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PEVNOSTNÍ
KOVÁRNA

28. srpna 2020
od 19.00 hod.

BASTION XII
˜ otevřena ˜

K vidění je kompletní kovářská dílna
s transmisním pohonem, truhlářská
i klempířská dílna s mnoha různými
stroji a nástroji.
otevírací doba:
ČERVENEC, SRPEN
úterý – neděle
od 9:00 do 16:00
nebo po tel. domluvě
adresa: Okružní 247,
551 02 Jaroměř
kontaktní osoba:
Jan Šramar, tel. 606 891 342
@Pevnostní kovárna Josefov

Propozice
Místo konání: řeka Labe rev. č. 33 Jaroměř od

zahrádek před železničním mostem Jaroměř –
Brdce po silniční most přes řeku Úpu (100 m nad
soutokem) po levé straně ve směru toku řeky
(podél cyklostezky).

Zabrání místa dle vlastního výběru.
Zabrání míst + zápisné od 18:00 hod.
Zápisné: 150 Kč členové MO ČRS Jaroměř
200 Kč členové ostatních MO ČRS
Zahájení závodů: dne 28. 8. 2020 v 19:00 hod.
Ukončení závodů: dne 28. 8. 2020 ve 24:00 hod.
Vlastní propozice:
Loví se na dva pruty a max. na dva návazce.
Uchovává se živá ryba ve vezírcích či nádobách s vodou.
Po zvážení se ryba pouští, pokud nemá zákonnou míru dle rybářského řádu
a pokud o tuto rybu nemá zájem lovící.
Váží se všechny ulovené ryby / krom lososovitých ryb / a to 1 g = 1 bod.
Úhoř se preferuje k vlastní váze ryby dalšími 5000 body za 1 kus.
Občerstvení zajištěno pořadateli.
Vyhodnocení + předání cen je dne 29. 8. 2020 cca. v 00:30 hod.
Pěkné zážitky z vlastního závodu
Vám přeje výbor MO ČRS Jaroměř

AKTUALITY |

červenec – srpen | 20

UZAVŘENÍ ČÁSTI SILNICE
Vážené čtenářky a čtenáři,
setkáváme se spolu uprostřed léta nad
novým vydáním zpravodaje. Ač jsem
v minulém úvodníku slibovala změny
postupné, zabrala jsem se do práce tak,
že mi pod rukama a v zápalu vzniklo nové
grafické ztvárnění.
Už v začátcích jsem měla vizi jasnou. Chtěla
jsem zpravodaj graficky sjednocenější,
dobře čitelný a v harmonii s humanistickým písmem Gill Sans MT. Toto písmo je
součástí logotypu města Jaroměře. Jedná
se přímo o typografickou klasiku v anglickém slova smyslu. Jeho tvůrce typograf
Eric Gill jej vytvořil v letech 1927 až 1930
na základě písma použitého v londýnském metru. Možná bude někomu z vás
povědomé – je to totiž písmo se kterým
se setkáme v logu rozhlasové a televizní
stanice BBC.
Co se týká obsahu, ten zůstává nezměněn a budu se snažit, aby vám byl informační servis poskytován v co největší
šíři a rozmanitosti. Ráda bych vypíchla,
že informace o dění ve městě a okolí
naleznete také na facebookové stránce
Město Jaroměř, který pro vás s kolegyní
připravujeme.
Jen krátce chci zmínit výročí, které si
připomínáme každé léto. 21. srpna byla
naše země napadena armádami pěti států
Varšavské smlouvy. Střelbou a pod koly
obrněných vozů zahynuli lidé, občané
svobodné země, kteří intervenci nežádali.
Zemřela i naděje na obrat k demokratickým hodnotám, ke svobodě. Byly zmařeny
vyhlídky na rehabilitaci těch, na nichž se
podepsala krutost a bezpráví padesátých
let minulého století. Budoucnost mladých
lidí, rodičů mé generace, zešedla do
odstínů beznaděje. Nezapomínejme.
Možná jste během koronavirové krize
doháněli své čtenářské resty. Odreagování
vám přinášely knihy, které jste pro každodenní shon a nedostatek času plánovali
číst během dovolené. Chci vás laskavě
vybídnout ke čtení i v létě. Kniha k létu
patří, ať prší nebo slunce pálí. I když
v našem městě již klasické knihkupectví
chybí, městská knihovna začíná poskytovat novou službu „Kniha z knihovny“, která
by mohla chybějící knihkupectví částečně
nahradit. Více podrobností se dozvíte na
straně 12 tohoto vydání Zpravodaje.
Léto podle vašeho gusta vám přeje
Kristýna Ruferová

Uzavření části silnice II/285, ulice Velichovská
v Jaroměři. Z důvodu výstavby mostu na dálnici D11
bude ve dvou termínech tento úsek silnice do Velichovek
zcela uzavřen.
Uzavření části silnice II/285, ulice Velichovská v Jaroměři. Z důvodu
výstavby mostu na dálnici D11 bude ve dvou termínech tento úsek
silnice do Velichovek zcela uzavřen.
Jedná se o tyto termíny:
2. 9.–16. 9. 2020
6. 12.–20. 12. 2020
V těchto týdnech bude vedena objízdná trasa pro osobní vozidla
přes obec Rožnov. Pro nákladní dopravu bude vedena objízdná
trasa z Jaroměře do Dvora Králové nad Labem, dále obcí Lipnice
a zpět po silnici II/ do Velichovek.
Prosím o sledování přechodného dopravního značení, označující objízdné trasy a uzavřený úsek silnice II/ v ulici Velichovská
v Jaroměři.
Jana Hájková, vedoucí
odbor dopravy a silničního hospodářství

SOUČINNOST ODBORU SOCIÁLNÍCH
VĚCÍ S MĚSTSKOU POLICIÍ
Letní měsíce jsou každoročně obdobím zvýšené terénní
činnosti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ)
a Městské policie Jaroměř (MěP).
V rámci součinnosti se OSVZ a MěP zaměřují na zvýšenou kontrolní činnost na podávání alkoholu osobám mladším 18 let. Dále
pak na kontrolní a depistážní činnost ve vytypovaných lokalitách
v Jaroměři a městských částech.
Není tedy náhodou, že můžete potkat strážníky MěP spolu se
zaměstnanci zařazenými pod OSVZ na veřejných místech, popřípadě i na různých akcích.
Mgr. Petra Šilhánová Hajpišlová, vedoucí
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VOLNÝCH
PRACOVNÍCH MÍST NA MÚ JAROMĚŘ
Výběrová řízení vypsaná na jednotlivé pracovní pozice městským
úřadem Jaroměř jsou vyvěšena na úřední desce MÚ a také na
webové adrese: https://www.jaromer‑josefov.cz/mestsky‑urad/
uredni‑deska/ v oddílu Výběrová řízení (personalistika).

NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE SLEDUJTE NA NAŠEM
FACEBOOKU A INSTAGRAMU
Své příspěvky a fotografie z akcí a z dění našeho města
nemusíte vídat jen v tištěné podobě. Zašlete nám je a my je
zveřejníme on-line.
FB: Město Jaroměř Instagram: #mesto_jaromer
e-mail: zpravodaj@jaromer-josefov.cz
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SVOZ BIOODPADU
Město Jaroměř prostřednictvím technických služeb nabízí pro své občany svoz biomasy formou svozo‑
vých pytlů.
V letošním roce je svážena od 23. března do 9. listopadu,
každý týden v pondělí od 6:30 do 14:30 hodin. Svoz je
prováděn zdarma, občan hradí pouze pořízení jutového
vaku, do kterého biomasu ze své zahrady vloží, a v den
svozu (nebo večer před dnem svozu) připraví vak před
svůj dům tak, aby ho pracovníci TSM mohli bez problému
vysypat, a vaky vrátit zpět za plot. Cena jednoho vaku činí
200 Kč, a zájemci si mohou vyzvednout transportní vaky
v areálu Technických služeb (ul. Náchodská 544).
Upozorňujeme občany, že vak nebude vyvezen, pokud
bude obsahovat jiný materiál než biomasu nebo překročí
stanovenou váhu 30 kg.
Do sběrných vaků patří: čerstvě posečená tráva, seno,
větve, listí, piliny, hobliny, kůra, shnilé ovoce.
Do sběrných vaků nepatří: plastové květináče, plastové kelímky a konve, zbytky masa a kostí, popel, cihly,
stavební materiál.
Veškerý bioodpad vznikající na území Jaroměře je
převezen do Centrální kompostárny AGRO CS Jaroměř,
která je zřízena jako regionální pro Královéhradecký
kraj. Kompostárna je umístěna v areálu bývalé cihelny
v Jaroměři. V loňském roce sem TSM Jaroměř vyvezly
biomasu z městské zeleně, ze sběrného dvora a od občanů
o celkové hmotnosti 1277 tun, přičemž z transportních
vaků to bylo 604,6 tun.

Kompostárna je koncipovaná jako otevřené aerobní
kompostování na volné vodohospodářsky zajištěné ploše
v trojúhelníkových pásových hromadách za intenzivního
provzdušňování častým překopáváním zpracovávaných
surovin speciálním překopávačem kompostu. Společně
s kaly z Čistírny odpadních vod Jaroměř vyrábí certifikovaný kompost pro průmyslové použití.
Děkujeme našim občanům, že třídí biomasu ze svých
zahrad. V poslední době se však čím dál více ve vacích
objevují předměty jako květináče, plastové sadbovače
nebo kusy cihel. Tyto předměty velmi komplikují samotný
proces kompostování a v celkovém množství, které
kompostárna zpracovává není, technicky možné bioodpad z jednotlivých transparentních vaků přebírat. To
se poté odráží na celkové kvalitě výstupního produktu.
Apelujeme tedy na občany města Jaroměř, aby své transportní vaky používali pouze na biomasu a ostatní odpad
řádně třídili do separovaných nádob, suť a stavební materiál odváželi do sběrného dvora a odpad nevhodný ke
třídění odkládali do svých popelnic.
Mgr. Petra Nocarová, referentka
odbor životního prostředí

STAVEBNÍ ÚPRAVY NA KOMUNIKACÍCH
V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o třech akcích, které byly v konečné fázi. Jako první z nich
byla od zhotovitele převzata bez vad a nedodělků oprava chodníku Na Obci.
Výměna povrchů v ul. Bavlnářské, ul. K. Langra a ul.
Wolkerovy byla zhotovitelem provedena ve velmi krátkém čase, což jistě uvítali hlavně obyvatelé těchto ulic,
v ul. Bavlnářské jsme terénními úpravami především
mezi komunikací a rodinnými domy řešili ještě problémy
s dešťovou vodou z plochy mezi garážemi. Tento problém
je letitý, plocha mezi garážemi rozlehlá a množství letošních srážek nás přimělo nečekat na úpravy, které jsou
připravovány přímo v prostoru garáží a předpoklad realizace je v r. 2021-2022.
I stavební úpravy v ul. Bulharské dospěly ke svému konci,
zhotovitel předal dílo na začátku června 2020 s vadami
a nedodělky, ke dni 3. 7. 2020 byly odstraněny a proběhla
závěrečná prohlídka stavby, 7. 7. 2020 byl vydán kolaudační souhlas.
V červenci 2020 předáme zhotoviteli k rekonstrukci ul.
Máchovu, tedy ulici, které se často říká od „bývalé Kary“
k „malým závorám“. Firma STRABAG, a. s., která prováděla také výměnu povrchů v ul. Bavlnářské, ul. K. Langra
a Wolkerově, začne s pracemi 3. 8. 2020, od tohoto dne
bude platit úplná uzavírka této ulice, pro pěší bude
ulice průchozí po již v loňském roce rekonstruovaném
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chodníku. Vlastníci nemovitostí přístupných z této komunikace byli na schůzce se zástupcem zhotovitele seznámeni s průběhem prací.
V rámci této akce dojde také k revizi a případné výměně
vodovodní armatury, přípojek a poklopů Městskými vodovody a kanalizacemi Jaroměř.
Věříme, že firma STRABAG, a. s., která byla schválena jako
uchazeč výběrového řízení, který předložil nejvýhodnější
nabídku, rekonstrukci komunikace provede v termínu
a v odpovídající kvalitě.
Předpokládáme, že v dalších letech budeme pokračovat
stavebními úpravami navazující ulice Otakara Španiela,
která vede kolem stadionu a sportovní haly ASVAJ. Ta
patří mezi důležité a velmi využívané místní komunikace,
které jsou v majetku města Jaroměře.
Šárka Víšková, referentka
odbor majetku města
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SBĚR KOVOVÝCH OBALŮ
A POUŽITÝCH JEDLÝCH OLEJŮ

POPELNICE DO VEŘEJNÉHO
PROSTORU NEPATŘÍ

Od 1. 7. 2020 mohou občané ukládat kovové obaly (nápojové plechovky, kovové obaly od konzervovaných potravin
a jiné menší kovové předměty z domácností) do žlutých
kontejnerů společně s plasty a tetrapakem (nápojovými
kartony). Všechny žluté kontejnery budou postupně
označeny šedou samolepkou KOVY. Tato změna se týká
i nádob na plast v systému Door to Door. Tyto však nebudou opatřovány samolepkou.

Prosíme občany o dodržování Obecně závazné
vyhlášky č. 7/2004 o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra‑
ňování komunálních odpadů vznikajících na
území města Jaroměře, včetně systému naklá‑
dání se stavebním odpadem.

Nově sběr použitých jedlých olejů a tuků
Od 1. 7. 2020 také začíná sběr použitých jedlých tuků
a olejů, a to systémem uzavřených sběrných plastových
nádob (doporučujeme PET lahve), do kterých se použité
oleje z domácností slijí a tyto nádoby se připraví v den
svozu komunálního odpadu společně s nádobou na
komunální odpad.
PET lahve, prosím, odkládejte na víko své popelnice
(110 l, 120 l, 240 l). Jsme si vědomi, že jsou tímto systémem
sběru použitých jedlých olejů znevýhodněni občané,
kteří nevlastní sběrnou nádobu na komunální odpad, ale
ukládají nevytříděný odpad přímo do velkých kontejnerů.
K těmto kontejnerům, prosím, PET lahve s oleji neodkládejte. Na systému svozu olejů ze zástavby s kontejnery
(1100 l) v současnosti pracujeme a v budoucnu bude celý
svoz rozšířen i o tyto lokality.
Děkujeme všem poctivým občanům, kteří se snaží třídit
odpady a tím přispívají k jejich druhotnému využívání.

