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Návštěva prezidenta republiky, pana Miloše Zemana, dne 16. 2. 2017, která byla součástí rozsáhlé cesty po městech Královéhradeckého kraje. Doprovod mu na pódiu dělal hejtman kraje Jiří Štěpán a místostarosta Jaroměře Jiří Kubina, který setkání
s občany moderoval. Na náměstí se sešli jak prezidentovi odpůrci, tak jeho příznivci.
foto: V. Oliva, J. Polák, T. Vojtíšek
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Vážení čtenáři,
dnes bych ráda věnovala pár slov přispěvatelům a čtenářům Jaroměřského a josefovského
Zpravodaje. Protože se dnes a denně setkávám
s různými reakcemi na to, jakým stylem je psán
Zpravodaj, rozhodla jsem se k tomu osobně
vyjádřit.
Slyším různé názory. Od těch dobrých, přes
průměrné, až po velice špatné a někdy dokonce
i vulgární. Nejvíce však slýchám názory, že se
jedná o školní časopis a že úroveň článků není
taková, jakou byste si přáli a představovali.
Ohledně školních příspěvků si myslím, že je vždy
dobré být informován o tom, co se ve školách
děje. Tyto články se přeci dotýkají každého z nás.
Jen si uvědomte, kolik z Vás má děti, neteře, synovce, vnuky nebo vnučky ve školách? Proto si
myslím, že není zapotřebí takové články nazývat
zbytečnými.
Co se týče naplněnosti a kvality Zpravodaje –
samozřejmě i já si uvědomuji, že není taková,
jakou bych si sama představovala. Je to především dáno i frekvencí, jakou se Zpravodaj vydává. Většinou když dokončím jedno číslo, můžu
hned pracovat na dalším, což mi nedává takový
prostor realizovat se tak, jak bych možná chtěla.
To vše mám v plánu do budoucna změnit, ale
bylo by bláhové se domnívat, že toho dosáhnu
přes noc.
Co se týče našich přispěvatelů, chtěla bych je
požádat o dodržování termínů uzávěrek a především, a to je velmi důležité, o zasílání článků,
které budou mít maximálně 40 řádků. Pokud
bude článek tuto normu přesahovat, bude velmi pravděpodobné, že budu nucena tyto články
zkrátit. Pokud budete vědět o akci, která se koná
kolem uzávěrky, a vy nestihnete článek zaslat
včas, stačí mě kontaktovat, abych počítala s potřebným místem. Vše je o domluvě.
Na závěr chci říct, že Zpravodaj vytváří jeden
člověk, není nás tu pět, jak se někteří mylně domnívají. Graficky zpracovat, zasadit a udělat korekturu článku je tak někdy náročnější, než by
se mohlo zdát. Mnohdy se tak stane, že některou chybu či překlep přehlédnu – a to i ve svých
článcích. Samozřejmě se snažím dělat vše pro to,
aby se takovéto chyby nestávaly, ale „nikdo není
dokonalý“, pokud bych měla použít slova klasika.
Vaše redaktorka
Lucie A. Tykalová
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
tel.: 491 847 162
e-mail: redaktor@jaromer-josefov.cz

Na snímku vidíte nádherný pohled na historické pevnostní město Josefov,
které bylo, spolu se sesterským městem Terezínem, na příkaz císaře Josefa II.,
vybudováno v 80. až 90. letech 18. století.
Původně se město jmenovalo Ples - podle vesnice, která jeho stavbě podlehla.
Na Josefov bylo na počest jeho zakladatele přejmenováno roku 1793. V roce
1971 byl prohlášen Městskou památkovou rezervací.
Foto: Adam Bečák
www.facebook.com/
jaromersky.a.josefovsky.zpravodaj
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ZPRÁVY Z M ĚSTSK ÉH O Ú Ř A D U
U po zo r ně n í n a v ý mě n u řidi čských pr ůkazů
V letošním roce 2017 končí platnost velkému množství řidičských průkazů vydaných v roce 2007.
Datum, do kdy Vám řidičský průkaz platí, najdete
na jeho přední straně v kolonce 4b (viz obrázek).

Kdy mi bude vydán nový ŘP?
Nový řidičský průkaz bude vydán do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání
žádosti.
Kolik mě bude výměna stát?
Výměna řidičského průkazu v případě uplynutí jeho
platnosti se provádí bezplatně, vyjma vydání ŘP ve
zrychlené lhůtě do 5 pracovních dnů, kde se hradí
správní poplatek ve výši 500,- Kč.

Kde si mohu vyměnit ŘP?
Výměna řidičských průkazů probíhá na odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu
v Jaroměři, v 1. patře budovy Pošty, náměstí ČSA
18.
Co vzít s sebou?
• platný doklad totožnosti
• průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
• řidičský průkaz, který podléhá výměně

Kdy lze provést výměnu?
Výměnu lze provést již 3 měsíce před skončením
platnosti řidičského průkazu (podání žádosti dříve
by bylo zpoplatněno).
V případě, že o vydání nového řidičského průkazu
nepožádáte včas a budete řídit i po uplynutí jeho
platnosti, vystavujete se riziku pokuty za řízení bez
platného řidičského průkazu. Za tento přestupek
hrozí řidiči pokuta na místě do 2 000 Kč,- v případě
správního řízení až 2 500,- Kč.
Odbor dopravy a silničního hospodářství

M ě s t o Ja r o mě ř v y h la š u je výběr ové ř í zení
Na pozici referent státní správy: kurátor pro děti
a mládež na oddělení sociálně právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Jaroměř.
Předpokládaný nástup do zaměstnání: nejdříve od
15.05.2017. Doba trvání pracovního poměru: plný
pracovní úvazek, doba určitá – zástup za MD a RD
(maximálně do 6/2020), tříměsíční zkušební doba.
Platové zařazení: Platová třída č. 10.
Popis pracovní činnosti:
Agenda kurátora pro děti a mládež v obci s rozšířenou působností (dále jen ORP) Jaroměř, řídí se
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších
předpisů a zabývá se:
•
nezletilými dětmi do 15 let věku, které se dopustily činu jinak trestného,
•
mladistvými (15 – 18 let věku), u nichž bylo
zahájeno trestní stíhání nebo kteří se dopustili
přestupku,
•
dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného rázu (záškoláctví, útěky
z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus, prostituce atd.)
Požadujeme:
Předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002

Sb., o úřednících územních samosprávných, celků
v platném znění.
Důležité upozornění:
Přesný čas a místo konání výběrového řízení (ústní
kolo) bude sdělen telefonicky nejméně 5 dní předem a následně písemně všem uchazečům.
Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději
do 03.03.2017 na adresu: Městský úřad Jaroměř,
k rukám tajemnice Ing. Michaely Skovajsové, nám.
Československé armády 16, 551 01 Jaroměř.
Podrobné informace a náležitosti k přihlášení
se do výběrového řízení naleznete na stránkách
města.

U ni fi kace
Upozorňujeme občany, že v letošním roce bude
prováděna unifikace celé Jaroměře.
Dojde k částečnému omezení dopravy. Prosíme občany o shovívavost a dodržování přechodné úpravy provozu na komunikacích z důvodu bezpečnosti
a plynulosti provozu.
Zahájení výkopových prací bude během měsíce
března 2017, které se bude týkat oblasti Na Valech
v Jaroměři.
Odbor dopravy a silničního hospodářství
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ŠKOLY A ŠKO LSK Á ZA Ř Í ZEN Í
Z á k l a d n í š ko la Na Os tr ově

Zákl adní škol a Boženy N ěm cov é

Moje první vysvědčení.

Lyžařský kurz Velké Boženy.

30. leden

V lednu letošního roku se 55 žáků 7. a 8. ročníků
zúčastnilo lyžařského výcviku v Janově nad Nisou
v hotelu Semerink.
Pokud si člověk představí to nejkrásnější zimní
počasí, tak přesně tohle na nás čekalo - spousta
prachového sněhu a slunečné počasí. Letošní novinkou byla přítomnost dvou instruktorů u každého družstva, díky čemuž začátečníci rychle zahodili strach a obavy, pokročilí ještě zdokonalili svou
techniku, ale hlavně všichni si to náramně užili.
Během odpoledních aktivit si žáci vyzkoušeli pohyb
na sněžnicích, otestovali klu-ski a také vyhledávali
spolužáky zasypané pod sněhem pomocí lavinových
sond. Každý večer nás potom čekaly přednášky, zábavné hry
i diskotéka.
Naše lyžařské
výkony si
můžete
prohlédnout
na
webových
stránkách
školy.

Ležím ve své postýlce a nemůžu usnout. Maminka
i paní učitelka říkaly, že zítra bude můj velký den.
Dostanu svoje první vysvědčení! Trochu nevím, co
to je. Prý se zhodnotí, jak se mi ve škole celého půl
roku dařilo. Asi nějaké potvrzení. No, snažil jsem se
a ve škole mě to i baví. A nejvíc matika. A číst už taky
umím! Tak snad to bude na tom vysvědčení vidět.
Prý to bude velká sláva, mamka i s taťkou se těší,
protože se přijdou podívat. Paní učitelka pozvala
všechny rodiče. Ještě štěstí, že máme tak velkou třídu, jinak by se k nám asi nevešli. Já nevím, jestli se
Mgr. Pavel Řehák
mám taky těšit. Co když se mi vysvědčení nebude
líbit? Co když ho budu mít horší než Kája? To by mě Pojeďte s drobotinou na lyže...
teda štvalo. Ach jo, já snad dnes ani neusnu…
...prima nabídka se neodmítá, a proto jsme neváhali ani na chvíli, když přišla skvělá příležitost vyrazit
31. leden
s dětmi každé ráno na lyže do Ski areálu Radvanice.
Jupííí!!! Měl jsem samé jedničky!!!
Pod vedením zkušených lyžařských instruktorů, kteří se po tři dny věnovali prvňáčkům i dětem ze druhé
Z Deníku malého prvňáčka z „Ostrova“ a třetí třídy, se nejedna začínající jízda měnila v kontrolované sjíždění svahu. Pro někoho úplné lyžařské
začátky, pro jiného zdokonalování svého lyžařského
umu. Pokroky byly vidět ale u každého. A to, že si děti
Z á p i s do 1 . tříd y
tuto lyžařskou školu na horském vzduchu opravdu
Dětský domov, Základní škola speciální užily, potvrzují ony samy. Vyrazily by totiž ihned znovu.
Poděkování
a Praktická škola, Jaroměř
patří celému
lyžařskému
oznamuje, že zápis do 1. třídy a Přípravného stup- týmu pana
ně se koná:
Petišky
(Skipet),
•
6. 4. 2017
který nám
•
15:00 hod. - 16:30 hod.
tuto akci zaštítil s proPřijímáme děti se středním až těžkým mentálním fesionálním
postižením.
přístupem,
ale i s přátelskou
www.zsspecaddjaromer.cz
a pohodoe-mail: gundzova@zsspecaddjaromer.cz
vou atmoTel.: 491 421 784, 491 812 388
sférou na svahu.
Mgr. Ilona Skuhrová
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M at e ř s k á š ko la
V naší školce hravě i zdravě.

