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KVĚTEN

POCHOD OKOLO JAROMĚŘE
V sobotu 23. dubna 2016 proběhl v Jaroměři tradiční Pochod okolo Jaroměře. Oblíbené akce se zúčastnila téměř tisícovka turistů
a cyklistů.
Nejvíce obsazená trasa byla 8 km pěší, na kterou se vydalo 355
zájemců. O 10 km více nachodilo 271 účastníků. Trasu 35 km zvolilo 20 zájemců a na tu nejdelší 50 km vyrazilo pouze 9 odvážných.
Cyklisté si mohli zvolit ze tří tras. Dvacetipětikilometrovou trasu si
vybralo 125 cyklistů, o 15 km více zdolalo 143 cyklistů a na nejdelší
trasu o vzdálenosti 60 km vyrazilo 63 cyklistů.
Foto: Vladimír Oliva
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Memoriál Ing. Václava Vomáčky
Sportovní web je spuštěn!
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Vážení čtenáři,
každým rokem vydává město závěsný
kalendář. Ten letošní je laděný historicky
a obsahuje staré plány, mapy a pohlednice. Jelikož je skutečně vydařený, přihlásili
jsme ho do soutěže "Kalendář roku 2016".
Odborná porota již kalendáře posoudila,
nyní ještě zbývá veřejnost, aby dala hlas
kalendáři, který se jí líbí. Hlasování probíhá do 5. května na webu: http://kalendarroku.cz/soutez/hlasovani.
V tomto čísle Zpravodaje vám přinášíme
několik důležitých informací, které se vás
více či méně mohou dotknout.
Jedna se týká dočasného uzavření pěší
lávky Na Karlově u školní jídelny, k čemuž
dojde v měsíci květnu.
Podobné omezení nastane ve Sběrném
dvoře, který bude uzavřen nezbytně nutnou dobu z důvodu opravy příjezdové komunikace.
Nepřehlédněte ani nově zprovozněný elektronický vyvolávací systém na odboru dopravy a silničního hospodářství, o kterém
vás informuje vedoucí, paní Jana Hájková.
Zajímavá pro děti a studenty by mohla být
nově vyhlášená výtvarná soutěž "Oživlé
pařezy", jejíž pravidla naleznete na vedlejší straně.
Máte nadané děti? Potom byste neměli zmeškat přijímací zkoušky do základní
umělecké školy, které proběhnou v polovině května v naší ZUŠ.
Sportovní fandy upozorňuji na nově spuštěný sportovní web, kde mohou naleznout
relevantní informace o sportovních organizacích v našem městě.
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Odbor majetku města
Dočasné uzavření lávky pro pěší u školní jídelny Na Karlově
S ohledem na špatný stav podlahy na lávce pro pěší u školní jídelny Na Karlově
bude přistoupeno k její výměně. Bude se jednat o výměnu stávající podlahy za
novou z dubových fošen včetně přidružených činností. Celou akci bude provádět
firma KEST s.r.o., Hradec Králové, která předložila v rámci výběrového řízení nejvýhodnější nabídku.
Vzhledem k této skutečnosti bude nutné lávku dočasně uzavřít, a to na dobu maximálně 7 kalendářních dní. Tato výměna proběhne v průběhu měsíce května,
přičemž termín zahájení bude odvislý pouze od klimatických podmínek. Na lávce bude minimálně 3 dny před uzavřením umístěna cedule s uvedením termínu
uzavření a od lávky bude značena obchůzná trasa přes nový Komenského most.
Předem se omlouváme za tuto komplikaci a pevně věříme, že s ohledem na nutnost výměny podlahy na lávce toto dočasné omezení pochopíte.
Duben 2016

Ing. Jiří Mikulka
odbor majetku města

Zápis do ZUŠ

Krásné a pohodové květnové dny
Vaše redaktorka, Ivana Vejvodová
tel.: 491 847 162
e-mail: vejvodova@jaromer-josefov.cz,
zpravodaj@jaromer-josefov.cz

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

Přímý záznam je možné zhlédnout vždy v době konání ZM na webu:
http://www.jaromeronline.cz/
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Výtvarná soutěž "Oživlé pařezy"
Umělecká kolonie Bastion IV., z.s. a město Jaroměř
vyhlašují výtvarnou soutěž

„Oživlé pařezy“,

pro žáky základních škol
a víceletého gymnázia v Jaroměři a Josefově.
Soutěž se skládá ze dvou na sobě nezávislých částí.
Co je pařez? Pařez je nadzemní část kmene stromu, který zůstal po jeho pokácení.
Co je „Oživlý pařez“? Oživlý pařez je řezba zhotovená ze dřeva pařezu.
Význam a myšlenka výtvarné soutěže „Oživlé pařezy“
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 pokácí 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 a 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 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.
Podmínky soutěže - „Krmítko“: žák jaroměřské či josefovské
školy ve věku 6-15 let odevzdá svůj návrh (nákres nebo 3D
model) na Městský úřad, odbor školství, kultury a tělovýchovy
(3. patro) nejpozději do 31.08.2016. 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 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 6-15 let odevzdá svůj návrh (nákres nebo 3D
model) na Městský úřad, odbor školství, kultury a tělovýchovy
(3. patro) nejpozději do 31.08.2016. 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 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 31.09.2016. Návrhy budou poté vystaveny
v Bastionu IV., ulice Okružní 242, Josefov. Vítěz soutěže bude
oznámen v Jaroměřském a josefovském zpravodaji. Realizace
vítězného návrhu soutěže „Krmítko“ proběhne do konce roku
2016. Realizace vítězného návrhu soutěže „Lavička“ proběhne
do konce měsíce května 2017.
Odborná komise: sochař Petr Novák z Jaroměře, řezbář Jan
Paďour, keramička Markéta Škopková, měditepec, grafik Vojtěch Jirásko, malířka Barbora Smékalová a zástupce města
vedoucí odboru školství a kultury Bohumila Steklá.
Umělecká kolonie Bastion IV. chce touto cestou poděkovat
všem zaměstnancům Technických služeb města Jaroměře
za skvělou spolupráci. Bez jejich příkladné pomoci by tato
soutěž nevznikla.
Jan Paďour

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Zkvalitnění služeb pro klienty odboru dopravy
Od pondělí 25. dubna 2016 je na odboru dopravy a silničního
hospodářství zprovozněn elektronický vyvolávací systém, kde
se klient bude moci objednat na webových stránkách města
www.jaromer-josefov.cz, (vlevo na hlavní stránce), ikona „Odbor dopravy – internetové objednání“.
Občanům tento systém přinese možnost objednávání se na
registr vozidel a registr řidičů, a to na konkrétní úřední den
(pondělí a středa) a hodinu. Termíny objednání jsou dostupné
vždy na 30 dnů dopředu s tím, že nové termíny k objednání se
zpřístupní vždy se začátkem nového úředního dne (tj. v úřední
dny po půlnoci).
Možnost internetového objednání je v určitém čase a zbytek
kapacity dané přepážky je určen pro klienty, kteří přišli bez objednání. Ti si pouze vytisknou lístek na tiskárně před vchodem
k přepážkám a počkají na zobrazení svého pořadového čísla nad vchodem. Na lístku se zobrazí, kolik klientů již čeká ve
frontě na obsloužení.

Postup internetového objednání:

1) Vyberte si požadovanou přepážku:
•
Řidičské průkazy
•
Registr vozidel
2) Vyberte si požadovanou činnost:
» Řidičské průkazy
žádost, vydání ŘP
žádost, vydání digitální karty
vrácení ŘO
» Registr vozidel
zápisy změn v RV
přihlášení jednoho vozidla
dovozy
zápisy LGP, pneu, stavby a přestavby
3) Vyberte si požadovaný den a konkrétní hodinu
4) Uveďte své jméno, příjmení a telefon
5) Program Vám přidělí PIN a nabídne informace k vytištění (žádost, co přinést sebou)
6) Mailem potvrďte rezervaci objednávky
Pokud víte předem, že se vám nepodaří v objednaný den a hodinu požadovanou činnost uskutečnit, není třeba objednaný termín
rušit. Vyvolávací zařízení, pokud si nevyzvednete lístek s pořadovým číslem na chodbě odboru, automaticky zařadí do pořadí další
osobu.

Další významná ocenění stavby nového Komenského mostu v Jaroměři
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Městské kulturní středisko - KVĚTEN
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
Pondělí 9. května 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub - PADESÁTKA
Co se stane na horách, zůstane na horách, a dole ať si dělaj,
co chtěj. Opravdovým kořením Krkonoš jsou místní horalé, kteří zde žijí, ať už je sezóna jakákoliv. Lyžařka s jednou nohou,
rolbař, jenž na Tři krále nepije, legendární lovec žen ozdobený
neplodností, barman se zálibou ve věštění. A také Pavka, nejstarší žijící člen tradiční běžkařské rodiny Bulánů. Vždyť jeho
otec zlomil během padesátky hůlku a stejně doběh jedenáctej, a svého syna nechal Pavka porodit na Sněžce ve vysoké
nadmořské výšce, aby se rychleji okysličoval. Jenže právě syn
Jura mu dělá starosti. Místo běžkování totiž nahání úplně jiné
padesátky...
Hrají: J. Prachař, M. Taclík, O. Pavelka, V. Cibulková, T. Voříšková, V. Kotek, J. Mádl a další.
Úterý 10. května 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Malý sál
373. abonentní koncert
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ F. A. ŠPORKA
Účinkují mladí a úspěšní sólisté a menší komorní soubory
s poutavým a osvěžujícím repertoárem.

VI. hra v předplatném, sk. A - Divadlo Na Fidlovačce, Praha
Elaine Murphyová - TŘI HOLKY JAKO KVĚT
Láska, sex, narození, smrt a lekce salsy...
Tři ženy. Vnučka, matka a babička. Potřeštěná rebelující maturantka, psychicky se hroutící prodavačka z dámského oddělení, a penzistka, pečující o svého nemocného manžela. S velkou dávkou humoru a sebeironie nám postupně svěřují své
malé radosti, velká trápení i svá nejskrytější tajemství.
Režie: Jan Jirků
Hrají: Eliška Balzerová, Iva Parderková a Marie Doležalová.
Pondělí 23. května 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub - RUDÝ KAPITÁN
Tento kriminální thriller se odehrává v horkém létě roku 1992,
půl roku před rozdělením Československa. Mladý detektiv Richard Krauz se dostává k novému případu - na hřbitově byla
vykopána mrtvola kostelníka Kloknera s hřebíkem v hlavě.
Krauz zjišťuje, že za jeho umučením stojí bývalá StB a nikdy
nenalezený spis zachycující zločiny kněží, na jehož základě
StB církev vydírala. Případem posedlý Krauz se vydává napříč
rozpadajícím se Československem hledat muže, ke kterému
vedou všechny stopy. Rudého kapitána, specialistu na "konečné" výslechy. Krauz však není sám, kdo ho hledá...
Hrají: M. Stuhr, O. Kaiser, M. Finger, M. Suchánek, M. Geišberg, Z. Kronerová a další.
Sobota 28. května 2016 od 16.00 hod.
Autopark Josefov
PEVNOST FEST - VI. ročník hudebního festivalu

Pátek 13. května 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

Letos se na vás těší kapely Salamandra, Nil, Nebe, Mirai, Memphis a Tuhá pětka. Areál bude otevřen od 14.00 hodin.

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.

Pondělí 6. června 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub - TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU

Neděle 15. května 2016 v 15.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Kinoklub - HODNÝ DINOSAURUS
Tento animovaný film pro děti si pohrává s otázkou: Co kdyby
asteroid, který jednou provždy změnil život na Zemi, naši planetu minul a obří dinosauři nikdy nevyhynuli? Zveme vás na
dobrodružnou výpravu do světa dinosaurů, kde se Apatosaurus
jménem Arlo spřátelí s člověkem. Na cestách drsnou, ale překrásnou divočinou se Arlo naučí čelit svému strachu a zjistí, že
je schopen velkých činů.
Pondělí 16. května 2016 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál

Na červen připravujeme:

Patrně nejznámější český cestovatel současnosti Dan Přibáň
podnikl svou dosud nejnáročnější expedici. Posádky dvou
žlutých trabantů, polského Fiatu neboli malucha, čezety, jawy
a dokonce i dvou invalidních vozíků vyrazily z australského
Perthu, a během půlroční dobrodružné výpravy projely Východní Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko.
Hrají: D. Přibáň, V. Duchoslav, D. Gawliczková, J. Koucký,
Z. Krátký, M. Duranský a další.
Sobota 11. června 2016 od 15.00 hod.
Sady T. G. Masaryka
SETKÁNÍ V TRÁVĚ
Letos se můžete těšit na Altan Trio, Mastix, Arrhytmia,The Angels a nebude samozřejmě chybět program pro děti, o který se
postará trutnovská agentura VOSA.
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Pevnost Josefov
Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Objev setníka von Biela.
Při vstupu do podzemí turistického areálu Bastionu I nelze neminout pamětní desku setníka 18. pěšího pluku Wilhelma von
Biela. Připomíná ho jako objevitele komety. Bylo to ale skutečně tak?