Mgr. Petra Nocarová, referentka
odbor životního prostředí

Více na: https://www.jaromer‑josefov.cz/mestsky‑urad/
uredni‑deska/informace‑pro‑obcany‑o‑sberu‑kovovych
‑obalu‑a‑sberu‑pouziteho‑jedleho‑oleje-2763.htm

RECYKLACE

Sběrné nádoby na komunální odpad musí být umístěné
v domě, nebo na vlastním pozemku, nikoliv na veřejném prostranství. Veřejné prostranství slouží jen jako
přechodné stanoviště v den svozu, případně sem mohou
být popelnice připraveny již od 20 hod před dnem svozu.
Mimo svozové dny je odkládání sběrných nádob na komunální odpad na veřejná prostranství v rozporu s Obecně
závaznou vyhláškou č. 7/2004. Kontrolní činnost provádějí dle čl. 7 zaměstnanci města Jaroměř, zařazeni do
Městského úřadu Jaroměř, odboru životního prostředí
a strážníci Městské policie Jaroměř. Vzhledem k opakovanému porušování povinností fyzických osob vyplývající z obecně závazné vyhlášky musí město přistoupit ke
zvyšování kontrol a případným sankcím.
Děkujeme za pochopení a udržování pořádku v našem městě.
Ing. Petr Filipec, vedoucí
odbor životního prostředí

TÝDENNÍ SVOZ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Rada města svým usnesením č. 0704-17-2020OZP‑RM ze dne 10. 6. 2020 schválila v období
od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 svoz komunálního
odpadu v pravidelných týdenních intervalech
oproti běžnému čtrnáctidennímu svozu.
Den svozu ve vaší ulici zůstává stejný. Sběrné nádoby na
komunální odpad připravte k výsypu ráno v den svozu
nebo ve večerních hodinách den před svozem.

Mgr. Petra Nocarová, referentka
odbor životního prostředí

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD ZDARMA
Město Jaroměř poskytuje občanům města stále zdarma
tašky na tříděný odpad do domácností. Tašky si zdarma
můžete vyzvednou na MÚ Jaroměř ve 3. patře v kanceláři
č. 304.

ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK
V loňském roce byl ukončen odběr pneumatik na
sběrném dvoře Města Jaroměř.
Zpětný odběr pneumatik nyní zajišťuje nezisková
společnost Eltma – Pneuservis Bludský, Palackého 219,
Jaroměř a AUTOJAN, s. r. o., Na Cihelnách 361, Jaroměř.
Více informací na: https://www.jaromer‑josefov.cz/
mestsky‑urad/odbory‑mu-1/odbor‑zivotniho‑prostredi/
rozvojove‑dokumenty/

SYSTÉM „DOOR TO DOOR“
(1. 7. 2020 – 31. 8. 2020)

PAPÍR:
1. 7. a 5. 8.

PLAST:
6. 7.–12. 7. ; 20. 7.–26. 7. ;
3. 8.–9. 8. ; 17. 8.–23. 8.
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| HOSPODAŘENÍ S VODOU

CO MŮŽE KAŽDÝ Z NÁS DĚLAT PRO VĚTŠÍ ÚSPORU VODY
Letošní červenec je sice srovnání s uplynulými lety výrazně vlhčí, přesto deficit vody v hlubších vrst‑
vách půdy stále trvá. Vyšší půdní vlhkost je především v povrchové vrstvě, odkud se snadno odpařuje;
za teplého a slunečného počasí nastane sucho během několika dnů. Šetrné hospodaření s vodou je proto
i v současné době potřebné.
Zachytávání dešťové vody z okapů by mělo být samozřejmostí. Budu se proto zabývat zejména možnostmi opakovaného použití vody z domácnosti a snížení spotřeby vody
na zahrádkách.

JAK UDRŽET VODU NA ZAHRADĚ

Kromě zachytávání dešťové vody a vícenásobného využití
vody z vodovodu je možné jednoduchými postupy snížit
spotřebu vody přímo na zahradě. Pokud nám na zahradu
svítí větší část dne slunce, je nejlepší a nejjednodušší
ochranou trávníku nesekat jej stále nakrátko. Vyšší trávník stíní zem a pomaleji vysychá. Pokud jej posečeme, je
vhodné nechat alespoň část trávy ležet – chrání povrch
pod sebou, navíc se pomalu rozkládá a vrací tak do půdy
živiny a minerální látky. Posečenou trávu můžeme také
využít na záhonech, které jsou k vysychání nejnáchylnější.
Výpar ze záhonů sníží položení posečené trávy do mezer
mezi pěstované rostliny; můžeme tak využít například
i na malé kousky nastříhané větve ovocných stromů, které
máme z každoročního řezu. Zalévat je vhodné navečer,
a to přímo pěstované rostliny, tedy ne kropit celý záhon,
tak se totiž většina vody k rostlinám ani nedostane. Ještě
lepší je zakopat do země v určitých vzdálenostech nádobky
s dírou ve dně, například květináče nebo poloviny PET
lahví, a lít vodu do nich. K vysychání jsou náchylnější také
velké plochy záhonů – z hlediska hospodaření s vodou je
lepší mít více malých záhonů obklopených trávníkem než
jeden velký. Okolní trávník totiž již svou blízkostí a vyšším
obsahem vody zvlhčuje mikroklima i na záhonku.

trávou připadá většině lidí ošklivá a neuklizená. Snad,
bude-li nepříznivá klimatická situace pokračovat, bude
si muset stejně dříve či později každý vybrat, zda chce
mít zahradu sice „řádně uklizenou“, ale vyprahlou, nebo
živou a zelenou. Nemluvě o tom, že trocha vyšší trávy,
hromádka kamení, pár položených prken a nepokosený
trs lučních rostlin může být úplným rájem pro zvířata:
ještěrky, slepýše, ježky, samotářské včely, motýly…

DLOUHODOBÝ NÁVRAT K NORMÁLU

Uvedené postupy nejsou nic převratného, ale zdá se, že
mnoho lidí význam vody nechápe. Sekání trávníků stále
nakrátko, odstraňování biomasy a nahrazování chybějících živin průmyslovými hnojivy způsobuje v dlouhodobějším měřítku změny fyzikálně chemických a biologických vlastností půdy takového rázu, že při vysazení
těchto hnojiv a snížení velmi častého zalévání se půda
stává extrémně vysychavou a neúrodnou. Návrat do
původního stavu je tak složitý proces, že jej dosud nebyl
schopen v úplnosti nikdo pozorovat – evidentně jde o děj
trvající nejméně desítky, spíše ale stovky let. Žádná opatření nebo nařízení vlády, kraje nebo města valně nepomohou, nepochopíme-li, že za to, v jakém prostředí žijeme,
neseme každý svou část odpovědnosti. Je to na nás.
RNDr. Pavel Pech, Ph.D.

VODA Z DOMÁCNOSTI

Voda z domácnosti použitá na zalévání nesmí obsahovat
mycí prostředky. Na druhou stranu není vůbec na závadu
voda, která není úplně čistá. Například voda z ručního
mytí nádobí v případě, kdy nepoužijeme JAR nebo jiný
detergent. Dáme-li si do dřezu velký hrnec, můžeme tuto
vodu chytat a po jejím ochlazení k zalévání velmi dobře
využít. Případnou špínu a mastnotu rostliny rády využijí
jako hnojivo. Vícenásobné využití vody má výsledky, ale
nelze od něj čekat zázraky, zejména pokud je suchá celá
okolní krajina počínaje zahradami ve vašem okolí. Jedna
plocha svěží zeleně ke změně místních vlhkostních
poměrů nestačí. Čím více lidí se přidá, tím větší zvlhčení
se na místním klimatu projeví.

