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Ravelin no. XIV je samostatný objekt, který se nachází mezi Bastiony IX a X. Slovo Ravelin vychází z francouzského slova raven.
V projektové dokumentaci jsou tyto objekty vedeny jako prvky Demi Lune. Jedná se o trojúhelníkový prvek ve středním obranném
pásu v hradebním příkopu. Toto místo bylo pro obranu pevnosti velice důležité, neboť právě tudy mohla podle některých vojenských odborníků procházet osa útoku na pevnost. Hlavním úkolem ravelinu bylo prohloubit pásmo obrany a vyloučit možnost
přímého postřelování již zmíněné kurtiny dělostřelectvem obléhajícího vojska. Více na: www.josefov.com Foto: Tomáš Vojtíšek
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Jaroměřský a josefovský zpravodaj

Vážení čtenáři,
novoroční bilancování má svůj význam.
Zjistíme, co hezkého nás v uplynulém roce
potkalo, co nás potěšilo, za co jsme na
sebe hrdí. Samozřejmě vzpomínáme i na
věci, které se nám nepovedly, nepotěšily
nás, nebo nás dokonce negativně ovlivnily.
Dáváme si novoroční předsevzetí, ubezpečujeme sami sebe, že je tentokrát dotáhneme do zdárného konce.
Nový rok bývá mnohdy důvodem k tomu,
udělat za vším tlustou čáru a začít od začátku znovu a jinak - lépe.
Podle výzkumů patří k nejčastěji dávaným
předsevzetím následující: přestanu kouřit,
zhubnu, začnu se hýbat, najdu si partnera/rku, otěhotním, budu žít zdravěji, budu
bohatá/ý... Jaké jste si dali předsevzetí vy?
A jak dlouho vám vydrželo? Většina z nich
totiž nevydrží déle, než několik hodin či dní.
Pokud však nechcete být zklamáni ze svého neúspěchu, obecně se doporučuje dávat si jen jedno předsevzetí, nečekat až na
1. ledna, ale začít hned, prozradit někomu
svůj záměr, abyste měli motivaci a zároveň
podporu. Také je dobré se za drobné úspěchy odměnit a dopředu počítat s tím, že se
vše nemusí povést.
Cílem není splnit celé předsevzetí, ale
úspěchem je už drobná změna.
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Novoročenka
Město Jaroměř se stejně jako každý rok rozhodlo vytvořit novoročenku s přáním do nového roku pro okolní obce, města, obchodní
partnery a osoby spolupracující s naším úřadem (městem).
V loňském roce jsme zvolili spíše vánoční tématiku. Proto jsme se
pro změnu rozhodli pro novoročenku, která nebude tak úzce spjata s vánočními svátky, ale bude spíše obecným přáním úspěchu
do celého roku 2017.
Aby jsme zaručili kvalitu zpracování novoročenky, požádali jsme
.
Základní uměleckou školu F. A. Šporka o spolupráci. Žákům výtvarného oboru bylo zadáno jako téma kostel Sv. Mikuláše, městské divadlo a Městský úřad
Jaroměř. Šlo nám o to, aby žáci zapojili do díla svůj vlastní pohled na město. Vzhledem
k tomu, že jsme chtěli nejlepší výtvor ohodnotit drobnou pozorností, pojali jsme tuto akci jako
soutěž. Z mnoha opravdu krásných děl jsme vybrali 4 návrhy a následně absolutního vítěze,
kterým se stala Anežka Chrásková s motivem budovy Městského úřadu Jaroměř.
Pro 4 vybrané návrhy připravilo město Jaroměř následně poukazy s bezplatným vstupem na
veřejné bruslení v areálu zimního stadionu v Jaroměři.
Vítězný návrh byl rovněž motivem pro vydání speciálního razítka města. Toto razítko je v současné době používáno podatelnou úřadu na odcházející písemnou korespondenci neúředního charakteru. V případě zájmu je na požádání možnost otisku razítka (např. pro sběratele)
na podatelně úřadu. Jeho používání bude ukončeno 16.01.2017.
Chtěli bychom touto cestou upřímně poděkovat Základní umělecké škole F. A. Šporka za vynikající spolupráci a za to, že nám opět prokázala neuvěřitelně vysokou úroveň profesionality
jejich práce a dechberoucí talent svých žáků.
Díky dále patří všem dalším osobám, které se podílely na tvorbě novoročenky.
Ing. Jiří Kotland, vedoucí OOVV

Přejeme vám pohodové vkročení do roku
2017 a mnoho sil k naplňování vašich vysněných cílů.
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
tel.: 491 847 162
e-mail: zpravodaj@jaromer-josefov.cz

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

Zastupitelstvo města Jaroměře na svém jednání schválilo pořizování
přímých audiovizuálních přenosů ze zasedání zastupitelstva města
od 01.01.2017 do 31.12.2017.
Přímý záznam je možné zhlédnout vždy v době konání ZM na webu:
http://www.jaromeronline.cz/

strana 3

Jaroměřský a josefovský zpravodaj

1/2017

MĚSTO , M ĚSTSKÝ ÚŘAD
Slovo starosty
Jaroměř dnes – díl stošestý
Poslední jednání zastupitelstva v uplynulém roce přineslo našemu
městu, tak jako tradičně, schválení rozpočtu na rok, který v těchto
dnech začíná psát své první stránky. Tomuto kroku opět předcházelo
neveřejné pracovní jednání, které v poslední listopadový den umožnilo všem přítomným diskutovat kteroukoliv navrženou položku několikastránkového městského rozpočtu. Veškeré položky schváleného
dokumentu nalezne každý zájemce na internetovém portálu města.
Únorové jednání zastupitelů přinese odpověď na otázku, jakým způsobem bude naloženo se zůstatkem finančních prostředků za rok 2016
a jaké akce budou v letošním roce financovány.
Po několika desítkách let, kdy pravidla a cestu obsahu městské pokladny sestavovala paní Stanislava Křižánková, se této nelehké činnosti
zhostila paní Iveta Neumannová. V souvislosti s touto obměnou na
postu hlavního ekonoma města, která proběhla v polovině uplynulého roku z důvodu odchodu paní Křižánkové na zasloužený odpočinek,
bych rád oběma ženám srdečně poděkoval. Nepochybuji o tom, že
právě paní Neumannová přijala se vší odpovědností vysoko nastavenou laťku ze strany své předchůdkyně. Navíc jejich nadále pokračující
vzájemný kontakt je, podle mého názoru, dostatečnou zárukou stability
srdeční krajiny právnické osoby zvané město Jaroměř.
Nejednou jsem se na těchto místech jaroměřského periodika zmínil
o územním plánu. Co do důležitosti, řadím právě tento dokument, obsahující podmínky a regule budoucího rozvoje města, hned na druhé
místo za výše zmiňovaný rozpočet města. Jako laik a neodborník této
strategické listiny každého města, jsem tajně doufal, že několik let přípravných prací a řady jednání, bude ukončeno v roce 2016. Bohužel,
poslední měsíce předchozího roku zmařily radost mnoha žadatelů celé
řady důležitých změn.
Samotné pořízení nového „velkého“ územního plánu města bylo schváleno zastupiteli města již v květnu roku 2011. Vyjádření, připomínky,
nesouhlasy, dotazy a v neposlední řadě také kladná stanoviska nekonečné řady dotčených institucí se klubala na svět sice v zákonem
stanovených termínech, ale měsíce a roky utíkaly. Nepřekročitelným
mantinelem byly současně podmínky ze strany nadřazené územně plánovací dokumentace. Před necelými třemi lety muselo dojít k prvním
závažným zásahům do rozpracovaného díla z důvodu přizpůsobení
územního plánu nově vyznačeného záplavového území příslušné části
toku Labe. Druhá podstatná změna spočívala ve vytvoření podmínek
pro rozvoj obchodní společnosti Karsit a s tím souvisejících parkova-

cích ploch. Situaci nového územního plánu komplikovalo i samotné
město, které reagovalo na další nové, zcela zásadní a potřebné změny.
Tím úplně posledním požadavkem předešlého roku bylo provedení potřebných úprav, bez kterých by do budoucna nebylo možné ze strany
ředitelství silnic a dálnic řešit nebezpečnou křižovatku u nemocnice
formou kruhového objezdu. Kromě řady nových požadavků a administrativně byrokratickému bludišti, přibyly i komplikace přirozené. Externí
zpracovatel celé nové dokumentace se musel na výraznou dobu druhé
poloviny roku 2016 omluvit z důvodu vážné zdravotní situace svých
rodičů.
Jaký je tedy výhled předpokládaného finiše nového územního plánu
města, který s netrpělivostí očekává spousta fyzických i právnických
osob? Konečné znění návrhu pro opakované veřejné projednání by
mělo být dokončeno ve dnech první poloviny tohoto měsíce. Další dva
měsíce je nutné blokovat ze zákona na uvedené veřejné projednání.
Na sedmidenní lhůtu pro podání námitek bude navazovat jejich zpracování a následné postoupení dotčeným institucím. Ty mají opět ze zákona 30 dnů. Tím se teoreticky přenášíme do měsíce dubna. Stavební
úřad předpokládá, že našemu zastupitelstvu předloží konečnou verzi
územního plánu nejpozději v červnu. Pokud tak učiní o měsíc dříve,
předpokládám svolání mimořádného jednání zastupitelů v květnových
dnech. Jakýkoliv kratší termín je tedy nereálný. I přes významné prodloužení původně předpokládaného termínu existence nové územně
plánovací dokumentace našeho města chci pracovníkům stavebního
úřadu poděkovat. Rozsah a četnost změn násobně překonává vše,
co bylo v rámci zmíněného plánu řešeno v průběhu téměř posledních
dvou desítek let.
Přesto všichni víme, že jsou nezměřitelně důležitější věci v životě než
rozpočet nebo územní plán města. Zcela jistě se také pomyslné kolo
času točí bez jakéhokoliv vlivu obou těchto dokumentů. Vlastně, toto
kolo času, jakkoliv neovlivnitelné, nasměrovalo šestnáctý rok třetího tisíciletí do říše věčné historie. Současně předkládá celému osazenstvu
naší planety rok následující. Přejme si, aby ten sedmnáctý se v čemkoliv nepodobal stejnému roku minulého století. Přejme si, aby klid a mír
vítězil ve všech ohledech nad čímkoliv, co se vždy chtělo klidu a míru
jenom podobat. Přejme si, aby lidská malost, touha po moci, nezničitelná závist, bezbřehá nepřejícnost nebo jakkoliv nezastavitelná lidská
bezcharakternost měly menší výměru živné půdy, než tomu bylo doposud. S právě přicházejícím rokem 2017 si dovoluji popřát každému
z Vás i Vašim blízkým pevné zdraví a vše dobré.

Pozvánka na vítání občánků
Vážení rodiče,
dne 14. ledna 2017 se uskuteční vítání nových občánků města Jaroměře,
na které jste srdečně zváni.
Vítání se uskuteční v obřadní síni Městského úřadu v Jaroměři a proběhne v několika skupinkách. Proto žádáme rodiče dětí, kteří budou mít zájem se této slavnostní
události zúčastnit, aby si domluvili hodinu buď osobně nebo na čísle tel. 491 847
242 paní Jana Gajdošová nebo 491 847 241 slečna Petra Wagenknechtová - odd.
matriky nejdéle do 11. ledna 2017.
Z tohoto setkání je pořizován videozáznam a fotografie.
Těšíme se na setkání s Vámi.
matrika Jaroměř

Ing. Jiří Klepsa, starosta
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ŠKOLY, ŠKO LSKÁ ZAŘÍ ZENÍ
Základní škola Boženy Němcové Jaroměř
ADVENTNÍ ČAS NA ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ

na Adventu v muzeu. Za svá vystoupení sklidili velký potlesk.
Od 6. 12. do 10. 12. proběhl ve školní družině čertovský týden, který
zahájil svou návštěvou Mikuláš se svým doprovodem. V tomto týdnu se
v čertíky proměnily nejen děti, ale proměnou prošly i paní vychovatelky.
V tělocvičně čekaly na děti hry, soutěže, čertovská diskotéka a vybíjená. Na konci čertovského reje nechyběla sladká tečka a čertovské
vysvědčení.
11. 12. na vánočních trzích u divadla si diváci zazpívali společně s malým a velkým sborem vánoční koledy, „dramaťáci“ svou pohádkou
zaujali i to nejmenší publikum. Děti si opět vysloužily od diváků velký
potlesk a slova chvály.
Ve středu 14. 12. se jako každým rokem vydali žáci do hospice v Žirči,
kde svým vystoupením potěšili nejen pacienty a ošetřující personál, ale
také malé diváky z místní školky a školy. Na závěr děti předaly všem
drobné dárky z keramiky.

