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V březnu se Naďa Urbánková, známá zpěvačka a herečka, 
vrátila do míst svého mládí. Do Josefova a okolí. Při natáče-
ní dokumentu České televize Neobyčejné životy procházela 
bývalou vojenskou nemocnicí v Josefově a sálem Důstojnické 
besedy, kde vzpomínala na taneční zábavy. Tato velmi milá 
dáma ochotně odpověděla i na několik našich otázek

Ředitelka Mateřské školy Jaroměř, Lužická 321 vyhlašuje
v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
ZÁPIS DĚTÍ  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2011/2012
Žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání budou přijímány

v ředitelně Mateřské školy Jaroměř, Lužická 321 ve dnech

11. 4. – 14. 4. 2011 
podle následujícího rozpisu: pondělí, středa  od 8 do 16 hodin
                 úterý  od 8 do 15 hodin
                 čtvrtek  od 8 do 10 hodin
Žádosti je možno vyzvednout od 15. 3. 2011 na jednotlivých mateř-
ských školách. 
Vyplněné je pak žadatel předá ředitelce Mateřské školy Jaroměř, 
Lužická 321.
Podmínkou zápisu je dovršení 3 let věku dítěte ve školním roce 
2011/2012.
Zákonný zástupce dítěte k zápisu přinese s sebou platný občanský 
průkaz a rodný list dítěte. Cizí státní příslušníci prokáží oprávněnost 
svého pobytu na území ČR dle §20 zákona č. 343/2007 Sb. 
Pokud se rodiče (zákonní zástupci) nemohou z vážných důvodů 
dostavit k zápisu ve stanovených dnech, je nutné náhradní termín 
domluvit co nejdříve přímo s ředitelkou školy, nejdéle do 8. 4. 2011.
Srdečně zveme rodiče a jejich děti k prohlídce prostředí a provozu 
škol, které budou pro Vás otevřeny ve dnech zápisu!!

Miroslava Sůvová 
ředitelka školy

Tel.: 491 812 460

ROZHOVOR S NAĎOU URBÁNKOVOU

Co vás s Jaroměří spojuje? 
Jaroměř, vy říkáte Jaroměř, ale pro mě je důležité místo Josefov. 
Vzhledem k tomu, že jsem nastoupila tady do vojenské nemoc-
nice po ukončení Vyšší zdravotnické školy v Trutnově jako diplo-
movaná ošetřovatelka. Protože jsme bydleli ve Vlkově, umístěn-
ku jsem dostala sem. A byla jsem tady skoro 4 roky. Pracovala 
jsem na interně, na neurologii, pracovaly jsme vlastně všude, 
protože mladé holky, které přišly ze školy, sloužily třeba 48 nebo 
24 hodin, bez pardonu, bez příplatku, za pár šupů. Ale my, mla-
dé holky, jsme tenkrát nepotřebovaly spát. A mě ani nenapadlo 
revoltovat, to tenkrát nebylo zvykem, i když lidi tenkrát neměli 
peníze. Taky ono nebylo ani moc co koupit.
Po službě jsem vždycky sedla na kolo a jela do Vlkova. Na kole 
jsem jezdila dnes a denně, pouze v případě, že jsme měli „osm-
ačtyřicítku“ a hned navazovala další služba, tak tady fungova-
ly takové pokojíčky, kde jsme mohli přespat. Jinak jsem byla 
opravdu vytrénovaná. Hrozně jsem se totiž bála jezdit okolo 
dvou hřbitovů, které jsou mezi Josefovem a Vlkovem. 
Praxe tady mi strašně moc dala. Uvědomíte si, že nemocní lidé 
jsou obvykle upřímní, nemají co skrývat. A sestřička je ta, která 
by měla umět naslouchat a zároveň milým slovem pohladit a 
pomáhat. Laskavé slovo a pohlazení je více než drahý švýcar-
ský lék. A to mi zůstalo dodnes. A vím, že lidem pomůžu, když 
na ně budu hodná a budu jim odpouštět  Jediná cesta k tomu, 
abyste nezešíleli v tomto šíleném světě.
Zahrada byla také nádherně upravená – stromy, voliéra s ptáky 
a třeba také srnečka Maruška. 

Pacienti chodili ven kouřit a srnečka Maruška chodila okolo nich 
a čekala, až dokouří, zašlápnou a žrala ty nedopalky...byla to 
těžká narkomanka, z venku potom šla do kuchyně, kde měla 
připravenou mističku s Becherovkou.
Bývala zdejší nemocnice naplněná?
Vždycky bývalo plno, nejvíce tady samozřejmě byli vojáci, ale 
velmi často i civilové. Nebylo to nijak striktní, když člověk potře-
boval pomoct, tak byl prostě přijat, když bylo místo.

Kdy jste v josefovské nemocnici pracovala?
To bylo v 50. letech. To už je hodně dávno. 
A jestlipak víte, že dole v podzemí byl ještě jeden špitál? Kdyby 
došlo k válce nebo něčemu podobnému, byl v podzemí per-
fektně vybudovaný špitál včetně operačních sálů, laboratoří. 
Nevím, v jakém stavu je to teď, co tady Rusové zanechali. 
A jak na vás působí tyto objekty teď?
Je to tady v dezolátním stavu. Samozřejmě, že kdybych neměla 
namalované oči, tak celou dobu brečím. I když je to úplně jed-
no, protože když zavřu oči, stejně to vidím tak, jak to tady bylo. 
Všechno krásné. Tenhle špitál byl vyhlášený široko daleko díky 
doktorům, ošetřovatelkám, ale i čistotě, nebo výborné kuchyni. 
Myslím si, že jsem tady dostala ten správný základ do života. 
Naše paní vrchní nás strašně pérovala. Neexistovalo, aby byl 
nepořádek. 
Mnohokrát děkujeme za rozhovor!   -red-



R A D N I C Estrana 2 4/2011

Jaroměřský a josefovský
 zpravodaj

č. 4/2011, vychází 1. 4. 2011

registrační číslo: MK ČR E 11964;
vydává:
Město Jaroměř, nám. ČSA 16, Jaroměř, 
IČ: 00272728; DIČ: CZ00272728
náklad: 5400 kusů;
kontakt:
Redakce Jaroměřského a josefovského zpravodaje, nám. ČSA 16,
551 01 Jaroměř,
tel.: 491 847 162/163, fax: 491 810 292,
e-mail: zpravodaj@jaromer-josefov.cz;
toto číslo sestavily:
Ing. Svatava Nováková, Kateřina Bartošová
tisk: Tiskárna V&H Print Hlávko s.r.o;
uzávěrka: 15. v měsíci (změna termínu vyhrazena),
příspěvky: max. 40 řádků;
pozn.: Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost a není 
honorován. Příspěvky nemusejí vyjadřovat názor redakce. Redakce si 
vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravy článků bez konzultace s auto-
ry. Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archív. Texty „po uzávěr-
ce“ neprošly jazykovou korekturou. Nevyžádané rukopisy a fotografie se 
nevracejí.

Upozornění pro obyvatele města Jaroměře
Došlo ve vašem okolí k události, která by měla být zachycena
v kronice města?
Prosíme všechny obyvatele města, členy spolků, občanských 
sdružení a organizací, všechny živnostníky i podnikatele i obchodní 
společnosti. Ve vašem okolí se děje spousta změn, sdělujte zprávy 
ze svého okolí kronikářce města na e-mailovou adresu: kronikar.
jaromer-josefov@seznam.cz, případně na telefonní číslo 732 174 
003.

Věra Sílová, kronikářka města

Vedoucí jaroměřské pobočky České pošty, s.p., pan Nesládek, 
informoval radu města dne 23.2. o novém řešení problémů s doru-
čováním městských tiskovin. Od této chvíle, nebude-li Zpravodaj 
nebo Infoservis doručen, doručovatel bude potrestán (s brigádní-
kem bude rozvázán pracovní poměr, stálým zaměstnancům budou 
uděleny finanční sankce).
Doufáme, že se tedy problémy s doručováním již vyskytovat nebu-
dou, kdyby se ale i nadále objevovaly, kontaktujte, prosím, redakci 
na čísle 491 847 162 nebo emailem na adresu zpravodaj@jaromer-
josefov.cz.

Upozornění

Pozvánka do Josefova
sobota 2. dubna

Zveme jaroměřskou i josefovskou veřejnost na zaháje-
ní turistické sezóny v Josefově. Dopoledne v 11 hodin 
přivítá dudácká kapela návštěvníky na nádvoří První-
ho vojenskohistorického muzea M. Frosta. Odpoledne
ve 13.30 hodin projde městem průvod uniformovaných 
jednotek, aby všechny milovníky vojenské historie
a pevnosti Josefov přivedl do Dolíku. Zde budou svědky 
aktu žehnání kanónů. Následovat bude bojová ukázka 
v režii členů vojenských klubů.

Vybudování nového parkoviště
na Zavadilce dostalo „zelenou“

Rádi bychom tímto v krátkosti informovali nejen obyvatele sídliš-
tě Zavadilka o tom, jak se vyvíjí řešení parkování v této lokalitě.
Ve středu 23.2.2011 v 17 hodin se na Zavadilce v KB-BARU konala 
schůzka s obyvateli sídliště. Řešilo se nově projektované parkoviště
v ulici J. Šímy mezi panelovými domy č.p. 775 a 779 na pozemcích  
parc. č. 1967/16, 1967/17, 1967/35 a 1967/36 v k.ú. Jaroměř (naproti 
štítu domu s pečovatelskou službou). Nově navrhované parkoviště řeší 
40 parkovacích míst, z toho 2 pro tělesně postižené. Diskutovalo se 
mimo jiné i o vhodnosti umístění mezi štíty panelových domů, v nichž je 
v každém podlaží jedno okno obytné místnosti. Vzdálenost parkoviště 
od štítů domů je 4 m, což je v souladu se stavebním zákonem a navíc
v těchto místech dojde k osázení veřejnou zelení. Po hlasování pro 
a proti realizaci tohoto parkoviště však má vedení města jasno: drtivá 
většina všech přítomných se vyjádřila pro výstavbu parkoviště v pláno-
vaném rozsahu 40 parkovacích míst a další kroky nutné ke konečně 
realizaci tedy dostaly i od občanů zelenou! 
Za účast a zájem všem přítomným mnohokrát děkujeme.

Odbor majetku města Město Jaroměř
vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků, v platném znění

výběrové řízení 
na pracovní místo samostatný referent

- dávky zdravotně postiženým občanům,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jaroměř, 

pro území obce s rozšířenou působností Jaroměř.

N a b í z í m e :
•  platové zařazení - 9. platová třída, dle nařízení vlády č. 564/2006 
Sb., v platném znění,
•  plný pracovní úvazek na dobu určitou, po dobu trvání pracovní 
neschopnosti,  možnost nástupu do pracovního poměru bezpro-
středně po výběrovém řízení,
•  zajímavou a odpovědnou práci v příjemném kolektivu, možnost 
seberealizace, vzdělávání a profesní perspektivu.
P o ž a d u j e m e :
•  státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým 
pobytem v ČR, 
•  minimální věk 18 let, 
•  způsobilost k právním úkonům,
•  znalost jednacího jazyka,
•  bezúhonnost, vstřícnost, ochotu k prohlubování kvalifikace, spo-
lehlivost a smysl pro zodpovědnost,
•  kvalifikační předpoklady -  minimální dosažené vzdělání  -  stře-
doškolské s maturitou
•   dosažená odborná způsobilost a praxe v daném oboru ve státní 
správě je předností,
•  znalost práce s PC, osobní iniciativu, schopnost samostatné
i kolektivní práce, dobré komunikační schopnosti, psychickou 
odolnost, časovou flexibilitu a řidičský průkaz skupiny B.
P ř i h l á š k a    m u s í     o b s a h o v a t :
•  jméno, příjmení a titul, 
•  datum a místo narození, 
•  státní příslušnost, místo trvalého pobytu (popř. zasílací adresu), 
číslo telefonu nebo mobilu, E-mail,
•  číslo OP nebo č. dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 
státního občana, 
•  datum a podpis.
K   p ř i h l á š c e    d á l e    n u t n o    d o l o ž i t :
•  strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavad-
ních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týka-
jících se vypisované pracovní pozice,
•  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích 
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem. Pokud takový doklad domovský stát 
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
•  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
•  kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiné-
ho vzdělání. 