vydali i v mrazivém počasí na batůžkový výlet k Josefovu
a tam nasypali hladovým ptáčkům zrní do krmítka.
Letošní zima nám přeje a nadělila tak skvělé podmínky
pro zimní sporty a radovánky. Děti si při každodenních
vycházkách užívají her ve sněhu, koulovaček, stavění
sněhuláků a hlavně oblíbeného bobování a jízdy na lopatkách. V blízkosti školky máme totiž báječné kopečky.
Ty však někteří předškoláci vyměnili v polovině února za
veliké kopce v Olešnici v Orlických horách, kam jsme se
vydali na lyžařský výcvik. Od listopadu jsme absolvovali
též plavecký kurz v Náchodě, odkud si děti přivezly mokré vysvědčení.
Protože právě v tomto útlém věku se utváří a upevňuje
vztah dětí ke sportu a rodiče jej mohou do značné míry
ovlivnit, věříme a pevně doufáme, že právě tyto absolvované akce s naší školkou, mohou být pro ně odrazovým
můstkem pro další sportovní a pohybový rozvoj jejich
dětí.
Přejeme rodičům i všem čtenářům, aby si našli dostatek
času na společné pohybové aktivity se svými dětmi či
blízkými, protože jsou prospěšné nejen pro tělo, ale i pro
vzájemné vztahy. Vždyť ve zdravém těle zdravý duch!

Fakt, že nadváha
či obezita trápí
čtvrtinu českých
dětí, není žádnou
novinkou. Je to
do značné míry
zapříčiněno životním stylem prostředí, v němž vyrůstají a prevencí
je
samozřejmě
zdravý jídelníček
a také dostatek
pohybu. Základy jsou položeny především v rodině, ale
i mateřská škola, ve které dítě tráví značnou část dne,
má svůj podíl na zdravém vývoji dítěte. Pro některé může
být vstup do školky v tomto ohledu významnou změnou
stravovacích návyků, ale i pohybových stereotypů.
Zimní období je obzvláště citlivé na nedostatek vitamínů z čerstvého ovoce a zeleniny, proto se snažíme děti
zapojit do procesu přípravy zdravých jídel. Společně sušíme i odšťavňujeme různé druhy ovoce. Taktéž si děti
Kolektiv MŠ Lužická
připravily ke svačince zdravou pomazánku ze zeleniny,
jako je mrkev, celer, petržel nebo červená řepa. Velkou
zábavou pro ně bylo vymýšlení názvů pro dokončené dílo Zákl adní škol a Josefov
a ochutnávka různých druhů pomazánek. Děti si je samy
mazaly na pečivo a kupodivu i „nejedlíci“ se olizovali až Recitační soutěž a její výsledky.
za ušima. Velkou radost nám dělají také mamky, které
V letošním školse naučily nosit zdravé mňamky při oslavách narozenin.
ním roce jsme
V předškolním věku by děti měly být vedeny k pohybu
mohli opět okunejen formou dětských her, ale i chůzí do přírody a dosit krásu české
statečným pobytem na čerstvém vzduchu. Proto jsme se
i cizí literatury
z úst našich žáků.
G y m n á z i u m Ja r o s lav a Ž áka
Vybraní žáci kouzlili s poezií v ponBobřík informatiky.
dělí 13. 2. 2017.
Prvotní
nervoziDne 1. 2. 2017 se na gymnáziu uskutečnilo ústřední
ta povolila hned
(krajské) kolo Bobříka informatiky kategorie Senior.
s prvními verši.
Zúčastnilo se 27 studentů z celého kraje.
Nejtěžší úkol zbyl
na nás učitele, poněvadž jsme museli mezi výbornými
Výsledky:
studenty vybrat dva nejlepší.
1. Petr Šimůnek, Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ,
Kategorie 6. - 7. ročník, umístění:
Hořice; 220 bodů
2. Petr Kučera, OA Náchod; 212 bodů
1. místo : Renata Karlová,7. A,
3. Matěj Boura, Gymnázium Nový Bydžov; 192 bodů 2. místo: Adéla Drevňáková, 6. B a Eliška Matoušová, 7. A
4. Martin Koutník, Gymnázium Jaroslava Žáka, 3. místo: Lucie Černilovská, 6. B
Jaroměř; 184 bodů
4. místo: Alexandr Svoboda, 6. B a Anežka Panenková, 7. A
5. Vladimír Štěpnička, SŠ a VŠ aplikované kybernetiky
HK; 164 bodů
Kategorie 8. - 9. ročník, umístění:
6. Antonín Říha, VOŠ a SPŠ Jičín; 160 bodů
1. místo: Markéta Felcmanová, 8. B
Hlavními tématy soutěže pro základní i střední školy 2. místo: Jaroslav Mrázek, 8. B
3. místo: Klára Pražienková, 8. A a Petr Valtera, 8. A
byly:
•
algoritmizace a programování
•
porozumění informacím a jejich reprezentacím Žákyně Renata Karlová a Markéta Felcmanová budou
(kódování, jazyk, šifrování), strukturám (grafy, naši školu reprezentovat v okresním kole recitační soutěže v Náchodě.
mapy), procesům
•
řešení problémů (hledání strategií, logika, mateAni první stupeň nezahálel. Soutěže se zúčastnilo celkem
matické základy informatiky)
•
digitální gramotnost, informační technologie v 11 žáků. Porota rozhodla takto:
Na 1. místě se umístil Daniel Bartoš ze 4. B. Na 2.
každodenním životě, technické otázky, společenmístě Natálka Dubnová a Elenka Ryšavá z 5. B. O 3. mísské souvislosti používání technologií
to se podělili Marie Slezáková z 5. B a Filip Richter z 5. A.
Základní kolo soutěže proběhlo na zaregistrovaných ško- Všem recitátorům děkujeme za účast ve školním kole
lách v listopadu. Gratulujeme vítězům a doufáme v hoj- a přejeme další úspěchy v recitaci.
nou účast v dalším ročníku. Více na www.ibobr.cz.
Řípová Daniela

Mgr. Lucie Lojdová a další vyučující českého jazyka
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Z U Š F. A. Š p o r k a
Soutěžní maratón na zuškách začíná - úspěch
hraběcích slavíků.
Šporkovští slavíci se vydali 9. února do oblastního kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek,
které se konalo v Polici nad Metují a zazpívali jako
vždy výborně, krásně čistě, jasně a hlavně s chutí.
Rozárka Brzková získala ve velké konkurenci své
kategorie, kde byla téměř nejmladší zpěvačkou, výborné druhé místo, Eliška Lhotská a Vítek Pilař potom shodně místo první. Jako doprovazeč jsem byl
tentokrát na soutěži s nimi a musím říct, že je radost
poslouchat jejich zpěv a následně i pochvalu od poroty. Ta patří samozřejmě i paní učitelce Kristýně
Brzkové za výborné vedení.
Pondělí 13. února patřilo školnímu kolu ve hře na
kytaru. Tento obor je u nás tradičně hojně zastoupený. Stejně tomu tak bylo i v tomto roce, kdy do školního kola šlo 15 kytaristů, kteří splnili nemalé nároky na délku repertoáru hraného povinně zpaměti.
Konkurence byla tedy značná už v tomto prvním
kole. Po poradě nakonec první místo s postupem
získali: Kamil Kuna, Josef Holas, Martin Šlosárek,
Jonáš Fejt, Martin Hofman, Jáchym Skořepa,
Pavel Fris, Denis Kuna, Tereza Všetečková,
Ondřej Dohnanský, Karolína Anna Tučková, Jakub
Morávek a Andrea Suchánková.

Dne 14. února proběhlo okresní kolo ve hře na
klavír, tentokrát v náchodské ZUŠ. Kategorie hry
na klavír společně s hrou na housle má v našem
okrese trvale jednu z nejvyšších úrovní v celostátním srovnání. A i v této konkurenci naše dvě soutěžící bodovali na výbornou. Tereza Dernerová ze
třídy Jana Lorence získala druhé místo a Kristýna
Emlarová ze třídy Ivany Kubíčkové zaslouženě místo první.
A tentokrát do čtveřice. Ve čtvrtek 16. února se konalo na naší zušce školní kolo ve hře na smyčcové
nástroje. Ve školních kolech dochází vždy k prvnímu „lámání chleba“ – tedy postupů do kol okresních.
Porota nakonec udělila všechna místa s postupem,
protože všichni soutěžící dokázali, že na reprezentování naší školy v okresním kole mají. Ve hře na
violoncello postupují Pavlína Horáčková a Kateřina
Forstová, ve hře na housle Michael Kazmirowski,
Adéla Kopecká, Rozárie Brzková, Magdalena
Kazmirowská a Jáchym Skořepa. Zkrátka jak praví
klasik: „Zřejmě slušnej oddíl.“
Všem patří velké poděkování, protože jen ten, kdo
účast v soutěži mohl zažít na vlastní kůži, ví, jaká je
to dřina a to doslova. Žákům i učitelům přeji dostatek sil, jiskřivou inspiraci a zlomte vaz!
Vlastimil Kovář