Na Vánoce se určitě těší každý, ať je malý nebo velký. Nejinak tomu
bylo i na naší škole. Už od října se děti v zájmových kroužcích školy
a školní družiny připravovaly na blížící se vánoční svátky.
V pracovně-výtvarných kroužcích pod rukama dětí vznikali z hlíny andílci, svícínky a jiné vánoční motivy. V hudebně-dramaticko-pohybových zase děti pilně nacvičovaly vánoční program. Ve všech odděleních školní družiny školáčci pracovali s různými výtvarnými technikami,
a tak jsme obdivovali zajímavé vánoční obrázky. Na konci listopadu,
kdy už první adventní neděle klepala na dveře, vystavily děti své výrobky v městském muzeu a v městské knihovně.
Žáci z kroužku flétniček, „dramaťáku“, sboru a sborečku, kteří připravili
vánoční program, se konečně dočkali svého prvního vystoupení 3. 12.

U NÁS SE NENUDÍME
„Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima.“

16. 12. navštívily „malou Boženku“ mateřské školy, pro které byl připraven bohatý program, do kterého se zapojily i ostatní zájmové kroužky
školní družiny. A tak se v tělocvičně školy nejen zpívalo a pískalo na
flétny, ale také tančilo, cvičila jóga a samozřejmě nechyběla pohádka.
Na konec vánočního programu dostali malí diváci přáníčka se sladkým
překvapením.
V posledním týdnu před vánočními prázdninami nastala ve všech třídách a odděleních školní družiny ta pravá předvánoční atmosféra v podobě rozsvícených stromečků a vůně cukroví. Samozřejmě že nechyběla návštěva Ježíška, který přinesl dětem plno dárků.
Závěr adventního času patřil tak jako vždy rozloučení na školních schodech, kde si společně malí i velcí popřáli a zazpívali známé koledy.
A pak už jen zazvonil zvonec a velkému těšení udělal konec.
Děkujeme dětem za vzornou reprezentaci školy a přejeme všem hodně
zdraví a úspěchů v novém roce 2017.
Za ZŠ B. Němcové
H. Holečková
Florbal a míčové hry – to jsou sportovní kroužky, které rozvíjejí nejen
pohybové schopnosti, ale i smysl pro čestnou hru. Správně dýchat,
zlepšovat držení těla pomocí cviků, sestav s říkankami a pohádkami se
děti učí v kroužku jóga.
Na naší škole, pro kterou se již vžil název Malé Boženka, mají žáci
rovněž možnost navštěvovat Sboreček – školní pěvecký kroužek
s mnohaletou tradicí. Na děti mladšího školního věku s různými řečovými vadami je zaměřen kroužek logopedické prevence Brousíme
si jazýček. Při logopedické intervenci děti provádějí dechová, fonační
a artikulační cvičení, napodobováním zvuků se učí přirozenou cestou
správnou výslovnost jednotlivých hlásek, formou hry rozvíjejí rytmické
cítění, sluchové vnímání i sluchovou paměť.
Škála možností volnočasových aktivit je tedy rozmanitá, stačí si jen
vybrat.
M. Kunstová, L. Diheneščiková

Školní družina zabezpečuje odpočinek, rekreaci a zájmové využití volného času žáků. Rozvíjí u dětí dovednosti důležité pro život ve společnosti a v kolektivu. Posiluje schopnost spolupráce a tolerance k individualitě ostatních.
V naší školní družině se snažíme vytvořit pro žáky příjemné prostředí
různorodou formou zájmových, odpočinkových a spontánních činností hrou, učením, individuální prací a motivačními projekty. V letošním roce
si děti mohou svůj talent rozvíjet hned v několika kroužcích.
V dramatickém kroužku si děti procvičují správnou výslovnost, dýchání,
paměť a projev na jevišti. Holčičky se v kroužku aerobicu seznamují s různými tanečními styly, učí se vnímat rytmus a tempo. Secvičují
závěrečnou choreografii vystoupení. V kroužku flétniček se děti prostřednictvím hry na flétnu učí správně dýchat, objevují, co je to rytmus, postupně poznávají noty. Keramický kroužek přináší dětem radost z kreativity. Hlína je tvárný materiál, který rozvíjí jemnou motoriku.
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Základní škola Jaroměř, Na Ostrově
OSTROV V KONDICI

jejich pohybové návyky dlouhodobě.
Sedavý způsob života dětí a mladistvých,
který je často ovlivňován oblibou počítačových her, tabletů a mobilních telefonů,
se na Ostrově snažíme co možná nejvíce
potlačit.

Ke standardní hodinové dotaci tělesné
výchovy jsme na druhém stupni přidali
díky materiální vybavenosti dvouhodinový
volitelný předmět moderní pohybové formy, ve kterém se žáci seznámí s novými
trendy ve fitness a atypickými sportovními
hrami. Žáci 8. a 9. tříd mají již 4. rokem možnost navštěvovat kondiční
kroužek Workout, jehož základna se od založení ztrojnásobila.

Takže naše předsevzetí do nového roku zní jasně: JEDEME DÁL!!!
A TO VAŠE?
Více o naší práci tělocvikářů na školním webu:
h t t p : / / w w w. z s o s t r o v. c z / i n f o r m a c e / v z d e l a v a n i - n a - o s t r o v e /
clovek-a-zdravi/
Nebo na Facebooku školy:
www.facebook.com/zsostrov - dejte nám „LIKE“

Od letošního října jsme přidali výzvu „OSTROV V KONDICI“, která spočívá v každodenním cvičení o velké přestávce v tělocvičně nebo na
chodbách školy. Každý měsíc cvičíme jiný prvek. V říjnu jsme dělali 25
kliků, listopad patřil tzv. prknu, kdy jsme cvičili intervalově 20:10 po 8
opakováních, nyní v prosinci jsme u tzv. burpees („angličáky“), kterých
děláme přesně 20. Z několika nadšenců z řad dětí se jejich počet dostal
na několik desítek. Nejvyšší účast byla na říjnových klicích, kdy najednou dobrovolně „klikovalo“ 42 puberťáků.
Před výzvou jsme naše žáky v hodinách výchovy ke zdraví zvážili na
certifikované váze Tanita, která určí strukturu jejich tělesné hmotnosti
(kg, % vody, objem svalové hmoty, váhu kostí, atd.). Vývoj těchto hodnot mohou žáci průběžně sledovat a nechávat se znovu měřit.
Věříme, že zdravá motivace a osobní příklad mohou u žáků ovlivnit

Mgr. Bc. Pavel KNAJFL

Mateřská škola Jaroměř
Tradice v naší školce
Říká se, že když umře tradice, zmizí národ. A jak jinak tomu zabránit,
nežli předávat vše naší další generaci. I když je to především úkolem
rodiny, také mateřská škola má v udržování zvyků a obyčejů své nezastupitelné místo. Předvánoční období plné očekávání je pro tuto činnost ideálním obdobím.
S tradicemi jsme začali již v listopadu na svátek svatého Martina,
o kterém je známé přísloví, že přijíždí na bílém koni. Už méně lidí však
ví, jaké další legendy, plné lidské ohleduplnosti a dobra, se o tomto
světci vypráví. S dětmi jsme si proto hodně povídali o tom, jak by se
měli k sobě lidé chovat, a to nejen v předvánočním čase. Společně
jsme také upekli svatomartinské rohlíčky ve tvaru podkovy a oči všech
dětí se nejvíce rozzářily, když venku začal skutečně padat první sníh,
jako bychom ho tím přivolali.
Další tradiční akcí v naší školce se stala předvánoční tvořivá dílna s rodiči a dětmi. Společně jsme se odpoledne setkali, abychom vyrobili
ozdoby na náš vánoční stromeček. K tomu jsme použili a vlastně tím
recyklovali úplně obyčejný odpadový materiál, jako jsou výlisky z kartonu. Fantazii se meze nekladly, a proto nám vznikaly velmi originální
kousky. Setkání proběhlo při příjemné atmosféře, mnozí si spolu pěkně
popovídali a především se všichni na chvíli zastavili v předvánočním
shonu. Děti s rodiči nakonec sami ozdobičky na stromek pověsili, a protože se sešli v hojném počtu, výzdoba je opravdu bohatá.
V pondělí 5. prosince navštívili naši školku Mikuláš s čerty a andělem.
Děti se na ně připravily a v kostýmech a maskách čertíků a andílků

předvedly nevšední návštěvě, co se ve školce naučily. Vilou zněly pekelné melodie a trochu rozklepanými hlásky se nesly básničky. Čerti
nakonec nikoho neodnesli a Mikuláš přinesl holčičkám a klukům zdravé
pamlsky v podobě sušeného ovoce. Všichni budou jistě dlouho vzpomínat na trochu napjatou atmosféru s příchutí obav, ale také radosti
z překonání strachu, který je někdy v každém z nás.
K předvánočnímu období patří neodmyslitelně vánoční melodie, koledy
a zimní písničky. O to, aby se jimi rozezněla školka, se postaral náš
sboreček Sluníčko. Děti pilně trénovaly téměř celý podzim, aby mohly
zazpívat nejen pro svoji radost, ale především maminkám, tatínkům,
babičkám, dědečkům a dalším, kteří si přišli poslechnout nejmenší zpěváčky na koncerty v ZŠ Na Ostrově a do Husova sboru v Jaroměři.
O tom, že děti a paní učitelky ve školce nezahálí, se mohli rodiče přesvědčit i na vánočních besídkách, které si Berušky, Kytičky i Koťátka
pro své nejmilejší připravily. Zde také mohli všichni ochutnat vánoční
cukroví, které děti pekly doma s maminkami, ale také ve školce s paní
učitelkou.
Věřme, že si děti odnesly z těchto společně strávených chvilek plných
radostného očekávání spoustu zážitků, které si s sebou ponesou dál
a že jednou přispějí k tomu, aby naše krásné tradice neumíraly.
Všem dětem a také čtenářům přejeme, aby nejen předvánoční čas, ale
i další dny v roce 2017 byly obyčejně neobyčejné, plné zdraví, štěstí
a milých setkání.
Kolektiv MŠ Lužická

Základní umělecká škola F. A. Šporka
Divadelní festival Lathife a Náchodské dny poezie
V Lanškrouně se v polovině listopadu konal šestý ročník multi-artového
kulturního projektu, který spočívá v amatérském, alternativním a undergroundovém divadle. Pozvání do programu dostaly naše dvě inscenace „Kdes holubičko lítala?“ a „Ušubraná“. Soubory JAKKdo a Děvčátko
a slečny zahrály v pro ně netradičních prostorech v Music Baru a na
jevišti sálu lanškrounského zámku. Po srpnové účasti na Jiráskově
Hronově to byla další cenná zkušenost.
Letošní 18. ročník festivalu Den poezie měl podtitul „Žádný člověk není
ostrov, který byl inspirován verši anglického renesančního básníka
Johna Donnea, které napsal roku 1624: „Žádný člověk není ostrov sám
pro sebe; každý je kus nějakého kontinentu…“

