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LEDEN

Výstřel z děla během Silvestrovského střílení na Ravelinu XIV symbolicky uzavřel
rok nesoucí letopočet 2015. Úspěšně jsme vstoupili do dveří roku 2016 a málokdo
by si přál, aby nadcházející rok byl méně úspěšný, atraktivní, dramatizující... nežli
rok právě uplynulý.
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Jaroměřský a josefovský zpravodaj

Vážení čtenáři,
konec starého a počátek nového roku se
nabízí k odhodlání dát si nějaká předsevzetí. Téměř každý si již nějaká předsevzetí někdy dal a pak to také ve většině
případů po určitě době vzdal.
Existuje studie, která tvrdí, že pouhých
20 % novoročních předsevzetí lidé dodrží. A jaká předsevzetí si lidé dávají? Že
přestanou kouřit, začnou cvičit, naučí se
cizímu jazyku, dojdou si k zubaři, zhubnou,
budou se více věnovat svým blízkým, koupí si psa...
Všichni chceme být lepší, hezčí, dokonalejší, a to ve všech směrech. Otázkou je,
zdali bychom se neměli spokojit s tím, co
máme a čas a úsilí věnovat věcem důležitějším.
V redakci jsme si žádné předsevzetí nedali. Ne, že by nebyl důvod cokoli zlepšovat,
ale raději se zaměříme na to, abychom
ve Zpravodaji i nadále podávali rozmanité a všeobsáhlé informace pro vás, naše
čtenáře.
V aktuálním čísle Zpravodaje naleznete
doplněné informace týkající se přejmenování ulic v Jaroměři a Josefově, změny
spojené s novelou zákona o občanských
průkazech nebo třeba výběrové řízení na
odbor výstavby.
Pro rodiče nastávajících prvňáčků je zde
již první informace o zápisu do 1. tříd, který se koná v termínu 2.-3.2.2016 ve všech
našich základních školách.
Milí čtenáři, přeji vám, aby vstup do roku
2016 byl pro vás velmi vydařený.
Vaše redaktorka, Ivana Vejvodová
tel.: 491 847 162
e-mail: vejvodova@jaromer-josefov.cz,
zpravodaj@jaromer-josefov.cz
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Informace z úřadu

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

telefon: +420 491 810 865; mobil: +420 604 275 718
e-mail: mpjaromer@seznam.cz, mpjaromer.prevence@seznam.cz
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Výběrové řízení - referent stavebního úřadu odboru výstaby
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
město Jaroměř vyhlašuje
podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění
výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent stavebního úřadu odboru výstavby
Městského úřadu Jaroměř

Místo výkonu práce: Jaroměř
Předpokládaný nástup do zaměstnání: 01.03. 2016
Doba trvání pracovního poměru: Plný pracovní úvazek, doba
neurčitá s tříměsíční zkušební dobou
Platové zařazení: Platová třída č. 10
Poznámka: zařazení do platové třídy je v souladu s nařízením
vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Odměňování se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů
(příloha č. 4).
Pracovní náplň:
•
výkon správních činností v přenesené působnosti obecného stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, zejména vydávat územně plánovací informace, územní rozhodnutí, územní souhlasy, stavební
povolení, souhlasy s provedením ohlášených stavebních
záměrů, povolovat užívání staveb, vydávat souhlasy nebo
rozhodnutí o odstranění stavby, řešit přestupky a správní delikty, přijímat a prověřovat podněty a vykonávat další
činnosti dle tohoto zákona,
•
výkon správních činností v přenesené působnosti vyvlastňovacího úřadu podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického pravá k pozemku nebo ke
stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů v platném znění,
•
výkon dalších činností např. dle zákona č. 111/2009 Sb.,
o základních registrech, v platném znění.
Požadujeme:
Předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků
•
státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti
s trvalým pobytem v ČR,
•
minimální věk 18 let,
•
plnou svéprávnost (způsobilost právně jednat),
•
trestní bezúhonnost,
•
znalost jednacího jazyka.
Předpoklady dle ustanovení § 13a zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
•
vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního,
architektonického nebo právního směru,
•
nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky
praxe v oboru stavebnictví,
•
nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.
Další požadavky:
•
znalost stavebního zákona a správního řádu, přehled v oblasti veřejné správy,
•
řidičské oprávnění skupiny B,
•
pečlivost, samostatnost, spolehlivost, flexibilita, odpověd-

•

ný přístup k plnění úkolů, dobré komunikační schopnosti
s lidmi a vstřícnost, ochota k prohlubování kvalifikace,
používání a znalost běžného kancelářského software,
příslušná zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou.
•

Náležitosti přihlášky:
•
jméno, příjmení a titul,
•
datum a místo narození,
•
státní příslušnost,
•
místo trvalého pobytu (popř. zasílací adresu),
•
číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
•
datum a podpis,
•
kontaktní telefonické a elektronické spojení.
K přihlášce nutno přiložit tyto doklady:
•
strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se vypisované pracovní pozice,
•
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením,
•
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
•
kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů
nebo jiného vzdělání.
Důležité upozornění:
Přesný čas a místo konání ústního kola výběrového řízení bude
sdělen telefonicky a následně písemně všem uchazečům, kteří
budou na základě zaslaných přihlášek splňovat podmínky pro
zařazení do výběrového řízení.
Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 29.01.2016
do 12.00 hod. (výhradně poštou nebo na podatelnu MÚ) na
adresu: Městský úřad Jaroměř, k rukám tajemnice Ing. Michaely Skovajsové, nám. Československé armády 16, 551
01 Jaroměř.
Obálku označte “Výběrové řízení – referent odboru výstavby – neotevírat“.
V případě, že uchazeč nedoloží požadované doklady, které
musí přihláška obsahovat, vyhrazuje si vyhlašovatel, že takový
uchazeč bude z výběrového řízení vyřazen.
Podrobnější informace podá:
•
vedoucí odboru výstavby Ing. Martin Hofman
tel.: 491 847 250, 604 906 722,
e-mail: hofman@jaromer-josefov.cz
•
tajemnice městského úřadu Ing. Michaela Skovajsová,
tel.: 491 847 122,603 485 672,
e-mail: skovajsova@jaromer-josefov.cz
Jaroměř, 18.12.2015
Ing. Michaela Skovajsová v. r.
tajemnice MÚ Jaroměř
Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s výše požadovanými materiály dáváte souhlas s využitím osobních
údajů v nich obsažených pro vnitřní potřebu Městského úřadu
Jaroměř. Po skončení výběrového řízení budou všechny Vámi
zaslané materiály skartovány, popřípadě Vám na Vaši žádost
vráceny. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové
řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Den otevřených dveří, aneb "Vítejte u nás"!
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Jaroměř přejmenuje 7 ulic - pokračování
Čtenářům zpravodaje připomínám, že již za necelý měsíc, tedy
s účinností od 1. února 2016, budou přejmenovány tři ulice v Jaroměři. Ulice 5. května na Jakubském Předměstí se přejmenuje na
ulici Legionářskou, ulice Novoměstská na Jakubském Předměstí na ulici Na Pácaltce a ulice Příčná procházející částmi Cihelny
a Pražské Předměstí se přejmenuje na ulici Šustilovu. Další měsíc
pak čtyři ulice v Josefově, ale o tom Vám napíši více až v dalším
článku. Od února a následně i od března budou moci občané vídat
v přejmenovaných ulicích nové červenobílé tabulky, které zde budou instalovány k označení těchto ulic.
V listopadu roku 2015 se uskutečnila dvě setkání s občany. První
setkání ve čtvrtek 12. listopadu 2015 v prostorech budovy Městského divadla v Jaroměři a druhé ve čtvrtek 26. listopadu 2015
v prostorech budovy PDA v Josefově, v sále Důstojnické besedy.
Na tato setkání byla připravena powerpointová prezentace, kterou
naleznete na internetových stránkách města na adrese www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic.
Co v prezentaci naleznete?
Jsou v ní shrnuty všechny důležité a doposud shromážděné informace k problematice přejmenování ulic v Jaroměři, se kterými
Vás na internetových stránkách a v Jaroměřském a josefovském
zpravodaji průběžně seznamujeme.
Zároveň jsou zde i nové informace. Když jsem prezentaci vytvářel,
přemýšlel jsem, čím danou problematiku uvést a napadlo mě, že
bude vhodné začít základními registry, které s celou problematikou
přejmenování ulic úzce souvisejí a prolínají se všemi informacemi,
které jsme Vám doposud přinesli. Dále jsou zde nové informace
k úpravě ulice Jiráskova, nově Guldova, v části města Josefov, kdy
dojde s účinností od 1. března 2016 z rozhodnutí zastupitelstva ke
zkrácení definiční čáry této ulice, která bude vedena od definiční
čáry Masarykova nám. po definiční čáru náměstí Svobody. Prezentace pak končí informacemi k označení přejmenovaných ulic
v Jaroměři tabulkami s jejich novými názvy.
Jaká byla účast na setkání s občany?
Účast zástupců města a městského úřadu byla vzorná, a za to
svým kolegům děkuji. Účast veřejnosti byla velmi nízká. Prvního
setkání v divadle se z veřejnosti nikdo nezúčastnil, o to větší radost
jsem měl z toho, že si do PDA našli cestu čtyři občané, kteří jsou
změnou v názvech ulic dotčení. S ohledem na tuto nízkou účast
bylo setkání pojato spíše komorně a stejně jako svým kolegům i
jim velmi děkuji za účast.
Jaká byla zpětná vazba od těchto občanů?
Dozvěděli jsme se, že informační kampaň je považována za dostatečnou a srozumitelnou, což mě velmi těší.
Kdo bude nové ulice označovat?
Nově označit přejmenované ulice musí město Jaroměř na své náklady, jak mu to ukládá zákon o obcích, přičemž vlastník nemovitosti je povinen podle téhož zákona strpět bezúplatné připevnění
tabulky s označením ulice na své nemovitosti.
Tabulky s názvem přejmenované ulice budou umístěny vždy na
začátku a na konci ulice a před a za křižovatkou s jinou ulicí, přičemž tabulka bude umístěna tak, aby byla viditelná. S ohledem na
šetrnost k vlastnictví k nemovitostem jsme upřednostnili instalaci
tabulek na oplocení před budovami, pokud to bylo možné. Instalované tabulky budou plechové smaltované bombírované o rozměrech 600x300 mm. Barva pozadí bude červená, písmo názvu ulice
a rámeček po obvodu tabulky budou bílé. Tabulky budou umístěny
na oplocení pod její horní hranou, u budov ve výšce cca 3 metry
nebo pod římsou.
Organizačně bude označení ulic zajišťovat odbor majetku Městského úřadu Jaroměř a samotnou instalaci tabulek pak Technické
služby města Jaroměře.
Kontaktní údaje na pověřené pracovníky:
•
za organizační zajištění odborem majetku města paní Ing.
Jaroslava Valentová, tel.: 491 847 178, e-mail: valentova@
jaromer-josefov.cz
•
za technické zajištění instalace Technickými službami města
Jaroměře pan Jiří Pacovský, tel.: 775 700 363, e-mail: tsm.
pacovsky@seznam.cz.
S ohledem na úvod tohoto článku chceme znovu zopakovat infor-