Písemnou přihlášku je nutné předložit nejpozději do 11.04.2011 
(výhradně poštou nebo na podatelnu MěÚ) na adresu: Městský 
úřad Jaroměř, k rukám tajemníka ing. Josefa Cejnara, nám. ČSA 
16,  551 33 Jaroměř. 
Obálku označte “konkurz - pracovník - dávky zdravotně postiženým 
občanům - neotvírat”. 
Podrobnější informace:  Mgr. Petra Šilhánová Hajpišlová, vedoucí 
OSVZ, tel. 491 847 260, e-mail:  hajpislova@jaromer-josefov.cz.

Ing. Josef Cejnar
tajemník MěÚ Jaroměř
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Městská knihovna Jaroměř

Domov sv. Josefa Muzeum Magie

Vážení čtenáři a přátelé Městské knihovny
v Jaroměři,

v měsíci dubnu můžete ve vstupních prostorách knihovny vidět soutěžní obrázky z dětské 
výtvarné soutěže „Pozor, braši, v knihovně nám straší“.  I v dubnu mohou žáci základních 
škol stále psát své práce do literární soutěže, která nese stejný název, tedy: “Pozor, braši,
v knihovně nám straší“. 
Pobočka Josefov chystá pro děti ze Smajlíku první dubnové pondělí besedu na téma „Sklá-
dám, skládáš, skládáme – Knižní origami“. 
Městská knihovna v Jaroměři chce podpořit projekt „Čtení pomáhá“, který podporuje rozvoj 
čtenářství a umožňuje dětem a mládeži přímo se podílet na charitativní činnosti. Bohužel
v době redakční uzávěrky ještě nebyly domluveny podrobnosti spolupráce pro veřejné knihov-
ny. Projekt bude spuštěn 8. 4. 2011, více informací naleznete na stránkách projektu www.cteni-
pomaha.cz. Seznamy nominovaných knih budou také k dispozici v jednotlivých odděleních. 

Těšíme se na Vaši návštěvu, 
Vaše knihovna 

Model pevnosti Josefov
V areálu Bastionu IV v Josefově pra-
cujeme nyní na novém modelu pev-
nosti Josefov. Model v měřítku 1:300 
bude mít celkové rozměry 6x6 m
a bude umístěn v prvním patře váleč-
né prachárny Bastionu IV. Autorem 
nápadu je Vladimír Jirouš, který také 
na modelu pracuje. 
Poprvé bude rozpracovaný model 
pevnosti Josefov představen veřej-
nosti 28.5.2011 během doprovodné-
ho programu řezbářského sympozia 
Letokruhy Josefova.

Letokruhy Josefova 
2011

Cílem sympozia je zorganizovat 
setkání 10 výtvarníků za účelem vytvoření autorských děl a také odborná diskuse a předávání 
zkušeností mezi nimi. V průběhu 5 dní vytvoří jednotliví účastníci dřevěné sochy dle volného 
tématu, které budou po dokončení darovány městu Jaroměř, jenž je hlavním partnerem projek-
tu. Součástí této nové kulturní akce bude také řemeslný trh, komentované prohlídky opevnění 
a Galerie Petra Nováka z Jaroměře. Doprovodné akce budou probíhat 28.5.2011.
Bližší informace o dění na Bastionu IV naleznete na stránkách: www.bastion4.cz
Dotazy k sympoziu včetně přihlášek pro trhovce směrujte na: letokruhy.josefova@bastion4.cz

Muzeum magie nabírá na význa-
mu i pro rozvoj cestovního ruchu
Pro novou sezonu 2011 rozšiřuje nabídku:
Zajímá Vás tajemno, kouzla, čáry, magie? 
Informace naleznete v Muzeu magie.
Hledáte odpověď na svůj životní problém? 
Orákulum – magické runy Vám napoví.
Věříte v léčebnou energii Cheopsovy pyrami-
dy? Můžete si prakticky ověřit.
Trápí Vás nemoc, bolest? Pomůže Vám kla-
sická metoda léčitelů - vakuoterapie.
Chcete mít originální suvenýr či dárek?
Láhev vína Tajemné kouzlo v hlavolamu.
Každou první sobotu v měsíci přítomen speci-
alista na léčebnou metodu přikládání baněk. 
(vakuoterapie)
Každou první sobotu v měsíci v 15.00 h. 
zábavný kouzelnický pořad předních mistrů 
magie.
Muzeum magie se otevírá 30. dubna 2011
a v sobotu 7. května je magická show, kterou 
zahájí Miloš Malý z pořadu TV: Talentmania.
Muzeum navíc připravuje pro kouzelníky 
MAGICKOU UNIVERZITU, se semináři špič-
kových mistrů magie. Jde o celostátní akci.
Pro veřejnost byla rozšířena část okultismu
a magie, byla postavena krytá pergola pro 
show a jako exponát byla přivezena stará kla-
sická maringotka, která se musí renovovat.
Muzeum tak dokazuje svoji životaschopnost, 
zvyšující se zájem i význam pro město.
Magická lóže navíc připravuje kouzelnickou 
akci Den plný kouzel u muzea a na koupališti 
na Úpě. J. Zach

Zastavte své kroky
Markéta Škopková, Magister Artis, Jaroměř. 
Její tvorba je rozsáhlá. Volná i užitková kera-
mika, figurální plastiky, zahradní keramika, 
fontány, věnuje se i tvorbě medailí. V Jaromě-
ři zatím její tvorba nebyla využita, a tak nabíd-
la svoje díla pro stálou výstavu jako součást 
Muzea magie v Jaroměři.
Snoubí se zde nejen historie čarování a ma-
gie, ale i výtvarná díla, která se snaží pochopit 
zákonitosti světa, poodhalit skrývající tajem-
ství a navíc je umocňuje. Provokuje k malému 
zastavení a zamyšlení. A to je v dnešní uspě-
chané a komerční době dar.
Na druhé straně pomáhá umocnit i samot-
ný obsah muzea a jeho význam z hledis-
ka samotné historie tajemna, které provází 
lidstvo od samého prvopočátku a jak říká 
Albert Einstein, které stálo i na počátku umění
a vědy.
Muzeum tak sehrává významnou roli nejen
v obohacení citových prožitků, ale i pro rozvoj 
cestovního ruchu města. Jde i o unikát, svým 
druhem jediný v naší republice, kterým se 
město může chlubit. Třeba to i využije.

J. Zach

Podaná ruka
Muzeum magie děkuje Střední ško-
le řemeslné v Jaroměři za pomoc při  
rekonstrukci muzejního exponátu, staré 
maringotky a za zhotovení speciální-
ho exponátu pro ukázku středověkého 
popraviště, kde končily životy čarodějů
a kacířů. Tento sponzorský dar je velkým 
obohacením sbírky.
Děkujeme

Masopustní  ohlédnutí  v  Domově  sv.  Josefa
Veselou tečku za Masopustním obdobím udělali lidovými písněmi a masopustními scénkami 
v sobotu 12.3. odpoledne pěvecký sbor Bel Canto, flétnový soubor Musica per Legni a žáci 
literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy Františka Antonína Šporka z Jaroměře. 
Přinesli tak do největšího střediska Oblastní charity Červený Kostelec, Domova sv. Josefa, 
nemocným roztroušenou sklerózou nejen radost a dobrou náladu, pokladničky s penězi, ale i 
něco navíc v podobě pamlsků od sponzorů.   
Časem masopustu se označuje období od Tří králů do Popeleční středy. V době masopustu se 
na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnici vepřové hody. Maso-
pust byl pro lidi svátkem hodování, během kterého se připravovali na následný půst. Maškarní 
zábava, která probíhala zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý před Popeleční středou, 
byla vyvrcholením masopustu… Tolik říkají kroniky.  Žáci Základní umělecké školy z  Jaroměře 
se snaží tuto tradici dodržovat, každoročně chodí v úterý před Popeleční středou po ulicích 
města s pokladničkami s logem Domova sv. Josefa a vybírají dary na podporu jeho provozu. 
Tentokrát se dětem podařilo vybrat 1436,- Kč, které Domov použije na nákup hygienických 
podložek.  Dětem patří uznání, protože se snaží ve svém volném čase zlepšovat svět kolem 
nás a pomáhají potřebným. Za naše klienty jim upřímně děkujeme!  
V rámci vyhlášení Evropského roku dobrovolnictví chceme seznamovat pravidelně veřejnost
o dobrovolných aktivitách, které se váží k našemu Domovu.
Díky patří i sponzorům, kteří akci podpořili. Jsou to: Pekárna Johnova Josefov, Peko spol.
s r.o. Česká Skalice, Pizzerie Nasavrcký Jaroměř, Řeznictví Uhlíř Jaroměř, ZD Dolany, Cukrár-
na Vilma Dvůr Králové nad Labem.  J. Holcová
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Z dopisů našich čtenářů

Dopisy vyjadřují názory a postoje jejich autorů, nemusí se shodovat s názory redakce.

Souhlasím
V minulém čísle jsem si povšiml článku Jaroslava Zacha, ve kterém si posteskl nad nezájmem 
občanů Jaroměře o Muzeum magie. Inu, nezbývá mi, než s ním naprosto souhlasit. 
V sobotu 15. ledna jsme zahájili v Boučkově loutkovém divadle Výstavu loutek a rodinných 
loutkových divadel. Tato výstava, uspořádaná k výročí 90 let vzniku našeho souboru, se ale 
nesetkala s valným zájmem právě ze strany našich spoluobčanů. Navštívili ji ale lidé napří-
klad ze Rtyně v Podkrkonoší, Železného Brodu, Hradce Králové, Černožic atd. atd. Ti všichni
o výstavě věděli. Jaroměřští, kteří šli náhodou kolem a zavítali, tvrdili, že o výstavě nic nevědí. 
Přitom na propagaci jsme vynaložili poměrně velké úsilí. Plakáty, Zpravodaj, internetové strán-
ky MKS, internetové stránky města Jaroměř, internetové stránky našeho souboru, upoutávka
v Českém rozhlase, reportáž v Českém rozhlase, regionální deníky... Ano, tam všude se člověk 
mohl dozvědět o naší výstavě. Přesto návštěvníků za celý týden, kdy jsme měli otevřeno od 10.00 
do 17.00 hodin, bylo pouhopouhých 301, z čehož kolem 200 bylo dětí z MŠ. I zde je paradoxní, 
že to byly MŠ z větší dálky, než je Knappova... Že to byly i děti z josefovské školy, ze školy Na 
Ostrově. Tečka.
Prostě, je cosi divného v té naší Jaroměři. Nebo, že by to bylo všude?
Ale my nezoufáme. Jsme spokojeni. Jsme spokojeni proto, že kdo opravdu chtěl a měl zájem, na 
výstavu si cestu našel. Čekali jsme zájem bývalých členů, jelikož jich je stále v Jaroměři dost a 
dost. Ale ani oni nenašli cestu.  A udělali chybu.  Bylo zde opravdu na co koukat. Na dvě desítky 
loutkových divadel a divadélek, takřka 150 loutek, dekorace, rekvizity, texty. Stálo to za návštěvu 
a podle návštěvní knihy se to i líbilo. Takže, za deset let, až budeme slavit stovku, to snad bude 
lepší.

