200 s.) a dále edicí knih historika,
etnografa a spisovatele Vlastimila Vondrušky systematicky mapujícího „Život ve staletích - 12. století. Lexikon historie“, vydávaných brněnským nakladatelstvím MOBA 2009. (Velký formát
- po 128 stranách textů i barevných fotoreprodukcí). Přihlédneme i k dalším svazkům této edice týkajících se 13., 14., a 15.
století, vydaných rovněž v Brně v tomto nakladatelství MOBA
specializujícím se na vydávání historické naučné i beletristické
literatury (Brno, MOBA 2010, 2011, 2012). Jde o populárně naučné publikace, historické lexikony vykládající též problematiku
středověkých církevních dějin.

Počátky křesťanství, christianizace a utváření církevní organizace od 9. století v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku do počátku 15. století
Od raného středověku byli prvními hlasateli evangelia u českých a moravských kmenů kněží z Bavor, dále irsko-skotská
a v 9. století cyrilometodějská misie. Křesťanství přinášelo pokrok a v západní a střední Evropě bylo zpočátku nástrojem knížecí moci. První kostely byly zakládány na knížecích hradištích
s nevelkým sborem vysvěcených duchovních, v jejichž čele stál
arcikněz. Tato správa se nazývala velkofarnostní. K administrativní centralizaci došlo teprve zřízením pražského biskupství
v březnu 973. Tehdy zahrnovalo Čechy, Slezsko, Krakovsko
a území k řekám Bugu a Styru. Prvním pražským biskupem
se stal roku 975 saský mnich Dětmar, který ovládal slovanský
jazyk. Brzy po založení pražského biskupství byla u něj zřízena
církevní škola (Fr. Čapka, 2010). Také na Moravě bylo kolem
roku 1063 založeno biskupství v Olomouci. Zárodkem administrativy obou biskupství se staly metropolitní kapituly (sbor
duchovních). Je třeba vědět, že zemská církev spadala totiž
až do konce 12. století pod přímou správu knížete. Křesťanská
církev vybírala od věřících peníze na svou činnost. Tyto příjmy
však zpočátku plynuly do pokladnice knížete. Budování kostelů
bylo tedy až do konce 12. století pro feudální vlastníky výhodným soukromým podnikáním. Proto se kostely nejprve stavěly
v místech, kde sídlila knížecí správa. Slovo kostel vzniklo z latinského označení hradiště (castellum). A tak byla zavedena instituce vlastnických kostelů. Provoz těchto vlastnických kostelů
vycházel z ustanovení franckého zákoníku sepsaného v letech
810 až 813, podle něhož patřilo pánovi, feudálovi vše, co bylo
postavené na jeho půdě. Od 12. století začal vznikat nový systém duchovní správy, založený na existenci menších farních
obvodů (farností a far), takže kněží – plebánové, vesničtí faráři,
mohli být v denním styku s věřícími. Kostelů přibývalo a s nimi
se zvyšoval počet farností. Významným podnětem jejich růstu
ve 13. století bylo zakládání měst, která se bez kostela a fary
neobešla. V předhusitské době byla pražská diecéze rozdělena na 53 děkanátů (spravovaných arcijáhny, ve středověku
nejvyšší úředník, pověřený biskupem administrativní správou
určitého území, později správce katedrály, za rekatolizace jej
nahradil arcivikář, A. a V. Vondruškovi, 2014) a měla 2084 farností. V olomoucké diecézi bylo 30 děkanátů s více jak 500