MOŽNÉ NEVÝHODY

Uvedené postupy mají samozřejmě určité nevýhody:
záhony pokryté posečenou biomasou se hůře plejí, také
poskytují lepší úkryt plzákům a slimákům. Položené
větší kusy dřeva můžeme použít jako pasti: plži se pod ně
slezou, takže je můžeme snadno sbírat a likvidovat. Také
zachytávání vody z mytí nádobí a koupání samozřejmě
přináší více práce než nechat vodu odtéct. Ale v penězích
se šetrné hospodaření s vodou navíc vyplatí. Jen to chce
změnit návyky a trochu práce navíc. Snad největší překážkou je ale naše vlastní myšlení – zahrada s vyšší nebo ležící
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MODERNIZUJEME POBOČKU
ČESKÉ SPOŘITELNY V JAROMĚŘI
Vážení klienti,
po dobu rekonstrukce pobočky Jaroměř,
od počátku července 2020 přibližně do konce
září 2020, Vás obsloužíme v mobilní pobočce
na parkovišti na náměstí Československé armády
(cca 100 m od pobočky).
Navštívit nás můžete
ve standardní otevírací době:
PONDĚLÍ, STŘEDA
9.00–12.30, 13.30–17.00
ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK 9.00–12.30, 13.30–16.00

K výběru hotovosti bude sloužit bankomat
v mobilní pobočce s nepřetržitým provozem.
Děkujeme za pochopení a těšíme se
na Vaši návštěvu.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA – ZHODNOCENÍ ROKU 2019
Rok 2019 se obešel bez větších změn. S ohledem na stoupající zájem o naše služby z okolních
obcí, a současně tlak z Královéhradeckého kraje, jsme však začali připravovat půdu pro
zásadní změnu v roce následujícím. Absolvovali jsme několik jednání s vedením spádových
obcí, dohodli se na podmínkách spolupráce a následně naše zastupitelstvo schválilo novou
zřizovací listinu Pečovatelské služby s platností od 1. 1. 2020.
Nová zřizovací listina umožňuje poskytování služeb
Pečovatelskou službou v obcích, jimž je Jaroměř obcí
s rozšířenou působností. Předtím však jejich zastupitelstvo musí souhlasit s finanční podporou, pro případ
poskytování služeb tak, aby se nezvyšovaly náklady města
Jaroměř.
Jedna změna se však našich uživatelů dotkla již v průběhu
roku. Po téměř pěti letech jsme přistoupili k navýšení ceny
služeb. Hodinová sazba stoupla o 10 Kč na částku 130 Kč.
K mírnému zdražení došlo i u úkonově hrazených služeb.
K navýšení cen přistoupili též dodavatelé obědů. Celkem
se tak cena služeb našim uživatelům zvýšila o cca 8 %.
Prakticky shodný s rokem 2018 byl počet osob, jimž jsme
poskytovali služby. Bylo jich celkem 142, přičemž nadále
docházelo k úbytku uživatelů s dovážkou stravy a provádělo se více úkonů týkajících se základních osobních
potřeb. Nejčastěji poskytovanými úkony byly Pomoc při
úkonech osobní hygieny, Běžný úklid a údržba domácnosti, Příprava a podání jídla a pití.
Bylo uzavřeno 43 nových smluv, 31 jich bylo ukončeno.
Důvodem pro ukončení smlouvy bylo zpravidla úmrtí či
přijetí uživatelů do pobytových zařízení. U všech uživatelů došlo k přešetření a aktualizaci smlouvy či k sepsání
dodatku.
Nedošlo k odmítnutí poskytování služby žádnému žadateli, patřícímu do okruhu osob, jimž je služba určena.
Obešli jsme se bez stížností na poskytování služby a pozitivní bylo rovněž hodnocení služby v rámci dotazníkové ankety zjišťování potřeb a spokojenosti uživatelů.
Kompletní zhodnocení ankety je k dispozici na webu psjaromer.cz.
Služba byla nadále poskytována 10 pracovníky v sociálních službách (pečovatelkami) a 2 sociálními pracovníky
s celkovým úvazkem 1,5. Z hlediska prováděných sociálních úkonů a šetření jde o přiměřený počet zaměstnanců.
Kapacitně však stále narážíme na zájem o úkony v ranních
a večerních hodinách (ranní a večerní hygiena, přesun
na lůžko, příprava stravy, apod.). Tento stav by se mohl
drobně vylepšit navýšením úvazku pečovatelek o 0,5 od
počátku roku 2020, k němuž dochází v souvislosti s rozšířením místní dostupnosti služby. V případě zhoršení situace, bude nutné hledat řešení, ať už v navýšení počtu
pečovatelek, rozdělením směn či úpravou provozní doby
tak, aby nedošlo ke snížení kvality poskytovaných služeb.
Propagace služby byla realizována zejména distribucí
aktualizovaného letáku a příspěvky v jaroměřském
Zpravodaji. Sociální pracovnice v rámci depistáže nadále
navštěvovaly ordinace praktických lékařů s žádostí

o osvětu osob, které již nejsou sami schopné se o sebe plně
postarat. Na dobré úrovni fungovala komunikace s LDN,
a pobytovými zařízeními v okolí. V rámci těchto činností
nám jde především o to, aby naše služby byly nabízeny
osobám, které s pomocí terénní služby mohou zůstat ve
svém domácím prostředí. Rovněž žadatelům o pobytové
služby, kteří prozatím nemohou být do pobytového zařízení přijati, především z důvodu naplnění kapacit.

HOSPODAŘENÍ

Nákladová část rozpočtu je uvedena v tabulce 1, celková
vynaložená částka na službu nepřekračuje sumu schváleného rozpočtu pro rok 2019.
Tabulka 1

Náklady

Částka v Kč

Osobní náklady celkem

5 339 440

Materiál (PHM, DDHM,
kancelářské potřeby…)

184 231

Služby (energie, spoje,
opravy, stravenky…)

830 790

Celkem

6 354 461

Příjmy byly zajištěny z úhrad uživatelů sociální služby
a z dotace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
potažmo MPSV ČR a dofinancovány z rozpočtu města
Jaroměř. Plán příjmů od uživatelů sociální služby byl
mírně překročen. O necelých 100 tisíc byly vyšší též
příjmy z dotačních titulů. Vzhledem k navýšení osobních
nákladů, však narostlo krytí výdajů z rozpočtu města
o 273 tisíc Kč (v porovnání s rokem 2018), při celkové výši
2 085 325 Kč. Rozložení příjmů je uvedeno v tabulce 2.
Tabulka 2

Příjmy (zdroje)
Dotace od MPSV (KÚ)