Kometa 3D/Biela brzy poté, co se rozpadla na dva kusy.
Reprodukce z Weiss, Edmund. Obrazový atlas vesmíru. Astronomie pro každého. Esslingen, 1888 (německy)

Text kamenné stély by samozřejmě měl být co nejstručnější a nejvýstižnější. Jinak by se zadavatel nedoplatil, kameník
sedřel a běžného návštěvníka by udolala jak tíha kamene, tak
informací do něj vytesaných. A potom nápis „objevil periodickou
kometu nazývanou dnes 3D/Biela“ přeci jen zní vznosněji než
„vypočítal dráhu komety 3D/Biela, která se zřejmě roku 1845
rozpadla.“
Přitom tím objev, který potomek pobělohorských exulantů1 učinil nejspíš na ochozu půlbastionu XXXVII (součást josefovské
Dolní pevnosti pozn. aut.), na hodnotě jen získal. Do té doby
totiž byly známy pouze dvě komety s pravidelnou drahou ve
tvaru elipsy, Halleyova a Enckeho. Von Biela oběžnou dobu
komety na 6,75 let stanovil na základě dvou starších pozorování. Jejího objevení francouzským astronomem Jacquesem
Leibaxem Montaignem z 8. března 1772 a druhé pozorování
Montagneovým krajanem a kolegou Jeanem Louisem Ponsem
z 10. listopadu 1805.
Von Bielovi se jeho propočty potvrdily 27. února 1826 poté, co
kometu zaměřil v prostoru mezi souhvězdími Ryb a Berana.
Proto také tato kometa nesla označení 3D/Biela. Po baronu
von Bielovi kometu na vypočítané dráze spatřili ještě Angličan
John Herschel (1832) a Skot Thomas Henderson (1833). Pozorování učiněná v druhé polovině 19. století (1846-1847, 1852
a 1866) ale radost z tohoto objevu zkalila. Kometa 3D/Biela se
s největší pravděpodobností rozpadla na dvě části a následně
zanikla v několika výrazných meteorických deštích.
Vzdor tomu si von Bielův výzkum svou platnost uchoval dodnes. Významně totiž přispěl k lepšímu pochopení chování komet. Jeho výsledky von Biela zhmotnil v množství článků pro
pražské německy psané Astronomické noviny (Astronomische
Nachrichten). Pohříchu je však autorem pouze jediné větší studie, Druhá velká světová síla (Die zweite grosse Weltenkraft)
o vlivu rotace planet na jejich vzájemné gravitační působení.
Tato knížka vyšla roku 1836 v Praze. V jejím úvodu ale sám
von Biela připustil, že vyústěním jeho letitého výzkumu je text,
který lze pročíst za půl hodiny. Bez ohledu na to byla však na
jeho počest nejen 20. srpna 2006 odhalena pamětní deska na
nádvoří Bastionu I. Také byl jeho jménem pokřtěn jeden z měsíčních kráterů.

Literatura:
Bělík, Marcel. Biela – kometa pevnosti Josefov [online]. Úpice:
Hvězdárna v Úpici, 2013 [cit. 2016-03-30]. Dostupné z: http://
www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2013121401
Bruhns, Christian: Biela, Wilhelm Baron von. In: Všeobecná
německá biografie. Sv. 2., Lipsko: Duncker & Humblot, 1875,
s. 623 (německy)
Lehký, Martin. Odhalení pamětní desky Wilhelmu von Bielovi.
In: Povětroň. Královéhradecký astronomický časopis 14. Hradec Králové: ASHK, 4/2006, 14-15
Lehký, Martin. Stručná historie komety 3D/Biela. In: Povětroň.
Královéhradecký astronomický časopis 14. Hradec Králové:
ASHK, 4/2006, 16-18
Biela Wilhelm Freiherr von. In: Rakouský biografický lexikon
1815–1950. Sv. 1, Vídeň: nakladatelství Rakouské akademie
věd, 1957, s. 83 (německy)
Uhlíř, Jiří. Osobnosti Jaroměře. Liberec: nakladatelství Bor,
2011, 1. vydání, s. 17-18
Weiss, Edmund. Obrazový atlas vesmíru. Astronomie pro každého. Esslingen, 1888 (německy)
von Wurzbach, Constantin. Biografický lexikon Rakouského
císařství, sv. 1, Vídeň: C. k. dvorská a státní tiskárna, 1856,
1. vydání, s. 388-390 (německy)

Správná odpověď na otázku z čísla 8/2016
Chyba se vyskytla v článku o Gézovi Fejervárym. Druhá šlesvická válka neproběhla roku 1964, ale roku 1864.
Vítězi srdečně blahopřejeme.
_______________________________
1
Původem saský šlechtický rod svobodných pánů (baronů)
z Bílé se v českých zemích usadil v 16. století v Řehlovicích
na Ústecku. Poté, co protestant Fridrich z Bílé své členství
v direktoriu českých stavů po porážce stavovského povstání
(1618-1620) zaplatil hlavou, se jeho rodina vrátila do Saska.
Tato okolnost však nebránila Wilhelmu von Biela (1782-1856)
po dostudování drážďanské vojenské akademie roku 1802
vstoupit do rakouské Císařské armády a jako poručík hraběte
Maxmiliána von Merveldt být raněn v „bitvě Národů“ u Lipska
(1813).
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Městská policie Jaroměř
Tísňová linka 156 v našem městě
Mnozí z Vás již tuto skutečnost zaznamenali, a to jak z médií,
tak z našich stránek a facebookového profilu, ale mnozí z vás
o tom možná ještě neví. Pro všechny je tedy určena tato informace - Od 1. 1. 2016 v našem městě oficiálně funguje tísňová
linka Městské policie s číslem 156.

bychom chtěli i upozornit volající, kteří volají na naše „stará“ telefonní čísla (491 810 865 nebo 604 275 718), že v případě, že
bude v okamžiku probíhajícího telefonátu zároveň i zvonit tísňová
linka 156, bude hovor ukončen (pokud nepůjde o naléhavé volání)
a přednostně bude vyřízen hovor na lince 156.

Snaha o zavedení tísňové linky Městské policie se v našem městě
objevila již v letech 2010 – 2011. Tehdy bohužel tato snaha narazila
na neřešitelné technické problémy, a to zejména v případech volání na tuto linku z telefonů mobilních operátorů. Díky vývoji techniky
se podařilo tento problém vyřešit, a tak jsme mohli v loňském roce
vstoupit do jednání se společností O2 a dalšími městy bývalého
náchodského okresu. Klíčovým partnerem pro jednání bylo město
Náchod, které již linku 156 provozuje několik let. Po vyřešení všech
potřebných administrativních úkonů byl spuštěn nejprve zkušební
provoz. Ten se osvědčil a tak koncem roku mohla být linka spuštěna „na ostro“.

Může mě MP Jaroměř přepojit na jinou městskou policii?
Bohužel, toto možné není a ani jiná městská policie vás nemůže
přepojit na MP Jaroměř. Pokud se dovoláte na nesprávnou městskou policii, není technicky možné váš hovor přepojit na jinou MP,
ale musíte si zavolat znovu číslo 156 a zadat správné číslo příslušné MP, se kterou potřebujete hovořit.

Co přesně je linka 156?
Jedná se o jednotnou tísňovou linku, kterou používají městské policie v celé České republice. Tato linka je zařazená mezi další tísňové linky složek IZS jako jsou 150 – HZS, 155 – ZZS, 158 – PČR
nebo 112 – jednotná evropská linka tísňového volání.
K čemu linka 156 slouží?
Stejně jako ostatní výše uvedená čísla, je i číslo 156 vedené jako
TÍSŇOVÉ!!! To znamená, že je primárně určeno pro volání v případě nouze nebo ohrožení ať už života, zdraví nebo majetku apod.
Nejedná se tedy o nějakou bezplatnou informativní linku, na které
si můžete „popovídat“. Je určena předně k tomu, aby se na ni mohli dovolat zejména lidé, kteří potřebují nějakou okamžitou pomoc,
kteří se dostali do nějaké tísně (nikoli však finanční :-). Stejně, jako
jiné tísňové linky, je i naše linka 156 nahrávána. Pro telefonáty informativního charakteru a oznámení, která nenesou známky naléhavosti, je možné i nadále využívat známá telefonní čísla 491 810
865 nebo mobilní 604 275 718.
Jak linka 156 funguje?
Po vytočení čísla 156, ať z mobilního telefonu nebo pevné linky,
kdekoli v okrese Náchod, se vám ozve hlasový automat, který vám
nabídne možnost zvolit si zadáním (stiskem) příslušné přidělené
číslice od 1 do 5 patřičnou městskou policii, se kterou potřebujete
hovořit.
Jednotlivé městské policie mají v okrese Náchod přiděleny následující číslice:
1 - MP Náchod
2 - MP Jaroměř
3 - MP Nové Město nad Metují
4 - MP Broumov
5 - MP Červený Kostelec
Po výběru vámi požadované městské policie budete hned spojeni
přímo na příslušnou služebnu a budete již přímo hovořit s dozorčí
službou – tedy přímo se strážníkem z této MP, kterému můžete
sdělit svůj požadavek nebo učinit oznámení. Dozorčí služba s vámi
pak váš telefonát vyřídí a případně podnikne i potřebné další kroky
– např. vyšle hlídku strážníků, v případě potřeby předá potřebné informace dalším složkám IZS, poradí vám s dalším postupem apod.
Linka 156 je v provozu 24 hodin denně.
Může se stát, že se na linku 156 nedovolám?
Tohle by se opravdu stát nemělo. MP Jaroměř má nepřetržitou
24-hodinovou službu a vždy byste se měli dovolat. Samozřejmě
může nastat výjimečná situace. Dozorčí službu vykonává vždy
pouze jeden strážník. Může se tedy teoreticky stát, že právě v okamžiku, kdy budete volat tísňovou linku 156, bude dozorčí služba
vyřizovat neodkladný telefonát na jiném telefonním čísle. V takovém případě by se pak mohlo stát, že byste se nedovolali. Nicméně
tento případ je velmi málo pravděpodobný. Pokud by však takový
případ nastal, doporučujeme v případě neodkladnosti a naléhavosti zavolat na linku 158, případně na další tísňové linky IZS. Tímto

Kolik mě bude stát volání na linku 156?
Stejně jako všechny ostatní tísňové linky, je i linka městské policie
bezplatná a měli byste se na ní dovolat i v případě, že nemáte na
svém mobilu dostatečný kredit. Tato skutečnost samozřejmě automaticky „svádí“ k tomu, aby lidé na tuto linku volali i nedůležitá
a odkladná oznámení nebo volali se žádostmi o poskytnutí různých informací apod. Chceme znovu důrazně upozornit, že stejně
jako jiné výše uvedené linky IZS, je i linka 156 vedená jako tísňová
a v některých případech by se tak mohlo jednat i o zneužití tísňové
linky!
Pro zřízení linky 156 v našem městě jsme se rozhodli proto, abychom vám občanům, ale i návštěvníkům, umožnili lepší a přímější
komunikaci s námi, strážníky. Navíc se domníváme, že je mnohem
jednodušší si zapamatovat číslo 156, než si pamatovat klasické
devítimístné telefonní číslo. Na závěr bych vám chtěl popřát, abyste tísňovou linku 156 museli využívat v co nejmenší možné míře.
vstrm. Bc. Ondřej Mundl, velitel MP Jaroměř

Technické služby města
Svoz biomasy 2016
V letošním roce bude opět po celém městě prováděn svoz
bioodpadů formou svozových pytlů z rodinných zahrad.
Svoz je i nadále zdarma, hradí se pouze pořízení jutového
vaku. Cena 1 ks činí 200 Kč. Zájemci si mohou vyzvednout
transportní vaky v areálu Technických služeb (Náchodská 544).
Svoz bude prováděn v období od 4. 4. do 23. 11. 2016, každý
týden v pondělí, příp. v úterý od 6:30 do 14:30 hod. Biomasu
naloženou pouze do těchto transportních tašek připraví občané
ráno v den odvozu před svůj dům, aby ji pracovníci TSM mohli
vždy vysypat a vaky vrátit zpět za plot. V případě, že z časových
důvodů nestihneme svoz provést v pondělí, ponechte prosím
vak před domem, k vysypání dojde následující den. Dále žádáme o dodržení pondělního termínu, zpět se vracet nebudeme.
V případě, že vak bude obsahovat jiný materiál než biomasu,
nebo překročí stanovenou hmotnost (30 kg), nebude vyvezen.
Do sběrných vaků patří: čerstvě posečená tráva, seno, větve,
listí, piliny, hobliny, kůra, shnilé ovoce atd. Do sběrných vaků
nepatří: kamení, cihly, stavební materiál, sklo, baterie, plasty,
plechovky, zbytky masa a kostí, popel aj.
Kontakt: Technické služby města Jaroměře, p. Tomáš Tuček,
tel. 775 700 365 Zodpovědná osoba: Tomáš Tuček
V průběhu měsíce května bude probíhat oprava příjezdové
komunikace ke sběrnému dvoru. Dojde k částečnému krátkodobému omezení jeho provozu, proto prosíme o trpělivost
a sledování informací na webových stránkách města či Technických služeb.
Hana Paulusová
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Městská knihovna Jaroměř

Odbor plánovací a finanční

Vážení čtenáři a přátelé Městské knihovny Jaroměř,
velice si ceníme veškeré Vaší přízně a pozornosti, které se
nám v hojné míře dostává. V jarních měsících se návštěvnost
knihovny lehce snižuje, což je zcela pochopitelný důsledek
narůstajícího množství práce na zahrádkách. S ohledem na
tuto skutečnost bychom Vám rádi nabídli širokou škálu titulů
se zahradnickou tématikou. V našem fondu najdete spoustu
informací o pěstování známých i neznámých rostlin, o prořezávání stromů, o zahradní architektuře… Řešíte na své zahrádce
nějaký zapeklitý problém? Přijďte se poradit s naším knižním
fondem. Potřebnou informaci můžete najít i v časopisech Zahrádkář, Receptář nebo Recepty prima nápadů, které knihovna
odebírá, a přihlášeným čtenářům jsou tedy volně k dispozici.
Registrace v knihovně není nic složitého ani drahého, tímto bychom tedy rádi oslovili i ty z obyvatel Jaroměře, kteří k nám
dosud nezavítali.