farnostmi. V nejmenší diecézi litomyšlské bylo 6 děkanátů se
150 farnostmi. Jedna fara připadala tedy v průměru na necelé
3 vesnice a farář měl na starosti zhruba 100 věřících. Po husitských válkách zůstal počet farností zhruba stejný, jen s tím
rozdílem, že většinu far obsadili protestanti.
Dále je třeba se zmínit o zápasu o investituru, který se rozhořel v českých zemích počátkem 13. století. Do té doby byl pražský biskup (a tedy celá církev) v područí panovníka a vlivných
velmožů. Investitura je uvedení biskupa do úřadu (doslova oblečení do biskupského hábitu). V Evropě i českých zemích zvítězila církev nad světskou mocí. Ještě v 11. a 12. století se
v českých podmínkách kostely považovaly za vlastnictví donátora, dárce, zakladatele (fundátora), který nejen dosazoval kněze (jehož chápal jako svého služebníka), ale nechával si také
církevní daně (desátky), místo aby je odváděl biskupovi, který
pak měl část odevzdávat papežské stolici. Roku 1221 obnovil
český král Přemysl Otakar I. imunitní privilegium pro domácí
církev. Služebníci a poddaní biskupství se stali svobodnými,
nezávislými na českém králi, biskup získal právo stavět hrady,
opevněná sídla a cesty bez královského souhlasu, prohřešky
kněží spadaly pod pravomoc biskupa. Konečně 10. března
1222 byl v Praze ukončen spor mezi králem Přemyslem a biskupem Ondřejem vydáním velkého privilegia (výsady) církvi
v Čechách, jež bylo významným úspěchem církve v Čechách
(netýkalo se Moravy), které platilo pro všechny kláštery a kostely v zemi. Církev v Čechách mohla svobodně nakládat s vlastním majetkem. Poddaným klášterů byly omezeny zemské roboty, církevní poddaní získali volný přístup k trhům. Nová
úprava církevních poměrů znamenala konec knížecí svévole
a nástup svobodnější a civilizovanější společnosti. Církev byla
uznána plnoprávným partnerem feudálů. Především církev založena na víře v jednoho Boha, v Ježíše Krista, který zemřel za
lidstvo, byl ukřižován a třetího dne vstal z mrtvých a vstoupil na
nebesa, křesťanská morálka byla shrnuta do Desatera božích
přikázání. Tím vším církev ovlivnila změnu myšlení, i způsob
života lidí a vliv církve na život ve 13. století byl velkým přínosem. Vždyť kněží většinou byli všestranně vzdělaní, znalí řady
cizích jazyků a uplatnili se takřka ve všech oborech, v diplomatické, odborné i umělecké činnosti. Zkrátka církev jako celek
byla nositelem kultury a vzdělanosti v Evropě i v českých zemích. Zřetelně vzrostla prestiž církve v Evropě, kde zjednodušeně řečeno – byla v 11. a 12. století církví bojující o emancipaci, zrovnoprávnění a osvobození a mocenskou nadvládu, ve
13. století církví vládnoucí (podle buly papeže Bonifáce VIII.
„moc světská má býti poddána moci duchovní“) a ve 14. století
církvi v krizi (vizte Vl. Vondruška, 2011 a 2012). Především papežská kurie si monopolizovala pravdu a víru, církev získala
příliš velký majetek, jehož výsledkem byla rozmařilost a hrabivost (ale také závist světských vrstev). Církev zavedla přísná
pravidla pro život křesťanů, která sama nedodržovala, a v neposlední řadě došlo k morálnímu úpadku velké části kléru
(kněžstva). Ke cti mnoha významných prelátů slouží, že se pokoušeli o nápravu poměrů. Mezi nejvlivnější patřilo duchovní
hnutí „Devotio moderna“, kterou v Čechách podporoval Karel
IV. i Arnošt z Pardubic, který jako první pražský arcibiskup záhy
po převzetí úřadu vydal interní zákoník Statuta Arnosti (platila
v české církvi několik staletí), který pojmenoval všechny vnější
nešvary a stanovil tresty. Dodržování předpisů se pravidelně
kontrolovala prostřednictvím církevních vizitací (prohlídky, inspekce). Některých se účastnil arcibiskup osobně. Zvláště se
trestalo svatokupectví, hromadění obročí, nedodržování celibátu (svobodný stav, neoženění, zákaz vstupu do manželství) či
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rezidence (pokud duchovní nesídlil ve své farnosti). Tresty byly
rozmanité – pokuty, vězení anebo dokonce zbavení beneficia
(tzn. dobrodiní, důchodu, obročí, prebendy, trvalého práva na
určitý církevní úřad a užitky s ním spojené). (Vizte Vl. Vondruška, 2012; J. Kadlec, Přehled českých církevních dějin I, Praha,
Zvon 1991, s. 204-206). Univerzitní profesor ThDr. Jaroslav Kadlec, katolický církevní historik tam píše: „Na život duchovenstva měl nepříznivý vliv také nadměrný majetek církve. V rukou
duchovenstva světského, arcibiskupa, biskupů, kapitul, farních
záduší (tj. vlastně polnosti, lesy a peníze darované církvi (faře),
obvykle i „pro klid duše zemřelých“. Staročeské výrazy „zadušie, zadušenie, zadušnie“ ve významu záduší označuje církevní majetek, který byl někým odkázán, darován církvi za spásu
duše, za odsloužení zádušních mší, viz J. Bělič aj., Malý staročeský slovník. Praha, SPN 1978, s. 625), „a v rukou klášterů
byla více než jedna třetina veškeré půdy a toto bohatství lákalo