Centrem těch Náchodských dnů poezie je Jiráskovo gymnázium, kde
máme v divadelním souboru Drejg už delší dobu přátele a kamarády, takže nás zvou už pravidelně a jsme za to rádi. Letos jsme nabídli
„Kdes holubičko lítala?“ a opět v prostoru netradičním, celkem přirozeně vygenerovaném, protože v suterénu se s požárními hlásiči hrát
nedalo a aula školy se nám nehodila, ve vestibulu pod schodištěm,
které se stalo hledištěm. Inscenaci, která je čarodějnickým procesem
s použitím lidové poezie a zápisů ze smolných knih, prostor posloužil.
V druhém pololetí budeme podobný hledat v Jaroměři, abychom mohli
pozvat i vás. Těšíme se na shledanou.
Jarka Holasová, učitelka LDO
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Základní umělecká škola F. A. Šporka
Rozsvěcení vánočního stromu v Jezbinách
V poslední listopadový sobotní podvečer očekávala skupina žáků naší
školy u hřiště v Jezbinách příchod Mikuláše s čertem a andílkem. Ti totiž měli za úkol přivést velmi početný dav dětí s jejich rodiči, který si užil
mikulášskou diskotéku v místní Sokolovně. Cílem našeho setkání bylo
slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Velmi příjemné setkání obohatily naše děti svými hudebními výkony. Opět letos nechybělo krásné
stádečko živých oveček pod stromkem, což ocenily hlavně nejmenší

Bude zima, bude mráz, aneb jak jsme hráli v Hořicích
Nadešla 2. adventní neděle a s ní dlouho připravovaný koncert
Kytarového betlému Matyáše Brauna v Hořicích. Přivítal nás slavnostně vyzdobený kostel Narození Panny Marie, barokní skvost stavitele
Kyliána Ignáce Dientzenhofera.
Celý večer probíhal v klidné až romantické atmosféře, lidí přišlo plno
(kostel byl opravdu zaplněný), leč ani toto plno nedokázalo zadýchat
tak obrovský prostor natolik aby: 1) muzikantům nemrzly prsty až na
hranici hratelnosti, 2) aby nástroje alespoň zhruba ladily, 3) aby hudebníci přes vydechovanou páru viděli na noty. To už trochu přeháním,
ovšem z vlastní zkušenosti musím říct, že třeba mně začala stávkovat
elektronická ladička. Takže musel přijít na řadu starý dobrý neelektronický hudební sluch. Zima byla opravdu velká, bylo to však jediné mínus celého večera. Alespoň bude na co vzpomínat.
Zahráli jsme v podstatě celý repertoár kromě několika jazzových divočin a koled, které se v kostelích začínají hrát až při Půlnoční mši svaté.

Teplo pro tělo i pro duši
Na čtvrtou adventní neděli byl pozván smyčcový orchestr MUSICA
SPORCKA a pěvecký sbor JAROMÍR do kostela svatého Jana Křtitele
ve Dvoře Králové nad Labem, aby společným koncertem ukončili tradiční cyklus adventních koncertů. A protože ze čtvrté neděle je k vánoční době jen kousek, uspořádali jsme program tak, aby posluchače
provedl nejen adventní dobou, ale nechal nahlédnout i do radostného
času Vánoc. Písně Adama Václava Michny z Otradovic a Václava Karla
Hollana Rovenského jsou divukrásné, nesou v sobě velké tajemství
Vánoc, jiskří čirou radostí z narození Spasitele, ale přinášejí i čas k zastavení a zamyšlení. Právě skladby těchto dvou jedinečných mistrů
tvořily program koncertu. A ještě jeden autor, kterým byl Jiří Zrunek.
Zrunkova mše je pro mě vždy jedinečným zážitkem. Skladba, která

děti a perfektně zajištěné občerstvení. Děkuji žákům Janu Kočímu,
Matyáši Voříškovi, Noře Svobodové, Petře Reichertové, Andree
Vojtěchové, Emě Žárské a Alžbětě Tiché za krásné výkony a skvělou
reprezentaci naší ZUŠky, jejich rodičům za spolupráci a učitelům a
mým milým kolegům Romanovi Horskému, Kateřině Jirkové, Kristýně
Brzkové a Martině Zemkové za přípravu jednotlivých čísel. Děkuji panu
Jiřímu Podolníkovi a Radimu Žárskému za spolupráci.
Mgr. Markéta Kočí, ZUŠ F. A. Šporka
Musím trochu neskromně, ale pravdivě říct, že se náš koncert lidem
líbil. I pro nás je zážitek slyšet, jak celý kostel zpívá s námi Cohenovu
slavnou Hallelujah nebo Milošova Dezertéra. Večer po koncertě mi telefonovaly dvě kamarádky (každá zvlášť) a děkovaly za neuvěřitelný
zážitek. Jedna z nich dokonce říkala, že začala plakat v okamžiku, kdy
Monika Lebedínská nádherně zpívala Hříbě s rolničkou (známá balada
Green Sleeves s českým textem), a přestala až po příchodu domů.
A i dnes se stále setkávám s krásnými ohlasy na náš koncert.
A to je to: nejsme dokonalí, každý občas udělá chybu, ale hrajeme
nádhernou muziku a hrajeme ji pro lidi. Abychom je potěšili, i trochu
pobavili, abychom rozdali radost.
A na závěr – víte, kdo jediný se v tu neděli netřásl zimou? No přece náš kapelník Miloš Dvořáček, který nás vedl a dirigoval s temperamentem sobě vlastním. Ne nadarmo získal na letošním Hradeckém
Guitarreandu cenu za osobitý dirigentský výkon.
Za Kytarový betlém Matyáše Brauna
Pavla Chrzová
naprosto neotřelým způsobem kombinuje klasickou barokní sazbu
s latinským textem a žertovně ji spojuje s lidovou slováckou muzikou,
používá hudební a textové vtipy, které i po třech staletích vždy spolehlivě zafungují. Úžas, ohromení, soustředěnost, to vše při poslechu
barokních liturgických skladeb můžete okusit, ale když se k tomu ještě přidá spontánní radostný smích celého kostela, věřte, to je zážitek
neopakovatelný pro všechny zúčastněné. Bylo příjemné muzicírovat
v kostele zaplněném do posledního místa. Atmosféra otevřených srdcí
hřála, stejně jako topení, díky kterému je ve dvorském kostele i v zimě
docela příjemně. Řízení orchestru a sboru jsem si užil a za parádní
výkon všem zúčastněným ze srdce děkuji.
Vlastimil Kovář

Konec občanského roku s sebou přinesl v naší škole požehnanou nadílku příjemných adventních a vánočních koncertů, krásných výstav a neobyčejných představení. I přes to, že se řada vystoupení konala v kostelích nebo přímo venku, věřím, že všechny lidi dobré vůle na srdci zahřála.
Tak i do nového roku přeji Všem, aby i přes občasnou „zimu“ starostí, nejistoty nebo nemoci našli vždy hřejivé pohlazení a povzbuzení, třeba na
akcích naší zušky. Buďte pevného zdraví na duši i na těle, nacházejte jiskřivou inspiraci a dostatek času pro všechny vaše blízké.
Vlastimil Kovář

SPOLKY, ORG ANI ZACE VE M ĚSTĚ
Rozmarýnek
Škola rodičů 2017 "Já a má rodina"
Leden
05.01.
11.01.
Únor
01.02.
04.02.
10.02.
Březen
08.03.
31.03.
Duben
21.04.
22.04.
Květen
19.05.

31.05.
Jak zvládat vzdor, jak zvládat pubertu (interaktivní seminář) Mgr. Hana Zakouřilová

Konflikty ve vztazích (přednáška) - PhDr. Tomáš Komárek
Dvacatero ve výchově I (seminář) - PhDr. Jan Vyhnálek

Září

Dvacatero ve výchově II (seminář) - PhDr. Jan Vyhnálek
Vše najdeš uvnitř sebe (workshop) - Mgr. Monika Černá
Láska a partnerství (prožitkový seminář) - PhDr. Terezie
Dubinová

Říjen
05.10.

Jsem matka a co dál…(přednáška) - Mgr. Táňa Brodská
Žena v druhé polovině života (workshop) - Mgr. Táňa Brodská
Jsem matka a co dál…(workshop) - Mgr. Táňa Brodská
Respektovat a být respektován (pokračovací workshop)
Matky a dcery (prožitková seminář) - PhDr. Terezie
Dubinová

06.09.
27.09.

Šikana/Kyberšikana (přednáška) - Mgr. Jiří Maléř
Jak se připravovat s dětmi do školy a jak spolupracovat se
školou (seminář) - PhDr. Jan Vyhnálek seminář
Hodná holka, hodný kluk (přednáška s diskuzí) - Mgr. Táňa
Brodská
Hodná holka, hodný kluk (workshop) - Mgr. Táňa Brodská

27.10.
Listopad
04.-05.11. Respektovat a být respektován (kurz) - PhDr. Jana
Boháčková a spol.
25.-26.11. Respektovat a být respektován (kurz) - PhDr. Jana
Boháčková
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ZŠ Křišťál

Pronáměstí
Spolek
PRONÁMĚSTÍ
v preambuli svých Stanov
deklaruje, že hlavním účelem spolku je ochrana přírody, krajiny, životního prostředí, všestranné zlepšování kvality života, ochrana
a rozvoj kulturního, historického a přírodního dědictví v Městské památkové
zóně Jaroměř a jejím nejbližším okolí.
A protože na protějším břehu Labe se nachází, jako
náhrdelník obepínající historický střed města, překrásný
park, založený ve druhé polovině 19. stol., přemítali jsme jak toto místo
ozvláštnit a učinit jej ještě atraktivnějším.
Po mnoha diskuzích jsme dospěli k názoru, že v našich silách je pokusit se o oživení parku drobným ptactvem, případně dosud se zde
málo vyskytujícími netopýry. Rozhodli jsme se proto iniciovat a zajistit
umístění nových ptačích budek a budek pro netopýry.
Náš záměr jsme předem konzultovali s orgány města a především
s odborem životního prostředí (p. Petr Urban), který nám poskytl metodické rady i pomoc při výběru stromů vhodných pro umístění budek.