RBBauer, principál LS BOĎI Jaroměř

Vážení spoluobčané,
reje masopustních masek utichly a čas nastolil 
40denní postní období před Velikonocemi. Nebýt 
právě těch znovu obživlých lidových tradic, vět-
šinu lidí by ani nenapadlo zamýšlet se nad tím, 
co to vlastně je za období, to postní. Pro mnoho 
ani Velikonoce nejsou vlastně ničím mimořád-
ným, tedy kromě mrskání děvčat pomlázkami 
a malování vajec. Ale pro křesťany jsou nejvý-
znamnějším obdobím v roce. Připomínají stras-
tiplnou cestu toho, kdo přišel každému člověku 
darovat nový život a spásu. Možná právě dnes, 
kdy se počítají škody katastrofy zemětřesení
a následné vlny tsunami v Japonsku na životech, 
na majetku, a není jisté, zda v dohledné době 
nedojde i na jiných místech světa k podobným 
tragédiím. Kdy se spekuluje o datu 21.12.2012 
jako  o možném konci všeho, by se člověk měl 
zamýšlet nad sebou, nad tím, že stačí okamžik 
a všechno může být zcela jiné. Že stačí okamžik 
a už tu nemusí být ani on, ani jeho blízcí. Žije-
me zcela samozřejmě s vědomím, že ráno se 
probudíme a bude světlo. Nepřipouštíme si, že 
to všechno samozřejmé okolo nás může náh-
le pominout a nemusí už nic být. A právě první 
výzva postního období nám velí, abychom se 
zastavili. Jestliže každý den prožíváme v poklusu 
snahy stihnout všechno, pak nemůžeme žádnou 
chvíli svého života prožít z celého svého srdce 
a čas života nám proteče mezi prsty. Ve stáří už 
nic nedoženeme. Nepospíchejme tedy, zastav-
me se nad krásou okolo sebe. Zaposlouchejme 
se do trylkování zpěváčků, obdivujme barevnost 
petrklíčů a sněhobílé hlavičky sněženek a bledu-
lek. A to vnímání krásy okolo sebe k nám bude 
promlouvat hlasem lásky a dobroty. Nedejme se 
však ohlušit a mějme na paměti, že i pokušitel, 
ten samý, který kdysi obalamutil první lidi, k nám 
může přijít se lstí. Pokušení k nám nepřichází
s vyloženým zlem, ale nabízí nám „ovoce vábné 
na pohled“, věci jevící se ušlechtilé. Proto buď-
me též obezřelí, abychom ve víře dobrých věcí 
nenaletěli. Dnešní svět je příliš lstivý a ve snaze 
přijít snadno k majetku nehledí na pravdivost
a poctivost. Proto v obdivování krás okolo sebe 
nezapomeňme též i na svoje peněženky, aby-
chom nepřišli na buben. A v postním období si 
udělejme pořádek ve svém svědomí, abychom 
si odlehčili a mohli na chvíli vzlétnout spolu
s motýly až k nebesům.  
Krásné a pokojné jarní dny nám všem. 

Vaše farářka Mgr.Alena Fabiánová

O rozlučkové síni na hřbitově
v Jaroměři

Tato síň je funkční, ať v létě či v zimních měsí-
cích. Při provedení smuteční výzdoby je zde 
jistě rozloučení na úrovni, tak jako v ostatních 
podobných objektech. Vnitřní prostory jsou zajis-
té schopny dodat smutečnímu obřadu patřičnou 
pietu a důstojnost. Bohužel zvnějšku tato budo-
va působí poněkud zchátrale, což může ovlivnit 
rozhodování o místě konání pohřbu i atmosféru 
samotného pietního aktu. Hlasy občanů po opra-
vě a zkvalitnění těchto prostor zřejmě nepadají 
na správnou půdu, pohřební služby, které síň 
využívají, nemůžou zkvalitnění tohoto druhu 
zajistit. Názor občanů, kteří třeba jen prochá-
zejí kolem budovy ke hrobům svých blízkých, je 
často nazýván ostudou města, která by zajisté 
zasluhovala pozornosti kompetentních osob, a 
když jsou finance na jiné opravy, jistě by se našla 
i část rozpočtu pro tuto síň sloužící veřejnosti.
Za rozlučkovou síň byla sepsána petice, kterou 
podepsalo 55 lidí.               Voňková

Slušnost a demokracie nebo hulvátství a xenofobie? 
Volná diskuze na informačním portálu města Jaroměře v poslední době vypovídá o tom, že 
mnoho zlobou infikovaných občanů si anonymně hojí své mindráky dehonestováním lidí, 
kteří pro svoje postoje a činy pro blaho jiných požívají obecné úcty a autority. Odstrašují-
cím příkladem je příspěvek na volné diskuzi zařazený v 11:04 hodin dne 25.2.2011 hovořící
o tom, že KSČM náchodského regionu bude uctívat svátek práce v Jezbinách. Anonym, jehož 
identita je řadě lidem známa pro jeho chorobnou xenofobii, barvitě líčí, ač je to smyšlené
a nezakládající se na pravdě, jak v Náchodě byli účastníci prvomájové slavnosti vyprovozeny
z města kameny, přičemž vyzývá, aby tomu tak bylo i v Jezbinách. Z pohledu trestního práva jde
o kriminální čin, neboť je zde veřejně propagováno a dokonce podněcováno násilí proti sku-
pině obyvatelů a kdy je vyslovována nenávist proti názorovému proudu, což není ničím jiným, 
než přímým útokem na samu podstatu demokracie, přičemž přestupkový zákon v § 49/1 písm.
e) zakotvuje „Přestupku se dopustí ten, kdo působí jinému újmu pro jeho politické smyšlení, 
členství nebo činnost v politických stranách …“, za což lze uložit pokutu až 5000,-Kč. Podivuji 
se nad tím, že Policie ČR v daném případě nekoná, nezjišťuje a nevezme k trestní odpověd-
nosti pisatele evidentního pobuřování a podněcování k nenávisti. Zřejmě čeká na vyhrocení 
duševní nenávisti do otevřeného násilí. V této souvislosti musím připomenout, že v demokratic-
ké společnosti, kterou bezesporu jsme, musí být chráněna, krom jiného, i svoboda politických 
názorů, což je zajištěno § 179 trestního zákoníku, v němž se praví „Kdo jiného násilím nebo 
pohrůžkou násilí omezuje ve výkonu jeho sdružovacího nebo shromažďovacího práva, bude 
potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“ Realitou je, že zhruba každý sedmý občan sym-
patizuje s hnutím KSČM, od které očekávají úsilí o sociální spravedlnost, což je mně blízké a 
ne všechno, co jsem prožil od jara r. 1968, kdy jsem byl motivován demokratizačním procesem 
tzv. “Pražským jarem“ a do KSČM vstoupil, jsem prožil a dělal rád. Zkrátka bral jsem to tak, 
že žádný sociální systém není a nemůže být absolutně spravedlivým, neboť jej formují, resp.
deformují ctnosti a nectnosti lidí, kteří ten či onen sociální systém aplikují do života. Samozřej-
mě, že jsem nesouhlasil a nesouhlasím, tak jako většina se stalinismem a politickými procesy 
padesátých let, kdy trpěli i sami komunisté, mezi nimi i můj otec, který tvrdě doplatil na odpor 
proti způsobu kolektivizace zemědělství. Listopad 1989 jsem proto uvítal s vizí, že je dán, krom 
jiného, prostor pro demokratizaci uvnitř samotné KSČM, což se naplňuje a KSČM se vzdala 
všech nedemokratických tezí, zejména o diktatuře proletariátu, kdy ideologie KSČM je již čistě 
demokratickou, mající za základní cíl sociální spravedlnost. Ve svém okolí se nesetkávám s 
tím, že by si někdo přál návrat k předlistopadovému období. Samozřejmě, že odsuzuji, tak jako 
řada dalších, vystoupení Semelové v parlamentu když obhajovala některé excesy 50 let. Tak 
jako řadoví členové ODS nemohou za to, že na ministerstvu  ŽP se ve prospěch ODS chys-
tala několika milionová korupce, tak já a řadoví komunisté nemůžeme za to, že Semelová je 
extrémněji orientovaná. Ze života vím, že část lidí je negativně zakřivená a musí se, ač chce-
me nebo nechceme, nějak realizovat. Takto orientovaní by však neměli zneužívat masmedia
a v našem případě informačního portálu města, který má naprosto jiný cíl a smysl, než být 
pomyslnou „zdí nářků“ a hromosvodem, do kterého se vypouští naakumulovaná žluč nenávisti, 
lží, a dehonestace okolí. Tito lidé nechť si zřídí vlastní informační portál, v němž si budou moci 
v plné šíři ulevit od vnitřních zvrácených pudů a slušným, pokorným a pozitivně orientovaným 
lidem dají pokoj a nezaplevelí jim jejich komunikační instrument, který je užitečný pro výmě-
nu informací a inspiraci pozitivních myšlenek nutných ke kreativitě při správě věcí obecných.                                                   

Zastupitel města - JUDr. Harvan Jaroslav
V březnovém jaroměřském zpravodaji byl hezký článek paní farářky Fabiánové. O jaru
a ptáčcích, jak přiletí. Ptáčci, kteří přiletí na sídliště Zavadilka, už neodletí. Na tomto sídlišti 
se celoročně tráví ptactvo 15 - 20 let. Traviči mají několik druhů jedu. Jsou to moc zlí lidé
a jsou všem známí. Paní farářka mi jistě dá za pravdu. Ubližovat nebeskému ptactvu se 
nemá.                 -NN-
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ZŠ Rasošky

ZŠ Josefov Gymnázium
Recitační soutěž

Stalo se dlouholetou tradicí, 
že se děti v naší škole každo-
ročně zúčastňují recitační 
soutěže. Letos se její školní 
kolo konalo v měsíci únoru. 
Po pečlivém výběru pěkných 
básniček předvedli naši mladí 
recitátoři své schopnosti a cit 
pro poezii. Rozhodnout o tom, 
kdo postoupí do okresního 
kola, nebylo nijak jednoduché, 
neboť výkony soutěžících byly 
téměř vyrovnané. Nakonec 
porota vybrala za I. kategorii 
žákyni 2.B Kateřinu Zajíčkovou
a z 5.B Adélu Štverákovou, 
která soutěžila za II. katego-
rii. 2. března proběhlo v aule 
náchodského gymnázia okres-

ní kolo soutěžní přehlídky Dětská scéna. Porota vyslechla 
řadu básní i úryvků prózy od kratších básniček až po složitěj-
ší texty. Sledovala recitaci, řeč a správnou artikulaci, kontakt 
s posluchači, výběr textu a celkový projev. Po krátké poradě 
ocenila výkon Kateřiny Zajíčkové a doporučila ji k postupu do 
krajského kola v Hradci Králové. 
Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalším klání.