do duchovního stavu nadějí na dobré živobytí mnoho osob nepovolaných. Na církevní hodnosti se hledělo jako na zdroj příjmů a povážlivě se rozmohlo mnohoobročnictví, tj. spojování
několika církevních úřadů (rozuměj: důchodů) v rukou jedné
osoby. Držitelé několika beneficií nemohli ovšem plnit povinnosti s nimi spojené, proto k nim dosazovali své placené zástupce
(střídníky).“ Prostě tehdejší přebujelý kuriální fiskalismus, tzn.
jednostranné zaměření na zájmy papežské pokladny za éry papežství ve francouzském Avignonu (1304-1378) se stal oprávněně cílem kritiky vzdělaných církevních reformátorů a kazatelů. Proti církevním zlořádům vystupovali sám císař Karel IV.
i arcibiskup Arnošt z Pardubic a dále četní vzdělaní teologové
- kazatelé, učenci, univerzitní mistři. Například Konrád Waldhauser, Moravan Jan Milíč z Kroměříže, v jehož stopách kráčel
jaroměřský farář-kanovník řádu sv. Augustina Mikuláš, horlivý
přívrženec tohoto reformátora, který kázal v jeho duchu v Praze
a v Lysé nad Labem. Jaroměřský farář Mikuláš se musel ospravedlňovat před arcibiskupským vikářem Janem v Praze dne
23. června 1374 (vizte Soudní akta I, ed. Ferd. Tadra s. 90-92,
č. 98, 102-103; P. Ant. Knapp, Paměti Jaroměře, 1887, s. 1516). Ti všichni byli předchůdci dalšího velkého katolického reformátora Mistra Jana Husa, který byl kostnickým koncilem
odsouzen jako zatvrzelý kacíř, vydán rameni světskému k potrestání a upálen 6. července 1415, čímž byla odstartována
husitská revoluce, bouře i bratrovražedné husitské války. Papežství bylo v úpadku, jehož projevem bylo též papežské schisma, papežský rozkol, rozštěpení v západní církvi. Povstalo volbou vzdoropapežů a trvalo od r. 1378 (tehdy zesnul císař Karel
IV.) až do 1417. Tehdy souběžně existovali dva papeži, jeden
sídlil v Římě, druhý v Avignonu, k nimž se po koncilu v Pise
přidal roku 1409 ještě další, třetí papež. Schisma skončilo, když
právoplatný papež Řehoř XII. se vzdal stolce papežského
a oba vzdoropapežové: Benedikt XIII. a Jan XXIII. byli sesazeni
církevním sněmem v Kostnici. Pak byl právoplatně zvolen jediný pravý papež Martin V. Církevní majetek byl za husitství
i v pohusitské době rozchvácen. V průběhu celé husitské revoluce bylo v českých zemích – v Čechách i na Moravě – prakticky „srovnáno se zemí“ vedle kostelů a chrámů též 170 klášterů,
což byly tři čtvrtiny všech z tehdejších klášterů. Přežily jen ty,
které stály na panství katolického panstva a v katolických městech. Navždy zanikly kláštery augustiniánských kanovníků
v Sadské a v Jaroměři (v květnu 1421). Kláštery v Roudnici
a v Rokycanech byly sice obnoveny, ale živořily. Války husitské
skončily největším vítězstvím české šlechty a porážkou královské moci. Církevní instituce, dříve vlastnící zhruba třetinu veškeré půdy v království, ztratily v době husitské revoluce odhadem téměř 90 % statků. (Další ztráty církevního majetku se
uskutečnily po třicetileté válce, za vlády císaře Josefa II. a za
komunistické totality ve 20. století, kdy komunistický režim po
Únoru 1948 ukradl církevní majetek a pronásledoval církve,
především římskokatolickou. Mimochodem církve nabývaly
svůj majetek zcela regulérně – zejména dary donátorů, dárců
kostelů, klášterů; odkazy, závěťmi, kšafty, testamenty, poslední
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vůlí, posledním pořízením před smrtí, záduší, desátky apod.
včetně koupí. Desátky znamenají dávku, původně desátý díl,
zejména ze zemědělské výroby, který poddaní dávali z polí, vinic, rybaření apod. svým vrchnostem, ale i též jednotlivým kostelům a klášterům. Odváděli je buď v naturáliích, nebo v penězích na vydržování osob, budov, prostor a liturgických
předmětů i na charitativní služby. V historických pramenech
jsou zmínky o desátcích v naturáliích, z medu, ze všech snopů,
zvířat, z ryb, soli atd. První zmínka o desátcích v českých zemích pochází z r. 1023 z Kosmovy České kroniky. Ve 12. století se vyskytují již zprávy o desátku peněžitém. V Čechách byl
desátek zrušen v roce 1848. Desátek církevní byla církevní
daň, renta placená z popluží (měrná jednotka zemědělské
půdy, bylo to asi 20 – 60 ha, přesně nebyla nikdy stanovena),
eventuálně z usedlosti. U nás se objevuje po založení pražského biskupství (973). Její čtvrtina příslušela biskupovi, další čtvrtina byla určena na údržbu kostela, jehož laická komunita desátek platila, třetí čtvrtina byla určena na vydržování kněží
a poslední čtvrtinu měli dostat chudí. Desátek nebo jeho části
bývaly často zadržovány zakladateli příslušného kostela. (Viz
P. Vlček, P. Sommer, D. Foltýn, Encyklopedie českých klášterů.
Praha, Libri 1997, s. 713.) Již roku 1229 začali čeští duchovní
odvádět část církevních desátků do Říma, tzv. papežské desátky (dnes zcela dobrovolný peněžitý příspěvek - tzv. svatopetrský haléř, vybíraný ve sbírce v katolických kostelích jednou za
rok zcela dobrovolně). (Pokračování příště)
V Jaroměři v neděli 31. ledna 2016