Následně jsme se obrátili na místní odborníky ze ZO ČSOP JARO
Jaroměř, které jsme požádali o výběr vhodných budek pro lokalitu parku a zároveň o správnou instalaci.
S přihlédnutím k objemu financí, které jsme byli schopni na tuto akci
uvolnit, jsme si vzájemně odsouhlasili 11 budek nejen pro ptáky, ale
i pro netopýry.
Koncem listopadu nainstaloval člen JARO Jaroměř p. Břeněk Michálek
4 budky pro netopýry, 4 pro
koňadry a 3 pro modřinky,
které jsou umístěny na různých místech parku, zejména v části směrem k jídelně
na Karlově.
Na financování byly použity
prostředky, které jsme na
svoji činnost obdrželi z rozpočtu města na rok 2016.
Doufáme a těšíme se, že
s jarem 2017 budeme mít
naše budky plně obsazeny
novými „nájemníky“.
Ing. Oldřich Španiel, člen
Rady PRONÁMĚSTÍ

1/2017

Jaroměřský a josefovský zpravodaj

strana 8

TJ Sokol Jezbiny
Rozsvěcení vánočního stromu a mikulášská besídka v Jezbinách
V sobotu 26.11. se v 17.00 hod. uskutečnila v sále TJ Sokol Jezbiny Mikulášská besídka. Přítomných 50 dětí
s napětím očekávalo příchod Mikuláše s čerty a andělem, který všem přítomným dětem předal dárečky. Některým
dětem ovšem musel Mikuláš s čerty přeci jen více promluvit do duše. Čertovský pytel však nakonec zůstal prázdný. Po besídce přešel ze sokolovny průvod vedený Mikulášem, k připravenému vánočnímu stromu, kde se od
18:00 konalo jeho Rozsvěcení ve spolupráci TJ Sokola Jezbiny, ZUŠ F. A. Šporka a Evangelického farního sboru
v Semonicích.
Samotný program Rozsvěcení stromu byl proložen vystoupeními žáků ZUŠ pod vedením paní učitelky Markéty
Kočí za doprovodu pana Jana Kočího. Zazněly vánoční písně, koledy, slovo zamyšlení pana Radima Žárského
evangelického faráře ze Semonic a závěrečný pozdrav předsedy TJ Sokol Jezbiny, pana Jaroslava Vojtěcha.
Program byl zakončen společným zpěvem koled a tato závěrečná část programu vyvrcholila společným zpěvem
nejkrásnější vánoční písně „Narodil se Kristus Pán“. Ve stánku s pohoštěním byl pro zahřátí vánoční punč, horká
medovina pro dospělé a teplé ovocné pití pro děti. Bylo to milé setkání sousedů a spoluobčanů na prahu adventní
doby, které po loňské premiéře potvrdilo vznik nové tradice. Díky panu Jiřímu Podolníkovi za koordinaci akce
a všem, kdo přispěli účastí, která byla hojná a podtrhla smysluplnost takovéto akce.
Jiří Podolník

Umělecká kolonie Bastion IV
Oživlé pařezy

Se vstupem do nového roku bychom rádi upozornili na akci Oživlé pařezy, která stále trvá. V našem pěkném městě je každoročně vybráno
zaměstnanci odboru životního prostředí několik stromů, jejichž život již
končí a v důsledku věku či nemoci musejí být pokáceny. V případě, že
se kmen skácí tak, aby byl pařez dostatečně vysoký, může z jeho kmene vzniknout zajímavé umělecké dílo, které může mít nespočet podob
či tvarů, např. zvíře, postava, abstrakce nebo lavička, tedy „Oživlý pařez“. Strom tak i po svém skonu může dál plnit svou estetickou funkci.
Jeho mnohdy opomíjená část, která je často považována za zbytečnou
a nežádoucí, může být jeho hezkou připomínkou v díle mladého začínajícího výtvarníka.
Cesta od pařezu k uměleckému dílu
Mladý výtvarník (žák jaroměřské či josefovské základní školy) zhotoví návrh, kresbu či hliněný model „oživlého pařezu“. Odborná komise soutěž vyhodnotí. Výherce soutěže poté bude moci spolupracovat
dle vlastního uvážení a možností s jaroměřským řezbářem Janem
Paďourem na realizaci díla.
V současné době se sbírají návrhy pro řezbu krmítka a lavičky.
Podmínky soutěže - „Krmítko“: Žák jaroměřské či josefovské školy ve věku od 6 do15
let odevzdá svůj návrh
(nákres nebo 3D model) v Městské knihovně
Jaroměř, a to nejpozději 31. 1. 2017. K návrhu
musí být přiloženo: název
soutěže, jméno žáka, věk,
třída a název školy, e-mail
nebo telefon zákonného
zástupce. Zaslané návrhy
se nevrací.

Kmen buku vybraný po soutěž „Krmítko“ najdete na nábřeží u ZŠ Na
Ostrově, cca v polovině cesty mezi školní budovou a budovou městské
knihovny, GPS souřadnice cca 50.35409N, 15.91810E. Kmen lze pro
záměr autora libovolně zkrátit. Kmen je zejména vhodný pro vytvoření
krmítka pro ptáky či veverky.
Podmínky soutěže - „Lavička“: Žák jaroměřské či josefovské školy
ve věku od 6 do15 let odevzdá svůj návrh (nákres nebo
3D model) v Městské knihovně Jaroměř, a to nejpozději
28. 2. 2017. K návrhu musí
být přiloženo: název soutěže, jméno žáka, věk, třída
a název školy, e-mail nebo
telefon zákonného zástupce.
Zaslané návrhy se nevrací.
Kmen buku vybraný pro
soutěž „Lavička“ najdete
v Masarykových sadech
na cestičce podél Labe cca v půli cesty mezi altánem a lávkou pro
pěší přes Labe (Na skluzavce), GPS souřadnice cca 50.35456N,
15.92292E. Jedná se o mohutný pokácený kmen největšího buku
v tomto parku. Kmen je zejména vhodný pro vytvoření zajímavého a jedinečného posezení.
Vyhodnocení soutěže a realizace návrhu: Obě soutěže budou vyhodnoceny do jednoho měsíce po jejich ukončení. Návrhy budou poté
vystaveny na Bastionu IV, ulice Okružní 242, Josefov. Vítěz soutěže
bude oznámen ve Zpravodaji. Realizace vítězného návrhu soutěže
„Krmítko“ proběhne do konce měsíce července 2017. Realizace vítězného návrhu soutěže „Lavička“ proběhne do konce roku 2017.
Těšíme se na Vaše návrhy a do nového roku přejeme jen to nejlepší!
Za Uměleckou kolonii Bastion IV, Tereza Kuchtová

Spolek přátel mariáše Jaroměř
TURNAJ V TROJKOVÉM MARIÁŠI "O POHÁR
STAROSTY MĚSTA JAROMĚŘE 2016"
V předvánočním čase se v sobotu 17. prosince 2016 uskutečnilo v restauraci Růžovka v Jaroměři 4. kolo soutěže v trojkovém mariáši O pohár starosty města Jaroměře pro rok 2016.
Při účasti 32 vyznavačů této zajímavé karetní hry zvítězil Josef Dušek
z Jaroměře, druhé místo obsadil Richard Hajzler z Hradce Králové,
třetí skončil Jaroslav Martinec z Jaroměře. Další pořadí: 4. Jaromír
Špůr /Dvůr Králové n. L./, 5. Jiří Lukeš /Lány/, 6. Lukáš Khýr /Jaroměř/,
7. Pavel Čermák /Trutnov/, 8. Miroslav Pospíšil /Kuks/, 9. Jan Šoška
/Trutnov/, 10. Zdeněk Novotný /Jaroměř/. Z hráčů Jaroměře se
mezi první dvacítku ještě dostali 15. Milan Voborník, 16. Viktor Vich,
18. Jaroslav Fiala.
V celkovém hodnocení této soutěže /zúčastnilo se 49 hráčů/ zvítězil
a pohár starosty města Jaroměře pro rok 2016 získal Josef Dušek
s 97 body. Další pořadí je následující: 2. Vladimír Semerák ze Dvora
Králové n. L. 82 b., 3. Miroslav Pospíšil 73 b., 4. Zdeněk Novotný
70 b., 5. František Dvořák /Jaroměř/ 66 b., 6. Jaroslav Martinec 63 b.,

7. Jaroslav Fiala 58 b., 8. Jan Vít /Sviňišťany/ 53 b., 9. Viktor Vich 52 b.,
10. Jan Volkov /Trutnov/ 47 b. Mezi prvními dvaceti pěti hráči celkového pořadí jsou z Jaroměřska 15. Karel Dvořák /Šestajovice/ 38 b.,20.
Milan Voborník 30 b., 21. Lubomír Derner /Jaroměř/ 27 b., 22. Lukáš
Khýr /Jaroměř/ 27 b.
Pořadatelé soutěže děkují MÚ Jaroměř, pekárně Beas Choustníkovo
Hradiště, firmě MAPA professional, restauraci Růžovka a panu
Jaroslavu Borůvkovi za ceny pro účastníky. Ocenění zaslouží bezchybný výpočetní servis pana Karla Glose, organizační práce pánů Milana
Voborníka a Josefa Duška, fotodokumentace pana Jana Víta a tradičně
výborné obědy v místní restauraci.
Hráčům děkujeme za podporu této akce a těšíme se na turnaje v roce
2017. Příští – první kolo soutěže „O pohár starosty města Jaroměře“
pro rok 2017 se koná v sobotu 4. března 2017 opět v jaroměřské restauraci Růžovka. Všichni příznivci a zájemci o tuto hru - jste srdečně
vítáni. Těšíme se na Vás!
VŠE NEJLEPŠÍ V NOVÉM ROCE 2017 všem čtenářům Zpravodaje
přeje Spolek přátel mariáše Jaroměř
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INFOR M ACE PRO O BČANY
STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST
01.01.2017
MUDr. Petr Kalfus
Česká 50, Jaroměř
491 815 077

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
Životní jubileum v listopadu 2016 oslavili:

07.01 a 08.01.2017
MUDr. Lucie Strnadová
Z. Němečka 130,
Jaroměř-Josefov
491 812 495

Božena Baumannová 92

Všem přejeme hodně zdraví, klid a pohodu

Zdroj: Komise pro obřady a slavnosti

14.01 a 15.01.2017
MUDr. Ivona Plšková
Komenského 554/a, Česká Skalice
491 451 300

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ LEDEN
Hodiny pro veřejnost:
Neděle

01.01. 13.00-15.00

Neděle

15.01. 13.30-15.30

Pondělí

02.01. 10.00-12.00

Sobota

21.01. 13.30-15.30

Sobota

07.01. 14.30-16.30

Neděle

22.01. 13.30-15.30

Neděle

08.01. 13.30-15.30

Sobota

28.01. 14.30-16.30

Sobota

14.01. 14.30-16.30

Neděle

29.01. 13.30-15.30

S sebou si vezměte rukavice! Jsou povinné!

FINANČNÍ ÚŘAD
Finanční úřad upozorňuje na změnu adresy
Územního pracoviště v Jaroměři od 02.01.2017
(nám. Československé armády 49).

Diakonie ČCE - Milíčův dům
Zhodnocení poskytovaných služeb ve středisku
Milíčův dům za rok 2016

Klub Malého Bobše
Během roku 2016 jsme s klienty nejvíce pracovali na pravidelné školní
docházce a na zlepšení školního prospěchu v rámci Programu pravidelného mimoškolního vzdělávání, které probíhalo pravidelně dvakrát
týdně ve středisku Milíčův dům. V rámci služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Malého Bobše jsme klientům poskytovali
mnohé klubové aktivity, které jsou důležité pro rozvoj jejich schopností a dovedností. Děti se při těchto aktivitách učí dodržování pravidel,
chování v kolektivu, sociálnímu cítění. Klienti měli možnost účastnit se
předem naplánovaných aktivit, mezi které patřilo například společné
vaření, výsev Albertovy zahrádky, pálení čarodějnic, základy první pomoci, filmový klub a další výtvarné, sportovní a jiné aktivity. Během
roku proběhlo několik větších akcí s klienty, například Výlet do ZOO ve
Dvoře Králové nad Labem, Noc v Milíčově domě.
K 13. 12. 2016 bylo za období roku 2016 poskytnuto 1994 sociálních
služeb pro 63 klientů.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)
Mezi nejčastěji poskytované služby v rámci SAS patřilo základní sociální poradenství v oblasti bytové a finanční situace, kdy byly klientům
poskytovány informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace.
Dále jsme klientům poskytovali nápomoc při vysvětlení úředních dokumentů, listin a formulářů a také při komunikaci s úřady. Středisko
Milíčův dům nabízí jak ambulantní služby, tak i služby terénní. V rámci
terénní služby jsme pracovali na rozvoji schopností a dovedností dětí
za přítomnosti rodičů (příprava do školy, zlepšení školního prospěchu,
náplň volného času dětí).