Částka v Kč
2 626 403

Úhrady od uživatelů
služby

1 642 733

Celkem

4 269 136
Mgr. Michal Skořepa, vedoucí
Pečovatelská služba
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HNUTÍ DOBRÝCH PROMĚN PRO JAROMĚŘ
Na podzim roku 2018 se při komunálních volbách ucházelo o hlasy jaroměřských občanů mimo již známá
uskupení a politické strany nově i Hnutí dobrých proměn pro Jaroměř. Čtyři kandidáti získali statut
zastupitele města (MUDr. Karla Kaválková a paní Dagmar Pultarová, Ing. Jiří Balský a pan Stanislav
Rudolfský) a dva posledně jmenovaní se po koaličních jednáních stali členy Rady města.
Pan Stanislav Rudolfský získal ze všech kandidátů absolutně nejvyšší počet preferenčních hlasů voličů 1.137, dále
současný místostarosta pan Jiří Kubina za Ano získal 1.087
hlasů a pan Kamil Mach za VPM 1.085 hlasů. Pro kontext
je vhodné připomenout jméno MUDr. Věry Houfové, která
byla a zřejmě asi zůstane dle preferenčních hlasů mezi
voliči nejoblíbenějším komunálním politikem Jaroměře
vůbec (v roce 2010 získala 1.932 hlasů).
Členové Hnutí dobrých proměn se průběžně setkávají
a požadují od svých zastupitelů aktuální informace o dění
na Radnici, o jednotlivých investičních akcích, či naopak
dávají informace a podněty k řešení. Na posledním setkání
28. května byla opět diskutována aktuální jaroměřská
témata. Např. kvalita dětských hřišť a jejich počet (hřiště
u knihovny bylo kvůli rekonstrukci uzavřené a velmi
chybělo, nyní je zcela nově vybavené a opět v provozu).
K řešení je nefunkční hřiště vedle hlavní silnice na
Jakubském předměstí. Převládá názor, že ve srovnání
s jinými městy (např. Hronov) je aktuální počet dětských
hřišť v Jaroměři nižší, než by měl být, čímž je docházková vzdálenost k nim nepříjemně velká. Otevření nového
autobusového terminálu je provázeno otázkou, proč na
něm nebudou zastavovat všechny autobusy projíždějící
městem, aby byla investice do něj maximálně zhodnocena
a z dopravního terminálu byl dopravní uzel, kde se kříží
veškeré spoje. Trvalým tématem je výše nájemného organizátorům festivalu Brutal Assualt, která bezprostředně

souvisí s problémem pořádku a čistoty města, přičemž
je vážnou otázkou, zda pro naše město pozitiva lokalizace tohoto festivalu v Josefově převažují nad negativy.
V této věci se názory liší, avšak jejich pojítkem je to, že by
měla být výše nájemného za užívané prostory průběžně
optimalizována ve prospěch posílení rozpočtu města
Jaroměře.
K prioritám Hnutí dobrých proměn před volbami patřilo
především oživení a rekonstrukce historického náměstí,
které stále není v dobré kondici. V letošním roce by se
měla zpracovat projektová dokumentace a město by mělo
být připraveno podat žádost o grant z dotačního titulu ITI,
který se připravuje. Jsme rádi, že v široké koalici je shoda
na realizaci tak náročného projektu, i když všichni jsme
si vědomi toho, že sama rekonstrukce život na náměstí
nevrátí. Dostat obchodníky, kavárníky, hoteliéry a další
zpět na náměstí bude možná ještě těžší než samotná
stavební rekonstrukce.
Tato setkání nejsou anoncována dopředu pro veřejnost, přesto nejsou tajná, ani nepřístupná kterémukoliv vážnému zájemci. A protože se naše setkání zpravidla uskutečňují ve Vinotéce u sv. Mikuláše na náměstí,
případné informace požadujte zde nebo u autorů článku.

Stanislav Rudolfský, Jiří Balský, Martin Ježek
Hnutí dobrých proměn pro Jaroměř

REAKCE STAROSTY JOSEFA HORÁČKA
Vážení čtenáři,
ve svém příspěvku si dovolím reagovat, nebo spíše doplnit některé skutečnosti uváděné
v článku Hnutí dobrých proměn.
Situací ohledně dětských hřišť ve městě se zabýváme
velmi intenzivně, v roce 2008 bylo zmodernizováno
veřejné dětské hřiště v Tyršově ul., v Josefově, v roce
2015 došlo k modernizaci dětského hřiště v ul. Rudé
armády. V roce 2019 došlo k modernizaci dětského hřiště
na Zavadilce v Jaroměři a hřiště v Semonicích. V roce
2020 bylo kompletně zmodernizováno dětské hřiště
u knihovny a v reakci na žádosti občanů došlo k doplnění dalších herních prvků na Zavadilce. V roce 2021 je
v plánu modernizace dětského hřiště v ul. Partyzánská
na Jakubském Předměstí, předpokládaná výše investice
činí 900 tis. Kč. Toto dětské hřiště, jedno z nejstarších na
území obce a jediné v lokalitě Jakubského předměstí, je
tudíž nyní naší prioritou. Dále bychom rádi v roce 2022
přistoupili k vybudování kompletně nového hřiště v lokalitě Zavadilka, např. v ul. Žižkova, toto hřiště by bylo mimo
stávající, a bude určeno výhradně dětem předškolního
věku. Zároveň bychom rádi od roku 2023 (i dříve, pokud
rozpočet dovolí) každý rok investovali cca 300 tis. Kč do
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nových herních prvků, které by byly umísťovány do lokalit
s hustou bytovou zástavbou.
Otázka dopravního terminálu a požadavek k zajíždění
všech linkových autobusů projíždějících městem na tento
dopravní uzel byla v minulosti řešena již mnohokráte, a to
i na veřejném jednání Zastupitelstva města. Situace je
dnes taková, že z dopravního terminálu odjíždí 110 spojů
a přijíždí 114 spojů, dalších celkem 30 spojů skutečně
k terminálu nezajíždí. Jedná se převážně o dálkové, nebo
expresní spoje, pro které by obsluha dopravního terminálu znamenala nežádoucí prodloužení jízdní doby. Jak
zástupci města, tak i Královéhradeckého kraje s dopravci
opakovaně jednali o obslužnosti terminálu, pro dopravce
je však obsluha dopravního terminálu těmito spoji nepřijatelná. Vzhledem k tomu, že na dálkovou dopravu nejsou
ani městem, ani krajem poskytovány žádné dotace na
dopravní obslužnost, mnoho vyjednávacího prostoru
nezbývá. Při jednání s dopravci byla navržena i alternativa zrušení obslužnosti zastávek na Špici s tím, že by
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pak měli jedinou zastávku v Jaroměři právě na dopravním
terminálu, tato varianta byla rovněž ze strany dopravců
zamítnuta s argumentem, že pokud nebudou obsluhovat
zastávku přiléhající k silnici č. I/33, pak nebudou Jaroměř
těmito spoji obsluhovat vůbec. Domnívám se, že i přes to,
že 30 spojů na dopravní terminál nezajíždí, je obsluhován
naprostou většinou linkových autobusů a jeho výstavba
posunula celou lokalitu do 21. století. Blíží se rekonstrukce budovy nádraží ČD a přilehlých prostor v majetku
ČD (projektová dokumentace se již finalizuje) a po dokončení této rekonstrukce bude vyřešen i poslední problém,
kterým je absolutně nevyhovující sociální zařízení.
Rád bych ještě poopravil informaci o projektové dokumentaci na rekonstrukci náměstí Československé
armády v Jaroměři. V letošním roce Rada města jednomyslně schválila zakázku na studii proveditelnosti plánované rekonstrukce náměstí, která nám má odpovědět
na otázky, zda budeme moci zrealizovat rekonstrukci
právě ze zdrojů územní integrované investice Hradeckopardubické aglomerace, jejíž je naše město součástí.
Podmínkou čerpání tohoto dotačního programu je totiž
rekonstrukce veřejného prostoru za účelem jeho ochlazení a hospodaření s dešťovou vodou. Pokud by zadaná
studie proveditelnosti prokázala, že budeme schopni při
rekonstrukci náměstí splnit všechny požadavky poskytovatele dotace, pak teprve budeme zadávat zpracování
projektové dokumentace, abychom v příštím programovém období 2021-2027 mohli podat žádost o tuto dotaci,
na čemž jednoznačně panuje v koalici naprostá shoda.
Závěrem si vás s potěšením dovolím informovat o tom, že

v rámci naší snahy o vyšší informovanost a transparentnost bude od 1. 8. 2020 spuštěn nový informační web –
www.investicejaromer.cz, na kterém budeme zveřejňovat
základní informace o všech realizovaných investičních
akcích a větších opravách v našem městě.
Přeji vám všem co možná nejpohodovější
prožití období prázdnin a dovolených.
Josef Horáček, starosta