mace „Co čeká Vás nebo Vaše spoluobčany, kterým se změní název ulice v adrese trvalého pobytu“, které jsme uveřejnili
v čísle 20/2015 Jaroměřského a josefovského zpravodaje.
Díky tomu, že od poloviny roku 2012 fungují základní registry, občan nemusí již obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém
úřadě zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky
fungujícím základním registrům mezi sebou automaticky, do budoucna to jistě přinese další zjednodušení komunikace nejenom
mezi orgány státní správy, ale i s dalšími subjekty.
Výměna občanského průkazu
Tím prvním a zároveň i nejdůležitějším krokem je výměna občanského průkazu (OP), ve kterém je Vaše adresa trvalého pobytu
uvedena. Základní povinností občanů s trvalým pobytem ve výše
uvedených ulicích je zažádat o vydání nového OP, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně údajů zapisovaných do
občanského průkazu, tedy od 2. do 22. února 2016, resp. od 2. do
22. března 2016. Zažádat před uvedenými daty není bohužel možné, neboť systém toto neumožňuje. Nově nabrané žádosti o vydání
OP budou zaslány k výrobě do Prahy. Nové OP budou vyrobeny
do 30 dnů od podání žádosti, o čemž budete informováni. V době
od podání žádosti do vydání nového OP Vám budou ponechány
stávající OP.
Kde je možné žádat o vydání OP:
•
na Městském úřadu Jaroměř, odboru organizačního a vnitřních věcí, úsek občanských průkazů, nám. Československé
armády 16, 551 01 Jaroměř, hlavní budova úřadu, I. patro,
dveře č. 122,
•
nebo na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností po
celé ČR na příslušném pracovišti, což může být výhodné zejména pro studenty či občany dojíždějící za prací nebo se zdržující dlouhodobě mimo adresu trvalého pobytu.
Úřední hodiny:
Pondělí, středa: 8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 17:00 hodin
Úterý:
8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 15:00 hodin
Čtvrtek:
8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 14:30 hodin
Pátek:
8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 14:00 hodin
•
V termínu od 2. do 22. února 2016, resp. od 2. do 22. března
2016 budou pro Vás mimořádně rozšířeny úřední hodiny, a to
ve středu do 20:00 hodin.
•
Dále pro Vás budou v těchto termínech přednostně vyčleněny
všechny čtvrtky od 8:00 – 12:00 hodin a od 13:00 – 14:30
hodin a pátky od 8:00 – 12:00 hodin a od 13:00 – 14:00 hodin.
•
V těchto termínech se budou moci občané z dotčených ulic
rovněž telefonicky objednat tak, aby nemuseli čekat, popřípadě aby čekali co nejkratší dobu.
Kontaktní údaje:
•
paní Miroslava Svobodová, tel.: 491 847 243, e-mail: svobodova@jaromer-josefov.cz
K vyřízení žádosti vezměte s sebou:
•
stávající občanský průkaz
•
rodný list (doporučujeme k doložení případných nejasností)
•
usnesení zastupitelstva města Jaroměř o přejmenování ulic
•
foto není potřeba, budete vyfoceni na místě
Upozornění:
•
výměna OP bude provedena zdarma (osvobozeno od správního poplatku),
•
pro imobilní občany bude zajištěna na základě telefonického
dohovoru osobní návštěva.
Katastrální úřad (ČÚZK)
Na katastrální úřad nemusíte nic oznamovat. Katastrální úřad si
data aktualizuje automaticky. Správnost nové adresy si můžete
ověřit na veřejném portále ČÚZK v sekci „nahlížení do katastru nemovitostí“ na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
Zdravotní pojišťovny
Všechny tuzemské zdravotní pojišťovny jsou připojeny k základním registrům. Stále však platí oznamovací povinnost dle zákona
o veřejném zdravotním pojištění. Proto Vás prosíme o nahlášení
změny adresy trvalého pobytu zdravotní pojišťovně do 30 dnů od
provedení změny.
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Finanční úřad
Všechny finanční úřady jsou připojeny k základním registrům, občan tedy nemá povinnost oznamovat změnu.
Řidičský průkaz
V řidičském průkazu se změna adresy v rámci našeho města nepromítne, neboť je v něm obsažen pouze údaj „obec pobytu“ a ten se
nebude měnit. Občan tedy nemá povinnost tuto změnu oznamovat.
Registr vozidel
Pokud vlastníte silniční vozidlo, na které je vydán malý a velký
technický průkaz (občan s trvalým pobytem nebo podnikatel se sídlem ve výše uvedených ulicích), bude třeba změnu adresy nahlásit
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k této změně, na registr
vozidel. Na příslušném pracovišti Vám bude doplněn údaj o změně
adresy trvalého pobytu nebo sídla do velkého technického průkazu
a současně Vám bude vyměněn malý technický průkaz. Vše bude
vyřízeno při jedné návštěvě registru vozidel.
Kde změnu nahlásit:
na Městském úřadu Jaroměř, odboru dopravy, nám. Československé armády 18, 551 01 Jaroměř, budova pošty, I. patro, dveře č. 2.
Úřední hodiny:
Pondělí, středa: 8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 17:00 hodin
V termínu od 2. do 15. února 2016, resp. od 2. do 15. března 2016
budou pro Vás mimořádně rozšířeny úřední hodiny, a to v úterý a
čtvrtek do 18:00 hodin a ve středu do 20:00 hodin.
Kontaktní údaje:
•
paní Libuše Hamáčková, tel.: 491 847 143, e-mail: hamackova@jaromer-josefov.cz
•
paní Renáta Všetečková, tel.: 491 847 141, e-mail: vseteckova@jaromer-josefov.cz
•
pan Martin Radil, tel.: 491 847 147, e-mail: radil@jaromer-josefov.cz
•
pan Radim Rieger, tel.: 491 847 146, e-mail: rieger@jaromer-josefov.cz
K vyřízení žádosti vezměte s sebou:
•
stávající občanský průkaz
•
velký technický průkaz
•
malý technický průkaz
•
usnesení zastupitelstva města Jaroměř o přejmenování ulic
•
vyplněnou žádost (není nutné, lze vyplnit na místě)
Upozornění:
•
zapsání této změny do velkého technického průkazu, včetně
výměny malého technického průkazu, bude provedeno zdarma (osvobozeno od správního poplatku),
•
formulář žádosti o zápis změny údajů v registru silničních vozidel si můžete stáhnout na adrese: http://www.mdcr.cz/NR/
rdonlyres/3491ACEB-9EA0-4024-BADD-2971A6B74EDE/0/
Zadost_o_zapis_zmen.pdf
•
pro imobilní občany bude zajištěna na základě telefonického
dohovoru osobní návštěva,
•
pokud se necháte zastupovat, je třeba k žádosti doložit plnou
moc, podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.
Úřad práce
Úřad práce má rovněž přístup k základním registrům. Platí však
povinnost nahlásit změnu rozhodných skutečností (tedy i změnu
adresy trvalého pobytu a adresy kontaktní) ve všech případech,
jste-li klientem Úřadu práce. Změnu je nutné nahlásit do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy ke změně adresy došlo.
Kde změnu nahlásit:
•
Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Jaroměř,
nám. Československé armády 3, 551 01 Jaroměř, budova
u kostela, I. patro, kontaktní pracoviště pro zprostředkování
zaměstnání, hmotnou nouzi, sociální služby, příspěvek na
péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením,
•
Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Jaroměř, Dr.
Ed. Beneše 191, Pražské Předměstí, 551 01 Jaroměř, budova polikliniky, I. patro, kontaktní pracoviště pro státní sociální
podporu.
Úřední hodiny:
Pondělí, středa: 8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 17:00 hodin
Úterý, čtvrtek
8:00 – 11:00 hodin
Pátek:
8:00 – 11:00 hodin (*)
(*) pracoviště Zprostředkování zaměstnání pro nové uchazeče
a pozvané, pracoviště Hmotné nouze jen podatelna a okamžitá pomoc, ostatní kontaktní pracoviště jen podatelna
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•

Kontaktní údaje:
•
Zprostředkování zaměstnání, tel.: 950 138 640, e-mail: posta.nag@na.mpsv.cz
•
Státní sociální podpora, tel.: 950 138 680, e-mail: posta.
nas@na.mpsv.cz
•
Hmotná nouze, tel.: 950 138 681, e-mail: posta.nag@
na.mpsv.cz
•
Sociální služby, příspěvek na péči, tel.: 950 138 644, e-mail:
posta.nag@na.mpsv.cz
•
Dávky pro osoby se zdravotním postižením, tel.: 950 138
644, e-mail: posta.nag@na.mpsv.cz
K vyřízení žádosti vezměte s sebou:
•
stávající občanský průkaz
•
usnesení zastupitelstva města Jaroměř o přejmenování ulic
Upozornění:
•
pro imobilní občany bude zajištěna na základě telefonického
dohovoru osobní návštěva.
Živnostenský úřad
Občan, který podniká, nemusí Živnostenskému úřadu oznamovat
změnu adresy. Správnost nové adresy si může občan ověřit na
veřejném portálu MPO ČR: http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND.
Pokud bude mít občan, který podniká, zájem o vydání živnostenského oprávnění s novými platnými údaji, může o to požádat na jakémkoli živnostenském úřadě v ČR, v tomto případě bude vyměřen
správní poplatek 20 Kč za 1 stránku formátu A4.
Kde je možné žádat o vydání živnostenského oprávnění s novými
údaji:
•
na Městském úřadu Jaroměř, odboru obecního živnostenského úřadu, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř,
hlavní budova úřadu, II. patro, dveře č. 13,
•
nebo na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností po
celé ČR na příslušném pracovišti.
Úřední hodiny:
Pondělí, středa: 8:00 – 12:00 hodin, 13:00 – 17:00 hodin
Kontaktní údaje:
•
paní Dana Hukelová, tel.: 491 847 180, e-mail: hukelova@
jaromer-josefov.cz
•
paní Marcela Horníčková, tel.: 491 847 181, e-mail: hornickova@jaromer-josefov.cz
K vyřízení žádosti vezměte s sebou:
•
občanský průkaz
•
usnesení zastupitelstva města Jaroměř o přejmenování ulic
Česká správa sociálního zabezpečení
V případě, že občan pobírá důchod, musí změnu adresy nahlásit
sám. Způsob oznámení této změny závisí na způsobu výplaty důchodu.
1. Pokud občan pobírá důchod prostřednictvím České pošty –
změnu oznámí na poště.
2. Pokud občan pobírá důchod na účet u své banky – změnu
oznámí občan České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Informace o způsobu oznámení poskytne ČSSZ. Změnu je možné provést písemně dopisem, nebo využít i formulář na webových
stránkách ČSSZ: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zmvd.
Další instituce, kam musíte zatím změnu adresy trvalého pobytu oznámit
Nadále musí občan změnu adresy trvalého pobytu oznámit především nestátním (komerčním) subjektům, kterými např. jsou:
•
banky nebo jiné finanční společnosti, kde má občan např. úvěr,
•
dodavatelé energií (elektro, plynu, tepla, vody), poskytovatelé internetu apod.,
•
komerční pojišťovny,
•
ošetřující lékaři, zubaři,
•
zaměstnavatelé, školy, školky,
•
pošta (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků),
•
telefonní operátoři,

dále např. různé spolky, zájmové instituce, knihovny apod.

I nadále platí, že veškeré ucelené informace k problematice odstranění shodných názvů ulic v Jaroměři naleznete na stránkách města na adrese www.jaromer-josefov.cz/prejmenovaniulic, přičemž nám Vaše případné dotazy nám můžete zaslat na
e-mail: podatelna@jaromer-josefov.cz; do předmětu e-mailu
uvádějte heslo „Přejmenování ulic“; rádi Vám na ně odpovíme.
Ing. Martin Hofman, vedoucí odboru výstavby
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ZŠ Na Ostrově

ZŠ B. Němcové

V bezpečí nejen o Vánocích

Vánoční čas v ZŠ Boženy Němcové

Ahoj, milí předškoláci, hlásím se vám ze školy Na Ostrově
Mnozí z vás už naši školu dobře znáte a teď si můžeme trochu
zavzpomínat: Setkávali jsme se spolu od září na Dobrém startu
(kterému také říkáte předškolička), prošmejdili jsme školu odshora až dolů a dobývali jsme Ostrov. V prosinci vás v naší
škole dokonce překvapil i Mikuláš, čert a anděl, nadělil vám
dárečky a poslechli jste si krásné koledy zazpívané vašimi budoucími spolužáky. Na vánoční předškoličce jsme si popovídali
o vánočních zvycích a popřáli si veselé svátky. V tomto novém
roce 2016 se můžete zase každý měsíc setkávat se svými budoucími učiteli. A já věřím, že se spolu ve škole uvidíme při
zápisu do 1. tříd!

Advent se nese ve znamení příprav na vánoční svátky. Nejinak
tomu bylo i v naší škole. Už od října se ve všech zájmových kroužcích pilně nacvičovalo, zpívalo, stříhalo a lepilo. Začátkem prosince
připravila školní družina projektový týden „S čerty nejsou žerty“,
který vyvrcholil čertovským rejem v každém oddělení a návštěvou
Mikuláše v 1. třídách. Děti z keramických kroužků připravily vánoční výstavu v městském muzeu a malí „Šikulové“ vystavili své výrobky v městské knihovně. Žáci, kteří navštěvují hudebně-dramaticko-pohybové kroužky, předvedli svůj bohatý vánoční program na
kulturních akcích nejen v Jaroměři – Advent v muzeu, vánoční trhy,
besídka pro mateřské školy a Základní školu speciální, ale svým
vystoupením potěšili i pacienty a zaměstnance v hospicu v Žirči.
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 společnému rozloučení na „školních“
schodech, kdy si společně malí i velcí zazpívali české koledy. A pak
už jen zazvonil zvonec a Vánocům byl konec…
Děkujeme dětem za vzornou reprezentaci školy a přejeme všem
hodně zdraví a úspěchů v nastávajícím roce 2016.