Nově jsme otevřeli detašované pracoviště v Josefově, které také poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Při sociálně aktivizačních službách se zde koná klub Josefáček pro děti, kde pracovnice rovněž poskytují klientům pestré aktivity.
K 13. 12. 2016 bylo za období roku 2016 poskytnuto 2135 sociálních
služeb pro 130 klientů (29 rodin) v Jaroměři a 1217 sociálních služeb
pro 122 klientů (25 rodin) v Josefově.
Odborné sociální poradenství
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, informace o možnosti využití dalších
dostupných služeb a zprostředkování kontaktu s těmito zařízeními.
Odborné poradenství je otevřeno pouze v rozsahu dvě hodiny týdně.
K 13. 12. 2016 bylo za období roku 2016 poskytnuto 45 sociálních služeb pro 12 klientů.
Dovolte nám poděkovat všem donátorům, podporujícím a spolupracujícím institucím, firemním i individuálním dárcům, dobrovolníkům a lektorům, členům dozorčí a správní rady, kteří nám v roce 2016 pomáhali
naplňovat naše poslání. Tato podpora je pro nás velmi důležitá, neboť
nám dáváte možnost pomáhat těm, kteří to potřebují.
Dále děkujeme všem, kteří se zapojili do akcí "Krabice od bot" a "Strom
splněných přání". Podařilo se seskupit neuvěřitelné množství dárků pro
děti a tak bychom rádi vyjádřili velký dík všem dobrým lidem, kterým
není lhostejný osud druhých.
Pracovníci Diakonie ČCE – střediska Milíčův dům

Poděkování mužům z MP
Po dlouhé době mi vypověděla službu baterie u auta, a navíc v nejnevhodnějším místě, a navíc 13.12. Smolné číslo? Chtěla jsem se donastrčit do parkoviště na náměstí, po nastartování se ozvalo jen cvak
cvak. Vyčuhovala jsem ve večerní tmě zadní částí vozu do cesty. SOS
manželovi! V mžiku přispěchal na pomoc, ale hned za ním jelo auto
městské policie. Docela jsem se bála, protože vůz nebyl v na dlažbě vyznačeném prostoru. Policisté vyskočili z auta, řekli, ať auto nepomáhám zatlačit do parkoviště, udělali to s manželem za mě; Hm,
gentlemani. Dík. Bleskově vytáhli kabely, byli naprosto skvělí, přátelští,
ochotní pomoci… A chránit. A ještě podali info slečně, která potřebo-

vala poradit. Zvládli vše – komunikovat se svou základnou, informovat,
radit a pomáhat. Nastartovali moje auto, s úsměvem, přátelským gestem, že mohu dojet domů.
To je luxusní pocit. Jednali naprosto suverénně, jistě, příkladně. Takhle
by to mělo vypadat – prohřešil ses? Bu, bu, bu. Potřebuješ pomoci?
Tady jsme. Nechtěli prozradit svá jména; přesto jsem je vymámila; jeden se jmenuje p. Urban a druhý p. Kucej. Děkuji velmi.
Mgr. Irena Hrobská
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TJ JISKRA Jaroměř

Krajský bodovací turnaj mládeže – stolní tenis

V sobotu 26. listopadu a v neděli 27. listopadu 2016 pořádal oddíl stolního tenisu TJ Jiskra Jaroměř v hale Sokola Jaroměř a ve své herně Krajský

bodovací turnaj pro nejmladší žactvo a starší žactvo z Hradeckého a Pardubického kraje. Turnaje se zúčastnilo celkem 155 hráčů a hráček. Celý
turnaj řídili hráči oddílu Jiskry Jaroměř pod vedením hlavního rozhodčího p. Kozáka z Českého Meziříčí. Turnaj byl odehrán na 10 stolech a po
hladkém průběhu celého turnaje bylo nakonec toto pořadí:

Nejmladší žáci:
Volhejn (Sokol Chrudim)
1.
Joneš (Sokol Josefov)
2.
3.
Sivák (SK Dobré)

Starší žáci:
Janovský (Sokol Hradec Králové)
1.
Tesolín (Sokol Hradec Králové)
2.
Čenovský (Sokol Josefov)
3.

Nejmladší žákyně:
1.
Šichanová (SK Dobré)
Zoubková (Sokol Stěžery)
2.
3.
Antošová (Tatran Hostinné)

Starší žákyně:
1.
Neufingerová (Tesla Pardubice)
Bačinová (SK Dobré)
2.
Grimmerová (SK Dobré)
3.

Poděkování patří všem členům oddílu, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu tohoto významného mládežnického turnaje. Svým přístupem potvrdili, že stolní tenis má ve městě Jaroměři dobrou tradici a oddíl stolního tenisu podporuje práci s mládeží. Tento krajský bodovací turnaj
byl finančně podpořen městem Jaroměř v rámci grantu. Nejlepší účastnící soutěže byli odměněni poháry, medailemi a diplomy.
Josef Hrobský, předseda oddílu stolní tenisu, TJ Jiskra Jaroměř, z.s.

JKF Frynta

Ohlédnutí za Memoriálem Oldřicha Máchy
Tradičně v neděli, 18. září, proběhl již 19. ročník závodu horských kol
nazývaný Memoriál Oldřicha Máchy.
Právě v Josefově dne 28. 5. 1934 velice nešťastně zahynul desátník
1. cyklistického praporu Oldřich Mácha po své sázce s kamarádem.
Sázku vyhrál, ale svůj druhý sjezd po schodech za kaplí nezvládl, vážně si poranil hlavu, a ještě týž den v nemocnici svému zranění podlehl.
Závod se stal po léta oblíbeným, náročným pro závodníky i pro nás pořadatele. Svým zařazením xc (cross country) patří bez pochyb k tomu
lepšímu v naší republice. Letošní ročník za výborného počasí přivítal
153 závodníků v 17 kategoriích. V kategorii muže elite (viz foto) startovalo mnoho cyklistických osobností, které jsou důležitým motorem pro
mladé závodníky.

V kategorii muži elite vyhrál celkově Michal Kaněra (Nilfisk Pro Cycling),
v ženách zabodovala Jana Adámková (LOKO Trutnov).
Kategorii nad 30 let ovládl Milan Hanyk (BMC CZ Racing Team). Více
o závodu naleznete na www.jkfjaromer.cz
Pořadatelé
děkují všem,
kteří jakkoliv
pomohli s realizací závodu.
Jiří Frynta,
JKF, z.s.

Velice zajímavou tváří závodu byl Jiří Fikejs (Author-Enduroteam)
s číslem 1, který se umístil na třetím místě. Patří mezi top cyklisty v disciplíně enduro/maraton a josefovská trať se mu velice líbí.

Jelichov Cup - Jiří Lebedinský
V tradiční termínu 9.-11.12.2016 se uskutečnil v jaroměřské hale
ASVAJ již 13. ročník turnaje Jelichov Cup 2016. Tohoto turnaje zúčastnil maximální možný počet 30 účastníků z celých východních Čech.
Turnaj byl rozlosován do 6 základních skupiny, když do finálového dne
postoupily vždy jen 2 nejlepší týmy z těchto skupin.
Jelichov Cupu se účastní pravidelně každý rok řada kvalitních týmů.
Do nedělního finálového dne se tak nedostala řada týmů, které by
mohly pomýšlet klidně i na celkové vítězství a rovněž i týmů, které
již tento turnaj dokázaly vyhrát. Napříkad "FC Antiga Sempre" (Holý,
Blažej, Chromek, Rak…), T.T.I.Team (Šumský, Vágner, Kopecký…),
Miláno Jaroměř (Gorol, Čihař, Kořínek, Jošt, Huňák…), Mordor Team
(Ptáček, Bodlák, Knobloch, Fusek, Pospíšil….), Cuba Libre (Kejzlar,
Holubec, Matějka J.…..), nebo Atlético Chuligan Dobruška (Hašek,
Týfa, Klofanda…)
Do finálového dne se nakonec probojovalo 12 nejlepších týmů, které
byly rozděleny do tří čtyřčlenných skupin. Z těchto finálových skupin
postoupily do čtvrtfinále vždy 2 nejlepší týmy a 2 nejlepší týmy ze třetích míst.
V prvním čtvrtfinále se utkal veliký favorit turnaje, tým "TRIUMPHUS"
proti nováčkovi turnaje RB "Chlumec n/C". Byl to souboj generací, neboť věkový rozdíl mezi těmito týmy byl u hráčů cca 12-14 let. Z vítězství se nakonec radovala zkušenost nad mládím v nejtěsnějším možném vítězství 1:0. Druhé čtvrtfinále proti sobě svedl "domácí" tým "FC
Jelichov" proti týmu "Golden Guns". Je velikou náhodou, že 3 ročníky
po sobě na sebe narazily tyto týmy ve čtvrtfinále a vítěz byl vždy stejný.
Zápas byl od začátku až do konce vyrovnaný, ale vítězství nakonec
přece jen zaslouženě slavil tým "FC Jelichov".
Ve třetím čtvrtfinále se utkal loňský stříbrný medailista, tým s názvem
"Zdraví muže 3. tisíciletí" s "Lambádou HK". V tomto derby nakonec gól
nepadl, a tak na řadu musely přijít penalty. V těch byly nakonec šťastnější hráči Zdravých mužů. V posledním čtvrtfinále se střetl domácí "SK
Babylon Jaroměř" s týmem "Joga Bonito". Rovněž ani zde gól ze hry

nepadl a o semifinalistovi museli rozhodnout kopy ze značky pokutového kopu. V těch byly šťastnější hráči domácího Babylonu a postoupily
do semifinále.
V prvním semifinále na sebe narazili "FC Jelichov" a "TRIUMPHUS".
Z porážky 0:3 ve finálové skupině se FC Jelichov poučil a v utkání vedl
ještě necelé 4 minuty před koncem 3:0 a nic nenaznačovalo tomu, že
nepostoupí do finále. Přišel však mocný finiš hráčů z Hradce Králové
a vyrovnání přišlo 18 sekund před koncem. V následném penaltovém
rozstřelu byli šťastnější hráči TRIUMPHUSU a postoupili do semifinále.
Ve druhém semifinále se odehrál vyrovnaný zápas mezi "SK Babylon
Jaroměř" a "Zdraví muže 3. tisíciletí", který nakonec vyzněl lépe pro
hráče "domácích".
V zápase o bronz pak zklamaný tým "FC Jelichov" z již téměř vyhraného semifinále, podlehl týmu "Zdraví muže 3. tisíciletí" a bral bramborovou medaili.
Ve finále turnaje se pak utkal "TRIUMPHUS" a "SK Babylon Jaroměř".
V utkání byl favorit lepším týmem a nakonec zvítězil vysokým rozdílem
a připsal si tak zaslouženě další vítězství na tomto turnaji.
Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen Marek Panenka z "domácího"
týmu "SK Babylon Jaroměř". Nejlepším střelcem byl vyhlášen s 9 góly
Lukáš Mach z týmu "TRIUMPHUS" a nejlepším brankářem byl zvolen
Matěj Tošovský z "FC Jelichov". Cenu FAIR PLAY pak získal tým s názvem "Lambáda HK".
Velikou pochvalu za zvládnutý maratón 86 zápasů za víkend ve kterých
padlo 270 gólů pak zaslouží rozhodčí tohoto turnaje, kterými byli pp.
Petr Buchta, Štěpán Janeček a Miroslav Hron.
Podle mnohých ohlasů se jednalo o dosavadní nejpovedenější ročník,
a tak věříme, že stejný, ne-li lepší, nás čeká příští rok, a to v termínu
15-17.12.2017.
Jiří Lebedinský