Za 1. stupeň S. Břeská

Múzování  2011
Každý rok, v onen den, kdy se napínavý zápas mezi študáctvem
a kantory nachází v poločase, koná se na gymnáziu tradiční akce
s názvem „Múzování“. Jedná se o vystoupení, jak už z názvu patrno, 
múzami políbených žáků naší školy a několika mimoškolních nebo 
mimosoutěžních hostů. 
Letošní múzování začalo vystoupením smyčcového souboru z místní 
ZUŠ. Barokní hudba, jak známo, pro svůj řád a svou logiku uklidňuje 
a tiší duši i mysl. Ačkoliv právě o tohle jistý druh diváků vůbec nestojí, 
ve školní aule zavládl relativně smířlivý klid.
Pak už začala část soutěžní. Program byl opravdu pestrý. Sledovat 
jsme mohli vystoupení mažoretek nebo taneční výkony free dance 
počínaje a břišním tancem konče. Uchu lahodila hra příčné flétny, ozý-
valy se zde zpěv, klasická kytara, klavír či méně častý saxofon nebo 
dokonce pozoun v jazzovém uskupení. Zhlédli jsme také jednu scén-
ku a úplnou novinkou byla recitace vlastní básnické tvorby. Vystupující 
studentce se podle jejích slov třásla kolena i hlas, ale není divu, vždyť 
básně většinou vypovídají o záležitostech niterných a k jejich předčí-
tání takovému množství lidí je zapotřebí pěkné dávky odvahy.
Známou, až pověstnou je už naopak poněkud kontroverzní postava 
dalšího z účinkujících, písničkáře Radka Malého. Jeho zdařilé texty
o aktuálních tématech a o jeho názorech na svět bavily celý sál. Pub-
likum si dokonce vynutilo píseň navíc, již z dřívějška známou sklad-
bu Rejnok. Žádosti bylo vyhověno a Rejnok směle proplouval aulou. 
Po této části se diváci mohli chopit hlasovacích lístků a zvolit podle 
nich to nejlepší číslo. Po dobu sčítání jejich hlasů je tu čas pro vystou-
pení mimosoutěžní. Jedním z nich bylo recesní předvedení básně 
„Ticho“. Následovala prezentace o pravidlech australské karetní hry 
„Dymo“ a ukázka hry v přímém přenosu. Nápad to byl velmi origi-
nální, ale obecenstvo, již poněkud vyčerpané, nevydrželo v průběhu 
hraní hry uhlídat svou pozornost a občas bylo slyšet projevy nevole. 
Program však pokračuje dále. Závěr patřil skupině učitelů, nadšených 
muzikantů a výborných zpěváků. Sklidili zasloužený potlesk a obdiv. 
Ještě trocha napětí při vyhlašování výsledků a poté se všichni mohou 
rozejít do tříd, kde obdrží méně či více nenáviděný list s pololetní kla-
sifikací.
Jsem ráda, že se u nás Múzování pořádá a že se vždy najdou stu-
denti, kteří jsou ochotni přispět svým číslem a obohatit tak program. 
Letos bych ještě chtěla  ocenit publikum. Zvláštní to forma jakéhosi 
organismu. Jeho chování je pozoruhodné, nevyzpytatelné, mnohdy 
velmi nepředpovídatelné a navíc v rukou třímá jakousi sílu. Všechna 
vystoupení se nemusela povést, někteří byli múzou políbeni více, jiné 
múza mohla pro tentokrát trochu odbýt, ale naše publikum bylo sho-
vívavé, přívětivé a dokázalo podpořit ty, kteří to potřebovali. Vytvořilo 
příjemnou atmosféru a využilo tak svou sílu pozitivně, což zdaleka 
nebývá vždycky. Do příštích let Múzování vivat !

Pavlína Havlová
studentka oktávy gymnázia

Základní škola Rasošky získala z fondů Evropské unie příspě-
vek téměř půl milionu korun na 100% vybavení tříd interak-
tivními tabulemi, novou multimediální učebnu včetně nábytku, 
vizualizer a programy, sloužící k výuce. V současné době jsou 
tabule instalovány do tříd, pedagogové se účastní souvisejících 
proškolení, abychom mohli začít využívat tuto techniku. Každý 
vyučující získal v rámci této dotace služební notebook, aby si 
mohl vypracovávat také vlastní přípravy, které poté na interak-
tivní tabuli využije v půlených hodinách. Ty jsou jednou z pod-
mínek získání této dotace. Žáci jsou novinkou, která je zatím 
využívána ve 3. až 5. ročníku, nadšeni. Vyučování je baví, 
hravou metodou je motivuje k lepší pozornosti, soustředění
a výkonnosti. Interaktivní tabule poskytuje vynikající možnosti 
při výuce českého i anglického jazyka, matematiky, prvouky, 
přírodovědy i vlastivědy. Názorně představuje prstřednictvím 
vizualizeru názorné pomůcky i zápisy z jednotlivých probíra-
ných látek. Jsme rádi, že můžeme tuto techniku využívat také 
na naší malotřídní škole.

Mgr. Dana Štěpánová

Mistři Prahy v tanečním klubu STEP Jaroměř
Honza Kočnar a Anežka Knit-
lová spolu začali tančit na 
podzim loňského roku. Během 
pár měsíců se dokázali připra-
vit na první soutěž, Vánoční 
cenu TŠ KROK Hradec Králo-
vé, kde v konkurenci 23 párů 
z jiných tanečních klubů obsa-
dili skvělé 4. místo. A to byl jen 
začátek! Od ledna se do tan-
ce pustili naplno a zúčastnili 
se dalších soutěží, kde si již 
drží příčku nejvyšší. Koncem 
února proběhlo v Kulturním 
domě Ládví Mistrovství Prahy 
DCB 2011. Honza s Anežkou 
jednoznačně zabodovali, a ve 
své kategorii hobby latinsko-
amerických tanců získali titul 

„Mistři Prahy pro rok 2011“! 
V celkovém žebříčku hobby tanečních párů si stále udržují první 
místo a to s velkým bodovým náskokem. Těšíme se na jejich další 
taneční výsledky.
Ale to v Jaroměři zdaleka není vše. Na své první soutěže se na jaře 
chystají i další nadějné páry a nově příchozí ve speciální kategorii E, 
což jsou soutěže pro absolventy tanečních kurzů. Jezdíme i na sou-
těže pro páry registrované v Českém svazu tanečního sportu, kde 
Honza Vaněk s Alenou Cejnarovou úspěšně reprezentují Jaroměř 
ve výkonnostní taneční třídě B.
O TK STEP Jaroměř je tedy v tanečním světě opět slyšet!
TK STEP vede taneční mistrová Jitka Štěpová. Nemohli bychom ale 
fungovat bez záštity Městského kulturního střediska v Jaroměři. 
Trénujeme každý pátek (mimo prázdnin) v Aule Gymnázia v Jaro-
měři, první skupina dětských párů od 15.00 do 16.30, skupina 
dospělých párů „po tanečních“ od 16.30 do 18.30. Jestli máte chuť
a zájem, můžete se přijít podívat a třeba hned začít. 

www.stepjaromer.wz.cz

TK STEP Jaroměř
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Divadlo Blik Cvak uvádí
Krásné je žít

Premiéra: 8.dubna 2011
Od 19 hodin v PDA

Vstupné: 30,- Kč

VELIKONOČNÍ VĚNCE
Pro děti i dospělé
Poplatek: 60,- Kč

V sobotu 16.4.2011 od 14 do 17 hodin.
Pojďte si s Vámi vyrobit vlastní krásný velikonoční věnec.

Materiál je započítán v ceně, můžete si přinést i něco svého.

VELIKONOCE NA ZÁMKU
Hrádek u Nechanic

21.4.2011
Co Vás čeká:

Prohlídka zámeckých interiérů
Historie velikonoc

Velikonoční zvyky a tradice
Cena: 300,- Kč

VELIKONOČNÍ ZÁBAVIČKA
Aquacentrum a kino v Hradci Králové

22.4.2011
Pojeďte si užít prázdninový den s vodou a dobrým filmem.

Cena: 350,- Kč (Děti do 15 let)/400 ,- Kč (ostatní)

Bližší informace na www.ddmklic.cz
Kontakt: Bielicová Kristýna, tel: 603 995 639

ZŠ B. Němcové
Na ZŠ B. Němcové podporujeme

u žáků čtenářství

Že dnes mezi dětmi ubývá náruživých čtenářů a mezi dětskými zájmy 
hrají prim počítačové hry a sledování televize či videa, je zřejmou sku-
tečností. Jaké to má důsledky, poznávají nejen učitelé ve škole – mno-
hé děti mají potíže s vyjadřováním, protože jim chybí slovní zásoba, je 
pro ně obtížné porozumět textu a navázat na jeho obsah, hůře si osvo-
jují  pravopis, protože se málokdy setkávají s psanou podobou slov. 
Na naší základní škole se proto pořádají akce, jejichž cílem je ukázat 
dětem, že čtení jim i přes trochu námahy může přinést nezapomenu-
telné zážitky. Jednou z těchto akcí je Noc s Andersenem, kdy mají 
děti možnost prožít večer plný her, setkání, překvapení, ale především 
společného čtení. Zážitky jsou umocněny tím, že děti v neobvyklém 
prostředí stráví celou noc. Noc s Andersenem si za poslední léta mezi 
našimi dětmi získala  velkou popularitu. Na další akci se už  všichni  
těšíme 1.4. 2011.
Na druhém stupni  jsme pro rozvoj čtenářství zavedli povinně volitelný 
předmět Čtenářská gramotnost. Zde žáci pracují s vybranými texty 
zábavné literatury, učí se nové čtenářské strategie, pracovat s texty, 
rozebírat je, zamýšlet se nad nimi a hlavně jim porozumět.
K rozvoji čtenářských dovedností  přispíváme i  novou multimediální 
knihovnou. Vedle velkého množství knih různých žánrů, které tu mají 
žáci k dispozici, mohou v knihovně  vyhledávat informace na 5  počí-
tačích a  případně si nalezené informace i vytisknout.

NZDM Klub Malého Bobše
a NZDM Centrum Alternativa jsou tu pro TEBE! 

Trápí Tě něco? Rádi Ti pomůžeme.
Chceš si popovídat? Rádi Tě vyslechneme.
Nudíš se? Stav se, určitě něco vymyslíme.
Přijď, jsme tu pro Tebe. 
U nás se můžeš bavit, sportovat, ale taky se naučit spoustu nových 
věcí. Máme tady stolní fotbálek, stolní tenis, šipky, PC a internet, 
hodně stolních her, hudební nástroje…a hlavně prima lidi, kteří se na 
Tebe těší. Zkrátka přijď se podívat! 
Pobyt v klubu je bezplatný (zadarmo) a anonymní (pokud nechceš, 
nemusíš nikomu sdělovat údaje o sobě). Požadujeme jediné – dodržo-
vat pravidla obou klubů.
Chceš vědět, kdy máme otevřeno a na co se můžeš těšit v dubnu? 
Klub Malého Bobše NZDM od 6 do 14 let. Jsme tu od pondělí do 
čtvrtka od 13:00 do 17:00 hodin. V klubu se na Vás těší Ivanka
a Hanka. Na duben si pro Vás připravily mnoho aktivit, např. 5. 4. 
turnaj v kuželkách, 12. 4. filmový klub, 21. 4. malování kraslic.
Centrum Alternativa NZDM ve věku od 15 do 21 let. Jsme tu pro Vás 
od po, út, čt: 14:00 – 18:00, st: 15:00 -  20:00. V klubu se na Vás těší 
Ivča a Monča. Na duben si pro Vás připravily: 8. 4. Romská zábava, 
13. 4. Filmový klub pro SOU a Gymnázium Jaroměř, 20. 4. Malování 
kraslic + velikonoční výzdoba. 
Tradiční pálení čarodějnic s opékáním špekáčků si pro Vás připraví 
kluby společně dne 28. dubna. Těšíme se na Vás.