Termín výběrového řízení a podmínky pro příjem žádostí na
poskytnutí zápůjček z prostředků Fondu rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře pro rok 2016/ druhý termín
Poskytování zápůjček se řídí Zásadami pro využívání Fondu rozvoje
a oprav nemovitostí na území Města Jaroměře č. 7 ze dne 01.01.2016.
1. Výběrové řízení pro příjem žádostí se vyhlašuje od 02.05.2016
do 27.05.2016.
2. Žádosti občanů se přijímají na tiskopise vydaném MÚ Jaroměř,
tiskopis je možno vyzvednout na odboru plánovacím a finančním
(dále jen OPF) č. dveří 111, 115 nebo je ke stažení na internetových
stránkách Města Jaroměře, www.jaromer-josefov.cz. Žádosti přijímají pracovnice odboru OPF, Jaroměř, nám. Československé armády 16, pí Bartoňová Marie, tel.: 491 847 236, zástup pí Čižinská
Hana, tel.: 491847231, vedoucí OPF pí Křižánková Stanislava, tel.:
491 847 230.
Žádost musí obsahovat:
•
osobní jméno, příjmení, rodné číslo fyzické osoby nebo název
právnické osoby, její IČ, označení osoby oprávněné jednat za
právnickou osobu, výpis z obchodního rejstříku,
•
bydliště fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby,
•
přesné označení stavby nebo jednotky, které jsou předmětem
žádosti (adresa, číslo popisné, číslo bytu, číslo parcely, katastrální území apod.),
•
účel, na který je zápůjčka požadována, při kumulaci titulů popis jednotlivě rozepsat,
•
doklad o vlastnictví,
•
požadovaná částka zápůjčky,
•
při zápůjčce nad 300.000,-- Kč znalecký posudek o ceně zástavy ne starší 1 roku,
•
u fyzických osob potvrzení jejich zaměstnavatelů o tom, že
jejich zdanitelné příjmy přesahují výši měsíčního zabavitelného minima o částku 2.500,-- Kč za každý titul půjčky, nebo
pokud bude žadatelem OSVČ – kopii daňového přiznání za
minulý kalendářní rok, prokazující průměrný měsíční příjem
jako v předcházejícím bodě, u právnických osob doložením
daňového přiznání, výkazu zisku a ztrát, rozvahy za předcházející kalendářní rok,
•
vyjádření odboru výstavby MÚ Jaroměř (ohlášení, územní
souhlas, stavební povolení, aj.),
•
návrh na zajištění poskytované zápůjčky (zástavou věcí, ručitelským prohlášením),
•
při ručení zástavou věcí doložení potvrzení o pojištění zastavované věci na živel po celou dobu zápůjčky – bude provedena vinkulace pojistného,
•
údaje o ručitelích, včetně potvrzení jejich zaměstnavatelů o
tom, že jejich zdanitelné příjmy přesahují výši měsíčního zabavitelného minima o částku 2.500,-- Kč za každý titul půjčky,
nebo pokud bude ručitelem OSVČ kopii daňového přiznání za
minulý kalendářní rok, prokazující průměrný měsíční příjem
jako v předcházejícím bodě,
•
společenství vlastníků, předkládá usnesení shromáždění,
jakožto orgánu společenství vlastníků, o udělení souhlasu
k uzavření smlouvy o zápůjčce, případně k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce,
•
čestné prohlášení žadatele, že nemá vůči městu Jaroměř závazky po lhůtě splatnosti.
3. Návrh na rozdělení zápůjček z fondu pro rok 2016/druhý termín
bude komisí předložen k projednání zastupitelstvu města nejpozději v měsíci červnu 2016.
4. Kriteria a podmínky pro poskytování zápůjček:
Předložené žádosti se posuzují z hlediska úplnosti dle zásad č. 7.
5. Z fondu lze poskytnout zápůjčku na níže uvedený účel, s níže
uvedeným úrokem, v níže uvedené maximální výši a s níže uvedenou maximální lhůtou splatnosti:
Účel zápůjčky
Lhůta splatnosti Úrok
Max. výše půjčky
Oprava střechy
6 let
2%
150.000,-- Kč
Izolace proti zemní vlhkosti 6 let
2%
100.000,-- Kč
Oprava fasády
6 let
2%
150.000,-- Kč
Přístavba, vestavba, nástavba nové bytové jednotky, včetně sociálního zařízení
6 let
2%
200.000,-- Kč
Modernizace (např. výměna oken, podlah, dveří, rozvodů vody,
plynu a elektřiny včetně přípojek, přechod na ekologické vytápění,
apod.)
6 let
2%
150.000,-- Kč

Pondělí 2. května - Pobočka Zavadilka - od 14:00 - Čtení na
Zavadilce. Chcete si poslechnout úryvek z knížky nebo povídku? Setkání s lidmi, kteří mají rádi dobré knihy.
Středa 11. května – Hlavní budova – 17:00 – Edith Piaf - Bez
lásky nejsme nic. S Českoskalickým literárně hudebním kvartetem si připomeneme 100. výročí narození světoznámé šansoniérky Edith Piaf. Pořad je sestavený z úryvků knihy „Bez
lásky nejsme nic“ autora Brierre Jean-Dominique a známých
melodií této mimořádné zpěvačky.
Úterý 17. května - Pobočka Zavadilka – 15:00 – Herní klub.
Máme připravené stolní deskové hry pro malé i velké. Zveme
Vás na hráčské odpoledne.
Středa 18. května – Hlavní budova – 17:00 – Indie. Zveme
Vás na setkání s Karlem Kratochvilem z organizace PONS 21.
Čeká Vás povídání o Indii s promítáním obrázků o budování
nové školy, školácích a lidech v indické vesnici Mansapur.
Čtvrtek 19. května - Hlavní budova - 15:00 - Herní klub. Můžete strávit příjemné odpoledne nad deskovými hrami pro všechny věkové kategorie.
Probíhá 33. ročník literární soutěže pro žáky základních škol
na téma „Jaroměř za 100 let“. Jak si představujete město, kde
žijete a učíte se, v budoucnosti? Práce můžete odevzdávat ve
své základní škole nebo v městské knihovně a na jejích pobočkách, nejpozději 23. května 2016.
Mimo tyto veřejné akce proběhnou každé úterý a čtvrtek besedy pro družiny prvních tříd. Pobočka Josefov chystá první úterý
a čtvrtek v dubnu besedy pro děti z mateřské školy v Josefově.
Pobočka Zavadilka pořádá každý měsíc besedu pro mateřskou
školu.
Aktuální informace o dění v knihovně naleznete na
www.knihovnajaromer.wbs.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu,
Vaše knihovna
Tereza Kuchtová

Podmínky schváleny ZM dne 19.04.2016
Stanislava Křižánková, vedoucí OPF, v. r.
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ZUŠ F. A. Šporka
Soubory literárně-dramatického oboru v krajských kolech divadelních přehlídek
Starší soubory LDO se krajských přehlídek účastní pravidelně.
Přehlídkové jaro letos začalo krajským kolem soutěžní přehlídky LDO ZUŠ v divadle Jesličky v Hradci Králové na konci března. Soubor Malé dvě zde zahrál loňské zpracování pohádky
K. J. Erbena „O šmolíčkovi“ a byl doporučen do ústředního
kola, které se koná v červnu v Litvínově.
Soubor Convivium, který v letošním roce zpracoval pohádku
stejného autora „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ a zahrál ji
v krajském kole Dětské scény a loutkářské přehlídky v divadle
Drak v Hradci Králové, získal Cenu odborné poroty za kolektivní herecký výkon a doporučení k postupu na celostátní Dětskou
scénu a Loutkářskou Chrudim.
Ze souboru Barunááá byla oceněna Barbora Maksymovová
za herecký výkon v inscenaci Pulcinella? Pulcinella!
Soubor JAKKdo se v krajském kole Loutkářské přehlídky
představil autorkou inscenaci „Kdes holubičko lítala?“ a získal Cenu za inscenaci a nominaci (přímý postup) do hlavního
programu Loutkářské Chrudimi.
Na přehlídce Audimafor (studentské a experimentující divadlo
a divadlo poezie také v divadle Drak) uspěla inscenace souboru Děvčátko a slečny „Ušubraná“, která byla doporučena
do národních kol hned dvou přehlídek – na Wolkrův Prostějov
a Šrámkův Písek. „Ušubrané“ odborná porota udělila Cenu za
inscenaci, Cenu za rafinované zacházení s lidovou slovesností
a Cenu Monice Němečkové a Kateřině Prášilové za herectví
v inscenaci.
Za oceněními je kus poctivé práce zúčastněných žáků a studentů, já jim za ni velmi děkuji a přeji jim, aby si národní kola
všech přehlídek a svou produkci na nich po zásluze užili a Vás
srdečně zveme na naše představení. Sledujte na plakátech
ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř nebo na www.zus-jaromer.cz.
Jarka Holasová

Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře
Dne 15. března se v prostorách hospitalu Kuks konalo Krajské
kolo Národní soutěže základních uměleckých škol – Komorní
hra s převahou dechových nástrojů – soubory zobcových fléten
a soubory s početní převahou zobcových fléten, soutěž, jejímž
pořadatelem byla naše škola. O výsledcích soutěže rozhodovala odborná porota ve složení: Julie Braná (konzervatoř Plzeň
a Praha), Michaela Roubalová (ZUŠ Praha), Jaroslava Nývltová (ZUŠ Vrchlabí), Martin Šeda (ZUŠ Rychnov nad Kněžnou
a Jiří Kašpar (ZUŠ Vsetín). Tajemnicí poroty byla Martina Zemková z naší školy. Prostory reprezentativního sálu refektáře,
kvalitního zázemí učeben a s třešničkou v podobě lahodných
dobrotek, které pro všechny zúčastněné připravily ke kávě
a čaji naše paní učitelky, daly celému náročnému dni neobyčejnou atmosféru, na kterou se jen tak nezapomíná. Hospital
Kuks je zkrátka divukrásný a jeho naplnění výbornou hudbou
vše umocnilo. Organizačně zajistit soutěž pro sto padesát lidí
z celého Královéhradeckého kraje není snadné, obzvlášť pro
naši malou školu. Ale díky pečlivé a zodpovědné práci učitelů
„šporkovské“ zušky a možná i laskavému „dohledu a požehnání“ samotného hraběte Františka Antonína se celý den vydařil – řečeno soutěžní terminologií – na první místo. A nebojte,
neudělil jsem ho neskromně sám, ale nechávám pouze zaznít
tolika pozitivním ohlasům na organizaci soutěže ode všech zúčastněných, které jsem za svých dvacet let na zuškách ještě
nezažil. Velké díky všem, kdo přiložili své ruce k dobrému dílu.
Zda bude první místo „s postupem“ a budeme tedy pořádat další soutěže, určitě brzy uvidíme.
Vlastimil Kovář

Máme rádi baroko, Opava 2016
Dne 31. března se konal na konzervatoři v Opavě jubilejní
desátý ročník hudební přehlídky „Máme rádi baroko“. Tento
několikadenní festival se stal významným kulturním počinem
v rámci celé České republiky. Vystupují na něm žáci základních
uměleckých škol a studenti konzervatoří. V letošním roce jsme
se za naši školu zúčastnili se dvěma soubory, které se starou
a převážně barokní hudbou zabývají. Soubor S:P:O:R:C:K,
ve kterém hrají a zpívají Alžběta Skořepová (zobcové flétny),
Jáchym Skořepa (housle), Karolína Anna Tučková (barokní kytara), Veronika Zemková (basová flétna) a Jan Kočí (cembalo)
a CONSORTVS F:A:G:V:S – soubor viol da gamba s Annou
Horkou, Kristinou Pavlasovou a Ladislavem Horkým. Oba soubory byly zařazeny na závěrečný slavnostní koncert a věřte –
byla to pro nás obrovská čest. Koncert byl parádní, všichni naši
žáci hráli s nejen s obrovským nasazením, ale hlavně s otevřeným srdcem. Potvrzením předešlého a nečekanou odměnou za
naše vystoupení bylo spontánní volání „bravo“, které se z publika ozvalo právě (a jen) po vystoupení souboru S:P:O:R:C:K.
občas hrající kapitán souboru S:P:O:R:C:K Vlastimil Kovář