strana 11

Jaroměřský a josefovský zpravodaj

1/2017

KULTURA
Městské kulturní středisko
Neděle 8. ledna 2017 v 15.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub – DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
Jestli lze nějaké období pozemských dějin označit za hodně zajímavé
časy nabité všemožnými katastrofickými událostmi, za časy, které každému pořádně prověří schopnosti přežít, pracovat pro tým a také sílu
jeho charakteru, pak je to určitě doba ledová.
Animovaný film pro děti.
---------------------------------------------------------------------------------------------Městské divadlo - Velký sál
Úterý 10. ledna 2017 v 19.00 hod.
Kinoklub - UČITELKA
Děj strhujícího a velmi aktuálního snímku o síle lidského charakteru
inspirovaného skutečnou událostí se sice odehrává na začátku 80. let,
ale jde o příběh universální, který by se mohl odehrát kdekoliv a v jakékoliv době, neboť zkorumpovanost, stejně jako malost a vypočítavost
vládnou světem bez ustání.
Hrají: Z. Mauréry, P. Bebjak, C. Kassai, M. Havelka, Z. Konečná,
O. Malý a další.
---------------------------------------------------------------------------------------------Sál
Pátek 13. ledna 2017 v 20.00 hod.
Důstojnické
besedy
Josefov
2. ročník TANEČNÍHO PLESU
Pokud rádi tancujete, tak neváhejte a přijďte protancovat střevíčky.
K tanci vás doprovodí hudební těleso MP2 a ST Studio HK. Členové
TAK DANCE KROK předvedou své taneční ukázky, ve kterých můžete
najít inspiraci.
--------------------------------------------------------------------------------------------Městské divadlo - Malý sál
Úterý 17. ledna 2017 v 19.00 hod.
SMYČCOVÉ KVARTETO UNIVERSITY
377. abonentní koncert
HRADEC KRÁLOVÉ
Repertoár kvarteta tvoří skladby starých autorů, skvosty klasiky i vlastní
aranže populární hudby a je neustále doplňován o nové skladby, inspirované přáním posluchačů.
Účinkují: A. Hübnerová – 1. housle, P. Hýbnerová – 2. housle,
K. Cvejnová – viola a D. Bartáková – violoncello.
---------------------------------------------------------------------------------------------Městské divadlo - Učebna
Pátek 20. ledna 2017 v 16.30 hod.
"Suterén"
JAK RÓZIČKA ŠTĚSTÍ NAŠLA - Loutkové divadlo Maminy Jaroměř
Kdepak se asi schovává štěstí? Husopaska Rózička ho hledala v jeskyni s poklady, u loupežnické dcerky a dokonce i na pekelném bále.
A jestli ho nakonec našla? O tom už vám budeme vypravovat u nás
v divadle. Pořadatel: LD Maminy Jaroměř

----------------------------------------------------------------------------------Pátek 20. ledna 2017 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
I. hra v předplatném, sk. A – Klicperovo divadlo, Hradec Králové, David
Drábek
KOULE
Divadelní zpracování skandální rozhlasové hry, která rozpoutala lavinu
soudních žalob a mediálních emocí, aby se nakonec stala nejstahovanějším pamlskem na internetu a v anketě posluchačů rozhlasovou
hrou roku.

Explozivní story o mistrovství světa, o zvedání trakařů i prvních lásek,
o osudovém lyžařském kurzu a hororovém soustředění v Horažďovicích
ano, i o setkání s nedostižnou legendou Radmilou...
Režie: David Drábek
Hrají: P. Tomicová, Z. Valchařová-Poulová, I. Smečková Bencová/N.
Holíková, K. Sedlárová, J. Zapletal, T. Lněnička/J. Panzner a Z. Petrák.

----------------------------------------------------------------------------------Sobota 21. ledna 2017 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
I. hra v předplatném, sk. B – Studio Dva, Praha, Patrik Hartl
HOVORY O ŠTĚSTÍ MEZI ČTYŘMA OČIMA
Situační komedie o lásce a sexu na nábytku IKEA. I mladí a krásní lidé
mají své problémy. Tři milenecké dvojice a rozmazlená čivava svedou
na rozkládací skandinávské pohovce boj o štěstí.
Přijďte jim fandit!
Režie: Patrik Hartl
Hrají: K. Hádek/M. Slaný, J. Stryková/J. Schneiderová, M. Šoposká,
F. Blažek a R. Štabrňák.
---------------------------------------------------------------------------------------------Neděle 22. ledna 2017 ve 13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové
divadlo
KAŠPÁREK A ŠKRHOLA DĚLAJÍ STRAŠIDLA
Pořadatel: BOĎI Jaroměř
---------------------------------------------------------------------------------------------Úterý 24. ledna 2017 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub - STRAŠIDLA
Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou vilu na pokraji města.
Sladký strašidelný život, v němž si Hugo hejkal, jeho paní Patricie a její
matinka Žofie čarovaly, vodník Bubla se staral o dušičky a víla Jitřenka
si tančila lehkonohé tanečky, změní vpád úředníka Patočky, který má
na obecním úřadě ve správě evidenci budov. A jak zjistil, za dům už
pěknou řádku let nikdo neplatí nájem a nikdo v něm ani oficiálně nechce bydlet, především proto, že tu straší. Přesto tu žije jakási šílená
rodinka. Verdikt je nemilosrdný: zaplatit nebo vystěhovat!
Hrají: B. Kotiš, T. Kostková, J. Dvořák, V. Polívka, C. Mayerová a další.
---------------------------------------------------------------------------------------------Pátek 27. ledna 2016 v 18.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
NOVOROČNÍ KONCERT BRASS ORCHESTRA
Na koncertě zazní skladby pro dechový orchestr, úpravy lidových písní
i světových evergreenů.
BRASS ORCHESTRA vystoupí pod vedením dirigenta Romana
Horského s několika pěveckými sólisty. Pořadatel: ZUŠ Jaroměř.

----------------------------------------------------------------------------------Městské kulturní středisko Jaroměř, nám. Dukelských hrdinů 240,
Jaroměř, tel. 491 812 806,
e-mail: mks.jaromer@seznam.cz, www.divadlojaromer.cz,
předprodej vstupenek - TIC, nám. ČSA 16, Jaroměř, tel. 491 847 220
a Městská knihovna,
Traxlerova 110, Josefov, tel. 491 813 141

Městská knihovna v Jaroměři
Vážení čtenáři a přátelé Městské knihovny Jaroměř,
začali jsme používat webový knihovní systém Tritius, který splňuje
požadavky nových pravidel evidence dokumentů. Rychlý a přehledný webový katalog umožňuje snadné hledání pro běžné uživatele.
Výsledky vyhledávání jsou seřazeny podle relevance. Nový systém
sjednocuje fondy knihovny a jejích poboček, a zvýší tak dostupnost
jednotlivých titulů. Přístup na katalog je přes webové stránky knihovny:
www.knihovnajaromer.wbs.cz.

odpoledne.
Čtvrtek 19. ledna - Hlavní budova - 15:00 - Herní klub. Kdo si hraje,
nezlobí. Přijďte se přesvědčit do knihovny.
Středa 25. ledna - Hlavní budova - 17:00 - Maroko. Život v sousedství
Sahary. Cestovatelé Lenka a Václav Špillarovi nás zvou na výlet do
země pohádek Tisíce a jedné noci. Poznáme, jak velmi se liší naše
představy o Maroku od skutečnosti.

V novém roce Vám přejeme mnoho spokojenosti a rádi Vás uvidíme
v knihovně:

Mimo tyto veřejné akce budou také probíhat každý týden besedy pro
družiny prvních tříd. Pobočka Josefov chystá besedy pro děti z mateřské školky v Josefově.

Pondělí 2. ledna - Pobočka Zavadilka - 14:00 - Čtení na Zavadilce.
Vybrali jsme pro Vás zajímavé úryvky a povídky z dobrých knih.
Úterý 17. ledna – Pobočka Zavadilka - 15:00 - Herní klub. Máme připravené stolní deskové hry pro malé i velké. Zveme Vás na hráčské

Vaše knihovna
Martina Priharová
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Klub vojenské historie

TJ Sokol Josefov
pořádá

v pátek 17.02.2017 od 20 hodin
v sále Důstojnické besedy Josefov

5. SPORTOVNÍ PLES
k tanci a poslechu hraje hudba
TRIO VOSA BAND z Trutnova
předtančení, bohatá tombola, soutěže o ceny
vstupné 120,- Kč

ROZHOVOR s publicistou Jiřím Uhlířem. Seriál na pokračování. 1. část.
Na otázky tehdejší septimánky jaroměřského gymnázia Zdeňky
Horáčkové v únoru 2014 odpovídal Jiří Uhlíř (narozený 21. dubna
1937 v obci Jasenná čp. 2 na Jaroměřsku), emeritní středoškolský
profesor Střední lesnické školy v Trutnově (1961-1998), člen kolektivu této školy poctěného státním vyznamenáním Za vynikající
práci (30. 4. 1968), bohemista, regionální a literární historik, publicista, spisovatel, erudovaný bibliograf a ﬁlmograf, od června 1961
agilní a kulturně i publicisticky činorodý občan Jaroměře, vždy
nestraník. Jiří Uhlíř nebyl nikdy členem žádné politické strany.
Spisovatel, autor od 19. května 1955 do 31. prosince 2016 více jak
2600 otištěných prací, z toho 20 samostatných knížek a knih. Zde
otiskovaný text seriálu má charakter vzpomínek a memoárů založených na přesných faktech a datech. Záznam vypovídá i mnoho
o době a osobnostech, s nimiž autor přišel do styku během svého dramatického života. Poprvé jej zveřeňujeme na pokračování
v Jaroměřském a josefovském zpravodaji v roce 2017 u příležitosti Uhlířových 80. narozenin se souhlasem vydavatele – města
Jaroměře.
1) V několika knihách a spisech jste se věnoval postavám spisovatelů Jaroslava Haška a Boženy Němcové. Co pro Vás bylo podnětem sledovat život a dílo právě těchto českých osobností.
Na Vysoké škole pedagogické v Praze (1955-1959) nám mj. přednášeli přední představitelé českého literárního strukturalismu. Byl jsem tak
žákem vysokoškolských profesorů Felixe Vodičky, (1909-1974), Karla
Dvořáka (1913-1989) a Jaroslavy Janáčkové (* 1930), kteří nás vedli
zaměřovat se také na recepci, přijetí a ohlas literárního díla po jeho
uveřejnění. Zajímal mne posmrtný ohlas jejich díla u dalších umělců,
inspirujících se životem a dílem Boženy Němcové. Přitahoval mne též
nezmapovaný pobyt Jaroslava Haška na Jaroměřsku, zejména v mé
rodné obci Jasenná, což byly pro mne silné motivace, podněty i výzvy.
Rád totiž pro druhé objevuji nové poznatky, těší mě proces poznávání
něčeho nového a dosud neprobádaného. A být v tom, pokud lze - vůbec první.
Navíc oba světově proslulí čeští literáti pobývali v našem regionu.
Božena Němcová (1820-1862) žila necelé dva roky se svým mužem
v našem Josefově od května 1838 do srpna 1839 a zde se jí narodil prvorozený syn Hynek (1838-1853). Oslovil mne dramatický život
této první české romanticko-realistické spisovatelky, jež prožila dětství
v nedalekých Ratibořicích, dospívání ve Chvalkovicích i školní léta
v České Skalici. Tam jsem bádal v archivu a v knihovně Muzea Boženy
Němcové v České Skalici, a také uzce spolupracoval zejména s ředitelem muzea Mgr. Ludvíkem Mühlsteinem (1934-2008), především
od roku 1961 do 90. let 20. století. Rok 1962 byl celosvětovým kulturním výročím UNESCO – Rokem Boženy Němcové. Tehdy k jejímu
stému výročí úmrtí vyšla pozoruhodná Bibliografie Boženy Němcové
(Soupis jejího díla a literatury o něm, 488 stran) od dr. Miroslava
Laiskeho (1923-1975), vynikajícího literárního historika a bibliografa
Ústavu pro českou literaturu ČSAV (dále ÚČL ČSAV) v Praze. Brzy
jsem se odhodlal navázat s ním spolupráci. Protože jsem měl sklon
k přesné vědecké práci, rozhodl jsem se zpracovávat průkopnickou
obsáhlou bibliografii na téma „Božena Němcová inspirací pro umění“,
ohlas života a díla Boženy Němcové v poezii, próze, dramatu, hudbě
i výtvarném umění. Pro zpracovávání soupisu jsem hojně využíval i výstřižkového archivu a knihovny Muzea Boženy Němcové (dále MBN)
v České Skalici. Už v lednu 1965 jsem si troufl předložit svou kartotéku
záznamů PhDr. Rudolfu Havlovi (1914-1993), literárnímu historikovi,
editorovi a lexikografovi z ÚČL ČSAV, který mi po čase odpověděl dopisem 1. 3. 1965. Konzultoval jsem také s PhDr. Mojmírem Otrubou,
CSc. (1923-2003), literárním vědcem téhož ústavu a autorem vědecké
monografie „Božena Němcová“ (1962, 2. rozš. vyd. 1964). Pilně jsem
na této ohlasové bibliografi pracoval a rozšiřoval ji. O jarních, hlavních