Za Diakonii ČCE – středisko Milíčův dům
Autor článku: Lucie Novotná 

Kontaktní osoba: Bc Josef Macháček, ředitel organizace, 
milicuv.dum@diakoniecce.cz, 739 244 856

Milíčův dům



ZŠ Na Ostrově

Klub Smajlík

ZUŠ F. A. Šporka
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Nabídka letních táborů
Boučkovo loutkové divadlo připravilo i letos 
letní dětský tábor tentokrát na téma
AMERIKOU KŘÍžEM KRÁžEM

1. – 16. 7. 2011 na Branžeži
cena: 3900,- Kč
informace: RBBauer 777 812 470

PS Pohoda Jaroměř pořádá tábor
ÚDOLÍ DRAKA

17. – 30. 7. 2011 ve Studnici
cena: 3000,- Kč
informace: www.ptomaxim.cz

TJ Sokol Jaroměř pořádá již 43. letní dět-
ský tábor

HRY BEZ HRANIC
6. – 20. 8. 2011

v Miletínských Lázních
cena: 3700,- Kč
informace: Monika Lupínková 603 
981 871

Co dál?
Tuto otázku si kladou každoroč-
ně hlavně žáci devátých ročníků
a jejich rodiče. Protože víme, že není 
vůbec jednoduché v patnácti letech 
učinit závažné rozhodnutí, kam dál 
po základní škole, podáváme jim při 
výběru budoucího povolání více než 
pomocnou ruku. 
Vše začíná už v červnu, když se 
žáky osmých tříd  (tedy budoucími 
deváťáky) jezdíme na Úřad práce 
v Náchodě. Hravé aktivity a úkoly, 
které tam žáci  plní,  jim pomáhají 
lépe poznat sami sebe, uvědomit 
si své zájmy, přednosti, schopnosti
a dovednosti.  
Následně v říjnu pořádáme pro žáky 
a jejich rodiče tradiční schůzku se 

zástupci středních škol a učilišť přímo u nás ve škole. Dále zveme na besedu  pracovnice úřadu 
práce, aby rodičům objasnily nejen aktuální  situaci na trhu práce, ale i možnosti této instituce 
pomoci při rozhodování o budoucím zaměření jejich dětí. Žákům, kteří vůbec netuší, co by v živo-
tě jednou chtěli dělat, totiž nabízí  zdarma testování pomocí tzv. comdi  testů. A my jim umožníme, 
aby toto testování proběhlo v počítačové učebně naší školy. 
Žák, který se na základě těchto informací již částečně orientuje v problematice volby povolání, 
má dále možnost navštívit Prezenční výstavu škol v Královéhradeckém kraji, kde získá ucelený 
přehled o nabídce středních škol v kraji. 
Významným přínosem je i zapojení naší školy do Projektu Krajské hospodářské komory Volba 
povolání, v rámci kterého žáci devátého a osmého ročníku navštěvují strojírenské podniky naše-
ho regionu. 
Aby si žáci mohli učinit lepší  představu o studiu na některé ze středních škol, pořádáme pro ně 
exkurze. Kromě jaroměřské Střední školy řemeslné a Gymnázia také např. do  SPŠ strojírenské 
v Trutnově a Soukromé hotelové školy Bohemia v Chrudimi. Zvlášť posledně jmenovaná žáky 
pro svou atraktivitu velmi zaujala. Kromě ukázek stolování, sommelierství, flambování žabích 
stehýnek to bylo hlavně představení barmanů ve Freestyle. 
 Ve výčtu pomoci našim žákům při výběru budoucího povolání nesmíme zapomínat i na každoden-
ní mravenčí práci všech učitelů, zejména třídního učitele a výchovné poradkyně, kteří s každým 
zájemcem individuálně pracují a konzultují možnosti až do konečné fáze podání přihlášky. 

Naďa Pávová a Jana Doubková
vyučující ZŠ Na Ostrově

Jarní prázdniny
Klub Smajlík o jarních prázdninách nabídl svým 
klientům skutečně pestrý program. Pro děti byl při-
praven Den deskových her, filmový klub, návštěva 
horolezecké stěny v Černožicích. Děti naopak se 
jeden den vydaly do Speciální školy, kde předvedly 
své taneční, recitační i dramatické vystoupení.

Mezinárodní den žen
Klub Smajlík oslavil Mezinárodní den žen hned 
dvakrát. 9. března si připravily děti besídku plnou 
zajímavých vystoupení pro své maminky a 10. 
března navštívily seniory v Domově důchodců
v Černožicích.

Za klub Smajlík
Mgr. Jakub Drbohlav

Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální pre-
vence v Královéhradeckém kraji (http://www.socialniprojekty.
cz). 
Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR 
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.

ZUŠka našla nového 
zahraničního partnera pro 

mezinárodní projekty

Začátkem měsíce března odcestoval 
Kytarový orchestr školy do Základní 
umělecké školy Ladislava Mokrého
v Topol´čanech. Pedagogové jaroměř-
ské ZUŠ Miloš Dvořáček a David Fied-
ler vedli seminář kytarové improvizace 
do kterého zapojili české a slovenské 
žáky. Poté následovala ukázka práce
s kytarovým orchestrem, která byla pro 
tamní kolegy velmi inspirující. Vyvr-
cholením celého setkání byl společný 
koncert v Galerii města za přítomnosti 
primátora a plného sálu posluchačů. 
Před odjezdem nás čekalo přijetí na 
radnici, kde došlo k představení obou 
měst, krajů a škol. Výbornou zprávou 
na závěr je, že se nám podařilo domlu-
vit spolupráci pro tento a příští rok. 
Studenti a učitelé topol´čanské školy 
nás navštíví v listopadu a následující 
rok se pak zapojí do mezinárodního 
projektu, který chceme v roce 2012 
pořádat v Jaroměři. Zda byla právě 
proběhlá akce podpořena z grantu 
Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje se dozvíme v průběhu měsíce 
května.
        Pavel Linha, ředitel školy

„Máme smutek
a zármutek, Masopust 

nám rychle utek!“ 
Masopustní ohlédnutí ve 
Velichovkách a v Domo-

vě sv. Josefa v Žirči 

V sobotu 12. března navštívili žáci
a učitelé z jaroměřské ZUŠ F. A. 
Šporka se svým programem nejprve 
Velichovky a hned potom Domov sv. 
Josefa v Žirči, aby potěšili svým Maso-
pustním vystoupením pacienty a klien-
ty nemocné roztroušenou sklerózou.
Tradičně už v tomto čase děti předá-
vají finanční výtěžek svého masopust-
ního koledování v Jaroměři. Letos se 
pro Domov sv. Josefa podařila vybrat 
částka 1 436,-Kč, za kterou budou 
nakoupeny polohovací podložky pro 
pacienty. Všem dárcům a sponzorům 
mockrát děkujeme! 
Akci každoročně podporují: Pekárna 
Johnova - Josefov ; PEKO spol. s.r.o. 
- Česká Skalice; 
Pizzerie Nasavrcký - Jaroměř; Řeznic-
tví Uhlíř - Jaroměř; ZD Dolany; Cukrár-
na Vilma - Dvůr Králové nad Labem.
Děkujeme!

Jarka Holasová 

T-E-A-M pořádá tábor
NESTŮJ A POJĎ!

31.7. - 13.8. 2011
ve Vítězné Hájemství v Podkrkonoší

cena:   3350,- Kč pro členy,
            3500,- pro nečleny
informace: Roman Jirásek 732 235 654
přehled táborů také na www.jaromer-josefov.cz

Sluníčkový den pro opuštěné děti
a pěstounské rodiny

6.4.2011
Od středoškolských studentů si budete moci 
koupit placku - sluníčko a podpořit tak opuštěné 
děti a náhradní rodiny.
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Tuto stránku pro Vás připravila: Olga Mertlíková

NAVŠTIVTE  MĚSTSKÉ  MUZEUM  V  JAROMĚŘI

JAK  MÁME  OTEVŘENO:
úterý až pátek od 9 do 17 hodin, 
o víkendech od 13 do 17 hodin.

e-mail: muzeum.jaromer@worldonline.cz    http://muzeumjaromer.cz    http://pevnostjosefov.cz

Štětcem a tužkou
Zveme Vás na výstavu, kterou pro Vás připravily děti ze Základní umělecké 
školy F. A. Šporka, Jaroměř a nazvaly Štětcem a tužkou. Výstava bude zahá-
jena ve čtvrtek 7. dubna v 18 hodin. V hudebním programu vystoupí Klarine-
tové kvarteto.  
Obě výstavy potrvají do neděle 1. května 2011.

Výlet do Jaroměře – Josefova a okolí

Další výstavou chceme potěšit nejen sběratele starých pohlednic, ale také 
pamětníky a zájemce o stavební vývoj našeho města. Sběratel Miroslav Ča-
pek vybral ze své sbírky méně známé historické záběry na Jaroměř, Josefov 
a okolní obce. Kouzlu pohlednic podlehl asi před třiceti lety, avšak cílevědomé 
shromažďování nejrůznějších předmětů patřilo k jeho největším koníčkům již 
od dětství. Začal sbírat „Broumovsko“, zabýval se skalními útvary, aby posléze 
svůj zájem rozšířil i na Nové Město nad Metují a Jaroměřsko. Svou výstavu 
nazval příhodně: Výlet do Jaroměře – Josefova a okolí. Zahájení výstavy se 
uskuteční v pátek 8. dubna v 17 hodin. Vystoupí Tereza Šmídová, vítězka sou-
těže Hradecký slavík.

Obchodní dům A. Wenke a syn v Jaroměři
Výstavbě obchodního 
domu předcházel výběr 
projektanta. Stavebník 
Josef Wenke zamítl 
několik projektů míst-
ních stavitelů a rozhodl 
se ke spolupráci s mla-
dým architektem Jose-
fem Gočárem. Teprve až 
jeho třetí návrh uspokojil 
náročného podnikate-
le. Měl zcela konkrétní 
představy o vzhledu
a funkčnosti budoucí-
ho velkoobchodu, které 

nabyl na studijních cestách Evropou. Zde obdivoval moderní obchodní paláce 
a právě takový si přál mít. Vlastní stavbu J. Wenke svěřil zkušenému staviteli 
Josefu Mášovi z Jaroměře. Výstavba trvala jeden rok (1910-1911). 

Kresby Julia Indrucha

V grafickém fondu muzea je uloženo šest 
dřevorytů opatřených podpisem Indruch. 
Kromě stručného hesla v Tomanově slovní-
ku a přehledu významných rodáků vydaných 
J. Uhlířem v prvním svazku sborníku Minu-
lostí Jaroměře jsme o tomto člověku neměli 
žádné informace. Za pomoci paní Věry Voj-
těchové z městského úřadu a dr. Jaroslava 
Čápa z náchodského archivu se podařilo 
dohledat, že Julius Indruch (*1900) působil 
od roku 1934 jako řídící učitel ve Velichov-
kách a potom v České Skalici a Jaroměři. 
Zde bydlel na několika místech a naposledy 
v čp. 23 na náměstí. Od roku 1946 pracoval 
jako pomocný dělník a posléze coby restau-
rátor v podniku Charita Červený Kostelec 
(zestátněné firmě Umělecký závod sochař-
ský, řezbářský, malířský a pozlacovačský. 
Tovární podnik Břetislav Kafka). Zemřel
v Jaroměři v roce 1966. Jeho žena Marie 
byla rovněž učitelkou v Jaroměři a v Dola-
nech. Přivítáme i další informace o působení
J. Indrucha coby učitele i kreslíře. Pokud 
někoho z Vás učil nebo jste jej znali, máte-li 
od něj kresbu, mailujte či zavolejte prosím 
do jaroměřského muzea (491 812 731, 608 
976 498). Děkujeme.