SPOLK Y A O RG A N I ZAC E
Č e s ký r y b á řs k ý s v a z, z . s. , M O St ar ý Pl es
Bilancujeme rok 2016.
Naše místní organizace sdružuje
celkem 192 členů,
včetně 22 dětí ve
dvou
kroužcích
(DDM
Josefov
a Velká Jesenice).
Hospodaříme na
revíru Metuje č. 1
a dvou pronajatých
rybnících.
Rok 2016 byl pro nás úspěšný. Zarybňovací plány
jsme splnili na 100%. U kapra většinou z vlastní
produkce. Nebýt predátorů (hlavně vydra a kormorán), byl by rybolov na Metuji ještě úspěšnější.
V tomto roce nebyla žádná otrava vody. Rybářská
stráž nebyla nucena odebrat nikomu povolenku
z důvodu porušení rybářského řádu. V dubnu jsme
zorganizovali závody mládeže, počasí se vydařilo
a ryby ve Velké Jesenici braly. Díky dotaci od MěÚ
Jaroměř měly i děti hodnotné ceny. Letos poprvé

bylo možno udělit první povolenku dětem od 8 let
zdarma.
Z přehledu úlovkovosti našich členů, který zpracoval hospodář, vyplývá že:
•
•
•

naši členové lovili ryby celkem na 19 revírech
ČRS
ulovili celkem 806 kusů ryb, tj. 1 375 kg
v průměru tedy na jednu povolenku ulovili naši
členové 6 kusů ryb o hmotnosti 9,5 kg

Nejúspěšnějším rybářem v loňském roce byl pan
Remeš se 117 kg ryb. Nejúspěšnějším na Metuji
byl pan Faltus s 51 kg ryb.
Noví adepti rybářského cechu jsou vítáni. Spojení
e-mail: faltus.jaroslav@tiscali.cz.
PETRŮV ZDAR všem členům i nečlenům Petrova
cechu, hodně zdraví, pracovních úspěchů a úspěšný rybolov v roce 2017 přeje výbor MO - ČRS Starý
Ples.
Místopředseda, kulturní referent
Ing. Jiří Černý

S v az dů ch o d c ů
Pozvánka.

Program:

Výbor SD MO Jaroměř zve své členy na schůzku,
která se bude konat dne 21. 3. 2017 od 13.00 hod.
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu.

1. Přednáška s besedou o Karlu IV. Přednášející
PhDr. Čestmír Brandejs.
2. Administrativní záležitosti.
3. Různé.
Za výbor SD MO Jaroměř, Kolář Ivan
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SPO RT
W i n t er G la d iato r R a c e
Dne 11. února 2017 se v pevnostním městě Josefov uskutečnil první ze série překážkových závodů
WINTER GLADIATOR RACE. Dovolte mi tímto poděkovat Vám za Vaši podporu!
Organizační tým Sportvisio, z.s.

Josefov byl dobyt!
V sobotu 11. února
2017 se do východočeského Josefova sjelo
1500 bojovníků z celé
republiky, aby se pokusilo dobýt hradby tohoto
historického pevnostního města v prvním
závodě ze série Inov-8
Gladiator Race (zvaný
Triumphalis), kterým byl
WINTER GLADIATOR
RACE. Jednalo se současně i o vůbec první
zimní závod ze série
Gladiator Race, což
přilákalo nejen gladiátory-veterány, ale i nové
„rekruty“.
Co se v mládí naučíš, později jako když najdeš.
Souběžně se tedy konal i dětský KIDS GLADIATOR
Race, ve kterém se více než
120 nejmladších závodníků popasovalo
s více než sedmi překážkami
na trati dlouhé
jeden kilometr.
V
teplotách
kolem nuly se
závodníci probíjeli 20 cm
sněhovou pokrývkou a potýkali se s náročnými zimními podmínkami. Na trase dlouhé přes 7 km čekalo
novodobé gladiátory 27
překážek, které je prověřily nejen po fyzické
stránce, ale i po té psychické. Jestliže u šplhu,
bariéry, ručkování či
třeba multiringu byla
rozhodující spíše fyzická připravenost, pak
v tajuplných stísněných
temných chodbách podzemních kasemat hrála roli spíše psychika.
Slogan „je to v hlavě“
pak platil i pro (již před
závodem mezi závodníky široce diskutovanou)
překážku, která na zim-

ních OCR závodech byla českou premiérou, a sice
přeběh skrze řeku Metuji. Do ledové vody se určitě

nejde snadno, přesto k radosti organizátorů většina
závodníků překážku absolvovala i s vědomím, že je
čekaly ještě další 2 km do cíle. Zážitkovými by se
pak daly označit překážky jako průběh opuštěným
vojenským špitálem, či ledová skluzavka z dlouhého kopce.
Nejrychlejší muž závodu, Pavel Hrdina, učinil
zadost svému jménu, a celou trať absolvoval za
úctyhodných 38 minut 14 vteřin. Nejrychlejší
ženou se stala celosvětově známá šampionka OCR závodů Zuzana Kocumová, která
náročnou zimní trať proběhla za 45 minut 44
vteřin. Celkově se na organizaci závodů podílelo přes 100 organizátorů, a přes zimní počasí
v Josefově závodníky podél trati povzbuzovaly
i stovky diváků.
FAKTA:
Celkový počet závodníků 1336 z toho:
WINTER Gladiator Race: sobota – 1227 (junioři
– 28; juniorky – 7; muži do 40 let - 661; muži nad
40 let - 130; ženy do 40 let - 192; ženy nad 40
let - 32; smíšené páry - 177
KIDS Gladiator Race: 109 (chlapci i dívky
dohromady)
•

•

•

•

•

VÍTĚZOVÉ:
Absolutní vítězka hlavního závodu (5 km/ 20
překážek): Zuzana Kocumová – 0:44:45
Absolutní vítěz hlavního závodu (5 km/ 20 překážek): Pavel Hrdina – 0:38:14
Vítěz KIDS Gladiator Race: (1 km/ 7 překážek):
Souček Ondřej – 0:05:45
text: Ing. Lenka Karalová a Zuzana Wernerová
foto: V. Oliva, K. Vaněk, T. Vojtíšek
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Tr i at l o n On d ře je Pe tiš k y
Mistrovství světa v terénním triatlonu.
V letošním roce
jsem měl poslední možnost
účastnit se triatlonových závodů v kategorii Elite Junior
U19. Částečně
i proto jsem se
rozhodl splnit
si svůj sen a na konci listopadu jsem se zúčastnil
MISTROVSTVÍ SVĚTA v terénním triatlonu konaného v Australských Snowy Mountains.
Plaval se jeden 500 m okruh v horském jezeře
Crackenback. I přesto, že jsem si myslel, že v plavání bude mou nejslabší disciplínou, podařilo se mi
vyplavat na dostřel první skupiny.
V depu jsem zrovna nezazářil, tak jsem se na trať
cyklistiky vydal osamocený, což mi ovšem absolutně vyhovovalo a postupně jsem předjížděl odpadlíky z první skupiny. Trať byla hodně dynamická,
technicky náročná a téměř se na ní nedalo předjíždět. Naštěstí byli všichni závodníci féroví, a když viděli, že se blíží rychlejší cyklista tak dělali vše proto,
aby je mohl bezpečně předjet.
Do druhého depa se mi podařilo dojet na průběžném 6. - 7. místě.
Běžecká trasa byla rozhodně nejzajímavější, jakou

jsem kdy běžel (např. 200 m běh řekou).
Po asi 2 km běhu jsem se dostal na 6. místo, o které mě už nepřipravilo ani 15 sekund v penaltyboxu. A cílovou rovinku už jsem si mohl bezpečně
vychutnat.
Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří mi tento skvělý zážitek pomohli jakkoli realizovat.
Sponzorům - město Jaroměř, PENNY BELTS,
ČECH VZDUCHOTECHNIKA s. r. o., Beas a. s.,
Sokol Jaroměř a Kimberly-Clark, bez kterých
bych si tuto cestu asi nemohl dovolit.
Speciální dík pak patří mému současnému trenérovi, který mě na tento závod připravil. Ovšem nejenom jemu, ale i všem, kteří mě kdy trénovali, ať už
atletiku, plavání nebo se mnou chodili trénovat a pomohli mi vydržet ten nekonečný tréninkový cyklus.
Největší díky pak patří mojí rodině, která mě ve
sportu
vždy
podporovala
a byla mi největší oporou.
Ať už taťkovi,
který se mnou
chodil běhat
nebo mamce,
která se už
dva
měsíce
před odletem starala, abych na nic nezapomněl.
Ondřej Petiška

H C M Jar o mě ř

F l or bal ový od dí l

Týden hokeje.

Florbalisté i ﬂorbalistky budou hrát Play-off!

Náborové akce pod hlavičkou „Týden hokeje“ se
v Jaroměři, dne 26. 1. 2017, zúčastnilo na 80 dětí,
z nichž 64 vyplnilo přihlášku. Akci předcházela informační kampaň na základních a mateřských školách, v dostatečném množství byly distribuovány
letáky a plakáty - o akci bylo též informováno na
webových stránkách klubu. Samotnou organizaci
zabezpečovali dobrovolníci z řad rodičů, funkcionářů a dalších členů klubu. Po registraci účastníků
proběhla prezentace akce Týden hokeje a oddílu
HCM Jaroměř, následovalo převlékání dětí a zábavný program na ledě. Během registrace probíhal
současně ukázkový trénink a zápas v minihokeji.
Náborová akce byla pořadateli vyhodnocena jako
velmi úspěšná.
Ondřej Fajfr

Mužské áčko i družstvo žen si vybojovaly účast
play-off s předstihem před koncem základní části.
Muži se tak v Národní lize vyhnuli zrádnému play-down, ještě než byly odehrány poslední tři zápasy
základní části, a to díky zvládnutí důležitých zápasů
v novém roce. Je tak jistota, že se i pro příští sezonu udrží v našem městě tato celostátní soutěž, která se v Jaroměři hraje jako v jediném městě v kraji
a žádný jiný tým nehraje výše. Ženám se podařilo
zajistit play-off ještě s větším předstihem, protože
posledním celkům tabulky 1. ligy žen se nepodařilo
získat příliš bodů.
Můžeme se tak těšit na porci vyřazovací části soutěže, která se s velkou pravděpodobností odehraje
o víkendu 11. – 12. 3. Pokud se nestane nic neplánovaného, tak muži by měli odehrát 3. zápas čtvrtfinále, které se hraje na tři vítězství, v sobotu 11. 3.
od 16:30. Ženy by měly přijít na řadu s 2. čtvrtfinále
v neděli 12. 3. od 13:00, série se hraje na dva vítězné
zápasy. V ten samý den by přišlo od 16:00 na řadu
i případné 4. čtvrtfinále mužů, pokud by se série nerozhodla již předchozí odpoledne. Potvrzené finální termíny a jména soupeřů se dozvíte na našem
Facebooku „TJ
Sokol Jaroměř
– florbal“ či na
webu
www.
ﬂorbaljaromer.
cz.
Florbalový oddíl TJ
Sokol Jaroměř, Karel
Hašek
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K U LTU R A
Z h i s t o rie Ja r o mě ře
290 let Mariánského sloupu.