Ze soutěží a postupových přehlídek ZUŠ
Jaro každého roku bývá v zuškách ve znamení soutěží a přehlídek. Každý rok se nepřestávám obdivovat výkonům našich
mladých umělců, a každý rok předčí ve výsledcích mé očekávání. Zkrátka - zušce se daří a já z toho mám obrovskou radost.
Tak jen letem – světem:
Zpěvák Vít Pilař získal ve značné konkurenci celostátního kola
soutěže Karlovarský skřivánek výborné čestné uznání, z okresního kola Dětské scény, přehlídky dětských sólových recitátorů do krajského kola v Hradci Králové postoupili napříč třemi
kategoriemi Jiří Bukač, Pavlína Tichá, Jan Kosejk, Karolína
Novotná a z hradeckého kola také Alžběta Skořepová. Čestným uznáním porota ocenila Josefínu Pacovskou, Adélu Moravcovou a Martina Karbana, na okresní přehlídce dětského
divadla v Hradci Králové získal soubor Convivium s inscenací
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ cenu s postupem do
krajského kola a do národního kola postoupila na doporučení odborného lektorského sboru z řad profesionálů Kateřina
Prášilová.
V úterý 15. března se konalo v Kuksu krajské kolo Národní
soutěže ZUŠ v komorní hře dechových nástrojů – zobcových fléten, ve kterém trio ze třídy paní učitelky Martiny Zemkové – Nikola Macháčková, Anna Svobodová a Veronika
Zemková - získalo krásné třetí místo.
O týden později, 22. března, se v Polici nad Metují konalo taktéž
krajské kolo soutěže, tentokrát pro ostatní dřevěné dechové nástroje, kde jsme měli bohaté zastoupení klarinetistů ze
třídy paní učitelky Nikoly Hájkové. Duo Julie Horká, Yevheniy
Herevych získalo parádní druhé místo, duo Magdaléna Paclíková, Hana Hrušková také druhé místo a kvartet ve složení:
Magdaléna Paclíková, Barbora Tichá, Hana Hrušková a Antonín Ott úžasné první místo s postupem do celostátního kola!
Všem patří velká gratulace a poděkování a samozřejmě i všem
ostatním soutěžícím, na které se zde jmenovitě nedostalo.
Vlastimil Kovář
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Intercamp 2016 v Josefově - co mezinárodní
Sv. Faustyna - apoštolka Božího Milosrdenskautské setkání nabízí?
ství
V neděli 3. dubna na svátek Božího Milosrdenství se uskutečnila v chrámu sv. Mikuláše slavnost, při které byly v interiéru kostela uloženy relikvie sv. Faustyny Kowalské
a požehnán její obraz. Pontiﬁkální mši sv. celebroval opat
kanonie premonstrátů ze Želiva PhDr. Jáchym Jaroslav
Šimek.
V zaplněném chrámovém prostoru se tuto
neděli sešli nejen farníci
z Jaroměře a Josefova,
ale i ze širokého okolí
a řada dalších hostů –
ThDr. Hab. Adam Sobczyk – provinciál Kongregace Misionářů Svaté
Rodiny, Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina ze
strahovské
královské
kanonie premonstrátů
z Prahy, ThMgr. Václav Černý z Černilova
a ThMgr. Petr Boháč
z Josefova.
Díky iniciativě duchovního správce jaroměřské
farnosti ThMgr. Lic. Jerzego Zięby MSF a laskavosti Matky Generální
Kongregace Sester Matky Božího Milosrdenství v Krakowie-Łagiewnikach obdržela jaroměřská farnost relikvii svaté Faustyny. Jde o relikvii prvního stupně - „ex ossibus“ - ostatky z kosti. Úcta k ostatkům světců vychází ze starokřesťanské tradice,
kdy v dobách pronásledování slavili první křesťané bohoslužby
v katakombách na hrobech mučedníků pro víru.
Farnost pořídila také obraz – portrét sv. Faustyny. Namaloval
ho akademický malíř Wojciech Bednarek z Łodzi, z města, ve
kterém určitou dobu také sestra Faustyna pobývala. Tato polská
řeholnice a mystička se narodila 25. 8. 1905 v městě Glogowiec
a zemřela 5. 10. 1938 v Krakově. Byla členkou Kongregace
sester Matky Božího Milosrdenství. 30. 4. 2000 byla papežem
Janem Pavlem II. prohlášena za svatou. Dnes je na celém světě známá a uctívaná jako apoštolka Božího Milosrdenství.
Slavnost v Chrámu sv. Mikuláše se konala v rámci Svatého
roku milosrdenství, který vyhlásil papež František. Hlavními
postavami roku jsou světci sestra Faustyna Kowalská a Jan
Pavel II., který jako papež ustanovil oslavu svátku Božího Milosrdenství právě na druhou neděli velikonoční.
V průběhu slavnostní bohoslužby byla relikvie sv. sestry Faustyny uložena v západní části chrámu do mramorového relikviária, které zhotovil josefovský sochař a kameník Hynek Shejbal. Želivský opat PhDr. Jáchym Jaroslav Šimek připomněl
ve své promluvě význam hlavních hodnot křesťanství - milosrdenství a lásky - pro dnešního člověka v jeho každodenním
životě. Spontánní srdečný projev, otevřenost a přednes kázání,
kterému nechyběl ani vtip a úsměv, oslovil všechny účastníky
bohoslužby.
Ing. Jan Kočí, varhaník jaroměřské farnosti

V areálu pevnosti Josefov se bude od 13. do 16. května
2016 konat mezinárodní setkání pro více než 3.000 skautů
a skautek. Přijďte si užít některé aktivity spolu s námi do
Masarykových sadů.
49. ročník mezinárodního skautského
setkání Intercamp 2016 se uskuteční ve
dnech 13. – 16. května v areálu pevnosti Josefov a zúčastní se ho 3.072 skautů
a skautek. Kromě domácích přijedou také
skauti z Německa, Nizozemí, Francie, Velké Británie, USA, Belgie, Švýcarska, Slovenska, Itálie, Rumunska, Polska a Ukrajiny. Na akci přijede 2640 účastníků, účastnic
(ve věku 11 – 16 let) a jejich vedoucích a 432 dospělých členů
mezinárodního servistýmu, který se stará o hladký organizační
průběh setkání.
Jak se stát superhrdinou?
Symbolický rámec Intercampu provází Hero Academy. Účastníky bude provázet 12 postav superhrdinů, díky kterým se i oni
sami mohou stát hrdiny. Po absolvování 24 aktivit zaměřených
na trénink různých schopností a dovedností v rámci programových částí získají účastníci speciální nášivku.
Na přítomné skauty a skautky čekají drobné úkoly v mezinárodních skupinách přímo na tábořišti. Dále se účastníci vydají na
výlet po okolí tábořiště – tzv. Hike, kdy na 9 kilometrové cestě
navštíví postupně všech 12 superhrdinů. Účastníky čeká trasa
vedoucí okolo Josefovské pevnosti a následně kolem skautské
klubovny, chrámu sv. Mikuláše a přes náměstí zpět do tábořiště.
Společné setkání spojené s poznáváním jednotlivých kultur,
národností a v neposlední řadě jídla nabízí food festival, kdy
jednotlivé výpravy vaří typické jídlo pro jejich zemi a vzájemně
ochutnávají a poznávají další zahraniční výpravy. Na večery se
chystá řada koncertů, her a dalších zajímavých programů.
Kde se můžete zapojit do programu i Vy se svými dětmi?
Pro širokou veřejnost bude v sobotu 14. května a neděli
15. května od 9:30 do 18:00 hod. k dispozici informační stan,
který se bude nacházet naproti skautské klubovně v Masarykových sadech.
Další možností jak alespoň trochu ochutnat z programu Intercampu je účast na čtyřech aktivitách Hiku – výletu do okolí
tábořiště. Čtyři stanoviště přímo ve městě budou otevřeny pro
veřejnost ve stejný čas jako je otevírací doba infostanu. Jednotlivá stanoviště jsou na náměstí, u skautské klubovny, u Altánu
a nedaleko schodů u Havlíčkovy ulice. Připraveny jsou drobné
hry kombinující hravost, obratnost či důvtip.
Do infostanu i k vyzkoušení jste srdečně zváni, zároveň se omlouváme za drobné dopravní komplikace,
které přinese pohyb
tisíce skautů a skautek po Jaroměři.
Věříme, že se všem
účastníkům
Intercampu 2016 bude
v Jaroměři líbit a těšíme se na setkání
s Vámi v Masarykových sadech při
ochutnávce našich
aktivit!

Přírodní vědy a kultura na Gymnáziu J. Žáka
v Jaroměři
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Jaroměřské gymnázium převzalo medaili pro Cesta za Svatováclavskou korunou, aneb děJaroslava Žáka in memoriam
jepisný "workshop"
U příležitosti Dne učitelů uděluje Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy (každoročně od roku 1997) Medaile MŠMT prvního a druhého stupně. Ty jsou oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého
a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.
Letos se konalo shromáždění s udělením medailí v pondělí
29. března v hlavním sále Valdštejnského paláce na Malé Straně v Praze. Ministryně školství Kateřina Valachová předala medaile 53 učitelkám a učitelům z celé České republiky. Za naši
školu byli pozváni ředitel školy Karel Hübner a Eva Stejskalová.
Atmosféra byla velmi slavnostní a museli jsme žasnout nad
pedagogickými zásluhami a všestrannými aktivitami vyznamenaných. Byli zde i tací, kteří ve školství působili více než 50 let.
Těm patřil potlesk největší.
Povzbudil nás projev paní ministryně, z kterého bylo patrné, že
jí na učitelích záleží a že si jich váží.
"Jsem si vědoma, že učitelské povolání je obzvláště obtížné
a zodpovědné – můžete zásadním způsobem pozitivně ovlivňovat životy mnoha dětí a žáků, nasměrovat je správným směrem nejen v jejich vzdělávací dráze, ale i v té životní. Vaše role
je pro společnost klíčová, a proto považuji za zásadní zlepšit
podmínky pro Vaši práci,“ řekla oceněným pedagogům při slavnostním ceremoniálu ministryně Valachová.
U každého vyznamenaného, tedy i u Jaroslava Žáka, bylo přečteno odůvodnění vyznamenání.
Jaroslav Žák byl středoškolský učitel, spisovatel, novinář a autor populárních knih, které se staly předlohou dodnes oblíbených filmů Škola základ života nebo Cesta do hlubin študákovy
duše. Působil do r. 1945 jako gymnaziální profesor, po osvobození jako spisovatel a žurnalista. Po r. 1948 mu byla znemožněna publikační činnost. Zemřel předčasně v nedožitých
54 letech.
Ocenění převzali PhDr. Lukáš Prokop, Ph.D., vědecký tajemník
Památníku národního písemnictví, a Mgr. Karel Hübner, ředitel
Gymnázia J. Žáka v Jaroměři.
Jsme hrdí na to, že se naše gymnázium od roku 2015 jmenuje
po Jaroslavu Žákovi. Medaili i diplom brzy ve škole vystavíme.
Mgr. Eva Stejskalová

ZŠ Na Ostrově
Pojďte s námi pozdravit jaro!

Jarní koncert
pěveckého sboru Ostrováček
Středa 4. května 2016 od 17.00 hodin
Zasedací síň ZŠ Na Ostrově
Vystupují:
přípravný sbor Ostrováček
hlavní sbor Ostrováček

Těšíme se na vás!

Na začátku dubna proběhl v sedmých ročnících pracovní seminář k velmi aktuálnímu historickému tématu Karel IV. Z různých
médií víme, že v letošním roce uplyne 700 let od narození této
významné postavy našich dějin. Ve škole se o tomto období
učí právě v sedmých třídách, a tak jsme se na naší škole kromě výkladových hodin dějepisu ve třídě pokusili o trochu jinou
formu výuky.
Pro děti byl připraven program tak, aby prostřednictvím různých
technik všichni došli k výstupu, který je pro ně užitečný a využitelný v budoucnu. Žáci měli za sebou teoretický základ z vyučovacích hodin, proto pro ně nebylo složité zpracovávat úkoly na
stanovištích. Děti v týmech plnily úkoly týkající se rodokmenu
Lucemburků, tvořily časovou osu doby vlády Karla IV., poznávaly památky spjaté s tímto panovníkem, pracovaly s textem
i mapami. Vítězné družstvo mělo za úkol od sedmi vrcholných
představitelů českého státu získat sedm klíčů a otevřít Korunní
komoru, kde se nachází náš největší poklad, a to korunovační
klenoty. To se všem nakonec podařilo.
Celá akce se konala ve volnočasové učebně, která je těmto
programům dokonale přizpůsobena. Atmosféru dokreslovala
také středověká hudba.
Všichni žáci byli z workshopu nadšeni a velmi aktivně se zapojovali do řešení úkolů. Získané zkušenosti zúročí opět v hodinách dějepisu, kde budeme zpracovávat výstupy ve formě
nástěnných projektů. Pomyslnou tečkou potom bude exkurze
„Kde začínala cesta králů“ na Vyšehradě, kam se vypravíme
na konci dubna.
za vyučující dějepisu Kateřina Šimková, Základní škola Josefov