SDĚLENÍ PRO OBČANY
Od 16. 3. 2020 byla z důvodu COVID-19
pozastavena činnost Komise pro obřady
a slavnosti, která se stará o doručování
dárkových balíčků a gratulací jubilantům.
V této době již Komise pro obřady a slavnosti
naplno funguje a balíčky budou doručeny i jubilantům, kteří měli narozeniny v době zákazu návštěv.
Všichni jubilanti, kteří podepíši souhlas s uveřejněním osobních údajů, budou dodatečně zveřejněni
v následujícím čísle zpravodaje.
matrika Jaroměř

NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE
Ředitelka Městské knihovny Jaroměř přijme zaměstnance na pozici knihovník/knihovnice pro pobočku
Jaroměř – dětské oddělení hlavní pracovní poměr na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 10. 2020 nebo dohodou.
Požadavky:
• Středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou (výhodou obor knihovnictví),
• znalost literatury,
• komunikační schopnosti,
• práce s PC – pokročilá znalost práce s MS Word
a MS Excel (MS Office),
• orientace v prostředí internetu – práce s informacemi, vyhledávání informací,
• zodpovědnost, pečlivost, příjemné vystupování,
časová flexibilita.
Náplň práce:
• Knihovnické činnosti (zajištění chodu dětského
oddělení, pořádání besed pro MŠ a ZŠ),
• komunikace s lidmi,
• práce na PC.
Další nezbytné předpoklady:
• Státní občanství České republiky, u cizích státních
občanů trvalý pobyt v České republice,
• dosažení věku 18 let,
• trestní bezúhonnost.
Platové zařazení (bonusy):
• Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě,

• 5 týdnů dovolené,
• příspěvek na stravenky.
Požadované doklady:
• Strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech,
kontaktní údaje (e‑mail, telefon),
• motivační dopis,
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
• reference výhodou.
Městská knihovna Jaroměř si vyhrazuje právo zrušit bez
uvedení důvodů toto výběrové řízení kdykoliv v jeho
průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. Přihlášku
s přílohami a motivační dopis zasílejte v obálce označené „KONKURZ“ do 21. 8. 2020 do 12 hodin nebo
osobně zaneste na adresu:
Městská knihovna Jaroměř
V. Probošta 180
551 01 Jaroměř
Z přihlášek doručených do 21. 8. 2020 do 12 hodin
budou vybráni uchazeči k osobnímu pohovoru (od
24. 8.–28. 8. 2020).
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ON-LINE VÝUKA NA BOŽENĚ
U letošního školního roku bude mít asi každý žák i učitel vykřičník – to byl ten rok, kdy jsme nechodili do
školy! Říct to někomu v lednu, to by bylo radosti! Ale už v březnu vyvolávala ta samá věta reakci trochu
jinou.
Zažili jsme něco, na co jsme nikdy ani nepomysleli. Našimi
komunikačními prostředky ze dne na den nebyla slova,
gesta, pohledy, ale počítače a mobily, které na nás chrlily
neznabožské množství dotazů, informací, požadavků…
a nad tím vším jako guru „síť“ – věčně přetížená a unavená,
odmítající naše prosby o připojení.
Ale zvládli jsme to. Na Boženkách se ihned začaly
šířit informace přes školní informační systém, učitelé
postupně naskakovali na webináře, on-line konzultace,
zpřístupněné portály on-line vzdělávání. A žáci spolupracovali – alespoň ve většině. Stálo nás to na obou stranách
pomyslného drátu hodně nervů a přizpůsobování, ale kde
je vůle, je i cesta.
11. května se do školy jako první mohli vrátit deváťáci
připravující se k přijímacím zkouškám na střední školy –
a zájem byl téměř 100 %.
25. května se otevřely dveře pro prvostupňové – i tam jsme
se snažili sladit zájem s vyhláškami. Po výuce pak měly
děti možnost navštěvovat i družinu, vše v režimu jedné
skupiny. Moc nám tady pomohlo urychlení přestavby
dětského hřiště u městské knihovny, za což Technickým
službám města Jaroměř velmi děkujeme.
Od 8. června chodili do školy v omezeném režimu i žáci
6.- 8. ročníků, kteří vystřídali deváťáky.
A jak tedy vypadala výuka v červnu? Stále pokračovala
distanční výuka pro ty, kteří z různých důvodů nemohli
školu navštěvovat. Část vyučujících pracovala s žáky ve
škole a řada z nich učila takzvaně hybridním způsobem,
to znamená, že v jednom okamžiku se vzdělávali jak žáci
ve třídě, tak i žáci, kteří byli připojeni on-line z domu.
A nebylo to pouze o tom, že žáci z domu sledovali výuku,
ale mohli se aktivně zapojovat a komunikovat jak s vyučujícím, tak i se spolužáky ve třídě.
A nakonec docházelo při rozhovoru s žáky ke zvláštní
situaci – většina se do školy vrátila ráda. I ti, kteří do školy
nemohli, se nechávali slyšet, že už by do školy šli. Kdo by
to byl v lednu řekl?

Děti ze ZŠ Boženy Němcové na hřišti u Městské knihovny.

Mgr. Radka Rýdlová

POZDRAV ZE ZŠ JOSEFOV
ZŠ Josefov přeje všem žákům, rodičům, přátelům
i zaměstnancům školy krásné prožití letních prázdnin.
Přejeme vám léto zalité sluncem, naplněné rodinnou
pohodou a veselými výlety.

Těšíme se na viděnou v září…
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MŠ KNAPPOVA
S návratem do školky po „koronavirových prázdninách“ se náš každodenní pobyt venku omezil pouze na
školní zahradu. Naši mateřskou školu obklopuje zahrada, která svou rozlehlostí skýtá velkou škálu užití
a my se ji snažíme využívat nejen k pohybovým aktivitám.
V rámci environmentální výchovy rozvíjíme u dětí kladný
vztah k přírodě a její ochraně. Vedeme děti k vědomí
o působení člověka na přírodu včetně poznání důsledků
lidských činností působících devastaci a ohrožení kvality
vody, vzduchu, půdy, rostlin a zvířat s následným ohrožením lidského zdraví, ale i všeho živého na Zemi. Čím více
času na ní trávíme, tím více si s dětmi uvědomujeme, jak
krásně nám tu je. Zasadili jsme si bylinky i užitkové rostliny, které se učíme znát podle vůně, chuti i vzhledu. Děti
se aktivně zapojily do péče o rostliny – zalévají a vytrhávají
plevel. Staly se z nich badatelé a vyzbrojeni lupou pozorovaly brouky, hmyz, kůru stromů, ale i okrasné a luční
květiny. S pomocí dalekohledu sledovaly a učily se znát
názvy mnoha druhů ptáků, které si následně vyhledávaly
a porovnávaly v encyklopediích.
Na konci června jsme se rozloučili s dětmi, které opouští předškolní čas plný her, učení, poznávání, vyrábění,
radostí, přátelství a někdy i malého hašteření. V září se
z nich stanou opravdoví školáci a usednou do školních
lavic. Paní učitelky si pro ně připravily sladkou odměnu,
malé dárečky a knížku s věnováním na památku.
A konečně nastaly prázdniny, dny plné sluníčka, lenošení,
výletů, poznávání přírody, a hlavně čas společně strávený
s rodiči. V naší „modré školce“ zůstane zavřeno. Schody
před oběma vstupy do budovy si žádaly opravu, která
právě o prázdninách proběhne. Někteří rodiče si nemohou dovolit mít celé dva měsíce volno, nárok na dovolenou

je podstatně kratší, a tak mnohdy i v létě potřebují umístit své ratolesti do mateřské školy. V červenci se proto
otevřely dveře školky v Josefově, kde se sejdou děti ze
všech jaroměřských školek a v srpnu je přivítá školka na
Zavadilce. V každé z nich je uvítají usměvavé paní učitelky,
které nováčky neznámým prostředím provedou. Opět se
budou nejvíce využívat prostory zahrady, kde děti zažijí
spousty legrace, her, ale i seznamování se s novými
kamarády.