Nezapomeňte přijít do Josefova na zahájení
turistické sezóny v sobotu 2. dubna

(v 11 hodin do vojenského muzea a ve 13 hodin do 
areálu podzemních chodeb).
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Zdroj:  SPOZ

Životní jubileum oslavili Římskokatolická farnost
v Jaroměři

Pondělí –  8:00 hod. v kapli na děkanství
Úterý - 18:00 hod. v kapli na děkanství
Středa – 8:00 hod. v kapli na děkanství
Čtvrtek – 18:00 hod. v kapli na děkanství
Pátek – 18:00 hod. v kostele sv. Mikuláše
Sobota – bohoslužby se konají 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.

Římskokatolická farnost
v Josefově

neděle - pravidelně v 9:30 v kostele
               Nanebevstoupení Páně
středa - v 18:00 v kapli fary v Josefově
pátek -  v 18:00 v kapli fary v Josefově
kontakt: kdykoliv 731 402 211

Českobratrská církev
evangelická

Semonice - Chrám Páně
Pravidelné bohoslužby v 9.00 v neděli
Jaroměř - Milíčův dům
Bohoslužby v 10.30 - druhou a čtvrtou 
neděli v měsíci.

Církev adventistů
sedmého dne

Pravidelné bohoslužby každou sobotu
9,00 – 11,30         14,00 – 15,15

Pravoslavná církev
V pravoslavném chrámu sv. Jiljí

(Josefov – na šancích) se koná každou 
druhou neděli v měsíci pobožnost 

od 9:45 hodin.
Rádi Vás uvítáme! S láskou v Kristu:
Prot. Mgr. M.A.Jareš (605 559 798)

pondělí 15-17 hod   úřední den farářky
úterý  9 – 15 hod.   úřední den
středa  14 hod. bohoslužba Velichovky  
            - sudý týden
  16 hod. klub Jónatan - pro děti
pátek        14 hod.
DD Černožice – Nad Písmem
sobota lichá 10 hod.   dětská bohoslužba
neděle  10 hod.   bohoslužba Husův sbor

Církev československá
husitská Jaroměř

Upozornění 
Nabízíme možnost uložit si urnu svého 
zesnulého v našem kolumbáriu, za popla-
tek 100 Kč ročně. Dohodu je možné uzavřít 
v úřední den, tj. v úterý anebo po tel. dohodě 
s farářkou Mgr. A. Fabiánovou - 737 847 864

Všem přejeme hodně zdraví, klid
a pohodu.

ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátek 

08.00 - 10.00 hod.

4. a 18. duben
16 – 18 hod.

v Husově sboru
Prosíme, aby šatstvo bylo čisté

a uložené v pytlích nebo krabicích
(pro snadnější manipulaci). Děkujeme.

Sběr šatstva

Český červený kříž

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA BOHOSLUŽBYStomatologická pohotovost

Sdružení zdravotně 
postižených

Pašijový týden
21.4. 18 hod. Zelený čtvrtek
  - Pesachová večeře
22.4. 15 hod.  Velký pátek
  - Křížová cesta
23.4. 18 hod. Bílá sobota - Vigilie
24.4. 10 hod. Boží hod velikonoční
 s dětskou velikonoční hrou

Organizace SZP Jaroměř zve své členy
i ostatní občany na připravovaný zájezd do 
Broumova na prohlídku kláštera a zahrad, 
dále do Kudowy Zdrój na prohlídku lázní 
a na tržnici. Zájezd se bude konat  ve čtvr-
tek dne 19.5.2011 - odj. z Josefova v 8.30 
hod,  od Hejzlarů v 8.45 hod, z nám. ČSA 
v 8.50 hod, z Hořenic v 9.00 hod. Program: 
Prohlídka kláštera v 10.00 hod, prohlíd-
ka zahrad v 11.00 hod, oběd 12.30 - 13.00 
hod, odjezd do Kudowy Zdrój ve 14.00 hod. 
Cena zájezdu: 130,- Kč pro nečleny a 120,- 
Kč pro členy SZP. Jídlo si hradí každý sám.

Výbor SZP

Dovolujeme si Vám oznámit, že místní 
skupina Českého červeného kříže změ-
nila počínaje dnem  1.11. 2010 své půso-
biště a nyní můžete její členy zastihnout 
v klubovně PS Za Vodou, nám. TGM 1, 
Josefov (vchod z ulice Komenského, 
objekt bývalého vojenského muzea).

02.04. a 03.04.
MUDr. Marta Marková
Husova 931, Jaroměř

491 815 475

09.04. a 10.04.
MUDr. Erika Uhlířová

Průmyslová 94 Jaroměř
491 812 160

16.04. a 17.04.
MUDr. Josef Štrégl

Husova 931, Jaroměř
491 812 935

23.04. a 24.04.
MUDr. Jaroslav Ožďan

Boženy Němcové 13, Česká Skalice
491 452 789

25.04.
MUDr. Miluše Jiřištová

Z. Němečka 130, Jaroměř – Josefov
491 813 485

30.04.
MUDr. Miluše Jiřištová

Z. Němečka 130, Jaroměř – Josefov
491 813 485

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA
2. ROČNÍK DĚTSKÉ SOUTĚŽE

V POSKYTOVÁNÍ
PRVNÍ POMOCI POD NÁZVEM
NAJDI, OŠETŘI, ZACHRAŇ

Termín soutěže:  21. května 2011
Věková hranice:  8  - 16 let

Počet dětí v družstvu: 4
(možno i smíšená)

Místo konání: Okolí Josefova
Zázemí:  PS Za Vodou Josefov
Náplň soutěže: Řešení modelových situací, 
namaskovaná poranění a jejich ošetření, 
procvičování obvazové techniky, zvládání 
různých situací a kooperace členů týmu.
Termín podání přihlášek do: 30. 4. 2011 
Bližší informace získáte: 
Lucie Macháčková, kontakt: 606 300 086, 
machackova@cck-jr.cz
Soutěž bude probíhat za finanční podpory 
města Jaroměř a MS ČČK Jaroměř.

V neděli 17. dubna 2011 navštívíme v divadle 
představení divadelního souboru Vrchlický 
„Do hrobky tanečním krokem“. Začátek v 19 
hodin. Doprava autobusem: Josefov 18,10 
hod., DPS 18,20 hod., Cihelny 18,35 hod. 
Vstupenky možno objednat u paní Věry Sibe-
rové, tel. 777 981 080.
V úterý 19. dubna 2011 se uskuteční
v klubovně DPS beseda s pracovníkem měst-
ské policie na téma „Bezpečnostní situace ve 
městě“. Začátek v 15,00 hod.

Zve výbor KDS

Klub důchodců - seniorů

Wögrathová Marie 96 let
Hynková Marie  87 let
Vojtěch Jiří  85 let
Kloučková Marta   88 let
Tichá Danuše  87 let
Lebedínský Josef  85 let
Hudík Antonín  88 let
Semerádová Ludmila 85 let
Čapek Jaroslav  91 let
Černý Václav  89 let
Ševčíková Libuše  87 let
Sochorová Filomena 88 let
Havlová Regina  86 let
Pábl Josef  87 let
Klosová Božena  96 let
Pourová Věra  88 let
Hlavička Michal  88 let
Karchutová Lidmila 86 let
Beštová Olga  87 let 

Dny zdraví
Dne 02.05.2011 od 13:00 do 17:00 hodin 

se konají
v malé zasedací místnosti MěÚ Jaroměř 

DNY ZDRAVÍ
pořádané VZP pro občany měst

ve Východočeském kraji. 
Akce je určena pojištěncům VZP, zdarma.
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TJ Jiskra Jaroměř

Milíčův dům

Melšův  Vasaloppet.
Jako mají horolezci svůj Mount Everest, mají lyžaři Vasův 
běh Vasaloppet. Tento 90 km dlouhý závod ve Švédsku je 
nejnáročnějším úkolem a obrovskou výzvou pro každého 
běžce na lyžích. O prvenství jich bojuje jen zlomek, ostatní 
mají radost už jen z toho, že se jim podaří zúčastnit a hlavně 
doběhnout do cíle. Atmosfera i duch závodu jsou vynikající. 
I poslední závodníci, kteří dobíhají do cíle v pozdním odpo-
ledni, jsou mohutně povzbuzováni a oceňováni diváky jako 
by doběhli v čele. Letos se běžel již 87. ročník a hlavního 
závodu se účastnilo 16 150 lyžařů z celé Evropy. 
Jako závěrečnou část zimní přípravy absolvoval Vasův běh  
člen cyklistického oddílu TJ Jiskra Jaroměř Potocký  -  Zde-
něk Melša.  A výsledek byl překvapivě dobrý, neboť doběhl
v absolutním pořadí 409. O kvalitě tohoto umístění svědčí 
i to, že v redukovaném pořadí pouze českých běžců se umís-
til na osmém místě. Se startovním číslem 1196 zaostal za 
vítězem pouze 54 minut. A to běhá na lyžích pouze v rámci 
zimního tréninku na letní MTB maratony. Výsledek svědčí
o dobře naplánované  a provedené zimní přípravě, která by 
měla být základem k dobrým výsledkům Z. Melši v MTB cyk-
lomaratonech roku 2011.

Volejbal
Družstvo žen oddílu volejbalu TJ Jiskra Jaroměř skončilo ve 
druhé nejvyšší soutěži České republiky v I. lize po základní 
části soutěže na pátém místě své skupiny. V nadstavbové 
části hrálo ve skupině o 9. – 14. místo I. ligy. V konfrontaci
s družstvy z moravské skupiny nebylo úspěšné a celkově obsa-
dilo 12. tedy sestupové místo. Přesto účinkování Jaroměře v I. 
lize nebylo špatné. Množství vyrovnaných zápasů, ve kterých 
k úspěchu chyběla větší herní zkušenost, bylo pro oko divá-
ka velmi zajímavých a i atraktivních. Několik špatných zápa-
sů nemohlo celkový dojem z herního projevu zkazit. Svědčí
o tom i velká návštěvnost na domácích zápasech a velmi dob-
ré vystupování a povzbuzování diváků. Ve srovnání s ostat-
ními družstvy byl zájem o volejbal v Jaroměři mnohem větší. 
Už samo účinkování našeho družstva v I. lize bylo úspěchem,
a tak nemůžeme sestup hodnotit nijak záporně. Družstvo tvořily 
prakticky domácí hráčky, pouze s jedinou hostující juniorkou.
V základu družstva pravidelně nastupovaly 3-4 mladé junior-
ky, což byl v celé I. lize nevídaný prvek. Mělo to ale též nega-
tivní dopad v malé zkušenosti a psychické odolnosti hráček.
Družstvo žen se účastí v I. lize a výsledným dvanáctým mís-
tem zařadilo na celkové 22. místo v České republice v soutěž-
ním ročníku 2010-2011. 
Závěrem bych chtěl poděkovat družstvu žen za předvedené 
výkony a popřát další pěkné výsledky v II. lize v soutěžním 
ročníku 2011-2012, který začne v říjnu letošního roku.
Další informace o volejbale v Jaroměři a kompletní výsledky 
získáte na  www.cvf.cz a www.volejbaljaromer.cz.