Střední škola řemeslná v Jaroměři
Návštěva z Norska - střední školy z Oddy
V týdnu od 11. dubna 2016 pobývala na Střední škole řemeslné
v Jaroměři dvojice studentů Nils Gjelland a Jorgen Staal pod vedením pana ředitele Geira Ronningena v rámci programu Mobility
Erasmus+. Tito žáci se v norské škole učí pod vedením českého
učitele pana Michala Wunderlicha kovářskému řemeslu, které se
dosud jako samostatný obor v Norsku nevyučovalo.
Již před 5 lety byla navázána spolupráce se školou v Oddě, kdy
pan učitel Zdeněk Vítek a Michal Wunderlich s dalšími českými
uměleckými kováři a podkováři odcestovali na sympozium do této
školy a předvedli tam kování koní. Místním představitelům školy
v Oddě se toto řemeslo natolik zalíbilo, že se rozhodli otevřít obor
kovář jako nový obor ve své škole. A právě tato dvojice studentů
jsou prvními žáky tohoto oboru, kteří se přijeli podívat a prakticky
vyzkoušet kování výrobků a podkování koní zde v Čechách.
Norští žáci pracovali v dílnách společně s našimi žáky, účastnili se
podkování koní na farmě v Jeníkově a po vyučování byl pro ně připraven bohatý poznávací program – návštěva Braunova Betléma,
Kuksu, Josefova a místních pamětihodností.
Pan ředitel Geir Ronningen má zájem o spolupráci s naší školou
i v dalších oborech, které na jejich škole vyučují, například v oboru
truhlář, tesař a opravář zemědělských strojů. On sám byl potěšen
úrovní znalostí a dovedností našich žáků, jejich dobrou znalostí angličtiny a ochotou komunikovat s kolegy z norské školy, což přispělo k přátelské atmosféře celého týdne. Záznam z této významné
akce pro naši školu pořídil Český rozhlas i Česká televize.
Těšíme se, že v rámci programu Erasmus+ budou také moci žáci
naší školy vycestovat na poznávací pobyt do této partnerské školy
v Oddě.
Jarmila Borecká - učitelka
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MŠ Lužická
Loučení se zimou a vítání jara
Jak všichni víme, k únoru patří různé radovánky a zábavy a také
u nás jsme se na Masopust s tímto obdobím spojený pečlivě připravili.
V druhé polovině měsíce jsme si uspořádali „Barevný týden“, zakončený tradičním karnevalem. V pondělí jsme se všichni předvedli
v nočních oblečcích-pyžamech, v úterý se důstojně procházeli ve
slušivých kloboucích. Ve středu pak následovala módní přehlídka
v černobílých barvách, čtvrtek patřil podkolenkám - a vyhrály barevné proužky. V pátek jsme už téměř nemohli dospat, vždyť nás
čekal KARNEVAL, plný veselí, hudby, tance, zábavných her a nechybělo ani výtečné ovocné pohoštění a dárky pro děti.
V týdnu od 29. února do 4. března se pro starší děti uskutečnil
lyžařský výcvik v Olešnici v Orlických horách. Nás „mladší“ hned
první březnový den navštívilo v MŠ divadélko s pohádkou „Jaro
s čápem“. V březnu jsme se také všichni vypravili do jaroměřského divadla na představení „Veselé velikonoce“.
Protože v březnu-měsíci knihy bychom si měli připomenout, jak
jsou knížky pro nás všechny velmi důležité, navštívili jsme městskou knihovnu, kde pro nás paní Malá připravila velmi zajímavé
povídání.
V druhé polovině měsíce jsme se sešli s rodiči i prarodiči při tvořivých dílnách a vyráběli pěkné velikonoční dekorace.
Jelikož se už přiblížil první jarní den a my se rozhodli přivolat hezké počasí a ukončit vládnutí paní zimy, vynesli jsme za hlasitého
zpěvu jarních písní s doprovodem rytmických nástrojů Morenu
a z nového jaroměřského mostu ji vhodili do Labe. Morena byla
letos skutečně přímo „k nakousnutí“, vyrobená z chlebů a housek
a při své pouti řekou si na ní určitě pochutnaly ryby a vodní ptáci.
Co by to bylo za Velikonoce bez voňavého pečiva? A tak se u nás
opět peklo. Koťátka připravila sladké jidáše a Kytičky voňavé mazance. S měsícem březnem jsme se pak rozloučili návštěvou divadelního představení „Víla Zvonilka a tvor Netvor“.
Od prvního aprílového dne jsme postupně navštěvovali a zvědavě
pozorovali zvířátka – ovce s jehňátky, slepičky a kachny v hospodářství za tunýlkem, pozdravili jsme také kozy s kůzlaty poblíž
velkých závor. Berušky si vyšláply na batůžkový výlet k soutoku
Labe a Úpy.
Protože se v dubnu slaví Den země, Koťátka s Kytičkami se vypravily na poznávací výlet do Planetária v Hradci Králové. Děti
zde měly možnost prohlédnout si i novou budovu a seznámit se
s vesmírem v 3D projekci a získat tak další zajímavé poznatky
o naší krásné planetě.
Všem čtenářům přeje hodně jarního sluníčka kolektiv MŠ Lužická.

ZŠ B. Němcové
Noc s Andersenem
I letos se naše škola ve spolupráci s Městskou knihovnou Jaroměř připojila k oslavám Mezinárodního dne dětské knihy akcí „Noc
s Andersenem". Toto populární setkání malých čtenářů se konalo
z pátku 1. 4. na sobotu 2. 4. 2016 na naší škole. A jaký by to byl
aprílový den bez legrace? Té jsme si užili opravdu dostatek.
Vše jsme odstartovali již ve čtyři hodin odpoledne. Nocležníci dorazili vybaveni spacáky, báječnými moučníky a dobrou náladou.
Jakmile jsme se ubytovali v učebnách, zahájili jsme svůj pečlivě
naplánovaný program. A že bylo z čeho vybírat.
Naše cesta vedla do knihovny, kde pro nás její pracovnice připravily pestrý program. To, že pohádkové putování knihovnou bude
zábavou, nám napovědělo už samotné téma večera - nám všem
známé pohádky od Václava Čtvrtka. Děti pracovaly s nadšením
a ve skupinkách se jim podařilo projít všechna stanoviště, získat
cenné kousky k rozluštění, něco nového se dozvědět a ještě se
báječně bavit.
Zážitkem pak byla i večerní cesta a posezení ve školní jídelně, kde
ti nejmenší měli pro svá hladová bříška připravenu večeři. Starší
nocležníci naopak ozkoušeli své umění a snažili se připravit si stoly
s občerstvením sami.
Další překvapení na nás čekalo ve škole. Byla to návštěva milého
hosta - kouzelníka Martina Kříže, který dětem předvedl své umění,
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za což byl odměněn nejen obrovským potleskem, ale i spoustou
hltajících očí a pootevřených úst z řad dětí i učitelů.
Po chvílích společného čtení a nějaké té pohádce se nám dobře
uléhalo do útulných pelíšků ve školních třídách. V klidně oddechujících tvářičkách našich spáčů se odrážela spokojenost. Pod zavřenými víčky už letěli možná zase zpátky do pohádky.
Noc s Andersenem byla opravdu dlouhá, ale máme zase na co
vzpomínat. Už teď se těšíme na Noc s Andersenem 2017!
Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli.
Za všechny nocležníky Martina Tomšů

TJ Jiskra Jaroměř - šachy
Memoriál Ing. Václava Vomáčky
Pořadatel: Šachový oddíl TJ Jiskra Jaroměř + DDM Klíč
Datum: neděle 15. 5. 2016
Místo: DDM Klíč Jaroměř-Josefov, Školní 95
Časový plán:
08.00 - 08.45
prezence
09.00
slavnostní zahájení
12.00-12.45
(přibližně) přestávka na oběd
16.00
předpokládaný konec
Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny po skončení turnaje za účasti starosty města.
Ředitel:
Miroslav Martinovský, tel. 605 138 499
Hlavní rozhodčí: Milan Borůvka, tel. 737 879 675
Rozhodčí:
Petr Staněk, tel. 737 672 859, David Bém,
Tomáš Back
Systém:
žáci prvních až pátých tříd, předškoláci (MŠ)
open hráčů ročníku 2000 a ml.
celkem 7 turnajů, systém dle počtu hráčů,
některé kategorie mohou být spojeny (počet
kol dle účastníků)
Tempo hry:
2 x 20 minut na partii bez zápisu
Určení pořadí:
body, střední Buchholz, Buchholz, Sonne
born-Berger, vzáj. partie
Startovné:
30 Kč pro včas přihlášené hráče
přirážka 20 Kč pro přihlášené po termínu
Oběd:
Restaurace Hlavní Stráž, vzdálená 2 minuty
v místě konání turnaje možnost zakoupit párky
Přihlášky:
do středy 11. 5. 2016 emailem na adresu:
peca.stanek@seznam.cz
(jméno, oddíl, datum nar., školní třída, výkon
nostní třída, elo)

Podmínky účasti: včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky a
souhlas s těmito propozicemi
na každého lichého hráče: hodiny + hrací
souprava, přezůvky s sebou!
Cenový fond:
věcné ceny pro všechny hráče
Hlavní cena:
putovní pohár starosty města Ing. Jiřího Kle
psy pro nejlepšího hráče (rozhodují body a
nižší věk) trvalý zisk poháru: 3x stejný hráč,
nebo 5x stejný oddíl; vítěz minulého ročníku
2015: Michal Stejskal
Doprava:
nejlépe vlastním autem, výhodné spojení
vlakem i autobusem
Různé:
po dobu konání turnaje zajištěno občerstvení.
Bezpečnost účastníků:

1) Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění, krádeži.
2) Za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu odpovídá vysílající složka (viz vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 §7 odst. 2) každý
účastník musí mít zodpovědný doprovod starší 18 let.

Srdečně zveme k účasti!

Ing. Jiří Klepsa, starosta města
Miroslav Martinovský, předseda ŠO TJ Jiskra Jaroměř
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TJ Sokol atletika Jaroměř
Jaroměřský kros
V neděli 10. dubna se v krásném areálu pevnosti Josefov opět
konal krosový běh, kterého se účastní děti, mládež, dospělí
i senioři. Letošní závod přilákal opět přes 400 závodníků. Soutěžilo se v běžeckém poháru Iscarex, Přeboru Královéhradeckého kraje v přespolním běhu a Přeboru České republiky ČOS
(České obce sokolské).
Moderátor závodu pan Milan Marek přivítal účastníky krosu již pošesté a to v pravém krosovém počasí. Přesto se už před 8. hodinou před pořadatelským stánkem městnalo dost nedočkavých
a natěšených sportovců všech věkových kategorií. Zápal pro sport
sálal ze všech příchozích. Běh malebným prostředím historického areálu pevnosti Josefov si totiž velmi rychle vybudoval mezi
sportovci svou tradici. Snad pro onu magickou kombinaci dobové
atmosféry a zajímavou členitost přírodního terénu. Snad pro své
kvalitní logistické a organizační zvládnutí pořádajícího TJ Sokol atletika Jaroměř, který se navíc snaží každoročně program obohatit
o nové pestrosti a zajímavosti. V loňském roce to byly masáže pro
závodníky zdarma a nemusím připomínat, že se na čtyři profesionální maséry stála fronta. Letos to byla písková překážka. Faktem
zůstává, že atmosféra v josefovském „dolíku“ bývá nezaměnitelná.
Letos tomu nebylo jinak.
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O doprovodný program pro děti zajišťovalo Hitrádio Magic a pedagogické vedení nové školy v Jaroměři s názvem „Křišťál“. O zábavu a občerstvení diváků i sportovců bylo tedy postaráno výborně.
Hlavní závod mužů a žen odstartoval po 13. hodině. Na trasu se
vydalo přes dvacet žen a asi čtyřicítka mužů. Vítězem letošního
ročníku Jaroměřského krosu se stal atlet Jiří Mířejovský z TJ Sokola Ústí nad Orlicí. Mezi ženami byla nejrychlejší opět Táňa Metelková z TJ Sokola Hradce Králové .
V rámci letošního udílení cen opět překvapili organizátoři originálními kovovými poháry z dílny Střední školy řemeslné v Jaroměři.
Poděkování patří panu Ondřeji Štajglovi za jeho ochotu a pomoc
při přípravě těchto trofejí.
Úspěchy Jaroměře najdete snad v každé kategorii a podrobně
je můžete prostudovat na nových webových stránkách závodu
www jaromerskykros.cz nebo na facebooku. Čeho si nejvíce cení
ředitel závodu Jiří Pour?: „Nejvíce si cením pomoci všech dobrovolníků z řad trenérů a rodičů TJ Sokola Jaroměř. Bez nich by tento
závod vůbec nešlo uspořádat. Děkuji jim tímto za jejich pomoc.
Dále mě velice těší obrovský nárůst dětských závodníků a to je
dobré pro budoucnost stále ještě počítačové generace“. Děkuji
také všem dobrovolným fotografům závodu.

Celá akce byla organizována s podporou TJ Sokola Jaroměř,
Města Jaroměř, Královéhradeckého kraje a dále firem Profiinstal Jaroměř, Pekárny Lično, Juta Dvůr Králové, Kimberly Jaroměř a Danone.
Jiří Pour

Klub přátel Josefova
The Angels zahrají v Nároďáku, vystoupí
s kapelou Divá Bára
Klub přátel Josefova si Vás dovoluje pozvat na tradiční
akci s názvem „Vzpomínka na 60. a 70. hudební léta“, která
se uskuteční v sobotu dne 14. 5. 2016 od 20 hodin v sále
Národního domu v Jaroměři.