i zimních prázdninách jsem pravidelně excerpoval knihy i časopisy
v Národní knihovně v Praze 1 – Klementinum 190. Konečně jsem se
odvážil předložit svůj rukopis – strojopis „Božena Němcová inspirací
pro umění“ (strojopis A4, 303 stran) a nabídl už 12. července 1968
PhDr. Vlastimilu Květenskému (1932-1997), řediteli nakladatelství
KRUH v Hradci Králové ke knižnímu vydání na základě objednávky
Krajské knihovny v Hradci Králové z 9. 7. 1968 a byla uzavřena s ředitelem Dr. Vl. Květenským „přeběžná autorská dohoda“ se stanoveným
termínem odevzdání první verze rukopisu do 31.12.1968.
Bohužel - po srpnových událostech 1968 a nástupu normalizace, po
stranických prověrkách vydavatel na příkaz VčKV KSČ požadoval,
abych vypustil z rukopisu všechna jména lidí vyloučených a vyškrtnutých z KSČ, emigrantů a dalších osob-autorů nepohodlných komunistickému režimu. Pochopitelně jsem coby seriózní autor na tyto podmínky nepřistoupil. Protože by to znamenalo hrubou deformaci obrazu
zpodobnění spisovatelky Boženy Němcové v literatuře, poezii, próze,
dramatu, hudbě i výtvarném umění. Pan ředitel dr. Vl. Květenský byl
z tohoto zásahu stranických orgánů upřímně nešťasten. Z vydání sešlo, i když autorskou dohodu dne jsme uzavřeli a podepsali v pátek
12.07.1968. Ačkoliv jsem od února 1970 na základě denunciace a veřejné kritiky vysokého důstojníka StB Jana Berana z Prahy byl v tiskovém orgánu VčV KV KSČ, v deníku Pochodeň (v pátek 27. února 1970,
s. 2) politicky zdiskreditován a zkritizován v článku nadepsaném „Nad
jaroměřskými oslavami. Cesty gymnasia“. Byl jsem tudíž v politické
klatbě, prokletí komunistů, a jako „škodná v Krkonoších“ (jak jsem byl
tímto estebákem označen v udavačském dopise) - řečeno mysliveckým
slangem - určen „na odstřel“, na existenční likvidaci. A tak mě tento
kariéristický estébák už v této době poslal do politické klatby, prokletí
komunistů.
Nevzdával jsem se však rehabilitovat své odborné kvality literárního
bibliografa. Zjara 1970 jsem se pak odvážil rukopis-strojopis mé literárně vědné původní a průkopnické bibliografie Božena Němcová inspirací pro umění (strojopis A4, 303 stran, 1003 anotovaných záznamů) díky Boží Prozřetelnosti a moudrosti zaslat do literární soutěže
Šrámkova Sobotka 1970. Můj rukopis, nezávisle posoudili profesor
Václav Hejn, správce Šrámkova archivu v Sobotce (jedna strana strojopisu), a dr. Miroslav Laiske, vědecký pracovník a bibliograf z Ustavu
pro českou literaturu ČSAV v Praze (3 strany strojopisu A4, datováno
v Praze 9. června 1970, oba posudky deponovány v Archivu Fr. Šrámka
Sobotka (AFŠ), fond Šrámkova Sobotka, rok 1970 – literární soutěž,
inv. č. 60) a další členové poroty z MNV Sobotka a odboru kultury ONV
Jičín. Posudky byly jednoznačně kladné a jejich autoři navrhovali pro
mou práci „vrcholné ocenění“ (Prof. V. Hejn) a „práce J. Uhlíře si plně
zaslouží významnějšího ocenění a odměnění, stejně jako doporučení k zveřejnění“ (Dr. M. Laiske, ÚČL ČSAV Praha). Originální rukopis
byl skutečně oceněn a byla mi za 2. cenu zaslána částka 500,- Kčs.
První cenu získal vysoškolský docent-komunista, neboť – jak jsem se
z dobře informovaného zdroje dozvěděl – nebylo myslitelné, a ani politicky únosné, aby první cenu v soutěži získal středoškolský profesor,
nota bene – nestraník.
Dosud se mi nepodařilo tento rukopis knižně vydat, i když jsem se snažil o to v letech 2000-2005 v Nakladatelství Atlantis v Brně (o tom píši
v dalším textu). K 1. září 1963 jsem napsal i dopis českému básníkovi
Jaroslavu Seifertovi (1901-1986), pozdějšímu nositeli Nobelovy ceny
za literaturu (1984), kde jsem se ho dotazoval na podrobnosti a okolnosti tvorby jeho dvou básnických sbírek Vějíř Boženy Němcové (1940)
a na Píseň o Viktorce (1950). Vyměnili jsme si několik dopisů. Básník,
i když už vážně nemocný s pohybovým ústrojím, mi vždy odpověděl.
Originály těchto Seifertových dopisů adresovaných mně ze 13. 9. 1963,
ze 12. 10. 1963 (důležitý dokument o genezi Seifertových básní o BN)
a z 1. 9. 1965 jsem už předal do Literárního archivu Památníku národního písemnictví v Praze.
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Bastion I

Jedna pevnost padla, povstala jiná.
O vztahu Kladska k Josefovu
Z pohledu vojenské historie severovýchodních
Čech bylo letošním prvořadým tématem 150. výročí Prusko-rakouské války roku 1866. Méně se
však vzpomínalo uplynulých 260 let od vypuknutí
Sedmileté války (1756-1763).
Účast v sérii konfliktů, probíhajících souběžně po
celém světě, pro Habsburské mocnářství a Pruské
království tehdy sice skončila oboustranně sotva
uspokojivým Hubertusburským mírem. Avšak jeho
důsledky byly stejně závažné jako u letní prusko-rakouské války o více než sto let později. S konečnou platností byly totiž kladské hrabství a většina
Slezska potvrzeny jako pruské državy. Tím bylo též
rozhodnuto o osudu zdánlivě si tak vzdálených míst
jako jsou kladská pevnost a vesnice Ples.
Vidět rozdíly mezi kladskou citadelou a pevnostním
městem Josefovem (před rokem 1793 Plesem), jehož výstavbě téměř celá ves podlehla, je jistě snazší
než mezi nimi nacházet spojitosti. Stavby rozkládající se nad Kladskem na Pevnostní a Ovčí hoře jsou
výsledkem poměrně živelného několikasetletého
vývoje, jehož počátek lze díky Kosmovi datovat už
do roku 981. Rozsáhlou přestavbou Kladska na bastionovou pevnost
se v 18. století tento vývoj jen završil. Naproti tomu pevnostní město
Josefov je zhmotněnou výslednicí „pouhých“ několika desítek let dalekosáhlých a pečlivých inženýrských úvah, na svou dobu velmi propracované logistiky a námahy tisíců dělníků.
Co obě dvě mimořádné stavby spojuje, ale nejsou jen masivní obezděné valy a bezohlednost, s jakou jejich stavitelé naložili se starší zástavbou. Sdílejí strategickou polohu při dopravní tepně, spojující české
země se Slezskem. Zároveň jejich architekti zohledňovali výše zmíněným mírem potvrzenou státní hranici. Kladsko, považované už od ustavení Zemí Koruny České (1348) za jejich nedílnou součást, hrozilo stát
se nástupištěm dalšího pruského vpádu do Čech, kdežto Jaroměřsko
naopak frontovým územím.
Význam Kladska jen podtrhly okolnosti, za jakých tuto pevnost Prusové
získali. Její obránci se roku 1742 Prusům vzdali až tři a půl měsíce po
kapitulaci města. Přičemž konce obléhání se z původní asi tisícihlavé
posádky dožily zhruba čtyři stovky. Ostatní buď padli, nebo zahynuli
žízní, hladem nebo na následky zranění a nemocí. Pruští obléhatelé
tehdy jejich statečnost ocenili tím, že svolili k čestné kapitulaci a obráncům dovolili odejít se zbraněmi. Rakušané se ale se ztrátou svého klíčového opěrného bodu rozhodně nesmířili. Císařské vojsko generála
von Wallise ho v prosinci 1744 obsadilo znova. Už v únoru následujícího roku ale bylo vypuzeno. Kladskou pevnost proto pro císařovnu
dobyly až roku 1760 oddíly polního zbrojmistra Ernsta Gideona von
Laudon (1717-1790). Marie Terezie ji však i přesto s největším sebezapřením po třech letech vydala v souladu se sjednanými mírovými
podmínkami Fridrichu II. Velikému, jenž odmítl vyměnit cenné hrabství
za nabízená Krnovská a Opavská knížectví.
Fridrich II. Veliký si ale nemínil své nároky na Kladsko pojišťovat jen
dohodami, jimiž se beztak on ani jeho soupeři nikdy necítili být vázáni.
Proto už rok po jejím dobytí (1743) schválil modernizaci citadely, v níž
se s přestávkami pokračovalo až do 80. let 18. století. Rakušanům navíc přístup ke Kladsku ze severu, který dříve často využívali, notně ztížilo dobudování pevnosti Stříbrná hora (1765-1770) při stejnojmenném
horském sedle v Sovích horách.
Naproti tomu Rakušany k rozšíření stávající sítě bastionových pevností
přiměla až další válka o bavorské dědictví (1778-1779). Tato „Švestková
mela“ jim totiž znovu připomněla strategické výhody plesského návrší,
na něž už léta upozorňovali jejich převážně francouzští vojenští inženýři. Na zmíněném vrchu nad soutokem Labe s Metují byla totiž stejně jako na protější hraně labského údolí vykopána polní dělostřelecká
postavení, která se táhla od Vrchlabí po Hradec Králové. Další pruský
postup do vnitrozemí tím byl znemožněn. Vojsko „Starého Fritze“ jím
obsazený úzký pruh země brzy vyjedlo a jeho vrchnímu veliteli nezbylo,
než se s armádou, rozklíženou navíc nemocemi a dezercemi stáhnout
zpět do Kladska.1
Tato skutečnost jen dodala na vážnosti mínění francouzské strany rakouského inženýrského sboru. Se stavbou Plesu, jenž v závěru 18. století platil za synonymum moderního pevnostní stavitelství, se začalo už
rok po válce.
Stavitelé Plesu, natož Kladska však sotva mohli tušit, že pár let po
jejich dokončení se ke svému závěru nachýlí také doba, během níž
bastionové pevnosti tvořily osu, kolem které se raně novověké válečnictví otáčelo. Tím spíš, že se tak stalo právě ve Francii, jež do té doby
díky Vaubanovi (1633-1707), Louisi de Cormontaigne (1695-1752)
a Meziérské škole pevnostnímu stavitelství udávala tón.
Nové pořádky, které si tlak revoluční a posléze napoleonské Francie