Lidem z pobělohorské doby
„Temna“ se stal kostel prostředím, v němž mohli poznávat a vnímat krásy umění. Duchovní se při
kázání obraceli k člověku jazykem,
jemuž lid rozuměl. Kostel byl vždy
místem osvěty a kazatelé lidi informovali o dění v zemi, uměli poradit
prostému člověku s jeho životními
problémy, ale také je kárali za různé prohřešky.
K běžnému životu katolíků patřily
poutě a procesí, obdiv k zázračným obrazům, nebo sochám, kdy
díla byla převážně zasvěcena
Panně Marii v tzv. "mariánském
kultu". Z podstavců a rámů na
nás pohlížely tváře krásných, líbezných Madon s Jezulátky. I Jan
Hus byl jeho vyznavačem a ve
svých kázáních velebil Pannu
Marii. (to jsme si ostatně vloni připomněli 6. července v den
Husova upálení). I naše město
se řadilo k této potřebě. Stavby
Mariánských sloupů i jiných uměleckých výtvorů vznikaly na popud
vzdělanců, šlechty a církve, kdy
umělci přicházeli z blízké ciziny
(Italie, Německo, Francie).
Letos je tomu 290 let, kdy tyrolský
sochař Matyáš Bernard BRAUN
(1684-1738), jeho bratr Dominik
(rovněž sochař a malíř) a snad
i synovec Braunův Antonín, dále
krajan-sochař a řezbář Řehoř
THÉNY (1695-1759), Braunův žák
J. Fr. PACÁK, malíř Daniel RÝDL,
Ital Bartoloměj IWENGS, kameník
mistr Jan ŠMÍDA z Jeřiček a další,
dokončili impozantní dílo našeho
Mariánského sloupu (1723-1727).

Základní kámen byl položen v r.
1721 a k vysvěcení hotového díla
došlo v r. 1727 (při restaurování
v r. 1924 byl nalezen na desce
pod P. Marií letopočet 1724). V 90
letech minulého století byla díla
nahrazena kopiemi, originály jsou
uloženy v lapidáriu v Josefově.
Celý kamenný kolos, vysoký 15,6
m, musel mít podle přání radních,
ale hlavně církevních hodnostářů,
své ideové vyjádření a dostatečný počet svatých. A tak se stalo.
Socha P. Marie stojí na zeměkouli, ruce vztyčené vzhůru k nebesům, syčící had se jí svíjí u nohou. V dolní části jsou na třech
vyčnívajících podstavcích figury
sv. Jana Křtitele s křížem a beránkem u nohou, dále sv. Jakub
a sv. Štěpán. Mezi těmito svatými
jsou na všech stranách tři reliéfy Obětování Ježíše v chrámu, kde
matka podává sv. Šimonovi dítě
v plenkách a sv. Josefa, hluboce
se klanícího. Na jiné straně vidíme Navštívení P. Marie, objímající
Alžbětu Zachariášovu. Na polední
straně je Nanebevzetí, kde se sv.
Marie na oblacích vznáší vzhůru
k andělům. Kolem pyramidy stojí sochy Floriana, Ignáce a Jana
Nepomuckého, který byl dva roky
po vysvěcení (1729) Mariánského
sloupu prohlášen za svatého, což
svědčí o předvídavosti našich
předků. Celé toto úchvatné dílo je
dole obemknuto železným zábradlím na 12 sloupcích s kamennými
koulemi. Statue je opatřena nápisy
s vytesanými ději, například Útěk
do Egypta, Marie s Jezulátkem,
odpočívající pod stromem, Josefa,
opírajícího se o hůl. Nad nimi se
vznáší holubice. Pod třetím nápisem je reliéf sv. Mikuláše.
Duší celého projektu byl význačný jaroměřský měšťan a radní,
lékárník Jan Antonín KHIN, (16631735) znalec a mecenáš umění.
Z nedostatku financí vyhlásil veřejnou sbírku, obstarával dodavatele materiálu, řemeslníky a povozy (hořeničtí a semoničtí sedláci
např. vozili kámen z Jeřic a Jeřiček
u Holic), zednickou práci prováděl
jaroměřský rodák Antonín Alffir, tesařskou Martin Malounský, železo
dodal kramář z Kuksu a někdy
přicházelo i z Prahy. K jeho opracování se přihlásil kovář Müller a
zámečník V. Broulík, o olovo se
postaral kotlář Tobiáš Bleiweiss.
Khin - jako účetní stavby vedl účet-

ní knihu, která vykazuje:
Příjem: 1.315 zlatých, 25 krejcarů
Vydání: 1.321 zlatých, 30
krejcarů
Schodek: 6 zlatých, 5 krejcarů
Braun dostal za svou práci 378
zlatých. Když předával v r. 1727
městu svůj geniální výtvor, svolal
lékárník Khin na náměstí lid a po
schůzi městské rady přednesl za
velké účasti občanů zasvěcený
výklad o stavbě. Následoval děkovný projev primátora města Fr.
V. Bleiweisse a došlo i k úsměvné
slovní přestřelce: "No, vidíte!",
řekl prý Braun, "ta nádhera vás
stála jenom 1 321 zlatých - takový směšný peníz!". Rychtář Fr.
Ondřejc, protože asi znal Braunovu
velkou lásku k penězům, pohotově opáčil: "Svatá pravda. A což
takhle k vašim zlatým připočítat
bohatou jaroměřskou nevěstu,
kterou jste nám odvedl a získal
s ní nemalý peníz?"
Braun se totiž oženil s Marií
Alžbětou z věhlasné jaroměřské rodiny MISSELIUSOVÝCH,
jenž se vyznačovala vzdělaností
i bohatstvím. Po smrti její matky
Anny, vytvořil Braun další mistrovské dílo "Plačící ženu" (1721).
Náhrobkem je rakev, na níž polo
sedí, polo leží ženská postava (zcela určitě její dcera). Je to
ušlechtilá póza truchlící ženy s výrazem lásky a žalu. Toto dílo je
umístěno zkraje vstupu na městský hřbitov.
Není bez zajímavosti, že i Řehoř
Thény, po vzoru svého chytrého
šéfa Brauna, zakotvil v Jaroměři
a oženil se do bohaté rodiny
Andreidesových, s Marií Klárou.
Bohužel mu ale po dvou letech
umírá, on později kupuje dům na
náměstí čp. 55 a podruhé se ožení.
Po různých stěhováních za prací
už dožívá v Jaroměři. To, že stojí
na náměstí takový skvost, můžeme poděkovat našim vzdělancům
z doby před 290 lety, ale především donátoru F. A. Šporkovi,
jenž šel Jaroměři "opět na ruku".
Náš Mariánský sloup patří mezi
vrcholná díla sochařského baroka
a je nejenom chloubou města, ale
celé naší, i světové, kulturní minulosti.text:
text: Zdeněk Hovorka
foto: LAT
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Ro zhovo r s p u b l i c i s t o u J i řím Uhlířem. Seriál na pokr ačování. 5 . č á s t
Pro mě, jako
průkopníka
informatické výchovy
na
středních školách
v ČSR, měly
největší přínos
knihy
JUDr. Jiřího
To m a n a
(1913 1988),
j e d n o h o
z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších českých
informatiků. Jeho velmi podnětné
knihy znamenaly zcela zásadní význam pro informatiku a informatickou výchovu. Vzpomínám, jak jsem
přímo nenasytně je hltal a intenzivně
studoval. Velmi mne obohatily. Byly
promyšlené, prokomponované, zcela přehledné, systematické a velmi
srozumitelné, a hlavně podnětné
pro studium. Velmi mně pomohly
v pedagogické práci a jejich zásady a praktická doporučení, technika
i metodika mne velmi oslovily a zásadně ovlivnily. Byla to hodnotná
díla: Jak studovat a učit se cizím
jazykům (1960), Jak sbírat vědomosti (1961), Organizace a technika duševní práce (1970), Jak zlepšit organizaci a techniku duševní
práce (1984), Jak dobře mluvit (3.
vyd. 1980), Jak zdokonalovat sám
sebe (1980). Iniciativní informace
jsem využíval na naší škole při výuce základům informatiky i při psaní
mých učebních textů Základy informatiky pro středoškoláky (1979,
2. vyd. 1980) a při stylizaci učebnicových kapitol Základy informatiky
a Jak pracovat s informacemi. Učil
jsem své studenty metodám shromažďování, pořádání a využívání
vědeckých, technických i odborných
informací a poznatků a učil je jak racionálně studovat a jak zpracovávat
písemné odborné práce. Připravoval
jsem své žáky nejen na vysokoškolské studium, ale i na celoživotní neustálé sebevzdělávání a učení
se. Jsem spoluautorem celkem 11
vydání celostátních středoškolských
učebnic českého jazyka, speciálně pak právě kapitol o informatice.
Učebnice vydávalo Státní pedagogické nakladatelství v Praze ve vysokých nákladech, dohromady cca přes
650 tisíc výtisků v letech 1980-1992.
Zejména pozdější vysokoškoláci
oceňovali tuto informatickou přípravu pro své studium. Učil jsem žáky
kvalifikovaně se pohybovat v knihovnách, muzeích i archivech a informačních střediscích, umět pracovat
s odbornou literaturou, vyhledávat
ji a správně ji bibliograficky citovat,
k čemuž sloužila později též středoškolská odborná činnost, jejímž jsem
byl průkopníkem už od počátku 60.
let hned po nástupu na Střední lesnickou technickou školu v Trutnově.
Zde jsem se soustavněji informatice věnoval od roku 1971 po zřízení
Základního informačního střediska VTEI na naši škole, za tehdejšího
ředitele školy M. Doležala. Tato významná a důležitá moje učitelská ini-