Ivan Paulus, TJ Jiskra Jaroměř

TJ JISKRA JAROMĚŘ, oddíl kopané
přichází s nabídkou pro všechny sportovní nadšence bez rozdílu věku

„POJĎTE S NÁMI HRÁT FOTBAL“
kde rádi přivítáme každého, kdo má zájem si nazout kopačky, vzít si míč
a vyběhnou na zelený trávník, v našem areálu fotbalových hřišť v Růžovce. 
Po zimní přestávce, která probíhala pro mládežnické družstva ve sportov-
ních halách, nabízíme možnost zařazení do skupin dle věkových kategorií od 
nejmenších minipřípravek - ročník narození 2004, 2005, 2006, dále mladších
a starších přípravek - ročník narození 2003, 2002, 2001, 2000, přes žákov-
ské ročníky 1999, 1998, 1997, 1996 až třeba po věk dorostenců (1995, 1994, 
1993, 1992) kde je nutné podotknou že „nikdy není pozdě“. V jaroměřském 
fotbalovém království v Růžovce se může každý zařadit do družstev, která 
vedou zkušeni trenéři s evropskými UEFA licencemi, zaměřenými převážně 
pro práci s mládeží.
Teď je pouze potřeba překonat ostych a přijít ve fotbalově nejkrásnějším jarním 
období vyzkoušet si pohybové schopnosti a čáry s míčem do party nových 
kamarádů.
Bližší informace o termínech tréninků a kontaktech na trenéry získáte na webo-
vých stránkách http://www.fotbaljaromer.ic.cz ,nebo na e-mail adrese autodi-
lycervenka.jaromer@seznam.cz , případně na tel +420 605 253 010.
Těšíme se nejen na Vaší návštěvu, ale i dlouhodobou aktivní činnost

Jiří Červenka, 
člen VV TJ JISKRA JAROMĚŘ, oddíl kopané

Palackého 172, Jaroměř 551 01
tel: 491 815 164, mobil: 605 253 010 

autodilycervenka.jaromer@seznam.cz, www.fotbaljaromer.ic.cz

Tělocvičná jednota Sokol Jaroměř
pořádá 

v sobotu 23. dubna 2011
33. ročník pochodu

OKOLO JAROMĚŘE
PO PĚŠÍCH TRASÁCH:
6 km: Jaroměř – Heřmanice - Jaroměř
15 km: Jaroměř – Dolce – Zaloňov – Kašov – Brod – Heřmanice - Jaroměř
25 km: Jaroměř – Rtyně – Vestec – Betlém – Stanovice – Kuks – Brod – Heř-
manice - Jaroměř
50 km: Jaroměř – Betlém - Choustníkovo Hradiště – Kohoutov – Vlčkovice 
– Kuks – Heřmanice - Jaroměř
CYKLOTRASY:
26 km: Jaroměř – Velichovky – Litič – Zaloňov – Stanovice – Kuks – Heřmanice 
- Jaroměř
40 km: Jaroměř – Velichovky – Hřibojedy – Žireč – Kocbeře – Kohoutov – Vlč-
kovice – Kuks – Heřmanice - Jaroměř
60 km: Jaroměř – Velichovky – Hustířany – Vilantice – Lanžov – Doubravice 
- Hřibojedy, dále je trasa shodná s trasou na 40 km
Start je na stadionu u sokolovny v Jaroměři. Pro trasu 50 km v 6 hodin, pro 
ostatní trasy od 7 do 9 hodin. Cíl je opět na stadionu do 15 hodin, pro trasu 50 
km do 18 hodin.
Startovné je 30 Kč.
Možnost ubytování je v tělocvičně Sokola Jaroměř ve vlastním spacáku po 
předchozí domluvě na telefonu 491 815 282 nebo na e-mailu tjsokol.jaromer@
seznam.cz. 

Hokej

Jaroměřské hokejové mládí si připsalo další cenný úspěch. Meziná-
rodní hokejový turnaj třetích tříd O ličenskou vánočku vyhrál domá-
cí tým HCM Jaroměř! O zisku zlatých medailí domácí rozhodli až
v posledním zápase, ve kterém za mohutného povzbuzování fanouš-
ků vybojovali vítězství 2:1 nad Kroměříží. Vítězný tým prošel třetím 
ročníkem turnaje bez porážky s bilancí šesti výher a remízy s Vimper-
kem při skóre 25:7. Úspěch domácích barev zvýraznil Matěj Krištof 
vítězstvím v soutěži v rychlobruslení. Ličenskou vánočku vybojovali 
jaroměřští hráči Možný, Jelínek, Syrovátko, Derner, Nymsa, Šesták, 
Šedivý, Lehký, Krištof, Záliš, Šebek, Teuber, Hlavatá a Batelka. Velké 
poděkování zaslouží všichni účastníci, trenér Jaroměře a hlavní orga-
nizátor Radim Syrovátko i další pořadatelé turnaje z HCM Jaroměř. 
„Organizátoři odvedli dobrou práci. Už jsme tady počtvrté, jezdíme sem 
moc rádi,“ nechali se slyšet rodiče malých hokejistů z Vimperka. Spo-
kojení nakonec byli i mladí Vídeňáci, Tedi Fichtinger narozený v roce 
2004 získal ocenění pro Benjamínka a nejužitečnějšího hráče turnaje.

Konečné pořadí týmů
1. HCM Jaroměř            25:07   11
2. SK Třebechovice       19:11   10
3. HC Myšáci Vimperk   24:07    9
4. HC Chrudim              18:19    6
5. HK Kroměříž             17:12    4
6. HC Dukla Jihlava       15:17    2
7. HC Die 48er Tigers Wien       5:50    0
Dovednostní soutěže
Nejrychlejší bruslař: Tomáš Tichý (Chrudim) roč. 2002, Matěj Krištof 
(Jaroměř) roč. 2001
Nájezdy, nejlepší střelec: Adam Laciga (Kroměříž)
Nájezdy, nejlepší brankář: Matěj Holub (Chrudim)
Individuální ocenění
Benjamínek a nejužitečnější hráč: Tedi Fichtinger (Vídeň), roč. 2004!
Nejlepší brankář: Petr Kopolovič (Vimperk)
Nejlepší střelec: Jan Jušta (Třebechovice) Petr Záliš, HCM Jaroměř

Ličenská vánočka zůstala v Jaroměři!
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Boučkovo loutkové divadlo

Městské kulturní středisko Jaroměř, 
nám. Dukelských hrdinů 240, Jaroměř, 

tel. 491 812 806, www.divadlojaromer.cz, 
předprodej vstupenek – Turistické infor-
mační centrum tel. 491 847 220, 491 812 

400.
Předprodej vstupenek na jednotlivé pořa-
dy je vždy zahájen 3 týdny před konáním 
akce, zamluvené vstupenky je vždy nutné 

vyzvednout v prvním týdnu prodeje.

Program Městského kulturního střediska

LD Maminy

Neděle 17. dubna 2011
ve 13.30 a 15.00 hod.

Pátek 1. dubna 2011 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál

VEČER  PRO  DOBROU  VĚC
Na jedenáctý ročník charitativní akce, jejíž 
výtěžek bude věnován Základní škole spe-
ciální v Jaroměři a Martinu Zachovi, zavítá 
řada osobností, např. Chantal Poullain, Láďa 
Kerndl, Naďa Urbánková, Ivana Jirešová, Míša 
Nosková, maličký talent Tomáš Ringel… Slav-
nostní večer bude moderovat Lucie Koňaříková 
– Salamé a Muž roku 2009 Martin Zach.  

Úterý 12. dubna 2011 v 19.00 hod.
Městské divadlo - Malý sál
336. abonentní koncert KPH

ORBIS TRIO
Nejvýraznějším dosavadním úspěchem soubo-
ru je skvělé umístění v jedné z nejprestižněj-
ších světových soutěží současnosti „Internatio-
nal Chamber Music Competition“ v německém 
Hamburku, kde trio získalo v široké konkurenci 
3. cenu a stalo se tak nejlepším evropským kla-
vírním triem soutěže.
Účinkují: Petra Vilánková - housle, Petr Malí-
šek - violoncello, Stanislav Gallin - klavír.

Čtvrtek 14. dubna 2011 v 19.00 hod.
Městské divadlo – Malý sál

KONCERT UČITELŮ
ZUŠ F. A. ŠPORKA JAROMĚŘ

Na koncertě učitelů a jejich hostů zazní skladby 
např. J. S. Bacha, A. Piazzolly, J. Strejce, G. B. 
Sammartiniho, jazzové standardy a jarmareční 
píseň.
Účinkují: J. Holasová – individuální výstup,
N. Prokopová, M. Zemková, P. Linha – zobcová 
flétna, D. Fiedler – kytara, V. Kovář – varhany, 
cembalo, P. Slezák – pozoun s kapelou Sunny 
Jazz, M. Weiss – housle a Jaroměřský barokní 
orchestr.

Pátek 15. dubna 2011 v 19.00 hod.
V. hra v předplatném, sk. A - Divadelní 
soubor Vrchlický Jaroměř
Sobota 16. dubna 2011 v 19.00 hod.
V. hra v předplatném, sk. B - Divadelní 
soubor Vrchlický Jaroměř
Neděle 17. dubna 2011 v 19.00 hod. - pro 
ostatní veřejnost
Městské divadlo - Velký sál
Norman Robins

DO HROBKY TANEČNÍM KROKEM
Volné pokračování detektivní parodie „Hrobka 
s vyhlídkou“. Za mlhavého a sychravého ang-
lického počasí se sjíždějí do starého rodinného 
sídla pozůstalí členové rodiny profesionálních 
zabijáků Tombů s cílem projednání dědictví. 
Od začátku se tu dějí podivné věci. Rodovým 
darem (prokletím?) této bláznivé rodiny je totiž 
záliba ve vraždách.
Režie: Milan Hrycík
Hrají: členové DS Vrchlický Jaroměř.

Pondělí 18. dubna 2011 v 18.00 hod.
Městské divadlo - Učebna „Suterén“
1. KRUHY V OBILÍ - FENOMÉN V ČES-

KÉ REPUBLICE
2. STOPY MIMOZEMSKÝCH CIVILIZA-

CÍ MIMO NAŠÍ PLANETU
1. Již v dávných dobách se lidé setkávali se 
zvláštními úkazy na polích nebo jiných vege-

tací porostlých plochách. Ukázky z některých 
piktogramů vytvořených od vzniku klubu.
2. Jsou stopy nepozemských civilizací mimo 
naší planetu? Odposlech signálů z vesmíru 
SETI a jiné. Záhadné objekty na oběžné dráze. 
Co pozorovali astronauti při misích GEMINI IV, 
APOLLO XI, nebo DISCOVERY. Pozorování 
úkazů na povrchu měsíce. Byla uskutečněna 
mise APOLLO IXX, XX ? 
Přednáší: Zdeněk Marek ml. – UFO klub 
Záblesk Jaroměř (pc – prezentace).

Úterý 19. dubna 2011 od 7.00 do 16.00 
hod
Kancelář MKS Jaroměř, budova divadla

ZÁPIS DO KURZU TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2011

Vyučují se základy společenského chová-
ní, klasický i moderní tanec. Vyučuje taneční 
mistrová Jitka Štěpová s partnerem Václavem 
Štěpem. Zahajovací hodina se koná ve středu 
31. srpna 2011 v 18.00 hod. v sále Důstojnické 
besedy v Josefově.