Námořnický zápis do 1. ročníku
2. a 3. února 2016 od 14 do 17 hodin
přízemí ZŠ Na Ostrově
(s sebou občanský průkaz zákonného zástupce
a rodný list dítěte)
S úsměvem vás přivítají vaši budoucí třídní učitelé
Mgr. Jan Jandík
Mgr. Petra Kačerová
Mgr. Jana Šimková

H. Holečková

Mateřská škola
Podzim v MŠ Lužická

Všechno důležité o naší škole jste si již s rodiči přečetli v Počteníčku pro předškoláky, které jsme vám dávali na začátku září.
Přesto bych vám ještě jednou rád připomněl, na co se v naší
škole můžete těšit:
•
přívětiví, ochotní a vstřícní učitelé
•
zajímavé a kvalitní vyučovací hodiny za podpory nejmodernější techniky
•
prostorné a nově vybavené učebny
•
školní družina ve vile s velkou zahradou jen pro vás
•
kroužek angličtiny pro prvňáčky (a spousta dalších zajímavých
kroužků)
•
dobrá svačinka až do třídy
•
veselé zážitky z výletů, škol v přírodě, lyžařských výcviků...
A jestli se chcete dozvědět mnoho dalších zajímavostí
a podrobností, podívejte se s rodiči na naše webové stránky
www.zsostrov.cz. Další informace poskytne i zástupkyně ředitele Mgr. Soukalová (491 812 474, 702 195 591).
Těším se, že se s vámi uvidím, a mám pro vás přichystané
velké překvapení
Váš kamarád plavčík Tom

Ani v čase padajícího listí a v době, kdy se podzim loučí a předává
žezlo paní zimě, jsme nezaháleli. V předposledním říjnovém dni
se u nás pořádal koncert „Muzikantský rok“, kde jsme si všichni
připomněli známé písničky, typické pro každý měsíc v roce. Pro
předškolní děti pořádala zajímavou besedu Městská policie Jaroměř, kde jsme se dozvěděli také mnoho zajímavého.
V rámci kooperativních činností jsme požádali o spolupráci rodiče
- jednalo se o akci „tvoření rodičů s dětmi“, konkrétně výrobu JEŽKA. Krásná dílka byla po celý měsíc listopad vystavena v šatnách
a chodbách naší MŠ. Společnou činnost děti vždy ocení a my touto
cestou děkujeme rodičům za spolupráci.
Dne 1. prosince jsme jako každoročně přivítali rodiče na předvánoční dílně, kde si společně s dětmi vytvořili dřevěné vánoční ozdoby - každý podle své fantazie. Hotovými výrobky si pak ozdobily
stromečky v MŠ a také v kostele Husova sboru, kde jsme při tom
zazpívali a přišel se na nás dokonce podívat Kašpárek a čert.
Ve třetím adventním týdnu jsem se sešli ve třídách s rodiči při
vánočních besídkách a společném přátelském posezení, kde si
všichni pochutnali na cukroví připraveném maminkami nebo upečeném dětmi v MŠ.
Sboreček „Sluníčko“ si připravil pásmo vánočních písní a lidových koled a ty pak 5. prosince zazpíval na adventním koncertu
v jaroměřském muzeu. Poté následovaly ještě další vystoupení 10. prosince v kostele Husova sboru, 15. prosince v ZŠ Na Ostrově
a 17. prosince v Základní škole speciální v Jaroměři.
Nedá mi, abych se na závěr ještě nevrátila k 28. říjnu - Dni státnosti, kdy ČT 2 v podvečer vysílala dokumentární pořad s Karlem
Čáslavským „Hledání Masaryka“. V tomto dokumentu, zachycujícím mimo jiné pobyt T. G. Masaryka v Jaroměři a Josefově v červenci 1926, kde navštívil Hospodářskou výstavu, poté zavítal i do
vily továrníka Polického-naší současné MŠ v Lužické ulici. Věděla
jsem, že pan prezident tento výstavní dům kdysi navštívil, ale vidět
na vlastní oči, jak vchází po vstupních schodech do vily, byl pro
mne, která těmito místy denně už řadu let prochází, opravdu silný
zážitek. A komu z dětí se poštěstí, že budovu, kam chodil do školky,
navštívil kdysi i pan prezident?
Jelikož nastal čas vánoční, všem rodičům i čtenářům přejeme krásné a pohodové svátky a v Novém roce hodně zdraví
a štěstí.

Za kolektiv MŠ Lužická Ludmila Sýkorová

ul. Na Cihelnách, Slezská
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Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř
Jak to bylo v naší zemi

Jak to bylo v naší zemi, zvláště v našem regionu,
v srpnu 1968
To bylo téma letošního ročníku Příběhů bezpráví. Pod tímto názvem se rozumí akce, kterou zaštiťuje agentura Člověk
v tísni. Koná se pravidelně každý rok a vždy je vybráno jedno
téma. Pokaždé je potřeba najít pamětníky, kteří by byli ochotni
přijít besedovat se studenty třetích a maturitních ročníků a podat svědectví o nedávné minulosti naší země. Činnost je to
nesmírně záslužná a důležitá. O seznámení s moderní historií
republiky, respektive Evropy, se sice snažíme v dějepise, společenských vědách a v předmětu český jazyk a literatura, nicméně stále zjišťujeme, že se studenti v moderních dějinách špatně
orientují. Česká televize sice vysílá řadu kvalitních dokumentů,
jenže současná mládež televizi příliš nesleduje a na facebooku
tyto informace nenajde.
Na letošní besedu přijali pozvání paní Věra Sílová, donedávna
ředitelka jaroměřské Městské knihovny a současná kronikářka
města Jaroměře, a pan Miloslav Müller, porevoluční místostarosta města Jaroměře a posléze senátor. Předrevoluční poměry poznal dokonale jako zaměstnanec tehdejšího podniku ZAZ
(Závody Antonína Zápotockého). Oba hosté studenty skutečně
zaujali. Jsou to dobří řečníci, kteří mají v sobě faktické znalosti
i emocionální osobní prožitky. Beseda s mladým, kritickým publikem ovšem přesto vyžaduje poctivou přípravu. Organizátorka
besedy, kolegyně Popélyová, zajela s panem Müllerem do náchodského muzea, kde hledali v kronikách záznamy o událostech v regionu v roce 1968 a z dobového tisku ofotili zajímavé
články. Program začal vysvětlením tehdejší politické situace,
následovalo promítnutí dvou krátkých dokumentů o srpnu 1968
a pak už dostali slovo oba hosté. Ti pohovořili o svých prožitcích a potom odpovídali na dotazy studentů.
Zbývá poděkovat paní Sílové a panu Müllerovi za jejich čas
a ochotu věnovat se studentům a paní Popélyové za přípravu
letošního ročníku Příběhů bezpráví (i za všechny ročníky minulé).
Jitka Trefilová

Muzikanti
Zdá se, že po několika letech nesmělých a pouze příležitostných uskupení má gymnázium zavedenou kapelu s déletrvající perspektivou. Loni na podzim se vynořilo ŠSDH, tj. Šimkův
spolek dobrovolných hudebníků, a zapsalo se do povědomí
nás všech na gymnáziu vystoupením na Múzování v lednu
2015. Nezanikli, nerozpadli se, naopak letos v listopadu oslavili
první narozeniny, jenom změnili název. Pan Šimek na facebooku píše: „Kapela, kterou jsem před rokem pomohl nastartovat
a o niž se také v zázemí starám, mi vyšla vstříc a zvolila si nový
název Dreamers (Snílci) podle skladby Ozzyho Osbourna. Ne
že by mi předchozí název nelichotil, ale takto už nebudu muset
na koncertech vysvětlovat neprůstřelnou zkratku ŠSDH.“
Kapela uspořádala na konci listopadu narozeninový koncert
v prostorách školní auly. Vystoupila v následující sestavě:
„frontwoman“ a zpěvačka Katka Havlíková, Natálka Höllová – klavír, Adéla Šimková – baskytara, klavír, akustická kytara, Anička Čepičková – housle, zpěv, Ondra Hable
– baskytara a akustická kytara, zpěv a elektrická kytara,
Pepa Hájek – kytary, Bertan Can – bicí a zpěv. Poslední, poněkud exotické jméno je třeba vysvětlit: Bertan Can je turecký
student z města Tekirdag, který je u nás na výměnném pobytu.
Na koncertě mimo jiné zazpíval a capella tureckou lidovou písničku. Pan Šimek píše: „Koncert Dreamers měl podobu narozeninové párty s téměř profesionálním bufetem, kávou, čajem,
zákusky od rodičů, nealko nápoji, balonky, pentlemi a světélky. Děkuji panu řediteli Karlu Hübnerovi za podporu i účast na
koncertu, Unii rodičů a panu Lukáši Kňourkovi za totéž, Adéle
Bubeníčkové za roli slečny kantýnské, rodičům za dort, dobroty
do bufetu a výchovu muzikantů a všem kamarádům a ostatním
divákům za to, že přišli.“
Přejeme kapele Dreamers hodně úspěchů, radosti z muziky
a zpěvu a dlouhověkost.
Podle informací od kolegy Pavla Šimka
Jitka Trefilová

Prima v pravěku
Pátého listopadu jsme my, žáci primy, jeli v rámci dějepisu do
archeoparku do Všestar. Nejdříve jsme se byli podívat v muzeu, kde jsme viděli malou jeskyni pračlověka a pravé kostry.
Dozvěděli jsme se, z čeho si tenkrát lidé stavěli obydlí a jak si
vyráběli zbraně a nářadí. Potom jsme byli venku, kde jsme si
vyzkoušeli házení oštěpem, přesekávání kmene stromu pravěkou sekerou, drcení zrní a orání pravěkým rýčem. Také jsme
se byli podívat v pravěkém obydlí. Uvnitř jsme dostali pečenou pravěkou placku. Těsto se dělá z rozdrceného obilí, vody
a medu. Peče se na horkých kamenech ležících nad ohništěm.
Přemístili jsme se do místnosti s velkým modelem pravěké krajiny. Byla na něm vesnice, řeka, hřbitov, les a hory. Když jsme
vyšli o patro výše, uviděli jsme vitríny s pazourky, nástroji a jinými výrobky pračlověka. Nakonec jsme viděli venku i pravěké
plavidlo a kulatý rituální prostor. Myslím si, že to bylo velmi poučné a že se to všem líbilo.
Napsali šikovní kluci z primy: Jan Kočí, František Nosek
a Jáchym Hofman

Městské muzeum v Jaroměři
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OD ADVENTU K ADVENTU
O Vánocích můžeme v této době hovořit již v čase minulém, lze se však těšit na masopust a posléze na Velikonoce. Rok ve zkratce, jak jej prožívali naši předci, doprovázený zvykoslovnými
obřadními předměty danými pro určitou roční dobu, představuje výstava nazvaná Od Adventu
k Adventu.
Dominantní místo ve středu dvorany v přízemí muzea zaujímá betlém ztvárněný paní farářkou
Jarmilou Tomsovou. Autorka se inspirovala knihami Starého a Nového zákona a dala průchod
i své fantazii. Pro zájemce o biblické dějiny zpřístupnila betlém pomocí stručného představení
jednotlivých figur a jejich příběhů. Pro ty, co neradi čtou, poslouží výše uvedený text J. Tomsové,
namluvený panem Mgr. Petrem Boháčem, administrátorem Římskokatolické farnosti Josefov.
Za propůjčení svého hlasu a následné zpracování do formátu MP3 pro výstavní účely si zaslouží velké poděkování.
Každé roční období doprovázeli naši předci příslušnou výzdobou pomocí přírodního materiálu
(suché pruty, jablka, ořechy, vánoční pečivo s perníčky a vrkoče z kynutého těsta v zimě, na
jaře živé pruty s ratolestmi, používal se stromek jako hlavní symbol života, věnce, kytice v létě a
na podzim).
Veselá společnost masopustních maškar, vytvořená žáky Základní umělecké školy Františka
Antonína Šporka, Jaroměř, zde v muzeu netropí jako obvykle rozpustilé kousky. Ilustruje pouze
Starosta Jindřich Traxler
masopustní rej – třídenní svátek – po němž přichází období čtyřicetidenního půstu před Veliko(vlevo)
nocemi.
„Během masopustu byl v Josefově pořádán pověstný karneval, na nějž se přijížděli dívat hosté z blízkého okolí, ale třeba
i Chrudimska a Kolínska. Již před Vánocemi Jindřich Traxler nakoupil, hlavně od cikánů, nemocné koně, jednou i několik
oslů a po masopustní slavnosti dobytek opět rozprodal. V průvodu bývaly velmi vtipné skupiny, znázorňovaly třeba představitele místní samosprávy." (ze vzpomínek Karla Kracíka)
Pašijový, svatý nebo též veliký se nazýval poslední týden před Velikonocemi – nejdůležitějšími svátky všech věřících
křesťanů, jimiž si připomínali umučení a vzkříšení Krista. Sedící čarodějnice s ještě nevychladlým koštětem připomíná magickou filipojakubskou noc z 30. dubna na 1. máje. V květnu se chodilo ke křížům, slavily se Svatodušní svátky – Seslání
Ducha svatého mezi apoštoly, oltáře zdobily růže. Svátky provázely mimo církevních oslav i hostiny, tanec a zpěv. Průvod
věřících, který obcházel zpravidla čtyři oltáře na náměstích, se konal u příležitosti Svátku Božího Těla (květen – červen).
Modlitby měly zažehnat přírodní katastrofy a vyprosit dobrou úrodu.