ciativa je důkladně zdokumentována
v mé Bibliografii lesnického školství na území Československa
v letech 1969-1992, odkazuji také
na pět sborníčků ze školních přehlídek SOČ (1977-1981), zejména poslední z V. přehlídky z dubna 1981,
kde je obsáhlá bibliografie (celkem
51 záznamů). Odkazuji též na svou
vzpomínku „Moje působení češtináře
a dějepisce na Střední lesnické škole
(i LMŠ) v Trutnově 1961-1998“ v jubilejním almanachu Šedesát let lesnického školství v Trutnově 19452005 (strana 61-72), zejména pak
stať Byl jsem průkopníkem informatické výchovy, práce s odbornými informacemi a informačními katalogy.
Propagoval jsem ji na četných odborných seminářích i několika celostátních v Praze, krajských v Hradci
Králové i okresních v Trutnově.
Zpracoval jsem i metodickou příručku Základy informatiky pro středoškoláky, vyšlou od března 1979
v několika vydáních, a i kapitoly
o informatice pro celostátní středoškolské učebnice českého jazyka vydaných SPN v Praze v letech
1980-1992.
Důležitá je též moje spolupráce
češtináře a studentů SLŠ Trutnov
s nejvýznamnější vědeckou institucí - s Československou akademií
věd (ČSAV), konkrétně s Ústavem
pro jazyk český ČSAV (ÚJČ ČSAV)
v Praze. Vždyť jako jediný češtinář na středních školách v České
republice jsem se studenty naší
školy spolupracoval 17 let s touto
vrcholnou vědeckou institucí - s dialektologickým a onomastickým odděleními (1972-1988) na řešení vědeckovýzkumných úkolů. Studenti
obohatili archiv ÚJČ ČSAV v Praze
311 jazykovědnými soupisy lidových
jmen a názvů rostlin a živočichů
(celkem 36 prací), soupisy nářečí,
slangu a zejména soupisy pomístních jmen z katastrů obcí a polesí
z ČR (celkem 275 prací). I v tom je
určitá priorita naší trutnovské lesnické školy. Naposledy jsem vydal
podrobné písemné svědectví o této
velmi úspěšné spolupráci v našem
jubilejním almanachu Padesát let
lesnického školství v Trutnově
1945-1995 na straně 135-137. Dále
odborné zájemce odkazuji na tištěnou mou Bibliografii lesnického
školství na území Československa
v letech 1969-1992, kde na straně
134-136 je takřka 30 záznamů o této
spolupráci. V 70. až 80. letech byla
tato spolupráce středem mediálního
zájmů nejen bohemistů, onomastiků,
jazykovědců, ale i všech celostátních periodik včetně Mladé fronty
i Mladého světa.
Jak jsem spočítal, od roku 1972 do
roku 1988 zpracovali a odevzdali
ÚJČ ČSAV v Praze celkem 275 soupisů pomístních jmen. Mladí lesníci
zjistili desítky a desítky tisíc důležitých dat na základě rozhovorů s pamětníky-informátory i na základě
studia různých map i plánů. Podle
mého střízlivého propočtu tak mladí
studenti-lesníci brigádnicky odpracovali 11 962 hodiny, tj. 282 pracovního

týdne. Tedy asi 5 roků 4 měsíce a 10
pracovních dnů produktivní práce,
kterou bez nároku na odměnu budoucí lesníci-studenti SLŠ Trutnov
věnovali naši republice. Trutnovská
lesnická škola byla jedinou střední školou v České republice, jež se
může vykázat úspěšnou a plodnou
spoluprací s naší vrcholnou vědeckou institucí – s Československou
akademií věd v Praze.
Iniciátor této spolupráce, češtinář Jiří
Uhlíř, spolupracoval s dialektologickým oddělením ÚJČ ČSAV v Praze
už od vysokoškolských studií, (od
roku 1957). Vždyť na VŠP v Praze
jsem zpracoval také soupisovou
diplomovou práci „Lidová jména
a názvy rostlin ze severovýchodní
části Hradeckého kraje (Příspěvek
k botanické dialektologii)“ (1959.
133 stran strojopisu. A4), jejímž vedoucím a konzultantem byl náš profesor PhDr. František Cuřín, DrSc.,
a kterou jsem daroval právě do archivu dialektologického oddělení
ÚJČ ČSAV v Praze. Mimochodem
botanika i zoologie byly můj koníček. Samozřejmě, že jsem výtah
z diplomky publikoval ještě jako vysokoškolák, i další dialektologické
soupisy ve sbornících Hradecký kraj
1958 a 1959. Můj vedoucí diplomky
a konzultant Prof. PhDr. František
Cuřín, DrSc., psal uznale o mé práci i otištěných dialektologických příspěvcích v prestižním bohemistickém časopise „Naše řeč“ v roce
1960 na straně 118-119. Od roku
1957 se datuje moje spolupráce při
různých soupisech a podílel jsem se
na vyplňování nářečních dotazníků
dialektologického oddělení i dotazníků onomastického oddělení pražského ÚJČ ČSAV.
Od roku 1972 jsem také úzce spolupracoval s onomastickým oddělením ÚJČ ČSAV v Praze i s univerzitním profesorem PhDr. Vladimírem
Šmilauerem, DrSc, (1895-1983),
s PhDr. Milanem Harvalíkem,
Ph.D. (* 1970), a brněnským univerzitním profesorem PhDr. Rudolfem
Šrámkem, DrSc. (* 1934), a dalšími
českými dialektology i onomastiky.
Tato spolupráce byla užitečná pro
všechny zainteresované.
Závěrem lze konstatovat, že spolu souvisejí takové činnosti, jako je
shromažďování fakt, různé soupisy,
vytváření informačních, sekundárních a terciárních dokumentů, jež
jsou ve své podstatě bibliografickou,
soupisovou činností. Všemi těmito
fázemi vědecké práce jsem osobně
prošel a vedl k tomu i své studenty
na SLŠ Trutnov. Pokrok jistě nelze
zastavit. Myslím si, že rozvoj informatiky napomáhá moderní bibliografii. Ale vždy na počátku je pracná
excerpce dokumentů. Pouze pak
elektronické a digitální ukládání dat
a jejich znovu vyhledávání, tedy informací, je podstatně rychlejší a flexibilnější. Počítač se však musí předem „nakrmit daty a informacemi“
získanými stejně pracně jako při klasické bibliografické činnosti s výstupem na papírový nosič.
Kresba: akad. malíř Jiří Škopek
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Z cy k l u „D o s u d n e o b jevených památ ek“
Ettrichova vila.
Tato pozapomenutá
památka stojí volně
v továrním areálu
v ulici Na Kameni čp.
27. Jedná se o jednopatrovou vilu v neobarokním a secesním
stylu. Stavba pochází
už z roku 1873, upravena byla v roce 1903, podle návrhu architekta a stavitele Františka Plesnivého.
Počátky textilního a kožedělného průmyslu jsou odjakživa v Jaroměři a blízkém okolí spojeny se jménem továrníka Josefa Ettricha, který byl zakladatelem první české
přádelny juty. Ettrich, který se odjakživa rád obklopoval
luxusem a byl velikým milovníkem umění, investoval nemalé peníze do budov, které by mohl považovat za reprezentativní. Tak vzniklo jeho letní sídlo nejenom v Žirči,
ale také právě tady v Jaroměři Na Kameni.
Původ vily není dodnes znám, chybí veškerá dokumentace a tak se stává neznámým i autor budovy. Dodnes
také není jasné, co bylo původním návrhem architekta
a jaké zásahy F. Plesnivý později udělal.
Uvnitř je vila náročně a velmi nákladně sochařsky zdobená. Velmi patrná je rostlinná dekorace a všude vládne sy-

metrie, která je umocněna tvrdými geometrickými liniemi.
Do patra vede obrovské schodiště prosvětlené nádherným vitrážovým oknem. Jediné, co lehce narušuje a tříští
celkový dojem stavby, je zaoblená veranda s uzavřenou
skleněnou klenbou, která vede do zahrady s bazénkem.
To by mohl být architektonický počin právě zmiňovaného
F. Plesnivého.
Tento malý palác v minulosti uhranul dokonce i Františka
Josefa I., který vilu navštívil 8. července 1880, což dokazuje i pamětní deska ve vstupní hale, která je bezpochyby nejreprezentativnější prosto celé vily. Vila učarovala i našemu českému režisérovi panu Hřebejkovi, který
vilu využil k natáčení některých scén filmu „Musíme si
pomáhat“.
Dnes stojí toto honosné sídlo téměř uprostřed areálu jaroměřské
továrny Juty a.s., která vyrábí široký sortiment produktů pro stavebnictví a zemědělství. Nyní
slouží budova jako administrativní
prostor firmy.