Krásné léto plné slunečních paprsků
a pohody při odpočinku
přeje kolektiv MŠ Knappova

S ETIKOU ZA ETIKOU NOVÝ PROJEKT ZŠ KŘIŠŤÁL
Přestože prázdniny jsou v plném proudu a školní chodby zejí prázdnotou, v jaroměřské základní škole
Křišťál ladí pedagogický tým konečnou podobu nového projektu s názvem “S ETIKOU ZA ETIKOU”.
Projekt odstartuje v září
a bude děti provázet po celý
školní rok. Jeho hlavním cílem
je zlepšování a udržování
přátelské atmosféry a dobrých
mezilidských vztahů vzájemně mezi žáky a zároveň mezi
žáky a pedagogy a přenášení těchto hodnot i mimo
prostor školy. Dále pak uvědomování si vztahu člověka
k přírodě, k přírodním procesům a nutnosti a významu
ekologického chování každého z nás.
Kromě každodenní práce na projektu prolínající se všemi
předměty, se děti mohou těšit i na poznávací cestu do
Krkonošského národního parku a na vlastní kůži budou
mít možnost poznat i řeku Orlici.
Velké díky patří Královéhradeckému kraji, který projekt
finančně podpořil a společnosti EMPLA, která se stala
odborným patronem celého projektu. V jejich laboratořích budou děti testovat a vyhodnocovat vzorky vody,
které v rámci projektu postupně odeberou.
O tom, jak se bude projekt dařit realizovat, vás zde budeme
průběžně informovat. Podrobnosti můžete sledovat i na

Facebooku ZŠ Křišťál, kde budeme průběžně zveřejňovat
pořízené fotografie a videa. Těšit se můžete i na závěrečnou veřejnou prezentaci celého projektu v červnu příštího roku.

Přejeme vám krásné léto!
tým ZŠ Křišťál
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA JAROMĚŘ
Milí čtenáři,
v měsíci červnu se provoz a návštěvnost knihovny pomalu navracel do zaběhnutých kolejí.
Znovuotevření bylo podmíněno dodržováním bezpečnostních opatření a my bychom vám
rádi, touto cestou, poděkovali za jejich dodržování.
Koncem měsíce května a začátkem června probíhá každoroční pasování prvňáčků ze základních škol Jaroměře
a Josefova na čtenáře. Z epidemiologických důvodů jsme
tento slavnostní akt přesunuli na začátek měsíce záři. Moc se těšíme na naše
nové malé čtenáře.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

Městská knihovna Jaroměř vyhlásila,
počátkem měsíce března, 37. ročník
literární soutěže na téma „Pohádky
Boženy Němcové očima dětí 21.
století“. Úkolem žáků bylo zahrát si na
paní spisovatelku, vybrat si pohádku,
která je jim nejmilejší a tu pak přetvořit
do 21. století. Tvůrčí možnosti nebyly
omezeny, naopak fantazii byl prostor
otevřen. Literární práce měly být
odevzdány do 25. května 2020. Naším
úkolem bylo práce přečíst, vyhodnotit a vybrat nejlepší z nich. Musíme
konstatovat, že žáci základních škol
Boženy Němcové, Ostrova a Josefova
se zhostili tohoto úkolu se ctí.
Jednotlivé práce byly propracované, humorné, poučné
a kreativní. Studenti ve svých pracích využili veškerou
možnou moderní technologii. Každá práce by si zasloužila ocenění, ať už jenom za snahu, ale vítězů může být
pouze pár. Hodnotilo se ve dvou kategoriích.
Takže jak to dopadlo?
ZŠ Josefov:
I. kategorie – předáno 6 prací, OCENĚNY 4 práce
II. kategorie – předáno 12 prací, OCENĚNO 6 prací
ZŠ Na Ostrově:
I. kategorie – předáno 7 prací, OCENĚNO 5 prací
II. kategorie – předáno 45 prací, OCENĚNO 11 prací
ZŠ Boženy Němcové:
II. kategorie – předáno 44 prací, OCENĚNO 12 prací
Gratulujeme!

AKCE KNIHOVNY

S potěšením vám můžeme oznámit, že akce, které byly
plánovány a v důsledku Covid-19 zrušeny, budou realizovány. O náhradních termínech vás budeme včas informovat. Můžete se těšit na p. Martu Zemanovou: O babičce
a Babičkách Boženy Němcové, p. Lukáše Zajíčka: Čína,
p. Adama Trýba: Indie, M. Z. Kučeru: Alžběta Bathoryová,
čachtické podzemí a další.
V měsíci srpnu bude nainstalována v prostorách hlavní
budovy výstava Památkové péče Královéhradeckéhokraje.
Fotografie na vybraných příkladech dokládají pozitivní proměny, ke kterým mohlo dojít díky tomu, že byla
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získána možnost smysluplně pečovat o naše kulturní
dědictví. Výstava bude probíhat do konce měsíce září.

„KNIHA Z KNIHOVNY“

Městská knihovna Jaroměř spustila novou službu pro širokou veřejnost s názvem „Kniha z Knihovny“.
Čtenáři si mohou zakoupit knihu dle
vlastního výběru přes portál www.
knihazknihovny.cz a následně si ji
vyzvednout ve své knihovně, tedy
u nás na hlavní budově v oddělení pro
dospělé. Výhodou pro čtenáře je nákup
knih za velkoobchodní ceny a vždy
s dopravou zdarma.
Jak to funguje? Koupíte knihu online
na https://www.knihazknihovny.cz/.
Knihu zaplatíte také online, nelze na
dobírku. Jako místo doručení uvedete
Městskou knihovnu v Jaroměři. Po
doručení knihy do knihovny vám
bude zasláno avízo s kódem k osobnímu odběru. Více informací získáte
na webových stránkách knihovny,
v knihovně nebo na https://www.knihazknihovny.cz/.
Přejeme vám příjemné prožití letních prázdnin, dávejte
na sebe pozor a nezapomeňte, že nejlepší přítel pro volné
chvíle je kniha.