JOSEF DUŠKA - sběratel, historik a muzejník
Mezi pozoruhodné osobnosti našeho souměstí patří bezesporu starožitník Josef Duška.
Přestože od jeho úmrtí uplynulo loni v listopadu
rovných sto let, jeho literární i společenský odkaz je stále živý. Vždyť každý, kdo se zajímá
o historiografii pevnostního města, nemůže pominout jeho Paměti c. k. pevnosti a královského
svobodného města Josefova – byť s potřebnými korekcemi četných omylů a nepřesností.
Nezměrnou pílí se vypracoval v uznávaného
regionálního vlastivědného pracovníka a historika. Byl aktivním členem přípravného týmu pro Josef Duška s hradeckými
založení muzea v Jaroměři (1883), posléze i v muzejníky
Josefově (1909). Do jaroměřského muzea prodal a věnoval celkem 1.824
předmětů. Josef Duška se velmi čile účastnil pořádání Národopisné výstavky v roce 1893 v Josefově, poté v Opočně a Hradci Králové (1894)
a v roce 1895 coby jednatel josefovského odboru při přípravě velkolepé
Národopisné výstavy českoslovanské v Praze.

VÝZDOBA MUZEJNÍ BUDOVY
Kolemjdoucím bezpochyby neušla působivá výzdoba obou přízemních výloh (ZŠ
B. Němcové a ZŠ Na Ostrově) a též prosklené výlohy v prvním patře muzea. Pochází rovněž z dílny „Zušky“. Kromě svaté
rodiny zde „sledují“ provoz frekventované
silnice další světci – Ludmila, Martin, Mikuláš a Václav. Zpodobnění svatých Martina
(druhého v pořadí) a Huberta doprovází výstavu v přízemí muzea.

Výstavy Od Adventu k Adventu
a Josef Duška - sběratel, historik
a muzejník jsou prodlouženy, a to do
2. února. Pozor, jsou přístupné pouze
od úterý do pátku (9 – 16 hodin)!

ADVENT V MUZEU
Konec roku představuje v muzeu tradiční akce Advent v muzeu, pořádaná již bezmála čtvrt století. Během ní vystupují
žákovské sbory a soubory jaroměřských škol - od koled v podání dětí z „mateřinek“ přes Skřívánek a Ostrováček. Loni se
již podruhé uskutečnil skvělý koncert kytarového souboru ZUŠ Jaroměř pod vedením charismatického Miloše Dvořáčka
(škola hrou? – ANO!). Vystoupení bylo podpořeno pěknou účastí rodičů. Z jejich tváří vyzařovaly radost a uspokojení nad
výkony dětí. Všem vystupujícím děkuje i pořadatel – jaroměřské muzeum!
Doufejme, že příští rok budeme opět moci zatleskat zpěváčkům z josefovské školy. Zdejší sbor pokračuje
v činnosti i po odchodu paní učitelky a vedoucí sboru Sedmihlásek PaeDr. Jany Pavlovské na odpočinek.
Přejeme nové sbormistryni hodně trpělivosti při nácviku.
www.muzeumjaromer.cz, e-mail: muzeum.jaromer@tiscali.cz
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ZUŠ F. A. Šporka
4. pondělí
Vychází lednové číslo časopisu ZUŠkoviny
19. úterý, v 17:30 hod., koncertní sál školy
Třídní koncert žáků Kateřiny Jirkové a Vlastimila Kováře
(klavír, cembalo, varhany)
20. středa, v 18:00 hod., koncertní sál školy
Třídní koncert žáků Markéty Kočí a Romana Horského
(housle, zobcová flétna, pozoun, tuba)
21. čtvrtek, v 14:00 hod., koncertní sál školy, učebny LDO a VO
Odpoledne pro žáky ZŠ speciální
25. pondělí, v 18:00 hod., koncertní sál školy
Třídní koncert žáků Zdeňka Boreckého a Petra Slezáka
(bicí, zobcová flétna, trubka, pozoun)
26. úterý, v 18:00 hod., koncertní sál školy
Třídní koncert žáků Kristýny Brzkové
(zpěv)
27. středa, v 18:00 hod., koncertní sál školy
Třídní koncert žáků Martina Brunnera
(flétny, saxofony)
29. 1. 2016
Pololetní prázdniny
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

Církevní rok ve výtvarném oboru
Projekt, kterému se všichni naši výtvarníci věnovali několik týdnů, tak jsme pojmenovali soubor velkoplošných maleb temperovými barvami. Žáci různých věkových kategorií se tentokrát
ve svých skupinách spojili, využili velké plochy papíru a pokusili
se vytvořit postavy světců. Náročná práce nespočívala jen ve
zvětšení vybraných postav, pracovalo se na zemi a vkleče, ale
především v umění se mezi sebou domluvit - kde a jaký tvar
udělat, jaké použít barvy… Vždyť každý z nás jsme jiný, máme
odlišný pohled na svět i jiný způsob vyjadřování. Žáci a studenti
si zkusili cestu dohod a kompromisů, jindy se museli s nevolí
podřídit názoru většiny, anebo přednesli svůj pádný argument
a ostatní souhlasili. Spolupráce dětí na velkých projektech je
samozřejmá, ale v praxi je to téma velmi ožehavé. Myslím, že
malí i velcí dokázali to, co se mnohým dospělým zdá mnohdy
nemožné. Skloubit dětskou hravost a fantazii, zdánlivě chaotické mísení barev s pravidly kresby lidské postavy, proporcionality a hlavně atributů jednotlivých světců. Před i během práce
studovali příběhy pohnutých osudů a různá zobrazení od konkrétních autorů i anonymních tvůrců. Řídili se vlastním instinktem a věřím, že sv. Jakub, Mikuláš, Martin, Václav i Ludmila
a Hubert, Panna Marie a sv. rodina si získají i Vás. Všechny
velkoformátové malby můžete ještě během ledna zahlédnout
v horních výlohách Městského muzea v Jaroměři, odkud shlížejí do rušné Husovy ulice a za dalšími se vypravit do vnitřních
prostor muzea, kde dotvářejí atmosféru právě probíhající výstavy až do začátku února. A protože se jedná o řadu, kterou
budeme moci kdykoliv „rozmnožit“, můžu už teď prozradit, že
všechny svaté pohromadě uvidíte v některém z našich jaroměřských kostelů.
Radka Ulichová

Maturita BIG BANDU HRABĚTE ŠPORKA
v Klicperově divadle
Sraz většiny muzikantů a nakládání nástrojů, pultů, not a dalších nezbytností začalo u zušky, v sobotu 12. 12. v 15.00 hodin, někdo dorazil po vlastní ose, Zdeněk Ryba přímo z Prahy
rovnou do divadla.
Klicperův kapr je pořad složený z písniček, standapů a scének
herců Klicperova divadla a hlavně jejich dvorní kapely Mastix
vedené Davidem Smečkou. Přípravy byly patřičně nervní, čas
na zkoušku bandu se postupně posouval a zkracoval. Nakonec
proběhla jenom krátká zvukovka, zkusilo se několik místeček
v koledách a už tu byla 19 hodina. Čtyřhodinový maraton mohl
začít.
Big Band zahrál po přestávce. Zahájil osvědčenými peckami
Kyklop a Tribute to G.E., ve které už se představili zpěváci Zdeňka Pozůstalová, Nikola Chreňová, Lucie Pozůstalová
a Zdeněk Ryba a sólisté bandu trombonista Petr Slezák, flétnistka Jana Pozůstalová a altsaxofonista Milan Petira.
A pak už vypukly koledy. Půjdem spolu do Betléma v aranžmá
Martina Kumžáka s dalšímí sólisty, kytaristou Janem Bárou,
trumpetistou Janem Petirou, Denisem Horkým, Janou na flétničku, Filipem Petirou na klávesy a Matoušem Boreckým na
basu.
Ve Svobodově verzi Nesem vám noviny v rytmu reggae zpíval
sólový part Zdeněk. Děťátko se narodilo zpívali všichni. Hodně netradiční aranžmá napsané Kryštofem Markem má koleda
Vondráši Matóši, tu zpívali všichni a Honza Petira to ještě okořenil sólíčkem na trumpetu. Po klidné Dej bůh štěstí ale následovala odvazová verze Pásli ovce valaši Martina Kumžáka, ve
které se i repovalo. Ve Chtíc, aby spal se po slokách prostřídaly
obě sólistky Zdeňka Pozůstalová a Nikola Chreňová, ale to už
koncert pomalu vrcholil Svobodovými verzemi koled Veselé vánoční hody se sólisty Jirkou Georgem Pilařem na tenorsaxofon,
Petrem Slezákem na trombon a Honzou Petirou na trumpetu.
Závěrečnou koledou musela být úžasná verze Narodil se Kristus pán, která se odvíjí z trombonového protihlasu s doprovodem kláves, přes zpívanou hlavní melodii, nádherný protihlas
v saxofonech až po monumentální hymnický závěr.
Výsledkem bylo standing ovation vstřícně naladěného publika.
Na závěr zbývá vyřídit členům big bandu a zpěvákům poděkování za výborný výkon od hudebního skladatele, režiséra
a herce Davida Smečky. A Big Band hraběte Šporka zase musí
poděkovat za možnost zahrát si v prime timu divadelní sezony
na hlavní scéně Klicperova divadla. Nejdůležitější koncert kapely v její krátké historii. Do půlnoci jsme byli doma.
Martin Brunner, kapelník Big Bandu Hraběte Šporka

Soubor Convivium ve finále přehlídky projektu Čtenář na
jevišti kampaně Rosteme s knihou v divadle Minor v Praze
Projekt na podporu dětské četby byl letos vyhlášen potřetí, my se do něj přihlásili podruhé
a podruhé se nám podařilo postoupit mezi pět
finalistů. Letos ve velké konkurenci, která čítala
přes stovku zaslaných videí o průběhu práce
na scénickém čtení.
Po rozhodnutí poroty jsme tak trochu své nápady dopilovali a ve středu 16. prosince ráno
v počtu deseti do Prahy vyrazili. Pro scénické čtení jsme letos
vybrali knihu výjimečnou, oceněnou Magnezií literou a cenou
za nejlepší dětskou knihu roku 2014. Výtvarně pojednanou
„Hlavu v hlavě“ vytvořili pánové David Böhm a Ondřej Buddeus a stojí za to! Formou přednášky s naší zvídavou divačkou jsme se pokusili přistoupit k Hlavopedii divadelně a tvořivě
a podle ohlasů se to podařilo.
Tak se dělíme o naši radost a těšíme se na příště a připojujeme
se k výzvě: Čtěte! Na náš přihlašovací film se můžete podívat
na: www.zus-jaromer.cz
Jarka Holasová
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Kytarový betlém Matyáše Brauna
Stejně jako v letech minulých, i letos rozdával náš Kytarový
betlém Matyáše Brauna radost a vánoční náladu. Řada zkušených kytaristů se však tentokrát rozrostla o mladší členy
z kytarového orchestru Betlémek. Vánoční turné bylo započato
koncertem v jaroměřském muzeu dne 5. 12., kde zazněl stálý
repertoár, druhá část koncertu však byla věnována výhradně
vánočním koledám.
9. 12. vystoupil orchestr v rámci akce Česko zpívá koledy společně s 50členným pěveckým souborem. Kombinace muzikantského umění spolu s krásnou atmosférou a společným zpěvem
všech zúčastněných zaplněného kostela v Kostelci nad Orlicí
nemohla dopadnout jinak, než obrovským úspěchem.
Druhý den, 10. 12., pak turné pokračovalo ve smiřické kapli,
kde náš orchestr zahajoval cyklus vánočních koncertů. Zde nabídl orchestr opět celý průřez svým repertoárem. Návštěvníci
koncertu tak vyslechli téměř 2 hodiny kytarové hudby a mnozí
využili možnost zazpívat si s námi nejznámější vánoční koledy.
20. 12. bylo naše předvánoční muzicírování úspěšně zakončeno v jilemnické sloupové síni.
Hedviko, Alenko, Moniko, Denisi, Terezko, Kristýno, Honzo, Matěji, Kubo, Andrejko, Pavlo, Karolíno, Lukáši, Kačko,
Martine, Vojto, Štěpáne, Ondro DÍKY – Miloš Dvořáček.
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Městská knihovna Jaroměř
Vážení čtenáři a přátelé Městské knihovny Jaroměř,
děkujeme vám za přízeň v roce minulém a přejeme úspěšný
start do nového roku 2016. Na leden jsme pro vás kromě nových knih připravili tyto pořady:
Pondělí 4. ledna - Pobočka Zavadilka - od 14:00 do 16:00 Čtení na Zavadilce. Tradiční setkání čtenářů a posluchačů
nad šálkem čaje a dobrými knihami.
Úterý 19. ledna - Pobočka Zavadilka – od 15:00 do 17:00 - Herní klub na Zavadilce. Máme připravené stolní deskové hry pro
malé i velké. Zveme vás na hráčské odpoledne.
Čtvrtek 21. ledna - hlavní budova – od 15:00 do 17:00 – Herní
klub. Máme připravené stolní deskové hry pro malé i velké.
Zveme vás na hráčské odpoledne.
Mimo tyto akce budou také probíhat tradiční besedy pro družiny
prvních tříd každé úterý a čtvrtek a informační lekce pro žáky
základních škol. Pobočka Josefov pořádá každé první úterý
a čtvrtek v měsíci besedy pro děti z mateřské školky v Josefově.
Aktuální informace o dění v knihovně naleznete na
www.knihovnajaromer.wbs.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu,
Vaše knihovna
Martina Priharová