text: LAT
foto: autorský tým Slavné vily
Královéhradeckého kraje

Po zo r u h o d n á k n ih a In g . M i l oše Konečného
Po stopách obchodníků, řemeslníků, hospodských
a rolníků v minulém století i dávnějších dobách ve
Vlkově, v Rasoškách a v Habřině.
Obecní úřad ve Vlkově, v Rasoškách a v Habřině vydal
zajímavou knihu velkého formátu. Je to už druhá publikace 76letého zemědělského inženýra Miloše Konečného
z Vlkova, tentokráte založená na obdivuhodné a časově pracné heuristice. Houževnatý a cílevědomý Miloš
Konečný, jak sám o sobě říká „amatérský historik“, si
opatřoval od 80. let 20. století historické prameny, veřejné i soukromé kroniky, bádal v archivech v matrikách,
zaznamenával osobní výpovědi, svědectví a vzpomínky
pamětníků, kteří svou silnou vůlí se vypracovali ve výrazné osobnosti ve vesnicích Vlkov, Rasošky a Habřina na
Jaroměřsku.
Brožovaná kniha formátu A4 má 204 stran a 267 převážně černobílých fotografií (z toho 10 barevných).
Celobarevnou titulní obálku navrhla Kateřina Sochací,
přepis a grafickou úpravu provedl Ing. Jaromír Ducháč.
Fotoreprodukce autorovy i z osobních archivů pamětníků zhotovili Vladimír Majer, Alena a Radek Nejmanovi.
Publikaci na hlazeném papíru vytiskla Tiskárna Interprint
Roman Kábele, Durychov 1869, Turnov v nákladu 500
výtisků. Snad se dostane na všechny zájemce.
Autor pan Konečný, zapálený člen Genealogické a heraldické společnosti v Praze, vsadil na autentická svědectví
pamětníků. Autorovi se podařilo se sympatickou angažovaností sledovat a pátrat po osudech jednotlivých rodů
včetně toho svého. Podařilo se mu šťastně zkombinovat
zjištěná fakta, data a informace, zkrátka vytvořit nonfikční literaturu faktu s literaturou memoárovou. Postupně
se před námi odvíjejí pozoruhodné osudy, životní události a často strastiplné a bolestivé peripetie živnostníků
i soukromých rolníků a selských rodů postižených krutou svévolí a zrůdností totalitního komunistického režimu
a nelidské pronásledovaní v padesátých letech dvacátého století. Autor tak přibližuje smutné, tristní osudy tzv.
„kulaků = vesnických boháčů“, obětí komunistického tzv.

třídního boje, rodin vystěhovávaných do pohraničí, lidsky ponížených, oloupených, ožebračených komunisty
a zdeptaných.
Velmi cenné, vedle zjištěných informací, jsou též dosud
nikde nepublikované ilustrující obrazové dokumenty, reprodukce písemných archiválií, faksimile z matrik, kronik,
ale i osvědčení, výuční listy, skupinová fota, alba, podobenky, kresby, obrázky a mapky.
Autor se zasloužil o zachování mnoha cenných informací pro budoucí generace o zajímavých individualitách.
Představuje osudy pozoruhodných rolníků, selských
rodů, živnostníků, obchodníků, řezníků, kovářů, holičů,
truhlářů, švadlen, krejčí, hospodských, obuvníků, sedlářů, bednářů, pekařů, písmáků i kronikářů, stavitelů, zahradníků a legionářů.
Zvláštní kapitola pak důkladně mapuje rozvoj chovatelství ve třicátých až padesátých letech 20. století na
Jaroměřsku s množstvím foto portrétů chovatelů prasat,
hovězího dobytka i koní. Na závěr uvádí i některé pamětihodnosti, například hrad Rotemberk a mlýn Podhrad.
M. Konečný skutečně obdivuhodně, jako rodopisec, sleduje osudy jednotlivých rodů i rodin, což je typické pro
tuto Konečného publikaci. Škoda, že na závěr citované
prameny a literatura jsou dosti odbyté a u titulu knihy J.
Duška „Paměti Josefova“ má správně být rok vydání
knihy 1886, chybně vytištěno 1866. Autor knihy podle
závěru zastupitelstva ve Vlkově měl pravdivě uvést, že
Obecní úřad ve Vlkově není vydavatelem, ale jen „že poskytl dotaci“, což pan Konečný uznává. Recenzent může
konstatovat, že autor knihy nese plnou odpovědnost,
že všechna detailní data jsou zcela správná, přesná
a pravdivá. Některé reprodukce snímků nejsou kvalitní,
neboť záleželo i na kvalitě předloh původních fotografií
a také snad některá popisná čísla ve Vlkově nesouhlasí, jak jsem byl autorem upozorněn, což při několikerém přečíslování domů v obci Vlkov je zase omluvitelné
a pochopitelné.
PhDr. Jiří Uhlíř, pátek 10. února 2017
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M ěs t s ká k n ih ov n a Ja r o m ěř
Vážení čtenáři a přátelé Městské knihovny Jaroměř,
první jarní měsíc je měsícem čtenářů. Jste vítáni, ať už přicházíte pro knihu, časopis či jen tak pobesedovat.
Středa 1. března – Hlavní budova – 17:00 – Bratři
Čapkové. Beseda s Patrickem Ungermannem. Bratři
Čapkové nás přesvědčí, že lék na dvacáté století hledali
velmi svědomitě – až je to stálo život.
Pondělí 6. března - Pobočka Zavadilka - 14:00 - Čtení
na Zavadilce. Přijďte si poslechnout úryvek z knížky nebo
povídku. Vybíráme pro Vás z nejlepších knih.
Vyhlašujeme 34. ročník literární soutěže pro žáky základních škol na téma „Můj nejlepší den“. Jak si představujete ideální den? Prožili jste už takový? Soutěž probíhá
od 1. března do 26. května 2017. Práce můžete odevzdat
ve své základní škole nebo v městské knihovně a na jejích pobočkách, a to nejpozději 26. května 2017.
31. března vypukne již sedmnáctá Noc s Andersenem.
Zástupci tříd základních škol, nechť nás do 17. března kontaktují, abychom společně domluvili zábavný
program.

Úterý 7. března - Hlavní budova - 16:00 - Aktiv knihovníků obecních knihoven.
Úterý 14. března - Pobočka Zavadilka – 15:00 – Herní
klub. Máme připravené stolní deskové hry pro malé i velké. Zveme Vás na hráčské odpoledne.
Čtvrtek 16. února - hlavní budova - 15:00 - Herní klub.
Herní klub pořádáme i na hlavní budově v oddělení pro
dospělé. Přijďte si zahrát stolní deskové hry pro všechny
věkové kategorie.
Mimo tyto veřejné akce proběhnou každé úterý a čtvrtek
besedy pro družiny prvních tříd. Pobočka Josefov chystá
první úterý a čtvrtek v březnu 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
Martina Priharová

I NFORM AC E PRO O B Č A N Y
Z e m an v Ja r o mě ři
Konec demokracie - návrat ke starým pořádkům.
Vážení
spoluobčané, chci se
s Vámi podělit o
své pocity z návštěvy
Miloše
Z e m a n a
v Jaroměři, dne
16. 2. 2017. Pro
mnohé z Vás, kteří jste přišli pouze
naslouchat, bude
tento můj příspěvek připadat jako
návrat do starých

„komunistických“ časů.
Při návštěvách našeho města dvou předchozích prezidentů, Václava Havla a Václava Klause, panovala úplně
jiná atmosféra. Všichni jsme mohli projevit své nadšení
- nevoli, emoce, poděkovat - vytknout, podat ruku. S oběma prezidenty jsem si mohl pořídit i foto na památku.
Při této návštěvě bylo velice silně cítit, jak nás Zeman
„spojuje“. Na náměstí jsem přicházel od školy na Ostrově,
společně s dcerami a vnoučaty, právě v okamžiku, kdy
přijížděly limuzíny k radnici. Zrychlil jsem, abych alespoň
nějakými gesty pozdravil hlavu státu. Toto mi bylo ihned
znemožněno nešetrným odstrčením jakýmsi civilistou,
se slovy: „Bude na tribuně“. Následovalo silné držení mé
prázdné ruky až do doby, kdy aktéři zmizeli v útrobách
radnice. Než jsem zaujal s rodinou výhodné místo před
tribunou, byli jsme obestoupeni pro mne neznámými civilisty s kabely v uších. Následovalo poučování: „Nesmíte
házet vajíčka, nesmíte křičet, pískat ani se nijak hlasitě
projevovat“. Pouze mi bylo dovoleno držet v tichosti můj
transparent, na kterém byl obrázek posledního totalitního
prezidenta Gustava Husáka, který měl vyjadřovat, kam
nás svými kroky a jednáním Zeman směřuje. Zpět do
spárů Ruska. Obrázek zmiňovaného prezidenta musel
tehdy povinně viset ve všech třídách škol a na úředních