Registrace sportovců probíhala velmi hladce a rychle, neboť předem online přihlášení sportovci měli už připravené obálky se svým
startovním číslem (dokonce zcela nově i se svým jménem!), čipem
od firmy Irontime a příslušným instrukcemi. Zbývalo pouze si čip
správně připevnit nad levý kotník a pak už jen vyčkat na výstřel
startovní pistole. Tedy někteří nedočkavci sebou cukali už při výstřelech z jiného náčiní. Bylo jím dělo obsluhované dobově vystrojenými vojáky, které svým výstřelem zahájilo sportovní klání a pak
předjímalo některé ze závodů. Pro diváky povedená atrakce!
V úvodu ředitel závodu a organizátor pan Jiří Pour přivítal sportovce a předal slovo panu Kubinovi Jiřímu místostarostovi obce Jaroměř, který popřál štěstí účastníkům závodu, dále starostovi obce
sokolské panu Kubinovi Jakubovi a poté zazněla ona rána z děla
a na trať se vydali první dětští závodníci. V jejich závodě je podporovalo jarní smějící se sluníčko.
Závodní tratě byly jako každoročně různě dlouhé a s odlišnou náročností, tak aby si na své přišli závodníci všech věkových kategorií. Velmi vážně a zábavně zároveň byl pojat i závod nejmenších,
pod 7 let. Dětičky běžely 150 m a letos si, stejně jako starší závodníci, mohly připnout čip! Hrdost v očích většiny z nich neznala
mezí.
Prvním rokem startoval tzv. HOBBY běh, kde si mohl zaběhat
opravdu kdokoli a to včetně svého pejska. Udělal tak něco pro své
zdraví, zároveň ale i podpořil blaho druhých. Výtěžek startovného
byl totiž příspěvkem pro vložený závod handicapovaných dětí ze
Základní školy speciální a praktické z Jaroměře, resp. na odměny
pro děti. Do závodu se vrhly s vervou a běžely s opravdovým nasazením.

The Angels vystoupí v pozměněné sestavě: Vratislav Čermák - basová kytara, zpěv, Miloslav Bříza - klávesové nástroje,
Leoš Sedláček - kytara, zpěv, Tomáš Hroch – bicí. S kapelou
si zahraje i její bývalý frontman Miloslav Čermák. V únoru 2016
nám totiž Pavel Češok oznámil, že s Angels už hrát nechce.
Následně jsem se ho dvakrát ptal, zda si své rozhodnutí nerozmyslel, ale odpověď byla stejná. Doufám, že elektrická kytara Diamant, typ Les Paul, kterou jsem mu daroval a kytarové
kombo Solton Chorus 50 s efekty, které kapele Angels daroval
můj bratr a Pavel si ho ponechal, mu působení v Angels budou připomínat. Repertoár The Angels je složen z rockových
hitů 60. a 70. let minulého století, které tvoří dobové skladby
od Deep Purple, Uriah Heep, The Kinks, Rolling Stones, Free,
Blue Efect a dalších velikánů té doby. Vystoupení The Angels
začne ve 20.00 hod.
Hradecká kapela Divá Bára zahraje v sestavě Bára Břízová –
zpěv, Míla Bříza – klávesy, Pavel Smetana – kytara, Vašek Brzek – bicí, Zdeněk Mrštík – basová kytara. V podání této kapely
se můžete těšit na rockové pecky jako např. AC/DC- Highway
to Hell, Deep Purple- Highway Star, Van Halen- Jump, Guns n'
Roses- Welcome to The Jungle, Whitesnake- Here I go again,
Black Sabath- Sabath Bloody Sabath a další. Vystoupení Divé
Báry začne cca ve 22.00 hod.
The Angels i Divá Bára hrají 100% naživo. Vše co uslyšíte,
bude skutečně zahráno. Pořadatelsky a organizačně akci zajišťují členové Klubu přátel Josefova. Akci podpořilo město Jaroměř. Přijďte si zavzpomínat na zlaté rock beatové časy minulého století, jste srdečně zváni. Vstupné 50 Kč, občerstvení
zajištěno.
Vratislav Čermák
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TJ Jiskra Jaroměř Potocký
Běhající cyklisté
Na nastávající cyklistickou sezonu se připravují i cyklisté TJ
Jiskra Jaroměř Potocký. Nejen pravidelnými tréninky na kolech, ale i účastí v běžeckých závodech. Nejaktivnější z nich
– L. Broulík už má odběhnut Pražský půlmaraton a 10 km
dlouhé běhy Okolo Stračova a královéhradeckou Křížovou desítku. P. Kwiecien zase prověřil svoji běžeckou vytrvalost na
nedávném Zkus půlmaratón Kuks.
V půlmaratonu Kuks startovali za TJ Jiskra Jaroměř Potocký,
i dvě potenciální členky klubu – M. Hopová a R. Mervartová.
Možná, že čtenáři chybí výsledky v závodech. V přípravě na sezonu není umístění v doplňkových sportech důležité, důležitější
je, že všichni celé distance závodů doběhli s dobrými výsledky.
-hl-

Spolek přátel mariáše
Spolek přátel mariáše a Restaurace Růžovka v Jaroměři
zve všechny příznivce, zájemce, příležitostné hráče a širokou
veřejnost na

MÁJOVÝ turnaj v trojkovém mariáši
O pohár starosty města Jaroměře
a přeborníka obcí Jaroměřska
pro rok 2016 - 2. kolo

hraje se trojkový mariáš na čtyři hodinová kola
hraje se padesátihaléřový mariáš
Sobota 14. května 2016
prezence: 10:30 h – 10:50 h
1. kolo 11.00 - 12.00
2. kolo 12.10 - 13.10
Oběd 13.15 – 13.45
3. kolo 13.50 – 14.50
4. kolo 15.00 – 16.00
16.15 – ukončení turnaje, vyhlášení výsledků
Poplatek 100 Kč nejpozději při prezenci, v ceně poplatku je
oběd. Informace na telefonu 732 632 712, emailová adresa:
josef.dusek44@seznam.cz
V roce 2016 se uskuteční čtyři turnaje /v restauraci Růžovka
v Jaroměři/: 14. května, 8. října a 17. prosince. Vítěz každého
turnaje získá pohár, účastníci obdrží ceny. Informace na webu:
zadej na Seznamu „mariáš Jaroměř“,posléze. „pravidla turnaje
- trojkový mariáš“.
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST

!SPORTOVNÍ WEB JE SPUŠTĚN!
Spolu s novým webem města byl spuštěn i delší dobu připravovaný Sportovní portál, který je teď již plně funkční. Na portálu najdete aktuality v různorodých sportovních odvětvích
ve městě od atletiky, přes letectví, šachy až po bojové sporty,
letectví, jezdectví, hokej apod. Na sportovní portál se můžete
dostat přes webové stránky města (www.jaromer-josefov.cz)
odkazem v levém sloupci hlavní stránky v sekci další weby
města nebo přímo vložením adresy http://sport.jaromer-josefov.cz/ do vašeho vyhledávače.
S veškerými dotazy se obracejte na Ing. Evu Srkalovou,
491 847 161, srkalova@jaromer-josefov.cz.
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SDH Josefov
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JOSEFOV.
Vás srdečně zve na hasičskou soutěž v požárním útoku nazvanou JOSEFOVSKÝ POHÁR
která se koná dne 28. května 2016 v prostoru
RAVELIN No. XIV.
Soutěž proběhne v kategorii mužů, žen a dětí
PROGRAM:
1. Prezence soutěžících 9:30 - 10:00 hod.
2. Zahájení soutěže
10:00 hod.
3. Soutěž družstev
4. Vyhlášení výsledků
5. Ukončení soutěže
Požární útok dle pokynů pořadatelů
Útok – hadice B 3x - C 4x
Ústroj – jednotná, pevná obuv, přilba
Stroj na základně bude nastartován, zdroj vody nad úrovni terénu. Startovné - 100 Kč.
Občerstvení zajištěno po celou dobu soutěže i po soutěži.
Přihlášky zasílejte na adresu velitele soutěže: JAROSLAV FALTUS. Účast družstva z Polska.
Kontakt: Okružní 244/12 Josefov 55102, faltus.jaroslav@tiscali.cz, tel.: 732 151 572.
Na shledanou se těší SDH JOSEFOV

Muzeum magie
Přípravy na sezónu Muzea magie roku 2016
jsou v plném proudu!
Areál Muzea magie autora Jaroslava Zacha kromě samotné expozice věnované jak magii a tajemnu, ale i kouzelníkům jako bavičům a historii kouzelných divadel, obsahuje
řadu dalších atrakcí – „magické bludiště“, výstavu soch
Markéty Škopkové, ukázku „komediantské maringotky“
a mnoho dalšího.
Údržba a přípravy na letošní sezónu
jsou v plném proudu. Podařilo se nám
vybudovat sociální zázemí, areál musel
prodělat řadu úprav s ohledem na bezpečnost a pohodlí návštěvníků.
V tomto směru bychom rádi vyjádřili
obrovské poděkování a vděčnost panu
Martinovi Krejčímu z Jaroměře a jeho
rodině, kteří pro nás i návštěvníky celoročně věnují čas a práci
údržbě, renovacím a úpravám areálu, zajišťují zázemí pořádaných vystoupení a prohlídek. Bez jejich obětavosti a vztahu
k odkazu Jaroslava Zacha bychom patrně nedokázali tento odkaz zachovat do budoucna.
V plánu je i pro tento rok řada akcí – zejména již tradiční „Magic party“ – kouzelnická vystoupení pro děti i dospělé, často
s doprovodným programem, která budeme pořádat každou
první sobotu v měsíci, od května do září vždy od 15.00 hod.
Srdečně Vás zveme na zahájení letošní sezóny v sobotu
7. května 2016 v 15.00 hod., kdy se u Muzea magie sejdou
všichni členové Magické lóže M. S. Patrčky, aby předvedli své
umění. Samotné muzeum pak bude přístupné veřejnosti vždy
o víkendech a svátcích, více informací naleznete na našich
webových stránkách www.muzeummagie.cz.
Magická lóže M. S. Patrčky
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Populárně naučný historický seriál z církevních středověkých dějin Jaroměře
Řeholní kanovníci sv. Augustina a klášter v Jaroměři (1349-1421) - 11. část
Přesídlení konventu a zbudování nového, druhého kláštera
augustiniánů kanovníků uvnitř města při chrámu sv. Mikuláše
v Jaroměři (1404-1421). Příčiny a důvody přemístění.
PhDr. Jiří Uhlíř – PhDr. Marie Kyralová přeložila latinské listiny do
češtiny
Příčiny přesídlení konventu z Pražského Předměstí od chrámu Panny Marie v lokalitě Na Kameni dovnitř města za hradby na náměstí
a rynk ke kostelu sv. Mikuláše v Jaroměři. Jaroměřští kanovníci augustiniáni si vyžádali dne 5. května 1404 (číslo 194-LC VI, s. 373374) povolení pro přenesení konventu ke kostelu sv. Mikuláše ve
městě za hradbami, ke kostelu označovanému již tehdy jako farní.
Arcibiskup a později i papež dne 16. června 1410 (číslo 478) potvrdil
toto přenesení. (Český překlad obou listin jsme otiskli již v 10. části
našeho seriálu v Jaroměřském zpravodaji v čísle 8). V této důležité listině – žádosti - kanovníci uvádějí pro přemístění tyto zásadní
důvody: 1) Dosavadní klášter, první konvent a kanonie se nachází
„vně hradeb města Jaroměře“ a řeholníci „dosud zakoušejí mnohá
nebezpečí, nepohodlí a škody.“ Kanonie a první konvent leží vně
městských zdí poblíž řeky Labe. Tato poloha skýtá mnohá nebezpečí, tj. rozlití vody při jarních táních a povodních tehdy ještě nezregulované řeky s brodem, nebezpečí od lapků a vojsk v dobách
už tehdy neklidných a válečných. Bratři – řeholní kanovníci „kvůli
poloze vně hradeb města Jaroměře zakoušeli v minulých letech
a dosud zakoušejí mnohá nebezpečí, nepohodlí a škody.“ 2) Protože „klášter je umístěn (v lokalitě Na Kameni) na vlhkém místě a tato
vlhkost ničí bohoslužebná roucha a knihy, ze stejného důvodu tam
nemohou být sklepy a skladiště (spižírny - celaria) na uchovávání
potravin a jiných věcí“. I tento důvod je velmi pádný a závažný, protože bohoslužebná (liturgická) roucha, jako například hábity, kleriky,
dalmatiky, ornáty (casule), alby, tj. bílé dlouhé volné lněné košile
sahající až ke kotníkům, štoly, antipendia (závěsy na oltářích), popřípadě baldachýny ad. tím podléhala zkáze. Vlhkost škodila také
knihám, jako byly například rukopisné kodexy, často bohatě ilustrované, iluminované, a proto velmi cenné, dále liturgické knihy, misály,
tj. mešní knihy, bible, breviáře, žaltáře, ale i vědecké spisy, pergamenové i papírové rukopisy (manuskripty). To vše v tomto vlhkém
prostředí podléhá zkáze, knihy se rozpadají se a ničí. 3) Také ze
stejné příčiny nevyhovovaly sklepy pro uchování potravin a jiných
věcí. 4) Další důvod byl, že farní kostel sv. Mikuláše uvnitř města
chráněný hradbami byl k jejich klášteru připojen a že oni sami zde
konali duchovní službu a správu a že „musí tam bratři každodenně
z kláštera (u kostela Panny Marie na Pražském Předměstí vně hradeb) docházet (do města, dovnitř) a zase se do kláštera vracet na
snídani, oběd i na noc,… kteréžto stálé přecházení vzbuzuje u laiků
pohoršení a vede i k potulkám“. V jaroměřském klášteře například
v roce 1371 bylo celkem 12 řeholníků, většinou kněží, včetně dvou
laiků. V citované listině z 5. května 1404 kanovníci vyjadřují oprávněnou obavu, „aby za současného stavu trvalé probíhajících válek
(v neklidné době kontroverzního a vznětlivého krále Václava IV. J.U.) nebyl sám klášter i bratři oloupeni o knihy, kalichy, bohoslužebná roucha, klenoty a další věci a neutrpěli tak nenahraditelné
ztráty.“ Jistě lze pochopit tyto oprávněné objektivní obavy z nebezpečí loupeží a krádeží. Pochopitelně se řeholníci strachovali o své
vzácné a cenné knihy, rozumějte – umělecky ilustrované a iluminované rukopisy, kodexy. Vždyť se psalo a kreslilo, malovalo a iluminovalo na pergameny, tj. na suché čisté odtučněné zvířecí kůže
(obvykle ovčí, kozí, telecí, oslí), hladce obroušené a nakřídované,
upravené k psaní, popř. k malování. Na takový kodex se spotřebovala kůže z mnohohlavého stáda, například ovcí. Knihy se tvořily
po dlouhá desetiletí v tzv. klášterních skriptoriích, v písárnách. Taková středověká kniha měla například cenu činžovního domu nebo
stáda dobytka. A jaroměřský klášter měla takové poklady ve své
bibliotéce (sbírce rukopisů, knih, knihovně) . Například lze připomenout bohatě iluminovanou a ilustrovanou tzv. Jaroměřskou bibli
v latině, francouzský kodex nesmírné ceny ze 13. století s množstvím uměleckých překrásných a hodnotných, úžasných barevných