DS Vrchlický
DS Vrchlický na dobré stopě

K starému a novému roku
Konec občanského roku s sebou přinesl v naší škole požehnanou nadílku příjemných adventních a vánočních
koncertů, krásných výstav a neobyčejných představení.
Chtěl bych tak i touto cestou ještě jednou ze srdce poděkovat učitelům, žákům, jejich rodičům a všem přátelům
školy, kteří se o přípravu a realizaci těchto krásných setkání zasloužili.
V novém roce 2016 nejen v Jaroměři, v budově školy,
ale i v prostorách divukrásného kukského hospitalu se
s vámi těším na setkání na akcích naší zušky. Do nového
roku přeji nám všem pevné zdraví těla i duše, jiskřivou
inspiraci a dostatek času pro všechny vaše blízké.
Vlastimil Kovář

Slova o představení Gogolovy "Ženitby" v minulém čísle se vyplnila. Ohlasy diváků s nimiž jsem mluvil, jsou vynikající a vůbec nepochybuji, že se Sokolovna otřásala v základech. Ne,
toto není recenze. Nechci se dopustit chyby, jako porotce po
naší inscenaci "Plynových lamp" (2011) v Č. Kostelci - který,
než jde vyslovit svůj soud - měl by si přečíst divadelní hru a ne
si pouštět 70 let starý americký film.
Ženitbu jsem neviděl, ale nenechám si ji ujít. Vím, co herci dokáží a protože hru znám, vidím, jak skvěle odevzdali své role
např. pánové Hrycik, Horáček a další. A navíc, jak novými,
moderními pohledy profesionálové z Klicperova divadla útočili
na bránice diváků. Jen si je podržet! (Alespoň do r. 2019, kdy
město - MKS spolu se souborem oslaví 200 let divadla v české
řeči, kdy zároveň bude Vrchlickému 130 let, a to je událost,
přesahující hranice našeho města. Ale jistě - když o něco jde
- nasadí se podle tradice "Lucerna", jako opětovné slavnostní
představení. (Ujmou se hradečtí režie?)
Úspěch hercům ze srdce přeji. Teď by jenom za odměnu měl
nastoupit čas zájezdů, třeba se ukázat na jevišti Klicperova divadla - když, tak alespoň v Malém sále - a domýšlím ještě dál.
Až do Jiráskova Hronova, kam by nás měl pozvat přítel našeho
souboru, režisér Fr. Laurin. (Třeba mimo soutěž, jak se nám
podařilo v r.1957 s hrou "Svítání nad vodami".)
Před 39 lety jsem dal slib odcházejícímu do hereckého nebe,
herci a režisérovi Jindř. Wagenknechtovi, že nedopustíme stagnaci, nebo dokonce zánik souboru. Podle možností byl slib splněn a už se nebojím o jeho osud, divadlo je v dobrých rukách.
A je tady známé předávání z generace na generaci. Předali
jsme Vrchlického další, jenž je jak v pánském, tak i dámském
sboru i v technice setsakramentsky dobrá.
Zdeněk Hovorka
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Městské kulturní středisko - LEDEN 2016
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,
Husova 110, Josefov, tel. 491 813 141
Neděle 10. ledna 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
I. hra v předplatném, sk. A - DS Klicpera, Chlumec nad Cidlinou
Georges Feydeau - BROUK V HLAVĚ
Divadelní fraška založená na triviálním příběhu neuskutečněné
nevěry. Vypráví o tom, co všechno může způsobit zprvu nevinný, ale vzápětí málem zkázonosný nápad prověřit manželskou
věrnost.
Režie: Jaroslav Málek
Hrají: členové DS Klicpera, Chlumec n. Cidlinou.
----------------------------------------------------------------------------------Pondělí 11. ledna 2016 v 17.30 a 20.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
PARTIČKA
Velký sál si pronajali a zábavnou reálnou show vás pobaví: R.
Genzer, M. Suchánek, O. Sokol, I. Chmela, D. Dangl a M. Čurko.
----------------------------------------------------------------------------------Úterý 12. ledna 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub - MÉĎA 2
Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí chodit, mluvit,
hulit a milovat se s prsatými blondýnami. Někteří si dokonce
chtějí pořídit vlastní děti. Mimořádně úspěšná komedie Méďa
názorně předvedla, že když jste z plyše, nic vás nezastaví,
aspoň co se humoru týče.
Hrají: M. Wahlberg, A. Seyfried, M. Freeman, S. MacFarlane
a další.
----------------------------------------------------------------------------------Pátek 15. ledna 2016 v 16.30 hod.
Městské divadlo - Učebna "Suterén"
ČARODĚJ - Loutkové divadlo Maminy Jaroměř
ČERNOUŠEK A LEV
Pohádková komedie o čarodějovi, který štěstí sice nehledal,
ale přesto ho nakonec našel. A k tomu docela malá pohádka
o chytrém černouškovi a lvovi, který nerad pomeranče.
----------------------------------------------------------------------------------Pátek 15. ledna 2016 v 20.00 hod.
Sál Důstojnické besedy Josefov
1. ročník TANEČNÍHO PLESU
Pokud rádi tancujete, tak neváhejte a přijďte protancovat střevíčky... K tanci vás doprovodí hudební těleso MP 2 a občas
i reprodukovaná hudba.
----------------------------------------------------------------------------------Sobota 16. ledna 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
I. hra v předplatném, sk. B - Divadlo Radka Brzobohatého, Praha
L'ubomír Feldek a Ondřej Brzobohatý - CYRANO
Nádherný historický příběh plný hrdosti a lásky, který nikdy nezestárne. Cyrano - muž bez bázně a hany, je legendární postavou, symbolem cti, odvahy a mužnosti, Gaskoněc s proslule
dlouhým nosem, který se na smrt zamiluje do své sestřenice
Roxany.
Režie: Hana Gregorová
Hrají: E. Čekan, D. Gránský/P. Pálek, E. Burešová/K. Velebová,
P. Vágner, M. Sochor, V. Hájek, P. Semerád, M. Roneš, V. Efler,
T. Slavíček, P. Procházková, D. Čárová a P. Mourková.

Neděle 17. ledna 2016 ve 13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
O STATEČNÉ PRINCEZNĚ MÁNĚ
Klasická pohádka na motivy pohádky Josefa Lady.
Vysvobodí princezna Máňa Honzu Bártů z pekla? Vždyť, co
jednou peklo schvátí, to už nikdy nenavrátí...
----------------------------------------------------------------------------------Úterý 19. ledna 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Malý sál
369. abonentní koncert
PĚVECKÝ RECITÁL
Sólistka Národního divadla v Praze Eliška Gattringerová vás
uchvátí svým sopránem nádherné barvy s výrazným hlasovým
fondem a čistým přednesem.
Účinkuje: Eliška Gattringerová - zpěv a její klavírní doprovod.
----------------------------------------------------------------------------------Neděle 24. ledna 2016 v 15.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub - MIMONI
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi, padouchovi
s velkým P? Odpověď přináší tato animovaná komedie.
----------------------------------------------------------------------------------Úterý 26. ledna 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub - GANGSTER KA
Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí a talentem pro dokonalý podvod. Kde jiní sahají po zbrani,
on využívá lsti a armády právníků. Mrknutím oka okrádá stát
o miliardy korun. Je si ale dobře vědom hranice, kterou nesmí
překročit. Tou hranicí je fyzická eliminace kohokoliv ze svého
okolí. Díky kontaktům na politické scéně chystá Kraviec triumfální majstrštyk - ovládnutí ČEPRA...
Hrají: H. Čermák, P. Bjelac, V. Svátková, F. Čapka, A. Pyško,
J. Hanzlík, M. Etzler a další.
----------------------------------------------------------------------------------Pátek 29. ledna 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
II. hra v předplatném, sk. A - Pantheon production a Divadlo
Palace, Praha
Francis Veber - CHLAP NA ZABITÍ
Francouzská komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí sebevraha... Když se setká nekompromisní nájemný
zabiják s nesmělým ztroskotancem, který se snaží spáchat sebevraždu, může to na první pohled vypadat jako snadná práce.
Opak je však pravdou...
Režie: Jakub Nvota
Hrají: F. Blažek, M. Vladyka, J. Šmíd, B. Stanková, M. Slaný
a M. Šimáček.
----------------------------------------------------------------------------------Sobota 30. ledna 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
II. hra v předplatném, sk. B - Divadlo Kalich, Praha
Fabrice Roger-Lacan - ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE
Jejich byty dělí jen pár metrů společné chodby, ovšem oni dva
jako by žili každý na jiné planetě.
Ona - renomovaná psycholožka, on - manažer marketingu.
Shodnout se dokáží jen na jediném: že toho druhého prostě
nemohou vystát. Jenže protiklady se přitahují...
Režie: Lída Engelová
Hrají: Jana Paulová a David Suchařípa.
-----------------------------------------------------------------------------------
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LD Maminy Jaroměř
Upoutávka - JARO 2016
Loutkové divadlo Maminy Jaroměř
Loutkové divadlo Maminy Jaroměř uvádí
XVI. řadu loutkových pohádek z cyklu

KAŠPÁRKOVY VEČERNÍČKY
PRO KLUKY A PRO HOLČIČKY
Pátek 15. ledna 2016 v 16.30 hod.
Městské divadlo – Učebna „Suterén“
ČARODĚJ
ČERNOUŠEK A LEV

Pohádková komedie o čarodějovi, který štěstí sice nehledal,
ale přesto ho nakonec našel.
A k tomu docela malá pohádka o chytrém černouškovi a lvovi,
který nerad pomeranče.
----------------------------------------------------------------------------------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 povedlo, kdyby se jí do cesty včas nepostavili
statečný princ Matys a podivný skřítek Eliáš.
----------------------------------------------------------------------------------Pátek 8. dubna 2016 v 16.30 hod.
Městské divadlo – Učebna „Suterén“
JAK RÓZIČKA ŠTĚSTÍ NAŠLA
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 vyprávět v našem divadle.
Premiéra klasické marionetové pohádky.
----------------------------------------------------------------------------------Pátek 29. dubna 2016 v 16.30 hod.
Městské divadlo – Učebna „Suterén“
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Kdo by neznal úsměvné vyprávění Josefa Čapka o tom, jak
spolu pejsek a kočička hospodařili, jak chtěli dělat všechno tak,
jako to dělají lidé, a jak se jim to občas tak úplně nepodařilo,
protože nemají tak šikovné tlapičky?
My dnes tuto půvabnou českou pohádku představíme maličkým i velkým divákům v loutkové podobě.
----------------------------------------------------------------------------------Srdečně vás zveme a těšíme se na shledanou.
Změna programu vyhrazena!
www.ld-maminy.svet-stranek.cz