Život bez bariér, z. ú.
Sháníte vozík či polohovací postel? Vypůjčte
si je v Nové Pace od Života bez bariér
Pečujete doma o někoho blízkého, kdo už se o sebe nemůže starat sám? Zmáhá Vás pomáhat mu se vstáváním
z postele či oblékáním a umýváním? Anebo je pro Vás samotné z důvodu nemoci či rekonvalescence náročné například vyjít do schodů či jste přestali dělat některé věci,
jako jsou procházky či jízda na kole, protože už se při nich
necítíte bezpečně?
Právě Vám mohou život ulehčit takové pomůcky, jako chodítka,
nástavce na toaletu, polohovací lůžka, sprchovací židle, elektrické zvedáky či tříkolky pro dospělé. Vypůjčit si je můžete na
libovolně dlouhou dobu od organizace Život bez bariér, která
v Nové Pace již 11 let provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek. V současné době jich nabízí kolem 150 kusů.
Jak vše probíhá? Můžete se kdykoli v pracovní době (a po
telefonické domluvě také mimo ni) zastavit v našem středisku
Centrum bez bariér v Nové Pace, kde jsou pomůcky vystaveny.
Vezměte si s sebou občanku či jiný doklad totožnosti. Na základě Vaší situace Vám budou předvedeny vhodné pomůcky, které si můžete také vyzkoušet. V případě zájmu s Vámi sepíšeme
jednoduchou smlouvu o pronájmu. Pokud budete potřebovat,
pomůcku Vám dovezeme domů, nainstalujeme a vysvětlíme,
jak ji správně používat. Také Vám poradíme, na co máte nárok
a co můžete od pojišťoven a lékařů požadovat, abyste případně
získali pomůcku vlastní. Obrátit se na nás můžete také s jakýmkoli dotazem, který se týká domácí péče či sociálních služeb.
Činnost naší půjčovny dotují obce i různé nadace, proto jsou
ceny pronájmu pomůcek velice příznivé.
Ceník spolu se všemi informacemi najdete na našich webových
stránkách www.zbb.cz - případně vám rádi vše sdělíme na telefonním čísle 720 994 024. Neutrácejte hned peníze za zakoupení vlastní pomůcky, přijďte se nejdříve poradit.
Marie Vokurková, Život bez bariér, z.ú., www.zbb.cz
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KALENDÁRIUM-ÚNOR
Pondělí 15. února 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Malý sál
TRIO MARTINŮ - 370. ABONENTNÍ KONCERT
Pořadatel: MKS
Úterý 16. února 2016 15.00-17.00 hod.
Pobočka Na Zavadilce
HERNÍ KLUB
Pořadatel: Městská knihovna Jaroměř
Úterý 16. února 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
KINOKLUB - CELEBRITY S.R.O.
Pořadatel: MKS
Středa 17. února 2016 10.00 hod.
Koncertní sál školy
ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ
V KOMORNÍ HŘE
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Čtvrtek 18. února 2016 15.00-17.00 hod.
Hlavní budova knihovny
HERNÍ KLUB
Pořadatel: Městská knihovna Jaroměř
Pátek 19. února 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
DÁMY Z ANIANE
Pořadatel: MKS