vyobrazení. Dále řadu dalších rukopisů, o nichž později pojednáme
samostatně a podrobně. Tyto artefakty jsou výsledkem dlouhodobé
úmorné i umělecké písařské i malířské, opisovačské práce písařů
ve zvláštních klášterních skriptoriích, tj. písařských dílnách, v nichž
se opisovaly a zdobily středověké rukopisy. Prostor (tzv. stuba) býval vytápěn, aby se v něm mohlo pracovat i v chladném období. Už
v roce 1358 papež jaroměřským řeholníkům dovolil zrušit společnou
ložnici (dormitář), což byla velká výjimka, a dovolil jim zřídit zvláštní,
samostatné cely, aby kanovníci – mozkové trusty v tehdejším městě
Jaroměři – se mohli soustředit k bádání, vědecké, literární i umělecké práci, aby mohli nerušeně a lépe studovat a psát. Při každém
klášteře byla klášterní knihovna (bibliotéka). Vzácné rukopisy - knihy - vedle klenotů z drahých kovů a kamenů, sakrálních předmětů
ze zlata a stříbra, jako byly například kříže, relikviáře na uchovávání
relikvií (ostatků a pozůstatků svatých); monstrance, ciboria, kalichy,
kadidelnice, svícny, konvičky, prsteny, řetězy tvořily nejvzácnější
majetek konventu kláštera. Klášter měl i nějakou hotovost ve stříbrných groších. Vedle povodní dalším možným nebezpečím byly
časté středověké požáry dřevěných, roubených stavení, obydlí,
i hospodářských budov. Právem se tedy zdejší řeholníci, a nejen
oni, strachovali, aby nebyli oloupeni, vyplaveni povodní, nebo stiženi požárem, a tak utrpěli nenahraditelnou ztrátu.
6) Dále zdůrazňují, že „přesídlení od kostela Panny Marie ke kostelu sv. Mikuláše v městě Jaroměři je pro ně vhodnější, bezpečnější
a přiměřenější i z toho důvodu, že žáci, kteří poskytují službu v kostele zpěvem i jinak, bydlí poblíž kostela sv. Mikuláše. „ Tito žáci,
vaganti, „školníci“, kteří zde zpívají, ministrují a recitují v chrámě sv.
Mikuláše, bydlí poblíž kostela sv. Mikuláše - pravděpodobně bydleli
přímo v klášterní škole - proto by bylo vhodnější, pohodlnější a slušnější, aby i řeholníci jako jejich učitelé a pedagogové rovněž bydleli
za hradbami uvnitř města v bezpečí, a tak by mohli lépe a horlivěji konat svou chórovou službu. Mělo by jim tedy být povoleno
vystavět si uvnitř městských zdí znovu přiměřené a vhodné obydlí
i další přilehlé objekty (dílny - officinas). Protože šlo o důležité, pádné, zásadní, přesvědčivé a logicky přijatelné důvody, bylo pražským
arbiskupem a posléze i papežem uděleno požadované povolení
k přenesení a k přemístění uděleno. „Proto se proboštovi a bratřím
uděluje povolení, že se kdykoliv mohou přesídlit od kostela P. Marie
ke kostelu sv. Mikuláše a vystavět si tam znovu budovy. Veškerá
práva a majetek se tímto listem přenášejí od kostela P. Marie ke
kostelu sv. Mikuláše. Kostel P. Marie a hlavní oltář v něm se musejí ponechat netknuty, klášterní budovy při něm mohou bratři zbořit
a dát strhnout a potřebné budovy nově vystavět u kostela sv. Mikuláše. Ve zmíněném kostele P. Marie musí být denně sloužena mše
za spásu duší těch, jejichž těla odpočívají v kostele. Dáno v Praze
5. května 1404.“ Pravděpodobně ještě téhož roku 1404 započali řeholníci stavět nový klášter, nové budovy blíže kostela sv. Mikuláše
na nevelkém prostoru. Snad v místech dnešního děkanství čp. 1.
Jak už bylo připomenuto, snad v letech 1365-1370 se začal stavět
nový gotický chrám sv. Mikuláše (vizte Robert Řemínek, Chrám sv.
Mikuláše [v Jaroměři] byl založen v letech1365-1370 – In: Nový čas
(Náchod), 12, 1971, 25. 8., č. 34, s. 2, 1 obr.). Prostor na ostrožně
(opyši) zde byl však značně omezený. Budova nové kanonie byla
sice postavena poblíž budovaného chrámu sv. Mikuláše (snad?
v areálu dnešního děkanství čp. 1 a snad i tzv. Staré školy čp. 3
proti děkanství, kde dnes sídlí úřad práce. Malý prostor u kostela
byl však příčinou toho, že budova probošství vznikla mimo spojení s konventem, a to na západní straně náměstí u Pražské brány
(dnešní čp. 38 - budova České spořitelny). Toto probošství bylo
v letech 1446-1448 přestavěno Jiřím z Poděbrad na tzv. nový hrad,
který zanikl za třicetileté války (1618-1648). Byl to tzv. nový hrad,
respektive palác, který však ještě v tomto století ztratil svou funkci.
V květnu 1421 po ovládnutí města Jaroměře husity byl tento druhý
konvent a klášter zničen spolu se 170 kláštery a několika sty kostely
v českých zemích.
(Pokračování příště) V Jaroměři v pátek 18. března 2016
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Informace pro občany

Dopisy čtenářů

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST

Vážení spoluobčané,
každý z nás každý rok slaví narozeniny. A většina z nás se neschovává před zraky těch, kteří nám přicházejí gratulovat. Někteří na tento den čekají s napětím, zda si na ně jeho nejbližší
vzpomenou, a ti malí oslavenci, zda také dostanou nějaký vyhlédnutý dáreček. Někteří ale tento den nemají moc rádi. Jsou
to zpravidla ti, kteří netouží po tom být středem pozornosti anebo si jen neradi připomínají svůj věk. Většina z nás ale očekává,
že tento, pro nás významný den, kdy jsme vstoupili do tohoto
světa, si spolu s námi připomenou i naši blízcí z rodiny i přátelé.
Slavní lidé, nebo možná lépe řečeno významní lidé, slaví svá
výročí okázale, s celou parádou veřejnosti. Všichni je obklopují,
a ten, kdo se této společenské události nemůže zúčastnit, jakoby ani nebyl. A tak oslavujeme narozeniny slavných zpěváků
a herců, úspěšných politiků a vzpomínáme i různými oslavami
na osobnosti, které formovaly naši společnost, náš národ. Možná by se ale všichni ti oslavenci z minulosti dnes divili, co se
o nich říká s jakýmsi nadhledem a povznesením. Možná by byli
smutní z toho, že k pochopení jejich života a jejich díla dochází
až po tolika letech po jejich odchodu na věčnost. A v době, kdy
by si toho výsluní užili, byli znevažováni, posmívaní, odkopnutí společností, zapomenutí. Proč si tedy naproti tomu nevážit
lidí, kteří jsou dosud mezi námi a jejichž život nebyl zrovna
lehký, a přeci tomu navzdory se nevzdávali. Se ctí se potýkali
i s nelibostí i odporem druhých. Jedním z těchto lidí je i sestra
em. farářka Mgr. Jarmila Tomsová. V těchto dnech se dožívá
úžasných 90 let. Ačkoliv celý život žije v Jaroměři, jako farářka
působila v Josefově, Holohlavech, ve Dvoře Králové n. L. a jiných místech. Nenáročná, skromná a vždy připravená pomoci
druhým. Její život nebyl snadný, ale ona o něm mnoho nemluví.
Nestěžuje si na potíže, kterými procházela. Obětavě dojížděla posloužit nejen bohoslužbou ale i všem potřebným za jakéhokoliv počasí pěšky anebo na kole. Nehovoří o všech těchto
dobách, zvlášť kdy manžel byl politicky vězněn, o perzekucích
aj. ani s trpkostí ani s bolestí, ačkoliv být duchovní v dobách
temného komunismu byla odvaha sama. Být farářkou bylo pro
ni posláním, nikoli zaměstnáním. A ona na to byla hrdá. Sestra
Jarmila je silnou osobností a zaslouží si, aby jejich 90 let života
plného obětavosti, lásky a laskavosti pro druhé, bylo oslaveno
a vyvýšeno. Za celý náš sbor Církve československé husitské
ji blahopřejeme k tomuto úžasnému jubileu a přejeme, aby ji
sloužilo zdravíčko, aby ji Pán Bůh žehnal a dotýkal se jí svou
láskou a pokojem, aby ona sama byla stále požehnáním pro
nás všechny.
Farářka Mgr. Alena Fabiánová

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

1. 5. 2016
MUDr. Ludmila Chrásková
Dr. E. Beneše 191, Jaroměř
tel.: 491 812 160

21. a 22. 5. 2016
MUDr. Martina Bucharová
Husovo nám. 36, Č. Skalice
tel.: 491 452 447

7. a 8. 5. 2016
MUDr. Josef Štrégl
Husova 931
tel.: 491 812 935

28. a 29. 5. 2016
MUDr. Lubomír Beran
Velký Třebešov 18
tel.: 491 453 272

14. a 15. 5. 2016
Stomatologie Jiřišťová s.r.o.
Zd. Němečka 130, Jaroměř-Josefov
tel.: 491 813 485

Životní jubileum v březnu 2016 oslavili:
Jarmila Kučová
Josef Stein
Alena Červená
Sylva Kubinová
Ludmila Semeráková
Irena Hudíková
Marie Marková
Věra Čílová
Václav Černý
Anna Bernasová
Blanka Vágnerová
Oldřiška Domáňová
Josef Andrejs

89 let
85 let
86 let
87 let
90 let
86 let
88 let
86 let
94 let
86 let
86 let
89 let
88 let

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

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)

Loutkové divadlo BOĎI

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

BOĎI Jaroměř pořádá tradiční letní tábor
Branžež
letos na téma STŘEDOVĚK
1. - 15. 7. 2016
Cena 4 300 Kč
Bližší informace na www.bodi.cz nebo
777 812 470 RBBauer

h,
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KALENDÁRIUM-KVĚTEN
Pondělí 2. května 2016 14.00 hod.
pobočka Zavadilka
ČTENÍ NA ZAVADILCE
Pořadatel: Městská knihovna Jaroměř

Úterý 10. května 2016 15.00-18.00 hod.
RC Rozmarýnek, Husova 75, Jaroměř
KONZULTACE - MGR. LENKA PŮLPÁNOVÁ
Pořadatel: RC Rozmarýnek

Pondělí 2. května 2016 18.00 hod.
koncertní sál školy
MÁJOVÝ KONCERT
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

Úterý 10. května 2016 19.00 hod.
Městské divadlo, Malý sál
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ V RÁMCI
49. ROČNÍKU KPH
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