Informace pro občany
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Hodiny pro veřejnost:

LEDEN 2016

01.01.2016
02.01.2016
03.01.2016
09.01.2016
10.01.2016
16.01.2016
17.01.2016
23.01.2016
24.01.2016
29.01.2016
30.01.2016
31.01.2016

13.00-15.00
15.30-17.30
13.30-15.30
13.30-15.30
13.30-15.30
14.30-16.30
13.30-15.30
13.30-15.30
13.30-15.30
10.00-12.00
15.30-17.30
13.30-15.30

Mažoretky Carmen
Mažoretky Carmen - sezóna 2015/2016
Tak nám začala nová sezóna 2015/2016. Již začátkem října
jsme se sešly v hojném počtu, a tak začínáme s nácvikem
nových choreografií. Naše nové kadetky (7-11 let) se vrhly do
tréninků s velkou vervou, a tak již dokáží s tyčkou i spoustu
nových cviků, jako jsou například Čtverec nebo Sluníčko. Samozřejmě zlepšují a zdokonalují také pochod a správné držení
těla. Trenérky stále a neúnavně vysvětlují složitější a složitější
figury, a tak ten pravý nácvik může začít. I tuto sezónu budeme
soutěžit také s Pom-pomy (třásněmi).
Naše starší děvčata Carmen 2 a Carmen 1 jsou v současné
době spojené a tvoří tak jeden velký tým. Ty se kromě nácviku
nových choreografií věnují i těm starším. Dostaly totiž pozvání
od prezidenta španělské asociace mažoretek k účasti na tamní
přehlídce. Bude se konat v březnu 2016 ve Španělsku. Zde se
děvčata předvedou s choreografiemi z již loňské sezóny 2015,
se kterými se účastnily Mistrovství Evropy v mažoretkovém
sportu v Brně.
V minulých dnech jste nás mohli spatřit 4. 12. na Mikulášském
odpoledni v Josefově a také již tradičně na akci Předvánoční
náladička, které pořádá DDM Klíč v Josefově. Na vystoupeních
se i tentokrát předvedly malé Carmenky se svým Tancem princezen s náčiním baton (hůlka) a Carmen 3 s vystoupením Zima
s náčiním pom-pom (třásně).
Děvčata, i nadále nabíráme nové členky, tak pokud máte zájem
tvořit velký tým, rády se učíte něco nového, rády se oblékáte do
pěkných kostýmů, jste kolegiální, samostatné a rádi cestujete,
přijďte mezi nás. Najdete nás mimo středu každý den v aule
gymnázia zde v Jaroměři od 16-19 hodin.
Mažoretky Carmen
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Jelichov CUP 2015
Jelichov CUP zná svého vítěze!
V tradiční termínu 11.-13.12.2015 se uskutečnil v jaroměřské hale ASVAJ již 12. ročník turnaje Jelichov Cup 2015.
Tohoto turnaje se po 2 letech 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 „Triumphus“ (Janoušek, Šisler, Ottmar, Klapka…), T.T.I.Team (Radouš, Vágner, Kopecký…), Joga Bonito (Ehrengerger, Kabourek, Valášek…), Káňata Broumov (Klapkovský, Khun, Hlava
L.), Atlético Chuligan Dobruška (Hašek, Týfa, Hlava…), nebo
MAMBO (Žalman, Pavlásek, Kašprišin…)
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 vedl favorit FC Antiga Sempre, v brance
s ligovým Tomášem Holým, nad týmem Zdraví muži 3 tisíciletí
ještě chvilku před koncem 2:1, ale nakonec utkání ztratil a prohrál 2:3. Druhé čtvrtfinále proti sobě svedlo DRUNK TEAM
a „domácí“ Babylon Jaroměř. V tomto vyrovnaném utkání
branka nepadla, a tak přišly na řadu penalty. Ty nakonec zvládli lépe hráči DRUNK TEAMU a díky tomu postoupili do finále
turnaje.
Ve třetím čtvrtfinále se utkali 2 nováčci tohoto turnaje, a to
týmy Cuba Libre a Vítěz tohoto zápasu. Vyrovnané skóre 1:1
nakonec znamenalo penaltový rozstřel, ve kterém byli šťastnější hráči z Trutnova (Cuba Libre). V posledním čtvrtfinále se
střetly stejně jako loni týmy FC Jelichov a Golden Guns a stejně jako loni došlo po remíze 2:2 na penalty. Ty nakonec lépe
zvládli hráči FC Jelichov a postoupili tak do semifinále turnaje.
V prvním semifinále na sebe narazili Zdraví muži 3 tisíciletí
a Cuba Libre, čili oba nováčci tohoto ročníku. Z vítězství se nakonec radoval zaslouženě tým Zdraví muži 3 tisíciletí a postoupil do finále. Ve druhém semifinále se utkal nejúspěšnější tým
historie turnaje FC Jelichov s DRUNK TEAMEM. Vyrovnaný
zápas rozhodla jediná chyba, a tak se po nejtěsnějším možném
vítězství radoval z postupu do finále „hradecký“ DRUNK TEAM.
V zápase o bronz rozstřílel tým FC Jelichov soupeře Cuba Libre
vysoko 6:0 a obhájil tak loňské 3 místo.
Ve finále se utkal DRUNK Team a nováček turnaje, tým Zdraví
muži 3 tisíciletí. Finále bylo od začátku v režii DRUNK TEAMu
a výsledkem toho bylo vítězství 2:0 a vítězství v turnaji, což
tento tým dokázal již v roce 2010. Vítězství to bylo naprosto
zasloužené, neboť ještě nikdy ve 12leté historii se nestalo, aby
vítězný tým nedostal za 10 zápasů v turnaji ani jeden gól!
Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen Jiří Poděbradský z „domácího“ týmu „FC Jelichov“. Nejlepším střelcem byl vyhlášen
s 9 góly Jakub Krčál z týmu „Zdraví muži 3 tisíciletí“ a nejlepším brankářem byl zvolen naprosto jednoznačně Jan Stejskal
z DRUNK TEAM. Cenu FAIR PLAY pak získal nováček turnaje,
a to tým s názvem „Vítěz tohoto zápasu“.
Velikou pochvalu za zvládnutý maratón 86 zápasů za víkend si
pak zaslouží rozhodčí tohoto turnaje, kterými byli tradičně pp.
Lukáš Tryzna, Petr Buchta a Štěpán Janeček.
Jiří Lebedinský

LIONS CLUB JAROMĚŘ, z. s.
Prosinec v Lions Clubu
Jako nově registrovaný spolek LIONS CLUB JAROMĚŘ, z. s.
jsme se účastnili 12.12.2015 boxerské ligy v Trutnově, kde nás
reprezentoval Václav Štěpán, kterému je teprve 13 let. Václav
měl soupeře z Mostu a získal výhru na body.
Dalším reprezentantem byl Jiří Böhmert, kterému je 18 let
a jeho soupeř byl z Prahy, a také si zasloužil svoji výhru. Posledním boxerem byl Matěj Hudák, kterému je také 18 let. Matěj sice svoji výhru neprosadil, ale na jeho obhajobu je třeba dodat, že měl velice zkušeného soupeře M. Táborského z Prahy.
Klukům bychom chtěli poděkovat za jejich reprezentaci a hodně sil a úspěchů v dalších boxerských zápasech.
Další naší akcí bude 18.12.2015 Broumov, a to 5. mezinárodní
galavečer, kterého se zúčastní z našeho klubu 5 boxerů - Matěj
Hudák, Vojtěch Samek, Jiří Böhmert, Jakub Ryba a Roman
Májek. Jejich protivníky budou borci z Německa a Polska.
Petr Kočí

TJ Jiskra Jaroměř Potocký
Úspěch cyklokrosaře
S nástupem listopadu začala sezona
pro cyklokrosaře. V cyklistickém oddíle oddíle TJ Jiskra Jaroměř Potocký se této disciplíně věnuje J. Feist.
Letos mu začátek sezony vyšel náramně. V Českém poháru kategorie
MASTERS v Košumberku dojel 13.,
v deštivém závodě v Klíčanech ale už
obsadil 4. místo. 24. listopadu se J.
Feist zúčastnil ME v cyklokrosu v Trnavě a dojel ve své kategorii Masters
na skvělém 12. místě! Na dalším závodě ČP v Krnově 28. 11.
obsadil 11. místo.
Dobře rozjetá sezona pak pokračuje dalšími závody v lednu
a únoru 2016.
-hl-
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Populárně naučný historický seriál z církevních středověkých dějin Jaroměře
Řeholní kanovníci sv. Augustina a klášter v Jaroměři (1349-1421) - 3. část
Založení, vývoj a zánik kláštera v Jaroměři v datech (13491421)
PhDr. Jiří Uhlíř – PhDr. Marie Kyralová (překlady z latiny)
Augustiniánští kanovníci přišli do Čech a Moravy ve 14. století
za vlády českého krále a římského císaře Karla IV. (1316-1378)
z francouzského Avignonu a byli nositeli hnutí „devotio moderna“,
nové zvnitřněné zbožnosti v období vznikajícího raného humanismu z Nizozemí. Jejím cílem bylo čelit soudobému úpadku v církvi,
projevujícímu se nevázanosti v životě kléru a zploštělosti lidové
zbožnosti. První řeholní kanovníky sv. Augustina do českých zemí
uvedl biskup Jan IV. z Dražic (1250-1343). Už první Dražicem založený klášter v Roudnici nad Labem dne 25. 5. 1333 se brzy stal
centrem duchovního života a ohniskem duchovního hnutí devotio
moderna. Jeho prostředkem byla prostá vnitřní zbožnost, důraz na
znalost bible, na časté svaté přijímání, mariánský kult a prožívání liturgie. Záhy se rozšířil z mateřského kláštera v Roudnici n. L.
do celých Čech i na Moravu. Od roku 1333 do roku 1371 vzniklo
v Čechách osm kanovnických klášterů, a to šest jako biskupské,
případně arcibiskupské nadace, po jednom založil král a vysoká
šlechta, na Moravě vznikly tři.
Podle zakladatele prvního kláštera řeholních kanovníků sv. Augustina v Roudnici n. L, směli být do kláštera přijati jen plnokrevní
Češi, tj. po otci i matce. Tato klausule byla z podnětu Karla IV., už
v roce 1346 zrušena a přijímáni byli též řeholníci-kněží i ze zahraničí a cizinci. Čtyři kanovnické kláštery založil první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic (1297-1364), kancléř Univerzity Karlovy,
rádce a diplomat císaře Karla IV., a to v Jaroměři asi v roce 1349,
v Kladsku (1350), Rokycanech (1361), v Sadské (1362). Fundátor,
zakladatel jaroměřského kláštera v zakládací latinsky psané listině
vyzval v celých Čechách ke sbírce dobrovolných příspěvků (almužen) na stavební náklady.
Zakládací listina prvního kláštera a konventu u kostela Panny Marie na Pražském Předměstí v dnešní lokalitě Na Kameni v areálu
bývalých domů čp. 22 a 23 včetně přináležících zahrad na pravém
břehu řeky Labe, tehdy ještě nezregulované. Tento klášter v Jaroměři byl položen vně města na místě vlhkém, často zaplavovaném
při jarním tání sněhu a povodněmi.
Zakládací listina – 775 (kolem roku 1349 v Praze)
Arnošt, pražský arcibiskup, povyšuje farní kostel (asi Panny Marie)
v Jaroměři na konventuální kostel řádu kanovníků augustiniánů.
Z latiny volně přeložila PhDr. Marie Kyralová, Praha.
Obsah: „Arcibiskup pražský Arnošt, veden péčí o svěřené stádce aby
přispěl k náboženskému rozvoji a růstu ve své diecézi, dává na vědomí, že povyšuje farní kostel v královském městě Jaroměři nad Labem – spravovaný do nynější doby světskými duchovními – na konventuální kostel řádu řeholních kanovníků sv. Augustina. Své svolení
k tomu dal také král Karel.
Kostel byl dosud spravován světskými kněžími, a když ho Arnoštův
předchůdce arcibiskup Jan blahé paměti založil, byl legitimně inkorpován (= včleněn, připojen) k probošství kaple Všech svatých na
Pražském hradě. Arcibiskup požádal probošta a kapitulu Všech svatých o převedení kostela a s jejich souhlasem vyvazuje kostel z podřízenosti a břemen, kterými byl zavázán k proboštu a kapitule Všech
svatých, a převádí kostel se všemi částmi a kaplemi, příslušenstvím,

příjmy a důchody do vlastnictví a pravomoci kanovníků, aby ho v budoucnu spravoval a řídil probošt řeholních kanovníků, kterého by si
konvent kláštera sám volil, kdykoliv by bylo třeba, podle pravidel svého řádu. Tento probošt by pak byl potvrzen pražským arcibiskupem,
který by v té době byl. Probošt ustanovený v Jaroměři a konvent mají
povinnost vyplácet zmíněnému probošství Všech svatých roční důchod 24 kop pražských grošů, který zakoupí na některých vhodných
statcích, jako náhradu za důchod, který měl probošt Všech svatých
a kapitula z uvedeného kostela v Jaroměři. Pokud se takový důchod
nezíská, musí uvedenou částku 24 kop pražských grošů každoročně
proboštovi Všech svatých vyplatit sám probošt a konvent v Jaroměři,
a to pod stanovenou pokutou, ke které se písemně zavázali.“
In: Regesta diplomatica non epistolaria Bohemicae et Moraviae (RBM),
pars V, fasciculus 2. Ed. Jiří Spěváček. Praha, Nakladatelství ČSAV
1960, pp. 396-397, č. 775. (Dále vizte Ferdinand Tadra, Založení kláštera kanovníků řeholných sv. Augustina v Jaroměři (1349). In: Památky archaeologické a místopisné (Praha), ročník 11, 1878/1879, č. 8,
s 379-381; P. Antonín Knapp, Paměti Jaroměře nad Labem, Jaroměř
1887, s. 9-10; Citovaná listina má být uložena v Národní (Univerzitní)
knihovně v Praze, sign. XII C 17.
Regesta jsou stručné obsahy a výtahy z písemných listin latinských,
zde volně přeložených do češtiny.