Čtvrtek 21. dubna 2011 v 19.00 hod.
Městské muzeum Jaroměř

JAZZOVÝ KONCERT
Pro hru dua je charakteristická improvizace
a maximální vzájemná komunikace hudebníků. 
Repertoár tvoří  pestré stylové zaměření od 
latiny, přes rock po swing. 
Účinkují: Jaroslav Šindler – kytara, Martin 
Brunner – flétna.

Sobota 23. dubna 2011 v 15.00 hod.
Neděle 24. dubna 2011 v 15.00 hod.
Městské divadlo - Velký sál

KAŠPÁREK A LOUPEžNÍCI
Veselá pohádka vypráví o moudrém Kašpárko-
vi, hodném králi, proradných rádcích, natvrd-
lých loupežnících a rozmazlené princezně. 
Představení je vhodné pro všechny, kteří mají 
rádi pohádky. 
Režie: Eva Urbancová
Hrají: členové DS Vrchlický Jaroměř.

Sobota 30. dubna 2011 od 18.00 hod.
Trojúhelník u stadionu

PÁLENÍ  ČARODĚJNIC
Jako každoročně se uskuteční pálení čaroděj-
nic. Od 18.00 hod. bude připraven program pro 
děti, nebude chybět zábava, tanečky, písničky, 
zaklínadla ... Po dětském programu zapálíme 
vatru a cca od 20.00 hod. bude hrát k poslechu 
i tanci Jiří Pultar a Leoš Vojtíšek.                                                                                       
Občerstvení zajištěno.

ZAČAROVANÝ LES
Tradiční loutkářská pohádka o tom, 
jak Kašpárek s Honzou vyzrají na 
zlého čaroděje a osvobodí princez-
nu Miladu z jeho moci.

Loutkové divadlo Maminy Jaroměř 
vás srdečně zve na devatenáctou 
pohádku z cyklu 
KAŠPÁRKOVY VEČERNÍČKY PRO 
KLUKY A PRO HOLČIČKY

Pátek 29. dubna 2011 
Městské divadlo – Učebna „Suterén“

O DRAKU BAZILÍŠKOVI
V předvečer svátku všech čarodějnic 
by se jistě slušelo vyprávět pohádku
o čarodějnici. Nuže dobrá. Ta naše žila 
v pustém lese, jmenovala se Uršula
a byla to ježibaba jak se patří. Dokon-
ce měla i svého vlastního draka
a s jeho pomocí se chtěla stát nejmoc-
nější vládkyní celého kraje. A snad by 
se jí to i povedlo, kdyby se jí do cesty 
včas nepostavili statečný princ Matys 
a podivný skřítek Eliáš.
Klasické marionetové představení
s použitím motivů z pohádek Eduarda 
Basse.
Po představení bude pro děti jako 
obvykle připravena malá výtvarná díl-
na, pohádkové stolní hry a možnost 
podívat se za oponu.
A na závěr již tradiční  doporučení 
– vezmete-li dětem do divadla na pře-
zutí bačkorky, budou se cítit volněji
a pohodlněji zkrátka jako doma.

Těšíme se na shledanou

o.s. Víkend Jaroměř Vám nabí-
zí umístění Vašich dětí na letním
táboře

Klíč od pevnosti Boyard
3. – 16.7.2011
v Hájemství

informace najdete na www.tabor.
kuzelka.cz nebo na telefonu 
777980009 u Hany Kuželkové



Kalendář akcí na duben 2011
pátek, 1. 4.

Večer pro dobrou věc
- 11. ročník charitativní kulturní akce
- velký sál Městského divadla, 19:00 hodin
pořadatel: David Novotný

sobota, 2. 4.
MČR v mažoretkovém sportu - Kvalifikace 

sóloformací (baton, pom-pom)
- sportovní hala ASVAJ, od 9:30 hodin
pořadatel: DDM Klíč, IMA, město Jaroměř

sobota, 2. 4.
Zahájení turistické sezóny v Prvním

vojenskohistorickém muzeu M. Frosta
- prostory muzea, 11:00 hodin
pořadatel: První vojenskohistorické muzeum 
M. Frosta

sobota, 2. 4.
Slavnostní otevření turistické sezóny 

- tradiční akce za účasti vojenských historic-
kých jednotek, předání klíčů od pevnosti
- areál podzemních chodeb v Josefově,
od 13:30 hodin
pořadatel: KVH Josefov, Městské muzeum

neděle, 3.4.
Jarní víceboj

- před josefovským kostelem, od 9:00 do 12:00
pořadatel: Pionýrská skupina Za Vodou

středa, 6. 4.
Akutní stavy v dětském věku

- přednáška ČČK Jaroměř
- klubovna MK Rozmarýnek, 10:00 hodin
pořadatel: MK Rozmarýnek

čtvrtek, 7. 4.
Štětcem a tužkou

- slavnostní zahájení výstavy žáků výtvarné-
ho oboru, 18:00 hodin
- výstava v Městském muzeu, 7.4. – 1.5.2011
pořadatel: ZUŠ F.A.Šporka, Městské muze-
um

pátek, 8. 4.
Výlet do Jaroměře – Josefova

- vernisáž výstavy starých pohlednic,
17:00 hodin
- Městské muzeum, 8.4. – 1.5.2011
pořadatel: Městské muzeum

pátek, 8. 4.
Krásné je žít

- představení Divadla Blik Cvak
- sál Důstojnické besedy (PDA) v Josefově, 
19:00 hodin
pořadatel: DDM Klíč

sobota, 9. 4.
Hledání jara a otevírání studánek

- vycházka do přírody s botanikem a zoolo-
gem
- sraz v 8:10 hodin na vlakovém nádraží
pořadatel: ČSOP Osadníci – oddíl Bimbrlata

neděle, 10. 4.
Malování velikonočních vajíček

voskovou technikou
- klubovna Bimbrlat, 9:00 – 12:00 hodin
pořadatel: ČSOP Osadníci – oddíl Bimbrlata

pondělí, 11. 4.
Výchovné styly a jejich vliv na děti

- přednáška, kdy jaký styl zvolit a co k tomu 
patří
- klubovna MK Rozmarýnek, 15:30 hodin
pořadatel: MK Rozmarýnek, ŽEN-SEN o.s.

pondělí, 11. 4.
Hudební dílna žáků Nikoly Prokopové,

Pavla Herzoga a Pavla Linhy
- koncertní sál ZUŠ, 18:30 hodin
pořadatel: ZUŠ F.A.Šporka

úterý, 12. 4.
Kytarová dílna žáků Miloše Dvořáčka

a Davida Fiedlera
- koncertní sál ZUŠ, 18:30 hodin
pořadatel: ZUŠ F.A.Šporka

úterý, 12. 4.
Orbis Trio

- 336. abonentní koncert KPH
- malý sál Městského divadla, 19:00 hodin
pořadatel: MěKS

středa, 13. 4.
Znaková řeč pro slyšící batolata

- odborný seminář Programu Baby Signs
- klubovna MK Rozmarýnek, 10:00 hodin
pořadatel: MK Rozmarýnek

středa, 13. 4.
Aprílový koncert žáků školy

- koncertní sál ZUŠ, 18:00 hodin
pořadatel: ZUŠ F.A.Šporka

čtvrtek, 14. 4.
Koncert učitelů ZUŠ F.A.Šporka Jaroměř

- malý sál Městského divadla, 19:00 hodin
pořadatel: ZUŠ F.A.Šporka, MěKS

pátek, 15. 4.
N. Robins: Do hrobky tanečním krokem

- V. hra v předplatném, sk. A – Divadelní sou-
bor Vrchlický Jaroměř
- velký sál Městského divadla, 19:00 hodin
pořadatel: MěKS

sobota, 16. 4.
Velikonoční věnce

- tvůrčí dílna
- DDM Klíč, 14:00 – 17:00 hodin
pořadatel: DDM Klíč

sobota, 16. 4.
N. Robins: Do hrobky tanečním krokem

- V. hra v předplatném, sk. B – Divadelní sou-
bor Vrchlický Jaroměř
- velký sál Městského divadla, 19:00 hodin
pořadatel: MěKS

neděle, 17. 4.
Začarovaný les

- loutková pohádka pro děti
- Boučkovo loutkové divadlo,
13:30 a 15:00 hodin
pořadatel: LS BOĎI

neděle, 17. 4.
N. Robins: Do hrobky tanečním krokem

-  představení pro ostatní veřejnost – Divadel-
ní soubor Vrchlický Jaroměř
- velký sál Městského divadla, 19:00 hodin
pořadatel: MěKS

pondělí, 18. 4.
Ach ten úklid! Aneb odpovědnost dětí

- přednáška o tom, jak komunikovat tak, aby 
děti dělaly, co mají
- klubovna MK Rozmarýnek, 15:30 hodin
pořadatel: MK Rozmarýnek, ŽEN-SEN o.s.

pondělí, 18. 4.
Kruhy v obilí – fenomén v ČR

Stopy mimozemských civilizací mimo 
naši planetu

- přednáška, Zdeněk Marek ml. – UFO klub 
Záblesk Jaroměř
- Městské divadlo – učebna Suterén,

18:00 hodin
pořadatel: MěKS

pondělí, 18. 4.
Třídní koncert žáků houslové třídy

Martina Weisse
- koncertní sál ZUŠ, 18:45 hodin
pořadatel: ZUŠ F.A.Šporka

úterý, 19. 4.
Třídní koncert žáků Ivany Kubíčkové

- koncertní sál ZUŠ, 18:00 hodin
pořadatel: ZUŠ F.A.Šporka

středa, 20. 4.
1. Absolventský koncert

- koncertní sál ZUŠ, 18:00 hodin
pořadatel: ZUŠ F.A.Šporka

čtvrtek, 21. 4.
Jazzový koncert

- Městské muzeum v Jaroměři, 19:00 hodin
pořadatel: MěKS

sobota, 23. 4.
Pochod OKOLO JAROMĚŘE

- start u sokolovny TJ Sokol Jaroměř pro trasu 
50 km v 6:00 hodin, pro ostatní trasy od 7:00 
 do 9:00 hodin
pořadatel: TJ Sokol Jaroměř

sobota, 23. 4.
Kašpárek a loupežníci

- veselá pohádka – DS Vrchlický Jaroměř
- velký sál Městského divadla, 15:00 hodin
pořadatel: MěKS

neděle, 24. 4.
Kašpárek a loupežníci

- veselá pohádka – DS Vrchlický Jaroměř
- velký sál Městského divadla, 15:00 hodin
pořadatel: MěKS

úterý, 26. 4.
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře

na kytaru
- koncertní sál a učebny školy, od 9:15 hodin
pořadatel: ZUŠ F.A.Šporka

středa, 27. 4.
Lepek a tekuté kaše

- přednáška s diskusí na dané téma
- klubovna MK Rozmarýnek, 10:00 hodin
pořadatel: MK Rozmarýnek

středa, 27. 4.
2. Absolventský koncert

- koncertní sál ZUŠ, 18:00 hodin
pořadatel: ZUŠ F.A.Šporka

pátek, 29. 4.
O draku Bazilíškovi

- pohádka pro nejmenší
- Městské divadlo – učebna Suterén,
16:30 hodin
pořadatel: LD Maminy

sobota, 30. 4.
Vítání ptačího zpěvu

- vycházka do přírody, ukončeno posezením 
v klubovně
- Ornitologický park Josefovské louky, sraz
v 8:00 hodin u hráze rybníka ve St. Plese
pořadatel: ČSOP JaRo

sobota, 30. 4.
Pálení čarodějnic

- tradiční akce
- trojúhelník u stadionu, od 18:00 hodin 
pořadatel: MěKS

sobota, 30. 4.
Pálení čarodějnic v Josefově

pořadatel: Klub přátel Josefova