Úterý 3. května 2016 18.00 hod.
koncertní sál školy
ABSOLVENTSKÝ KONCERT KATEŘINY
ČÁPOVÉ A MAGDALÉNY KOHOUTOVÉ
(housle)
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Středa 4. května 2016 17.00 hod.
zasedací síň ZŠ Na Ostrově
JARNÍ KONCERT PĚV. SBORU OSTROVÁČEK
Pořadatel: ZŠ Na Ostrově
Čtvrtek 5. května 2016 dopoledne
koncertní sál školy
DOPOLEDNE PRO MŠ
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Čtvrtek 5. května 2016 18.00-20.00 hod.
ZŠ Na Ostrově
RODINA - MUDR. HELENA MÁSLOVÁ
Pořadatel: RC Rozmarýnek
Pátek 6. května 2016 9.30-11.30 hod.
RC Rozmarýnek, Husova 75, Jaroměř
PŘÍCHOD DÍTĚTE DO RODINY
Pořadatel: RC Rozmarýnek
Sobota 7. května 2016 8.00 hod.
Rybník Starý Ples
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Pořadatel: Česká spol. ornitologická
Sobota 7. května 2016
Výtopna Jaroměř
ZAHÁJENÍ SEZÓNY VE VÝTOPNĚ
Pořadatel: Výtopna Jaroměř
Sobota 7. května 2016 15.00 hod.
Muzeum magie
MAGIC PÁRTY
Pořadatel: Magická lóže M. S. Patrčky
Pondělí 9. května 2016 18.00 hod.
koncertní sál školy
ABSOLVENTSKÝ KONCERT HEDVIKY
ČAPKOVÉ A ŠTĚPÁNA DOHNANSKÉHO
(kytara)
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Pondělí 9. května 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
KINOKLUB - PADESÁTKA
Pořadatel: MKS

Pondělí 16. května 2016 14.00-18.00 hod.
Úterý 17. května 2016 14.00-18.00 hod.
budova ZUŠ
ZÁPIS A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Úterý 17. května 2016 15.00 hod.
pobočka Zavadilka
HERNÍ KLUB
Pořadatel: Městská knihovna Jaroměř

Středa 11. května 2016 17.00 hod.
hlavní budova
EDITH PIAF - BEZ LÁSKY NEJSME NIC
Pořadatel: Městská knihovna Jaroměř

Středa 18. května 2016 17.00 hod.
pobočka Zavadilka
INDIE
Pořadatel: Městská knihovna Jaroměř

Středa 11. května 2016 18.00 hod.
koncertní sál školy
KONCERT KE DNI MATEK
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

Čtvrtek 19. května 2016 15.00 hod.
hlavní budova
HERNÍ KLUB
Pořadatel: Městská knihovna Jaroměř

Pátek 13. května 2016 12.00 hod.
Gymnázium Jaroslava Žáka
STUDENTSKÝ MAJÁLES
Pořadatel: Gymnázium Jaroslav Žáka

Čtvrtek 19. května 2016 17.00-19.00 hod.
RC Rozmarýnek, Husova 75, Jaroměř
ZNALOST A ZVLÁDÁNÍ VLASTNÍCH EMOCÍ
Pořadatel: RC Rozmarýnek

Pátek 13. května 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Fabrice Roger-Lacan - ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE
Pořadatel: MKS

Pátek 20. května 2016 18.00-24.00 hod.
Výtopna Jaroměř
MUZEJNÍ NOC VE VÝTOPNĚ JAROMĚŘ
Pořadatel: Výtopna Jaroměř

Pátek 13. května 2016
RC Bastion 35
HELLOCAUSTOR & TYRANIZER
Pořadatel: RC Bastion 35

Pátek 20. května 2016
RC Bastion 35
DUKLA VOZOVNA & BEZ ŠANCE
Pořadatel: RC Bastion 35

Sobota 14. května 2016 10.30-16.15 hod.
Restaurace Růžovka
MÁJOVÝ TURNAJ V TROJKOVÉM MARIÁŠI
Pořadatel: Spolek přátel mariáše

Pondělí 23. května 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
KINOKLUB - RUDÝ KAPITÁN
Pořadatel: MKS

Sobota 14. května 2016 20.00 hod.
Nároďák
VZPOMÍNKA NA 60. A 70. HUDEBNÍ LÉTA
Pořadatel: Klub přátel Josefov

Středa 25. května 2016 18.00 hod.
koncertní sál školy
KONCERT KE DNI RODINY

Neděle 15. května 2016 8.00-16.00 hod.
DDM Klíč
MEMORIÁL ING. VÁCLAVA VOMÁČKY
Pořadatel: TJ Jiskra Jaroměř - šachy
Neděle 15. května 2016 15.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
KINOKLUB - HODNÝ DINOSAURUS
Pořadatel: MKS
Pondělí 16. května 2016 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál
Elaine Murphyová - TŘI HOLKY JAKO KVĚT
Pořadatel: MKS

(Tradiční hudební setkání rodinného muzicírování)

Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
Sobota 28. května 2016
Ravelin XIV
JOSEFOVSKÝ POHÁR
Pořadatel: SDH Josefov

Sobota 28. května 2016 16.00 hod.
Autopark Josefov
PEVNOST FEST VI. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU
Pořadatel: MKS
Pondělí 30. května 2016 17.30 hod.
koncertní sál školy
TŘÍDNÍ KONCERT ŽÁKŮ
JANA LORENCE (klavír)
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
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přijme zaměstnance pro nepřetržitý provoz
směnový dělník do výroby
Požadujeme: vyučen, průkaz VZV výhodou
dvanáctihodinové směny, nástup možný ihned
Kontaktní osoba: Z. Horáčková, 491 477 275, e-mail: kskbono@kskbono.cz
údržbář - zámečník
Požadujeme: vyučen, praxe v oboru výhodou
svářečský průkaz výhodou
nepřetržitý provoz, nástup možný ihned
Kontaktní osoba: M. Jošt, životopisy: mjost@kskbono.cz
elektrikář, elektromechanik
Požadujeme: vyučen, praxe v oboru výhodou, vyhláška 50 §6
zkušenost se seřizováním provozních zařízení výhodou
nepřetržitý provoz, nástup možný ihned
Kontaktní osoba: M. Jošt, životopisy: mjost@kskbono.cz

9/2016
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BOHOSLUŽBY
Církev adventistů sedmého dne

INZERCE


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



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

Církev československá husitská Jaroměř



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

Týdenní program v Husově sboru



Urgentně sháním byt ke koupi. Prosím, kontaktujte mě. Tel.:
777 530 654.



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



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



Sháním urgentně dům ke koupi. Prosím, kontaktujte mě. Tel.:
777 530 654.



Restaurace Mexita přijme číšníky i brigádníky s nástupem
ihned. Tel.: 730 822 369.



Nabízím k pronájmu krásný nový byt 2+1 v Holohlavech.
Mobil: 732 301 116.

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

pondělí 14.00 hod. DD Černožice - Na Písmem
úterý
09.00 - 15.00 hod. úřední den
15.00 hod. biblická hodina (1 x 14 dní)
neděle 10.00 hod. bohoslužba (v modlitebně)

Pozvánka: u příležitosti 90. narozenin sestry farářky Mgr.
Jarmily Tomsové si dovolujeme pozvat všechny přátele a známé na: bohoslužbu dne 6. května 2016 od 15.00 hod. do
Husova sboru v Jaroměři, kterou bude vysluhovat královéhradecký biskup CČSH Mgr. Pavel Pechanec a při níž bude
toto jubileum vyzdviženo.
Kolumbárium úterý, čtvrtek, sobota, neděle 9-17 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

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
18.00 hod. v kapli na děkanství
Středa 08.00 hod. v kapli na děkanství
Čtvrtek 18.00 hod. v kapli na děkanství
Pátek 18.00 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.

Cestovní agentura, M-tour

Náměstí ČSA Jaroměř (v přízemí radnice)
nabízí

Řecko, ostrov Kréta, hotel*** s all inclusive

17.6.-24.6.2016, letecky z Prahy
cena: 10 780 Kč za osobu, cena za dítě do 13 let včetně
7990 Kč

Bulharsko, Primorsko, Penzion bez stravy

07.08-14.08 letecky z Pardubic
cena: 11 950 Kč na osobu
Speciální sleva: Dítě do 15 let včetně zdarma, limitovaný počet míst do vyprodání zásob

Španělsko, Hotel*** s plnou penzí

9.-18.9.2016, autobusem z Hradce Králové
cena: 8 991 Kč za osobu, cena za dítě 2 990 Kč
Dětské ceny platí při doprovodu dvou dospělých osob.
Více nabídek od ck Čedok, Fischer, Eximtours a dalších 60 CK
naleznete v naší CA nebo na tel. 491 812 400, 737 937 015

www.m-tour.eu, facebook: CA M-tour a TIC Jaroměř
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VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU

Ilustrační fotografie – Výtopna Jaroměř za pravidelného provozu

MÍSTO SETKÁNÍ: u rybníka ve Starém Plese
DATUM A ČAS:

MUZEJNÍ NOC

ve výtopně Jaroměř

pátek 20. května 2016 od 18 hodin do půlnoci
PROGRAM

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

prohlídky muzea s průvodcem
ukázkové jízdy lokomotiv
100 let akumulátorové lokomotivy Ringhoffer
rozsvěcení mechanických návěstidel

7. 5. 2016 – 8:00

KAŽDÁ DALŠÍ SEZÓNA JARNÍHO ZAVLAŽOVÁNÍ PŘITAHUJE VÍCE A VÍCE PTÁKŮ.
> Jaké nové druhy budeme moci
pozorovat tentokrát? Opatření provedená
přes zimu jsou cílená na ty nejvzácnější
luční ptáky.
> Přijďte se podívat, jak ptačí park funguje.
> Opeřence můžete obdivovat nejen skrz
supervýkonný dalekohled, ale i přímo
z ruky ornitologů.
> Akce pro malé i velké.

Těší se na Vás průvodci z České společnosti ornitologické.
Kontakt: Břeněk Michálek, josefovskelouky@birdlife.cz, mob.: 734 226 037.

www.vytopnajaromer.cz
Festival muzejních nocí 2016 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.,
s podporou Ministerstva kultury ČR.
Další festivalové akce naleznete na www.muzejninoc.cz

MĚSTO JAROMĚŘ

www.vytopnajaromer.cz

sobota 7. května 2016
zahájení sezony ve výtopně Jaroměř
• jízdami historických motorových vlaků s lokomotivami z let 1959 a 1962
• Jaroměř - Česká Skalice a zpět

8:46

11:43

14:46

Odj.

Jaroměř

Př.

10:03

13:06

8:59

11:57

15:00

↓

Rychnovek

↑

9:53

12:56

15:53

9:20

12:17

15:20

Př.

Česká Skalice

Odj.

9:37

12:40

15:37

Jednosměrné jízdné
Jaroměř

30/30

50/30

50/30

Rychnovek

30/30

50/30

Česká Skalice

70/50

Zpáteční jízdné

16:03

Ve vlacích platí zvláštní tarif Společnosti železniční
výtopna Jaroměř z.s.. Slevy a jízdní výhody jiných
dopravců se neuznávají.
Prodej jízdenek přímo ve vlaku.
Přeprava kočárků a jízdních kol zajištěna.

POZVÁNKY
Místo pro poznání
i zážitek...
Programy aktivní a srozumitelnou formou seznamují s historií a životem
pevnostního města. Kombinují aktivity v učebně a především v prostorách
opevnění, včetně atraktivních podzemních chodeb.

Vojákem v pevnosti
Josefov
Cílová skupina: mateřské školy a 1. stupeň
základních škol (vlastivěda, prvouka)
Délka programu: 1 hodina
Cena: 40 Kč/ žák (doprovod zdarma)
Lokalita: učebna, Bastion I a podzemní
obranný systém
Interaktivní program zaměřený na poznávání
života vojáků v pevnosti umožnuje dětem
vyzkoušet si jednotlivé činnosti formou hry. Důraz je kladen na
základní seznámení s kulturními hodnotami a vytvoření kladného
vztahu k památkám a poznávání historie.

Programy realizujeme
od 1. 5. do 30. 6.
a od 1. 9. do 14. 10.

Ideální pevnostní město Josefov
Cílová skupina: 2. stupeň základní školy
a studenti středních škol (dějepis, ZSV)
Délka programu: 1,5 – 2 hodiny
Cena: 90 Kč/ žák (doprovod zdarma)
Lokalita: učebna, Bastion I a podzemní
obranný systém
Strategická hra přiblíží studentům
funkce pevnosti. Studenti odhalí dějinné
souvislosti vzniku ideálního pevnostního
města a jeho fungování na bázi vzájemné
spolupráce všech složek obyvatel.

Minimální počet žáků je 12. Skupina nad 30 žáků
se rozdělí na dvě skupiny. Maximální počet všech
žáků při programu je 50.
Délka programu závisí na počtu dětí a také na
jejich spolupráci a šikovnosti. Doporučujeme
vyhradit si více času (např. kvůli toaletám, nákupu
suvenýrů atd.)

Jak objednat výukové
programy
Všechny programy lze po předchozí domluvě
uzpůsobit dle Vašich požadavků. Aktuální informace
k jednotlivým programům zjistíte na webových
stránkách a dalších kontaktech.

Adresa:
MKS Jaroměř
Středisko Pevnost Josefov
Okružní 34
551 02 Jaroměř – Josefov

Tel.: +420 491 812 343
Tel.:+420 775 976 499
info@pevnostjosefov.cz
www.pevnostjosefov.cz

Programy lze objednat telefonicky, emailem
nebo přes formulář na webových stránkách
www.pevnostjosefov.cz.
Objednávejte se prosím nejpozději 5 pracovních dní
před vybraným termínem.