Stručný přehled církevních dějin města Jaroměře v datech
(1126-1421)
1126 – první písemná historická zmínka o hradě Jaroměř, kde už
tehdy lze předpokládat existenci hradní kaple.
1298 – listina krále Václava II. potvrzuje už existenci města Jaroměř.
1307 – listinou se potvrzují práva, které město Jaroměř obdrželo od
českých králů. Jaroměř byla nejmenší královské město.
1311 – poprvé se připomíná plebanus Hanusco, první historicky
známý římskokatolický kněz a farář v Jaroměři.
1339 – inkorporace, spojení, přičlenění jednoho kostela v Jaroměři
k probošství kaple Všech svatých na Pražském hradě, na něž přešlo patronátní právo od krále.
1344 3. května – papež Kliment VI. potvrzuje včlenění (inkorporaci)
jednoho kostela v Jaroměři, pravděpodobně starobylého chrámu
Panny Marie na pravém břehu Labe na Pražském Předměstí.
1349 - 1404 (?) – pravděpodobně založen první konvent a klášter
řeholních kanovníků sv. Augustina u kostela Panny Marie, patronky tohoto kláštera v Jaroměři na Pražském Předměstí, v někdejší
předlokační sídelní aglomeraci pod knížecím hradem. Ve zdejším
středověkém areálu byl též hřbitov. Tato kanonie se nacházela na
pravém břehu Labe v okolí bývalé ulice Na Kameni, zvláště u nynějších domů čp. 22 a 23 se zahradami, zanikla zde po roce 1404.
Císař Karel IV. daroval jaroměřským augustiniánským kanovníkům
ostatky sv. Barbory. Do Jaroměře přišli kanovníci z Roudnice a řídili se jejími statuty, nařízeními a ustanoveními. Prvním proboštem
v Jaroměři byl Petr (1349-1371). I zde volili pozdější probošty ze
svého středu, z domácího konventu.
1358 6. dubna – papež Innocenc VI. na žádost arcibiskupa Arnošta
z Pardubic povolil pro kláštery Jaroměř, Roudnice a Kladsko vybudovat pro jednotlivé bratry oddělené cely ve společném dormitáři
(ložnici), aby se mohli nerušeně věnovat studiu. Lože byla však
nadále tvrdá.
1358 17. července - probošt a konvent řeholních kanovníků sv.
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Augustina v Jaroměři žádají papeže, aby do budoucna potvrdil převedení farního kostela v Jaroměři na kostel klášterní, na konventní.
1362 – uzavřena tzv. konfraternita (modlitební spolubratrství) mezi
kanovnickými kláštery. Jaroměřská kanonie uzavřela takovou konfratrenitu: 24. 9. 1362 s Roudnicí, 1376 s Třeboní
a 18. 5. 1376 se Šternberkem, 1. 4. 1397 s Lanškrounem a Fulnekem, 1412 s klášterem Božího Těla v Krakově - Kaziměři, možno
ještě uvažovat o kooperaci s klášterem v Kladsku a ve Vratislavi.
1365-1367 – hypotéza památkáře R. Řemínka o pravděpodobném
založení chrámu sv. Mikuláše v Jaroměři ve městě za hradbami.
1367 12. května – urovnání sporu z roku 1366 mezi konventem
řádových kanovníků sv. Augustina v Jaroměři a mezi konšely a radními města Jaroměře o patronátní právo na oltář sv. Magdalény
v kostele Panny Marie v Jaroměři. Přijata smlouva, kterou potvrdil
arcibiskup Jan Očko z Vlašimi.
1371 9. září - po smrti prvního probošta Petra (1349-1371) zvolen
nový probošt Jakub (1371-1418) a arcibiskup jeho zvolení potvrdil.
Poprvé jmenovitě uvedeni řeholníci – kněží (9) a dva laičtí bratři
(celkem tehdy v jaroměřském klášteře asi 11 řeholníků).
1374 9. ledna - arcibiskup Jan I. Očko z Vlašimi (1292-1374) urovnává spor, ke kterému došlo mezi proboštem jaroměřských řeholních kanovníků sv. Augustina a obcí Jaroměř, týkající se rektora
školy, správce kostelního majetku (zádušníka), zvoníka-kostelníka a konání průběhu bohoslužeb. Vůbec první historická písemná
zmínka o klášterní škole a zpěvu v kostele v Jaroměři.
1374 23. června - kanovník Mikuláš, farář v Jaroměři, přívrženec
reformátora kazatele Jana Milíče z Kroměříže, předvolaný k vikáři
Janovi, aby se ospravedlnil.
1404 - 1421 - kanovníci si vyžádali povolení přenést konvent dovnitř opevněného města ke kostelu sv. Mikuláše, označovanému již
tehdy jako farní. Zde tedy už druhý konvent. Zde postavili novou
budovu kanonie (dnešní děkanství čp. 1 a snad i tzv. stará škola čp. 3). Budova probošství vznikla na západní straně náměstí
u Pražské brány (čp. 38 – dnešní spořitelna). Kanovníci konali
bohoslužby ve všech třech jaroměřských středověkých kostelech,
a to v klášterním Panny Marie na Pražském Předměstí, později
ve farním sv. Mikuláše ve městě a hřbitovním sv. Jakuba Většího (Staršího), poprvé připomínaný r. 1374, přestavěný a rozšířený
pozdně goticky r. 1530 na Jakubském (Náchodském) Předměstí.
1404 – zřídil probošt s konventem dvory v Třebešově a v Dolní
a Horní Doubravici a propůjčil je tamějším obyvatelům za roční poplatek. V průběhu doby získali kanovníci Větší a Menší Třebešov,
Doubravici nad Úpou, Říkov s lesem Mnichovec v polesí Království
u Německé Brusnice, nějaké louky a lesy. Jinak velký majetek jaroměřský klášter neměl, soudě podle výše papežských desátků.
1407 17.-18. říjen – pražský knihař Petr dluží peníze klášteru v Jaroměři, což dokládá, že jaroměřští kanovníci měli i svou knihovnu
a rukopisy, jejichž konvoluty si nechávali vázat u knihvazače v Praze. O torzu klášterní knihovny, přesto nezanedbatelné - pojednáme
později.
1410 16. června – papežovo potvrzení a schválení žádosti řeholníků o přenesení konventu a zřízení nové, druhé kanonie u chrámu
sv. Mikuláše v Jaroměři (1410-1421).
1418 17. července – po smrti probošta Jakuba (1371-1418) zvolili
novým proboštem bratra Štěpána (1418-1421), který byl později
upálen v květnu 1421 rozvášněnými husity po dobytí Jaroměře.
1421 15. května – husité dobyli město Jaroměř. Klášter vypálili
a sedm nebo osm s proboštem Štěpánem a čtrnácti dalšími kněžími, kteří se Jaroměři ukrývali, husité upálili. Tak po 72 letech
(1349-1421) zanikla dvojí kanonie kláštera řeholních kanovníků
sv. Augustina v Jaroměři, a už nebyla nikdy obnovena. V dalších
pokračováních ocitujeme odkazy na prameny, listiny a literaturu.
(Pokračování příště)
V Jaroměři v sobotu 12. prosince 2015
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Tříkrálová sbírka
A my taky vystupujem a Nový rok vám vinšujem...
Již pošestnácté vyjdou počátkem nového roku ulic Jaroměře a okolních obcí koledníci Tříkrálové sbírky, aby přinesli radostnou zvěst z Betléma, popřáli šťastný nový rok
a poprosili o malý příspěvek, díky nimž se mohou dít velké
věci. A tak až k Vám přijde skupinka tříkrálových koledníků, nezavírejte před nimi dveře, prosím. „Nežebrají“, dávají
Vám příležitost podat pomocnou ruku lidem, kteří to potřebují.

Skupinku koledníků doprovází vždy vedoucí, který se vám musí
prokázat průkazkou – pověřením ředitele Charity ČR a platným
občanským průkazem. Pokladnička musí být zapečetěná městským úřadem s logem charity. Pozor na falešné koledníky!
V pořadí 16. Tříkrálová sbírka byla vyhlášená Charitou České
republiky na dny 1. – 14. ledna 2016, nejčastěji však koledníci vyjdou do ulic v sobotu 9. ledna. Koledníky můžete potkat
v Jaroměři a obcích Semonice, Jasenná, Nový Ples, Rasošky, Vlkov, Velichovky, Běluň, Heřmanice, Slotov, Brod,
Zaloňov, Vestec, Žireč, Hustířany, Rožnov a Neznášov.
Každý rok se této akce účastní více než 50 tisíc dobrovolníků
z mnoha měst a obcí z celé republiky. V té minulé se v celé
republice vybralo celkem přes 88,5 milionů korun. V diecézi
Královéhradecké to bylo takřka 13,5 mil. Kč, což bylo téměř
o 1, 2 mil. více než v roce loňském. Peníze pro Domov sv. Josefa přinesli koledníci z Jaroměře a okolí v celkové sumě 239 716
Kč, 5 Euro a také o 48 998 Kč více než v roce minulém. 65 %
výtěžku bylo věnováno na novou průmyslovou pračku a zbývající část putuje každoročně na další projekty diecézní Charity
a humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci Charit ČR. Výtěžek té letošní sbírky věnujeme na nákup keramické pece pro
tvořivou dílnu klientů.
Děkujeme předem za všechny dary, za vlídné přijetí koledníků,
za důvěru v naše dobročinné poslání. Děkujeme také všem,
kdo se do sbírky zapojí. Zároveň přijměte ve svátek Třech králů
6. ledna 2016 v 19 hod. pozvání do chrámu sv. Mikuláše na
Tříkrálový koncert, který pořádá Domov sv. Josefa a děkanství
Jaroměř za podpory města Jaroměře. Uslyšíte Vánoční mši
J. J. Ryby v podání Smíšeného sboru Smetana s doprovodem
varhan v podání Václava Uhlíře.
Přejeme vám pokojný čas adventu, požehnané Vánoce a do
příštího roku pevné zdraví, bohatství lásky, radosti a naděje.
Za organizátory sbírky
Jitka Holcová a Mgr. Marie Paclíková
Domov sv. Josefa
Tel: 491 610 603
www.domovsvatehojosefa.cz
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KALENDÁRIUM-LEDEN
Pátek 1. ledna 2016 8.30 hod.
chrám sv. Mikuláše
SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Pořadatel: Římskokatolická církev
Pondělí 4. ledna 2016 14.00-16.00 hod.
Knihovna - pobočka Zavadilka
ČTENÍ NA ZAVADILCE
Pořadatel: Městská knihovna
Středa 6. ledna 2016 19.00 hod.
chrám sv. Mikuláše
KONCEERT TŘÍKRÁLOVÝ
Pořadatel: Římskokatolická církev
Neděle 10. ledna 2016
chrám sv. Mikuláše
SLAVNOST KŘTU PÁNĚ
Pořadatel: Římskokatolická církev
Neděle 10. ledna 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
BROUK V HLAVĚ
(I. hra v předplatném, sk. A)
Pořadatel: MKS
Pondělí 11. ledna 2016 17.30 a 20.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
PARTIČKA
Pořadatel: MKS
Úterý 12. ledna 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
KINOKLUB - MÉĎA 2
Pořadatel: MKS
Pátek 15. ledna 2016 16.30 hod.
Městské divadlo - Učebna Suterén
ČARODĚJ; ČERNOUŠEK A LEV
Pořadatel: LD Maminy Jaroměř
Pátek 15. ledna 2016 20.00 hod.
Sál Důstojnické besedy Josefov
1. ROČNÍK TANEČNÍHO PLESU
Pořadatel: MKS
Sobota 16. ledna 2016
Obřadní síň MÚ
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Pořadatel: město Jaroměř
Sobota 16. ledna 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál

CYRANO
(I. hra v předplatném, sk. B)
Pořadatel: MKS
Sobota 16. ledna 2016
RC Bastion no.35
VOILÀ! & CROSSROAD
Pořadatel: Bastion no.35
Neděle 17. ledna 2016 13.30 a 15.00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
O STATEČNÉ PRINCEZNĚ MÁNĚ
Pořadatel: LS BOĎI
Úterý 19. ledna 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Malý sál
PĚVECKÝ RECITÁL - 369. ABONENTNÍ KONCERT
Pořadatel: MKS
Úterý 19. ledna 2016 15.00-17.00 hod.
Knihovna - pobočka Zavadilka
HERNÍ KLUB NA ZAVADILCE
Pořadatel: Městská knihovna
Úterý 19. ledna 2016 17.30 hod.
Koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ KATEŘINY
JIRKOVÉ A VLASTIMILA KOVÁŘE
(klavír, cembalo, varhany)
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Středa 20. ledna 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ MARKÉTY
KOČÍ A ROMANA HORSKÉHO
(housle, zobcová flétna, pozoun, tuba)
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Čtvrtek 21. ledna 2016 14.00 hod.
Koncertní sál školy, učebny LDO a VO
ODPOLEDNE PRO ŽÁKY ZŠ SPECIÁLNÍ
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Čtvrtek 21. ledna 2016 17.00-19.00 hod.
MK Rozmarýnek, ul. Husova
HLUBŠÍ PŘÍČINY V NEDOROZUMĚNÍ
V RODINĚ
Pořadatel: MK Rozmarýnek
Pondělí 25. ledna 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZDEŇKA
BORECKÉHO A PETRA SLEZÁKA

(bicí, zobcová flétna, trubka, pozoun)
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Úterý 26. ledna 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ
KRISTÝNY BRZKOVÉ
(zpěv)
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Středa 27. ledna 2016 18.00 hod.
Koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ MARTINA
BRUNNERA
(flétny, saxofony)
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Čtvrtek 21. ledna 2016 15.00-17.00 hod.
Knihovna - hlavní budova
HERNÍ KLUB
Pořadatel: Městská knihovna
Neděle 24. ledna 2016 15.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
KINOKLUB - MIMONI
Pořadatel: MKS
Úterý 26. ledna 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
KINOKLUB - GANGSTER KA
Pořadatel: MKS
Pátek 29. ledna 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
CHLAP NA ZABITÍ
(II. hra v předplatném, sk. A)
Pořadatel: MKS
Sobota 30. ledna 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE
(II. hra v předplatném, sk. B)
Pořadatel: MKS
Sobota 30. ledna 2016
RC Bastion no.35
E!E & GOLD´N´DRUNKARDS
Pořadatel: Bastion no.35

Solná jeskyně Jaroměř

zve všechny zájemce na
Originální večery s cílem
harmonizace těla a duše.
Uvolnění tkáňového stresu a napětí.
22. 1. 2016, od 18.00 hod.
Rezervace předem na tel.:
724 216 070 (Ing. Cestrová)
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BOHOSLUŽBY
Církev adventistů sedmého dne

INZERCE
g

Zednické práce
Renovace dřevěného nábytku
Údržba domů a zahrad
Tomáš Komberec, Tel.: 737 472 434
www.domaciprace.wbs.cz

g

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

g

AVIA kontejner - písek, beton, štěrk, sutě, odpad.Tel.: 777
222 232.

g

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

g

Půjčky v Jaroměři - 602 440 764.

g

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

g

Pronajmu ihned byt v RD v Jaroměři 2+1 (62 m2). Tel.: 724
067 838.

g

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

g

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

g

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

g

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

g

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

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)

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

Českobratrská církev evangelická
Pondělí
Středa
Pátek
Neděle

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

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

Římskokatolická církev
Farnost Jaroměř bohoslužby:

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

Farnost Josefov bohoslužby:
Neděle

8.00 hod. Jasenná kostel sv. Jiří
9.30 hod. Josefov Nanebevstoupení Páně
během mše je dětská školka
2. neděli v měsíci se koná dětská rytmická mše
Středa 17.00 hod. v kapli na faře Duškova 77
Pátek
17.00 hod. v kapli na faře Duškova 77
Na první pátek v měsíci je adorace a požehnání.
Na Starém Plese v kapli sv. Huberta se koná mše v letním čase ve 14
hodin vždy 1. neděli v měsíci.
Domluvu křtin, svatby, pohřbu, žehnání a vykropení domu či auta, příprava na svátosti aj. kontaktujte: mobil 731 402 211, farnost.josefov@
gmail.com. Více na www.farnostjosefov.cz.
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UZÁVĚRKY PRO INZERCI: VŽDY k 1. a 15. dni v měsíci.
Dotazy a inzerci ke zveřejnění zasílejte na adresu: vejvodova@jaromer-josefov.cz. Případné dotazy k inzerci Vám
zároveň zodpovíme na telefonu: 491 847 162.

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

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

INZERCE

1/2016

Společnost HARTMANN - RICO a.s. patří s počtem 1300 zaměstnanců mezi
nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnického materiálu a hygienického
zboží v České republice. Společnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN,
která je zastoupena v mnoha evropských i mimoevropských zemích.

SEŘIZOVAČ

DĚLNICE VE VÝROBĚ

Náplň práce:
•
•
•

Obsluha výrobních strojů, provádění
drobných oprav
Odpovědnost za kvalitu vyráběného
materiálu
Vyplňování výrobní dokumentace,
manipulace s materiálem

•

Min. SŠ, SOU vzdělání tech. směru
Technické myšlení
Aktivní přístup, odpovědnost,
samostatnost

•

Kompletace operačních setů
Skládání operačních roušek
Příprava komponentů pro výrobu
Chuť pracovat v týmu
•

•

•

Požadujeme:
•
•
•

Nabízíme:

Garanci stability v prosperující společnosti
Zvýhodnění za směnování
5 týdnů dovolené
Práci v čistém prostředí
Místo pracoviště
Výrobní provoz
Nástup možný

Výuční list
Manuální zručnost
Bezúhonnost, spolehlivost, zodpovědnost
•

•

Za kvalitní práci odpovídající mzdu
Příspěvek na dopravu do zaměstnání
Příspěvek na zdraví a relax
Příspěvek na penzijní připojištění

CHVALKOVICE
3 směnný
IHNED

Své životopisy zasílejte elektronicky na: aneta.mrazkova@hartmann.info nebo poštou
na adresu Hartmann Rico, a.s., personální oddělení, 552 04 Chvalkovice 125
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Centrum služeb rodině – Rozmarýn
„Pomáháme rodinám z Jaroměřska trávit společný čas jinak“

Vás srdečně zve na

Vás zve na přednášku

RELAX V HRADCI - podruhé

Hlubší příčiny nedorozumění v rodině

Pro velký zájem opakujeme wellness výlet spojený s muzeem. V ranních
hodinách navštívíme muzeum, tentokrát expozici Hurá do školy, která nám ukáže
učební a jiné pomůcky staré školy.
Po obědě (není v ceně) se vypravíme směr wellness Flošna, kde se budete moci
ponořit do blahodárné vířivé vany, zchladit se můžete v bazénu, či můžete
posedět v páře a bylinkové sauně.

kde bude lektorkou

Mgr. Táňa Brodská
psychoterapeutka a sociální pedagožka

„Opět přihlédněte ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu!“

Plavky a ručníky s sebou!
KDY: 29. ledna 2016, pátek
CENA: 150 Kč
Pro účastníky posledního wellness výletu máme přichystanou akci v podobě
slevy na tento výlet! O svou slevu se nezapomeňte přihlásit u vedoucího výletu.
Nástupní místa:
Jaroměř, náměstí: 8:20 hod.
Jaroměř, Na Špici (vedle prodejny Lidl): 8:30 hod.

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

POZOR! Tento výlet je pro omezený počet osob.

Na přednášku je třeba se přihlásit
Přihlásit se můžete do 25. ledna 2016 u paní Tykalové na tel. čísle 606 484 816.

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

www.mkrozmarynek.cz

www.jaromersko.cz
mediální partner

e-mail: mk.rozmarynek@atlas.cz

$#guid{B4 839EEF -B3 7B-44F7 -893 B-E 551F4F40 81B}#$

Křesťanské církve působící v JaroměřiJosefově a České Skalici srdečně zvou

ke společným

MODLITBÁM
ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
Léta Páně 2016
„POVOLÁNI HLÁSAT MOCNÉ
SKUTKY PÁNĚ.“ (1P 2,9)
6.1. 18:00

SEMONICE

(Semonice 57)

13.1. 18:00

JAROMĚŘ

(Husovo náměstí 424)

20.1. 18:00

JASENNÁ

(kostel sv. Jiří)

27.1. 18:00

JAROMĚŘ

(Na Karlově 737)

3.2. 18:00

ČESKÁ SKALICE
(Tyršova 285)

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

kázání Petr Asszonyi (CB)
ČESKOSLOVENSKÁ CÍRKEV HUSITSKÁ
kázání Petr Boháč (ŘKC)

SOBOTA 27.ÚNORA 2016 OD 13:00-15:30
ODPOLEDNE S MARTINOU VEGA
Zažijete příjemné setkání s duchovní terapeutkou, léčitelkou, numeroložkou a kartářkou
Martinou z Podkrkonoší.
Ve více než dvouhodinovém programu se mimo jiné dozvíte :
- jak si přitáhnete do života to, co sami chcete žít
- proč je dobré hledat odpovědi uvnitř sebe
- jak funguje zákon rezonance v našem životě a jak ho správně použít
- proč je tak důležité mít sám sebe na prvním místě, aneb rozdíl mezi sebeláskou a sobectvím
- něco o energetickém působení, aneb i vaše ruce mohou uzdravovat
- co je to křivda a proč tak bolí
- a spoustu dalších zajímavých informací.
Prostor pro dotazy a ukázka meditace setkání s vnitřním dítětem.
V prostorách muzea s námi prožijete odpoledne a prohlédnete si i ojedinělé prostory bývalého
Wenkeova domu a expozice.Programem provází Karel Sladký. Po skončení programu
možnost individuálních konzultací /není v ceně vstupenky/.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV
kázání Radim Žárský (ČCE)
CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉNO DNE
kázání Alena Fabiánová (CČSH)

Vstupné na odpolední program 250 Kč

Prodej vstupenek přes e-shop na www.l-promoservis.webnode.cz od 13.1. do 27.1.2016

CÍRKEV BRATRSKÁ
kázání Petr Staš (CASD)

Vstupenky lze vrátit pouze v případě zrušení akce pořadatelem.

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

e-mail: l-promoservis@seznam.cz

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

POZVÁNKY

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ

nám. ČSA 16, PSČ 551 33
odbor organizační a vnitřních věcí
MATRIKA

Pozvánka na vítání občánků
Vážení rodiče,
dne 16. ledna 2016 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
skupinách. Proto žádáme rodiče dětí, kteří budou mít zájem se této slavnostní události
zúčastnit, aby si domluvili hodinu buď osobně, nebo na čísle tel. 491 847 241 slečna
Skořepová, 491 847 242 paní Dítětová - odd. matriky nejdéle do 13. ledna 2016.
Z tohoto setkání je pořizován videozáznam a fotografie.

Těšíme se na setkání s Vámi.
matrika Jaroměř

Městské kulturní středisko Jaroměř
pořádá

Pátek 15.ledna 2016
ve 20.00 hod.
sál Důstojnické besedy Josefov

1.ROČNÍK

TANEČNÍHO
PLESU
Pokud rádi tancujete, tak neváhejte
a přijďte protancovat střevíčky...
K tanci vás doprovodí hudební těleso MP 2 a občas
i reprodukovaná hudba.

Doprovodný program

Vstupné 100 Kč
Předprodej vstupenek:

TIC, nám. ČSA

16, Jaroměř, tel. 491 847 220