místech. Díky Bohu, byla tato povinnost zrušena. Na
mnoha místech však stále visí obraz Václava Havla.
Při uvítacích slovech Miloše jsem byl počastován bonmotem: „Vítej, obecní blázne“, což bylo místními občany
přijato s nadšením a ovacemi. Připojil jsem se a vykřikl:
„Ať žije Miloš Zeman". To mi bylo dovoleno, mohl jsem
i tleskat a křičet „hurá“ při jeho vtipných odpovědích.
I když z jedné jsem dostal strach, a to, že nás mrzí, že tu
již není posádka. A tak se bojím, aby nějakým zvacím dopisem nepozval ruskou posádku a nám pak s humorem
neoznámil, že důvodem je zvýšení plodnosti zdejších
žen! Děkuji, ale dlouholetá zkušenost s jejich pobytem,
nás bude trápit ještě dlouhé roky.
Lidé s kabely v uších se chovali jako kovaní estébáci. Nic
si nezapisovali, ale hned konali. Vytrhli mi píšťalku, jako
by to byla střelná zbraň! Co to je za lidi? Komu slouží?
Nikdo se mi nepředstavil. Když jsem chtěl položit dotaz:
„Co říkáte tomu, jak nás „doběhl“ Babiš svými korunovými dluhopisy“, tak mi jen suše konstatovali: "Vy rozhodně
mluvit nebudete!"
Tak toto je demokracie Miloše Zemana. Nám obyčejným
lidem se svým chováním a konáním vysmívá a navozuje atmosféru strachu (viróza, uprchlíci, nerespektování
soudních rozhodnutí, Peroutka, Brady, udělování státních vyznamenání, bezpečnostní prověrky, jeho mluvčí
a třešnička na dortu - Forejt). Od nástupu do jeho funkce
jen samé omezování svobod. Ještě štěstí, že neplatí zákon - zastřel si svého teroristu. To už byste tento článek
nečetli. Dnes jsem zcela jistě přesvědčen, že Zeman
bude znovu kandidovat. Pečlivě tedy zvažte, komu dáte
svůj hlas. Lepších kandidátů na prezidenta, než je ten
současný, bude jistě dost. Věřím, že si nikdo nepřejete,
aby se vrátil rok 1968. Tímto děkuji Policii české republiky a Městské policii Jaroměře za profesionální a nestranný přístup k této akci. Já svůj příspěvek zakončím
vtipem: Víte, co jsou to bílé myši? - Lední medvědi,
kteří přežili komunismus.
Na setkání v lepších časech se těší Váš prezident společnosti za veselejší současnost
Václav Poláček
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O t ev ř en ý d o p is s ta r o s tovi měst a Jar oměř e
Vážený pane starosto,
Vaše odezva na Výzvu ke zrušení jaroměřského koncertu Ortela mě ničím nezklamala. Uvědomuji si, že i když politickou
moc získá člověk se sebelepšími úmysly, často musí činit rozhodnutí, která se jeví buď jako alibistická, hloupá, pokrytecká
nebo přímo amorální, a to jenom proto, aby si podržel vliv alespoň něco ve svém okolí změnit k lepšímu.
Na rozdíl od Vás nemám žádnou moc ani vliv. Nejhoršími dopady mého brojení proti vystoupení p. Hnídka v Městském
divadle v Jaroměři (MD) tudíž mohou být nanejvýš jeho vyšší návštěvnost, skromná manifestace před vchodem do divadla,
urážky a obvinění z fanatismu, v krajním případě i fyzické útoky. Mohu si tedy dovolit psát Vám zcela otevřeně.
Maximum, ve které jsme doufali já a mí signatáři ze strany města Jaroměře, nebyl zákaz vystoupení p. Hnídka na základě výkladu platných právních předpisů, ale z pozice správce veřejného majetku, který si jej nepřeje poskytovat šíření
rasistických a xenofobních nálad a ani jejich náznakům. K tomu, že se tak nestalo, podotknu pouze, že se město Jaroměř
zachovalo v souladu se zákonem, a přesto špatně. Zákon sice bývá chápán jako minimum morálky, v tomto případě však
není ani to.
Že město Jaroměř není pořadatelem tohoto vystoupení, ale pouze pořadatelům divadelní prostory pronajalo, vůbec nic
nemění na skutečnosti, že napomohlo plíživé fašizaci české společnosti. Navíc dalo neonacistům jasně na srozuměnou,
že od 24. února 2017 mají v MD otevřené dveře.
Mgr. Jan Hamerský

Vážený pane Hamerský,
dovoluji si touto formou krátce reagovat na Vaše písemné vyjádření. Musím přiznat, že Vašich několik řádků mě také nijak
nepřekvapilo. Na druhé straně plně respektuji Váš názor a věřím, že stejný přístup mohu očekávat i od Vás.
Za vysoce alibistické, hloupé, pokrytecké, amorální a především maximálně nesvobodné bych považoval zákaz nebo jakýkoliv zásah do konání zmíněného akustického koncertu. Považuji totiž za naprosto nepřijatelné, aby jakýkoliv starosta
rozhodoval a určoval, co v programu městského divadla bude či nebude. Za posledních více než 18 let, kdy působím v zastupitelstvu našeho města, jsem se s ničím takovým nesetkal a věřím, že nesetkám.
Pokud poměřujete otevřenost člověka s mírou jeho případných ztrát nebo následného rizika, potom právě tuto část Vašeho
názoru považuji za veskrze alibistickou, hloupou, pokryteckou a amorální. Na rozdíl od Vás nespojuji otevřenost svých
výroků v návaznosti na možné dopady na vlastní osobu.
Naprosto odmítám Vaši myšlenku o pomoci plíživé fašizaci české společnosti nebo otevření dveří neonacistům. V posledních týdnech jsem hovořil s několika lidmi, kteří navštěvují koncerty Tomáše Ortela. Ani v jednom případě nezaznamenal
nikdo z nich byť náznak čehokoliv, co by se zrůdným fašismem souviselo.
Nejsem fanouškem Tomáše Ortela, žádného z jeho koncertů jsem se nikdy nezúčastnil. Byl to také Váš ultimativní dopis z
konce ledna letošního roku, který mě přivedl k rozhodnutí akustický koncert 24. února navštívit. Jediným důvodem mého
rozhodnutí je vlastní ujištění, zda skutečně hrozí jakékoliv nebezpečí ze strany vystupujících.
Závěrem si dovoluji poznamenat, že patřím k lidem, kteří si nejenom velmi váží, ale také ctí památku všech obětí i přeživších hrdinů boje proti fašistické zvůli. Vážím si jich stejně, jako celé řady výjimečných lidí z řad prvního i třetího československého odboje.
Jiří Klepsa

U po zo r ně n í

Jubi l ant i

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v obci Jaroměř.

Životní jubileum v lednu 2017 oslavili:

Odstávka bude probíhat v těchto ulicích:

Gibiecová Jindřiška
Honsnejman Ladislav
Horáková Marie
Janda Zdeněk
Langpaul Karel
Malá Irča
Novotná Zdenka
Paulusová Květa
Pultarová Tamara
Veselka Josef
Vondráčková Emilie
Wagenknechtová Jiřina
Prokšová Miroslava
Kočvarová Věra

ulice Sladovna
Na Valech
náměstí Československé armády od čp. 18 až k čp. 58
(tz. při vjezdu na náměstí po levé straně náměstí)
•

•

•

Odstávka bude dne 7. 3. 2017 od 8:00 hod. do 16:00 hod.
Skupina ČEZ Vám děkuje za pochopení, pro více informací
volejte zákaznickou linku 840 840 840.

V z po m í ná me
Smutným dnem pro nás zůstává 1. březen, kdy vzpomeneme
na již třicáté výročí úmrtí pana
Milana Stolína z Jaroměře.
Všem, kteří vzpomenou s námi,
děkujeme.
Stále
vzpomínají
manželka
Pavlína, dcera Renata a syn
Milan s rodinami, dále také bratři Václav, Zdeněk a Miroslav
s rodinami.

88 let
88 let
94 let
87 let
85 let
88 let
89 let
85 let
90 let
88 let
86 let
92 let
96 let
87 let (dodatečně za prosinec)

Všem přejeme hodně štěstí a zdraví do života.

Stomatologická pohotovost
04.03. a 05.03.
Stomatologie Jiřištová s.r.o.
Z. Němečka 130, Jaroměř –
Josefov
491 813 485

11.03. a 12.03.
MUDr. Josef Štrégl
Husova 931, Jaroměř
491 812 935
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O ml uva manžel ům Bauer ov ý m

Zázrak jménem kojení.

V č. 4/2017 Jaroměřského a josefovského zpravodaje na straně 10, v článku „Hlasitě se chechtej, na
bídu nereptej“, jsem se dopustil faktické a pravopisné chyby v části věty „pod (doslovným) vedením
Romana a Ludmily Bauerovými z Boučkova loutkového divadla“.
Loutkoherečku a výtvarnici Libuši Bauerovou
z Boučkova loutkového divadla jsem přejmenoval
na Ludmilu. Též příjmení jsem vyskloňoval chybně. Správně mělo být uvedeno „Bauerových“, nikoliv
„Bauerovými“.
Manželům Bauerovým se tímto omlouvám za způsobené chyby. Už se nebudou víckrát opakovat.

Často považujeme těhotenství, porod a kojení za
přirozené a samozřejmé.
Nestačí jen rozhodnutí,
že chce maminka kojit. Je
důležité mít správné informace, pomoc a podporu
rodiny, či okolí.
Kojení je nenahraditelné
a důležité pro normální vývin každého dítěte.
Kojení je víc než jen pití
mateřského mléka, kterým dítě dostává všechny důležité látky (mateřské mléko obsahuje víc než 1200
látek) a buduje se jím vztah mezi matkou a dítětem.
Laktační poradkyně poskytuje pomoc a podporu při
přípravě na kojení, ale i při problémech s kojením.
Pořádají přednášky pro těhotné a vedou i podpůrné
skupinky.
Podpůrné skupinky jsou setkání maminek a jejich miminek, případně i starších dětí. Je to beseda, kde si
maminky sdělují a vyměňují vzájemně zkušenosti za
účasti poradkyně, která dodává správné informace
o kojení.
Podpůrná skupinka začíná:
•
v 9 hodin (trvá asi 60-90minut)
•
vstupné 50Kč
Přihlásit se můžete v MC Na Zámečku osobně nebo
u pani Nedvědové 773930255.
Přijďte se seznámit s jinými maminkami, sdílet zkušenosti s kojením a nosením.
Andrea Nedvědová, poradkyně při kojení

S úctou, Mgr. Jan Hamerský

M al é ohl édnut í
Dne 4. 2. 2017 jsem se po dlouhých letech vrátil do
historické budovy zdejšího divadla, kde jsem se narodil a kde hráli moji rodiče, sestry a nakonec i já. V podání divadelního spolku Vrchlický se hrála derniéra
hry: Ženitba. Vrchličáci, bravo! Díky, byl to nádherný
večer. Jen tak dál!
V tomto divadle má vystoupit jakási skupina Ortel.
Jsem přesvědčen, že by se našlo jiné patřičnější
místo k vystoupení této kapely (koupaliště, Nároďák,
Bastion, Josefov), ale nejlépe někde za hranicemi
města Jaroměře.
Václav Poláček

Dí včí vál ka

Zveme Vás srdečně představení „Dívčí válka“.
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech
divadelních her v České republice. Jeho atraktivnost
se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení.
Kdy: 22. březen, středa
Kam: Městské divadlo Jaroměř
V kolik: 19:00 hod.