Pátek 19. února 2016 20.00 hod.
TRADIČNÍ SOKOLSKÝ PLES
Pořadatel: TJ Sokol Jezbiny
Sobota 20. února 2016 14.00 hod.
DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE
Pořadatel: TJ Sokol Jezbiny
Sobota 20. února 2016 20.00 hod.
Sál Důstojnické Besedy, Josefov

XIV. ROČNÍK DIVADELNÍHO PLESU ANEB AHOJ, LÉTO!

Pořadatel: MKS

Neděle 21. února 2016 13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
POPELKA
Pořadatel: LS BOĎI
Pondělí 22. února 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
ÚNOROVÝ KONCERT
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Středa 24. února 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
2. ÚNOROVÝ KONCERT
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Středa 24. února 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
ŽENITBA

Pořadatel: MKS
Čtvrtek 25. února 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY
Pořadatel: MKS
Čtvrtek 25. února 2016 17.00-19.00 hod.
Centrum služeb rodině Rozmarýn
JAK SE SPRÁVNĚ POHÁDAT
Pořadatel: MK Rozmarýn
Pátek 26. února 2016
Solná jeskyně v Jaroměři
RELAXAČNÍ VEČER S PAVLEM HAKEM
Pořadatel: Solná jeskyně v Jaroměři
Pátek 26. února 2016 16.30 hod.
Městské divadlo - Učebna "Suterén"
O DRAKU BAZILÍŠKOVI
Pořadatel: Loutkové divadlo Maminy
Pátek 26. února 2016 20.00 hod.
Nároďák
PLES GYMNÁZIA JAROSLAVA ŽÁKA
Pořadatel: Gymnázium Jaroslava Žáka
Sobota 27. února 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ
Pořadatel: MKS

Rodinné centrum Rozmarýnek, z. s.
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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

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)

Připravujeme Výstavu dětských prací s vernisáží (únor - přesné datum bude uvedeno na plakátcích)

INZERCE
g

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

g

Sháním urgentně pronájem bytu. Volejte prosím 777 530 654.

g

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

g

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

g

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

g

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

g

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

Kolumbárium otevřeno v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli 9-16
hodin.
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 - 737 847
864.

"Technické služby ve městě Jaroměř
pomohou všem."
Firma Rudolf Polák - Stavební a zemní práce Josefov

www.husitijaromer.wz.cz; e-mail: husbor777@email.cz

Sezonní práce

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

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.
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•

•

•

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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VÝBORNÝ

MED
od našich včel

nyní k dostání také
v Květinovém studiu Moskaľová
Svat. Čecha 323,
pár kroků od křižovatky Na Špici.