vynutil, přirozeně zasáhly také vojenství. Z dosud zavilých nepřátel,
Pruska a Rakouska, učinily spojence a zároveň Josefovu a Kladsku
shodně neumožnily prokázat své kvality. Nutno dodat, že tuto změnu
Kladsko pocítilo méně. Předcházelo jí totiž roku 1807 obležení citadely oddíly francouzského generála Vandamma, které předčasně ukončil mír mezi Francií a Pruskem. Kladský trn, vetknutý kdysi „starým
Fritzem“ do pásma hraničního Sudetského pohoří, sice ještě jednou
a naposled Rakouské císařství zabolel během prusko-rakouské války
(1866). Vlivem pokroku ve vojenské taktice i technice a rozvoje dopravní infrastruktury se tehdy ani jedna z pevností neuplatnila jinak než
jako arzenál, výstrojní sklad, kasárna nebo špitál. Tím spíš, že náporu
skvěle vycvičené, zorganizované a vyzbrojené pruské armády čelilo
vesměs nekompetentní a svéhlavé velení pomocí zastaralých taktických postupů.
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Městské muzeum v Jaroměři
Expedice Monoxylon - pohled z moře na počátky námořní plavby
Přestože uplynula řada let od realizace archeologicky-experimentálních expedic Monoxylon, jejich výsledky jsou aktuální. Archeologické poznání
pokročilo, ale nepřibylo praktických pokusů na modelech nebo replikách nejstarších plavidel. Zdá se, že porovnání praktických a teoretických výsledků je stále nutné. Co tedy dokázali suchozemci ze střední Evropy učinit pro poznání o kořenech nejstarší plavby v Egejském moři? Přednáška
s projekcí obrázků doplněna filmovými záběry.
Přednášející, doc. PhDr. Radomír Tichý, Ph. D., je vedoucím Katedry archeologie Univerzity v Hradci Králové. Patří mezi největší české odborníky
na období počátků evropských a předovýchodních zemědělských civilizací. Je rovněž průkopníkem experimentálních metod v archeologii. Mezi
jeho hlavní díla v práci s veřejností patří realizace Archeoparku ve Všestarech.
Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D.

CÍ RKVE
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 progam v Husově sboru
úterý		
		
neděle

09.00-15.00 hod. úřední den
15.00 biblická hodina (každý druhý týden)
10.00 hod. bohoslužba (modlitebně)

Kolumbárium úterý, čtvrtek, sobota, neděle 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 - 725 593 598.
www.husitijaromer.wz.cz; e-mail: husbor777@email.cz

Římskokatolická církev
Farnost Jaroměř bohoslužby:
Pondělí		
Úterý 		
Středa		
Čtvrtek		
Pátek		
Sobota 		
Neděle		
		

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

Farnost Josefov bohoslužby:
Neděle

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

Vzpomínáme

08.00 hod. v kapli na děkanství
17.00 hod. v kapli na děkanství
08.00 hod. v kapli na děkanství
17.00 hod. v kapli na děkanství
17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše
bohoslužby dle rozpisu na vývěsce
8.30 hod. v kostele sv. Mikuláše,
10.15 hod. ve Velichovkách

Středa
Pátek

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.
17.00 hod. v kapli na faře Duškova 77
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.
Pro 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

Děje se u vás něco zajímavého?
Chybí vám ve Zpravodaji nějaká rubrika?

Dne 09.01.2017 si připomeneme rok
od úmrtí pana Františka MONČEKA.

Znáte člověka,
se kterým by bylo dobré udělat rozhovor?

Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím

Nás to zajímá, napište nám o tom!

s námi tichou vzpomínku.
Manželka, děti a ostatní příbuzní.

e-mail: zpravodaj@jaromer-josefov.cz
stein@jaromer-josefov.cz
Kontaktujte nás na tel.: 491 847 162

g
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KALENDÁRI UM LEDEN
2. leden
		
		
		

Čtení na Zavadilce
14:00 hod.
Pobočka Zavadilka
Pořadatel: Městská knihovna

20. leden
JAK RÓZIČKA ŠTĚSTÍ NAŠLA
		
16.30 hod.
		
Městské divadlo - Učebna "Suterén"
		Pořadatel: Loutkové divadlo Maminy Jaroměř

5. leden		
Konflikty ve vztazích
		17.00 hod.
		
Rodinné centrum Rozmarýnek
		
Pořadatel: Rodinné centrum Rozmarýnek

20. leden
		
		
		

KOULE
19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Pořadatel: MKS

6.-7. leden
		
		
		
		
		

81. mezinárodní mistrovská soutěž ve
zpěvu harckých kanárů
15.30 hod.
Důstojnická beseda Josefov
Pořadatel: Český svaz chovatelů, Krajské
sdružení ČSCH KHK

21. leden
		
		
		

HOVORY O ŠTĚSTÍ MEZI ČTYŘMA OČIMA
19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Pořadatel: MKS

8. leden		
		
		
		

Kinoklub – DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
15.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Pořadatel: MKS

10. leden
		
		
		

Kinoklub - UČITELKA
19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Pořadatel: MKS

11. leden
		
		
		

Třídní koncert žáků Jana Lorence (klavír)
18.00 hod.
Koncertní sál školy
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

		Dvacatero o výchově
		10.15-12.00 hod.
		
Rodinné centrum Rozmarýnek
		
Pořadatel: Rodinné centrum Rozmarýnek
13. leden
2. ročník TANEČNÍHO PLESU
		20.00 hod.
		
Sál Důstojnické besedy Josefov
		
Pořadatel: MKS
17. leden
		
		
		

SMYČCOVÉ KVARTETO UNIVERSITY HRADEC KRÁLOVÉ
19.00 hod.
Městské divadlo - Malý sál
Pořadatel: MKS

		
		
		
		

Herní klub
15.00 hod.
Pobočka Zavadilka
Pořadatel: Městská knihovna

18. leden
		
		
		
		

Třídní koncert žáků Markéty Kočí, Romana
Horského a Vlastimila Kováře
18.00 hod.
Koncertní sál školy
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

19. leden
		
		
		

Herní klub
15.00 hod.
Hlavní budova
Pořadatel: Městská knihovna

		Expedice Monoxylon
		17.30 hod.
		
Malý sál Městského divadla
		
Pořadatel: Městské muzeum v Jaroměři

		
27. Josefovský ples
		20.00 hod.
		
Důstojnická beseda Josefov
		
Pořadatel: Klub přátel Josefova
22. leden		
		
		
		

KAŠPÁREK A ŠKRHOLA DĚLAJÍ STRAŠIDLA
13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
Pořadatel: Boučkovo loutkové divadlo

23. leden
Třídní koncert žáků Kristýny Brzkové
		17.30 hod.
		
Koncertní sál školy
		
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
24. leden
		
		
		

Kinoklub – STRAŠIDLA
19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Pořadatel: MKS

25. leden
Maroko
		17.00 hod.
		
Hlavní budova
		
Pořadatel: Městská knihovna
		
		
		
		

Třídní koncert žáků Martina Brunnera
18.00 hod.
Koncertní sál školy
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

27. leden
		
		
		

NOVOROČNÍ KONCERT BRASS ORCHESTRA
18.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Pořadatel: MKS

29. leden
		
		
		

Dětský karneval
15.00 hod.
Sál Důstojnické besedy Josefov
Pořadatel: DDM Klíč

Třídní koncert žáků Martiny Zemkové a Hany Medkové
30. leden
		17.00 hod.
		
Koncertní sál školy
		
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

g
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Důležitá telefonní čísla
Energetika s.r.o. Jaroměř (rozvody tepelné energie)

491 813 170, 606 710 062

Městské vodovody a kanalizace, s.r.o. (provozování vodovodů a kanalizací)
603 477 470 Havarijní a poruchová služba pro vodovody a kanalizace (každý den nepřetržitě 24 hodin)
731 581 329 Služba ČOV Jaroměř (v době povodně 24 hodin
denně)
RWE - Východočeská plynárenská a.s.

1239 Havarijní a poruchová služba dodávek plynu

Policie ČR, obvodní oddělení Jaroměř
telefon: 974 534 741

Městská police Jaroměř
491 810 865, 604 275 718

Městský úřad Jaroměř, podatelna
491 847 111

Inzer c e
g

SMARTPŮJČKA - nejvýhodnější nebankovní půjčka
v regionu, TEL.: 731 915 130.

g

Prodám DB 1+1, 39 m2, 1. patro, v centru Jaroměře. Tel.
723 107 450.

g

Přijmeme obsluhu čerpací stanice v Černožicích n. Labem. Plat od 16.500 Kč. Bližší informace na tel. čísle 495
421 332 nebo 495 421 417.

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
UZÁVĚRKY PRO INZERCI:
VŽDY k 1. a 15. dni v měsíci. Dotazy a inzerci ke zveřejnění zasílejte na adresu: zpravodaj@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 » Rychlé odkazy - Zpravodaj města - ceník inzerce
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POZVÁNKY

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

Radomíra Tichého

Expedice Monoxylon – pohled z moře na počátky námořní plavby
z cyklu Mezi řádky
ve čtvrtek 19. ledna 2017 v 17.30
do malého sálu Městského divadla v Jaroměři
vstup volný
příští přednáška
16. února 2017
Jiří Balský | Barokní rozměr Královéhradeckého kraje

POZVÁNKY
Křesťanské církve působící v JaroměřiJosefově a České Skalici srdečně zvou

ke společným

MODLITBÁM
ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
L. P. 2017
„Smíření – Kristova láska nás
nutí“. (2. Korintským 5,14)
4. 1. 18:00

JAROMĚŘ

ČESKOSLOVENSKÁ CÍRKEV HUSITSKÁ
kázání Petr Staš (CASD)

11. 1. 18:00

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

(Husovo náměstí 424)

SEMONICE

(Semonice 57)

18. 1. 18:00

JASENNÁ

(kostel sv. Jiří)

25. 1. 18:00

JAROMĚŘ

(Na Karlově 737)

1. 2. 18:00

ČESKÁ SKALICE

kázání: Alena Fabiánová (CČSH)

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV
kázání: Petr Asszonyi (CB)

CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉNO DNE
kázání Petr Boháč (ŘKC)

CÍRKEV BRATRSKÁ
kázání: Radim Žárský (ČCE)

Spolupořádá: Ekumenická rada církví v ČR a Česká biskupská konference.

Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř

Leden 2017
3. úterý

Vychází lednové číslo časopisu ZUŠkoviny
11. středa, v 18:00 hod., koncertní sál školy

Třídní koncert žáků Jana Lorence
(klavír)
18. středa, v 18:00 hod., koncertní sál školy

Třídní koncert žáků Markéty Kočí, Romana Horského a Vlastimila Kováře
(housle, zobcová flétna, pozoun, tenor, cembalo , varhany, klavir)
23. pondělí, v 17:30 hod., koncertní sál školy

Třídní koncert žáků Kristýny Brzkové
(zpěv)
25. středa, v 18:00 hod., koncertní sál školy

Třídní koncert žáků Martina Brunnera
(flétna, saxofon)
26. čtvrtek, v 15:00 hod., koncertní sál školy a učebna LDO

Odpoledne pro žáky ze ZŠ speciální

27. pátek, v 18:00 hod., Městské divadlo Jaroměř

Novoroční koncert Brass Orchestra s pěveckými sólisty
řídí Roman Horský

30. pondělí, v 17:00 hod., koncertní sál školy

Třídní koncert žáků Martiny Zemkové a Hany Medkové
(flétna, kytara)
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Základní umělecká škola F. A. Šporka, Jaroměř, Na Obci 142, tel.: 491 812 356
Zřizovatelem Základní umělecké školy F. A. Šporka, Jaroměř je Město Jaroměř.
www.zus-jaromer.cz