D i akon i c e ČCE - Milíč ů v dům
Nabídka Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi Alternativa.
Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům již čtvrtým
rokem poskytuje v Jaroměři a spádových obcích
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Alternativa. Služba je poskytována rodinám s dítětem
či s dětmi, u kterých existují rizika ohrožení zdravého
vývoje, nebo je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé nepříznivé sociální situace, kterou
nedokáží rodiče sami bez pomoci překonat.
Sociálně aktivizační služba poskytuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutické
činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Mezi
tyto činnosti se řadí pomoc při plánování rodinného
rozpočtu, pomoc se získáním vhodného bydlení a zaměstnání, podpora rodičovských kompetencí pečovat

o dítě a vychovávat ho, doprovázení dětí do školy, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, příprava dětí
do školy (pomoc s domácími úkoly a učením, které
děti nezvládají samy). Dále pracovníci poskytují informace, které se týkají vyplňování formulářů, kontaktů
na úřady, lékaře a další. Služba je dobrovolná a dostupná všem bez rozdílu, pracovníci přistupují ke klientům individuálně a diskrétně. Středisko Milíčův dům
poskytuje tyto služby bezplatně.
Služba je poskytována ambulantní formou v Jaroměři
– ulice Havlíčkova 14 a v Josefově – ulice Duškova
79, ale také formou terénní, kdy Vás naše terénní
pracovnice po předešlém kontaktu navštíví ve Vašem
přirozeném prostředí. S jakýmikoliv dotazy se neváhejte obrátit na vedoucí sociálních služeb Mgr. Hanu
Vrbovou, DiS., na telefonním čísle 736 730 921.

Veronika Mášová
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CÍRKVE
H ů s ův sb o r
A léta běží, vážení...
...Vzpomínáte na ten známý cyklus ozývající se
každé ráno v rozhlase? Ano, dnes se nad tím pravděpodobně už jen zasmějeme. Hlavně vlastně my,
pamětníci, kdo jsme tento pořad vnímali, asi ani ne
tak proto, že bychom byli jeho fanoušky, ale jednoduše: vnímali jsme jej, jako vnímáme puštěné rádio,
které do éteru vypouští hudbu i slova zpráv. A že ta
léta běží, je fakt, s nímž lze jen souhlasit. Ten neúprosný čas odměřuje všem spravedlivě. Ačkoliv se
tak často nezdá. Těm malým totiž bývá nekonečnou
věčností, zvláště když se těší na různé svátky či na
prázdniny a pro ty starší uhání čas jako splašený.
A čím jsme starší, tím rychleji je z pondělí najednou
pátek, a sobota s nedělí jako by snad ani nebyla.
Myslím, že mluvím každému z duše. Těšili jsme
se na Vánoce a nemůžeme tomu pomalu ani věřit,
že je tu doba postní. Doba příprav na Velikonoce.
Masopust dal zelenou všem rejům a zábavám, aby
se teď lidé ztišili a zvolna připravovali na největší
křesťanské svátky. Možná jen nad tím mávneme rukou, co je nám do postu, ať si každý dělá, co chce.
Dnes je přece život jiný. Všechno je dovoleno. Tedy
to, co není zakázáno. A půst je jen přežitek. Jenže

ono to tak doslova není. Všechno na světě má totiž svůj pevný řád. Slunce se střídá s nocí a déšť
padá z nebe bez toho, že by mu to někdo nařizoval
či zakazoval. A také půst má v lidském životě svůj
smysl. K nedobrovolnému půstu nás občas dohání
naše zdraví. Nedobrovolný půst může být přeneseně i vnímán tam, kde je třeba hluboko do kapsy.
Ovšem tento půst je něco jiného. Má svůj duchovní
význam a měl by vést k duchovní očistě. Člověk by
měl vstoupit do svého vnitřního já a očišťovat se od
špatných myšlenek. Měl by naslouchat více svému
svědomí, uvědomovat si své špatnosti a snažit se
napravovat, co se dá. Čtyřicet dní půstu to je dostatečný prostor i čas, abychom dobu do Velikonoc
využili k vnitřní očistě a nepromarnili ji. Tak je totiž
i možné prožít Velikonoce jinak, než obvykle jako
jarní svátek s malovanými vajíčky a pomlázkou, ale
u vigilií zmrtvýchvstalého Krista, u hodnot, které
tvořily základ života našich předků, a které jsou zakódovány i v nás, třebaže si to ani neuvědomujeme.
A tak nám všem ať sluníčko prosvítí tyto postní dny,
ať si je jaksepatří užijeme.
Vaše farářka Mgr. Alena Fabiánová

B o h o s l užb y
Církev adventistů sedmého dne
Bohoslužby každou sobotu Na Karlově (u školní jídelny):

Římskokatolická církev
Program:

09.00-10.30 Studium Bible
10.45-11.30 Kázání Božího slova
13.00-14.00 Odpolední program

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

Církev československá husitská Jaroměř
Program:
úterý 9 – 15 hod. úřední den
14:30 hod. biblická hodina
neděle 10 hod. bohoslužba – modlitebna
Více
info
na
husbor777 email.cz

www.husitijaromer.wz.cz,

mail:

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.
Českobratrská církev evangelická
Program:
pondělí
středa
pátek
neděle

14.00 hod. DD Černožice – Nad Písmem
18.15 hod. biblická hodina (sudý týden)
17.00 hod. biblický kroužek pro děti
09.00 hod. bohoslužby Semonice
11.00 hod. bohoslužby Jaroměř

Kontakt: farář Radim Žárský, 604 149 841. Více informací na www.semonice.evangnet.cz

08.00 hod. kaple na děkanství
17.00 hod.
08.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod. kostel sv. Mikuláše
(bohoslužby dle rozpisu na vývěsce)
08.30 hod. kostel sv. Mikuláše
10.15 hod. ve Velichovkách

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

hem

neděle 08.00 hod. Jásenná, kostel sv. Jiří
9.30 hod. Josefov, Nanebevstoupení Páně (běmše dětská školka)
2. neděle v měsíci – dětská rytmická mše
středa 17.00 hod. kaple na faře Duškova 77
pátek 17.00 hod. kaple na faře Duškova 77

První pátek v měsíci je adorace a požehnání.
První neděli v měsíci se koná na Starém Plese v kapli
sv. Huberta mše, v letních měsících vždy od 14. hodiny.
Kontakt: 731 402 211, mail: farnost.josefov@gmail.cz,
www.farnostjosefov.cz.
Možnost křtin, svateb, pohřbu, žehnání, vykropení
domu či auta, příprava na svátosti, aj.
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K A LEN D Á R I U M
1. středa

4. března

5. března

6. března

7. března

Třídní koncert žáků Petra Slezáka
18:00 hod
ZUŠ F. A. Šporka
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka
XV. ročník DIVADELNÍHO PLESU
20:00 hod.
Sál Důstojnické besedy
Pořadatel: MKS

Večer pro dobrou věc
19:00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořadatel: David Novotný
18. března

Kinoklub - Hledá se Dory
15:00 hod
Městské divadlo - Velký sál
Pořadatel: MKS
Smyčcové kvarteto University Hrade Králové
19:00 hod.
Městské divadlo – Malý sál
Pořadatel: MKS

Šibřinky
20:00 hod.
sál Důstojnické besedy v Josefově
Pořadatel: TJ Sokol Jaroměř

19. března

21. březen

Pražské kytarové kvarteto
19:00 hod.
Městské divadlo – Malý sál
Pořadatel: MKS

22. března

Dívčí válka
19:00 hod.
Městské divadlo – velký sál
Pořadatel: Pragokoncert
Předváděčka dramaťáku
18:00 hod.
Koncertní sál školy
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

24. března

AC/DC Czech revival & Nirvana revival
Nároďák
Pořadatel: Nároďák
13. března

Jarní koncert
18:00 hod.
Koncertní sál školy
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

14. března

Kinoklub – Bezva ženská na krku
19:00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořadatel: MKS

15. března

17. března

Krásný koncert
18:00 hod.
Koncertní sál školy
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

Křesadlo
13:30 a 15:00 hod.
Boučkovo loutkové divadlo
Pořadatel: BOĎI Jaroměř
Kondomedie
19:00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořadatel: MKS

Terapie
19:00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořadatel: MKS
ČANKIŠOU
Bastion No. 35
Pořadatel: Bastion No. 35

Josefovský KLÍČ
10:00 hod.
PDA v Josefově
Pořadatel: DDM Klíč
5. Master I+H cup VOŠS Hořice
Nároďák
Pořadatel: Nároďák

Jistě pane ministře
19:00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořadatel: MKS
Koncert studentek Univerzity Hradec Králové
18:00 hod.
Koncertní sál školy
Pořadatel: ZUŠ F. A. Šporka

11. března

Bastion No. 35
Pořadatel: Bastion No. 35

Za pohádkou pohádka
16:30 hod
Městské divadlo – Suterén
Pořadatel: LD Maminy
Bez obřadu
19:00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořadatel: MKS

25. března

Jana Kratochvílová live & Ovčie Kahnie
Nároďák
Pořadatel: Nároďák

28. března

Kinoklub - Prázdniny v Provence
19:00 hod.
Městské divadlo – Velký sál
Pořadatel: MKS

31. března

Marpo & TroubleGang
Nároďák
Pořadatel: Nároďák

N.V.Ú. + Volant

BOĎI Jaroměř
Loutkářský soubor BOĎI Jaroměř, jeden z nejstarších souborů sídlící ve druhé nejstarší stálé
scéně loutkového divadla u nás, HLEDÁ NOVÉ ČLENY. Postihl nás generační problém, pomozte nám ho vyřešit. Jestli v sobě máte touhu to zkusit, přijďte se podívat, popovídat. Zkoušíme
každý pátek od 18.00 hodin v Boučkově loutkovém divadle. Každý si své místo najde. Potřebujeme jak vodiče, tak mluviče, ale i techniky atd. Nestyďte se a přijďte posílit naše řady.
Telefon na principála Romana Bauera: 777 812 470
Email: bodi@bodi.cz, www.bodi.cz
Těšíme se na Vás.
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I N ZERC E

g

Pronajmu nekuřácký byt 2+1 v 1. poschodí opraveného
domu v Josefově. Informace na tel. 777 008 248.

g

Čištění koberců a čalounění pro domácnosti i firmy. Kompletní úklidový servis. Kvalitně za rozumnou cenu a s dopravou zdrama. Telefon: 603 701 992.

g

Přijmeme obsluhu čerpací stanice v Černožicích n. Labem. Plat od 16.500 Kč. Bližší informace na tel. čísle
495 421 332 nebo 495 421 417.
Pronajmu byt 1+1 Na Zavadilce. Tel.: 491 815 164.

g
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