Včelařství Jirka, Jaroměř
www.vcelarstvijirka.cz
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Nebojme se dopřát dětem důvěru v jejich vlastní zodpovědnost
a bezpečný prostor pro přirozené vzdělávání

Nabízíme
rodičům
službu
kvalitního
základního vzdělávání v rámci povinné
školní docházky, ve které budou využívány
moderní pedagogické postupy a funkční prvky
alternativních škol s důrazem na individuální
přístup, osobnostní rozvoj, radost z aktivního
objevování a maximální využití potenciálu
každého žáka. Výstupy poskytované formy
každéh
vzdělávání budou v souladu s Rámcovým
vzdělávacím programem ČR.

Garantujeme klidné vstřícné
prostředí a respektující přístup
v malé skupině žáků.

Ve školním roce 2016 / 2017
rozšiřujeme nabídku vzdělávacích
možností v Jaroměři.
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Nebojme se dopřát dětem důvěru v jejich vlastní zodpovědnost a
bezpečný prostor pro přirozené vzdělávání

1. Setkání rodičů a přátel školy Křišťál
23.2.2016 v 17:00 v ZUŠ F.A. Šporka v Jaroměři

Pedagogický koncept bude realizován
odborníky formou skupiny individuálního
vzdělávání a naším cílem je postupné
vybudování
komplexní
profesionální
vzdělávací instituce. Ve školním roce
2016/2017 bude výuka probíhat pod
vedením zkušené pedagožky PaedDr.
Lidmily
Lidmil Štajglové - její proﬁl spolu s dalšími
informacemi naleznete na webu školy.

Zveme rodiče k aktivní účasti na vzdělávacím procesu, záleží
nám na komunitním duchu a přátelské atmosféře v celé organizaci.
Podrobné informace o naší škole a probíhajícím zápisu naleznete na webových stránkách
www.zskristal.cz nebo na tel. čísle 774 906 376 (M. Paličková)
Kapacita třídy je omezena, v případě zájmu nás prosím kontaktujte, rádi Vám zodpovíme veškeré dotazy.

Informační workshop pro všechny zvědavé zájemce o další
možnost vzdělávání dětí v Jaroměři. Podrobné seznámení s
konceptem školy, způsoby vyučování, hlavními myšlenkami a
zásadami. Setkání s paní učitelkou a týmem Křišťálu. Informace o
zápisu, školném, školní družině a možnosti stravování. Prostor pro
Vaše otázky.
Všechny zájemce srdečně zveme a těšíme se na setkání !

www.zskristal.cz

 774 906 376

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

Unie rodičů při

Vás zve na přednášku

Jak se správně pohádat

Gymnáziu J. Žáka Jaroměř

kde bude lektorkou

pořádá

Mgr. Táňa Brodská
psychoterapeutka a sociální pedagožka

PLES ŠKOLY
v pátek 26. února 2016 od 20 hod.
v jaroměřském NÁROĎÁKU
k tanci a poslechu hraje BIG BAND DVORSKÝ a DJ Pavel Havrda
cena vstupenky 180 Kč
předprodej v pracovní dny od 7:30 do 12 hodin v kanceláři školy

ve čtvrtek 25. 2. 2016 od 17:00 – 19:00
v Mateřském klubu Rozmarýnek – Husova 75, Jaroměř (hned vedle muzea)

Na přednášku je třeba se přihlásit
na rozmarynek.vzdelavani@gmail.com, na tel. 777 116 076 (po-pá 8:00 -14:00)

www.mkrozmarynek.cz

skola@goajaro.cz
tel. 491 812 498

Pobytné: 35,- člen / 45,- nečlen. Sleva pro pár: 55,- / 70,-

Aktivita se koná v rámci projektu „Rodina – přístav našich dětí“
podpořeného z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV
a za podpory města Jaroměř, Královehradeckého kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Další informace: www.goajaro.cz

www.jaromersko.c
z

e-mail: mk.rozmarynek@atlas.czmediální partner