Jsme tu pro vás!
vaše knihovna

Provoz knihovny v době letních prázdnin:
HLAVNÍ BUDOVA: otevírací doba NEZMĚNĚNA
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
Po: 8:00 – 11:00 12:30 – 16:00
Út: zavřeno
St: 8:00 – 11:00
Čt, Pá: zavřeno
POBOČKA NA ZAVADILCE:
ZAVŘENO v období od 3. 8. 2020 do 14. 8. 2020
POBOČKA V JOSEFOVĚ:
ZAVŘENO v období od 3. 8. 2020 do 14. 8. 2020
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O SMOLÍČKOVI MOBILNÍČKOVI
Smolíček byl malý chlapec, který nepustil mobil z ruky,
proto se mu říkalo Mobilníček. Žil u jelena, který místo
parohů měl zlaté iphony. Jelen chodil každý den na
pobočku dobít si kredit. Po každé nařídil Mobilníčkovi,
aby nikomu neotvíral. Jednoho dne kdosi zaklepal na
dveře. Byli to operátoři, T – Mobile, O2 a Vodafone. Když
se Mobilníček zeptal, kdo to je, ozvaly se hlásky:
Smolíčku Mobilníčku,
otevři nám svou světničku.
Jen tři smlouvičky tam strčíme,
a hned zase půjdeme.
Mobilníček otevřít nechtěl, avšak operátoři stále prosili
a nabízeli mu výhodné tarify. Mobilníček stále neotvíral, i když byl moc zvědavý. Nakonec mu to bylo líto,
a tak malinko pootevřel dvířka, aby tam mohli strčit

své smlouvičky. To operátoři využili a místo smlouviček
Mobilníčka unesli. Tu se pustil Smolíček Mobilníček do
volání:
Za doly, za hory,
mé zlaté iphony,
kdy se nabijou.
Smolíčka Mobilníčka
operátoři nesou.
V tu chvílí dobil jelen své iphony, Mobilníčka uslyšel a rychle mu běžel na pomoc. Operátorům ho sebral
a běželi rychle domů. Doma dostal za vyučenou, mobil mu
nadobro sebral, aby už ho nikdy operátoři neotravovali.

A. N.
žák ZŠ B. Němcové

HAPPENING JOSEFOFF
Festival Josefoff stojí na myšlence, že vám představíme zajímavá kulturní místa v Josefově a stejně tak
vás necháme nahlédnout za oponu Brutalu, kdy vám ukážeme nejen festivalové zázemí, ale v rámci
workshopu vám dáme nahlédnout i do zákulisí různých festivalových činností.
Pro tento dvoudenní happening s omezenou kapacitou si
v kalendáři zaškrtněte datum 7.–8. 8. 2020. Program by
měl začínat až odpoledne - pro pohodový večer odehraje
cca šest kapel, zatímco přes den se bude „pochodovat“
Josefovem. Headlinery Josefoffu budou Belphegor, Hate

a Tankard, již nyní se těšte na pražské šílence Hentai
Corporation a legendární Root!

Další info: www.brutalassault.cz
Tým Brutal Assault

MINIFESTIVAL SVOBODY – BASTION IV
22. 8. 2020 OD 13:00

„Co je však největší, co je však největší,
ta lidská svoboda…“
Jako malé připomenutí nejen srpnových událostí
pořádáme kulturní minifestiválek svobodných slov
a svobodné hudby. Recitace samizdatových veršů,
písničkářské recitály, vzpomínky na srpen ’68
a svobodné nadechnutí v úžasné atmosféře „Čtyřky“.
Vystoupí písničkářka a básnířka Eva Blondýna Suková
a písničkáři Víťa Marek, Petr Vašina s Míšou Mádlovou
a Martin Miky Zábranský. Akci podpoří svou přítomností Milan a Bosorky a „Domohrající“ 2JAJA. Přijďte,
zažijte a užijte si srpnový svobodný den.
Těšíme se na vás!
Pavel Šimek a Tereza Karlová
za organizátory akce

LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR BOĎI JAROMĚŘ
HLEDÁ NOVÉ ČLENY. Jestli v sobě máte touhu to zkusit,
přijďte se podívat, popovídat.
Telefon na principála Romana B. Bauera: 777 812 470,
e‑mail: bodi@bodi.cz, www.bodi.cz.
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OSADNÍ VÝBOR SEMONICE
Dobrý den, vážení spoluobčané,
po delší odmlce vás zdravíme ze Semonic. Bývá naším zvykem informovat veřejnost
o činnosti Osadního výboru Semonice nejen prostřednictvím článků o proběhlých programech pro veřejnost, ale také v jakémsi červnovém a prosincovém „ohlédnutím“ za naší
činností v této městské části.
První polovina roku pro nás byla mimořádná především
proto, že jsme postupně odvolávali plánované akce jednu
za druhou :-( V lednu 2020 jsme měli v diáři hned tři,
které jsme vám, našim spoluobčanům a věrným návštěvníkům, chtěli nabídnout. Z důvodů všeobecně známých
jsme se bohužel nemohli sejít ani na besedě s cestovatelem, Velikonocích v Semonicích či tradičním Dětském
dnu… Plně souhlasím s myšlenkou, která vám možná nyní
vytanula na mysli, a to že se v uplynulých měsících musela
většina z nás vyrovnávat se zprávami daleko závažnějšími
a horšími. S tím naprosto souhlasím a o to více nám všem
přeji mnohem klidnější a optimističtější druhou polovinu
tohoto roku :-)
Upřímně doufáme, že se nám podaří uspořádat tradiční
podzimní slavnosti, která nese v tomto roce název
Semonické mrkvobraní. Akce je plánována na první zářijovou sobotu a věříme, že se 5. září 2020 v 15:00 opravdu
sejdeme v prostorách u hasičské zbrojnice v Semonicích.
Přípravě programu se věnujeme již řadů měsíců a máme
pro vás nejedno překvapení. Kromě obvyklých soutěží
o nejlepší mrkvovou pochoutku či výtvarné soutěže pro

děti, nebudou chybět tvůrčí dílny, pohádka v provedení
divadla Kozlík a neposlední řadě i vystoupení řady kapel.
Ve spolupráci se SDH Semonice bude totiž Semonické
mrkvobraní následováno takovým semonickým hudebním „festivalem“. Můžete se těšit například na kapely
Altan Trio, Pohroma, What Rock, Žahavci a další :-)
Ti z vás, kteří naši činnost sledují, vědí, že nás v tomto roce
čeká dokončení dětského hřiště. Ve spolupráci s městem
Jaroměř, které nám poskytne materiál, bude celá herní
plocha ohraničena obrubníky, což značně zlehčí údržbu
prostoru. Na dětském hřišti nám také přibyly dvě lavičky,
za což děkujeme firmě PSN dopravní stavby, jmenovitě
panu Noskovi a panu Mikeskovi.
Podařilo se také dokončit stání na třídění odpad a provedení údržby lipové aleje. Poděkování směřujeme v tomto
případě TSM Jaroměř.

Přejeme vám všem pevné zdraví a krásné letní dny!
Lucie Kubálková
za Osadní výbor Semonice

JAROMĚŘÍ NESE SE: „NEJLEPŠÍ JSME V OKRESE!“
Tímto titulkem chce oddíl volejbalu při TJ Jiskra Jaroměř informovat o sportovním úspěchu družstva
mužů. Tým vybojoval 25. 6. 2020 v 19.37 hodin vítězství 3:1 na „horkých“ antukových kurtech v Broumově
nad místním Slovanem, což byla poslední finálová tečka za Letním pohárem 2020, který organizoval
OV ČVS jako náhradu za zrušenou mistrovskou soutěž okresního přeboru z důvodu vládních opatření
v době nouzového stavu. Po tomto výsledku, nezbylo zástupcům svazu nic jiného, než prohlásit družstvo
Jaroměře za celkového vítěze a předat mu vítěznou trofej, která bude zdobit přeplněné vitríny klubovny
u „malých závor“.
Na cestě k celkovému vítězství, vyřadila Jaroměř ve dvou zápasech nejdříve
městského rivala z Jezbin 3:0, 3:0, poté
Červený Kostelec 3:1, 2:3 a nakonec ve
finále Broumov 3:1, 3:1. Na vítězné fotografii se vyjímají volejbaloví reprezentanti Jaroměře takto, nahoře zleva: Máša,
Novotný, Souček, Petiška E., Renčín, Hynek
a dole zleva: Mušák, Petiška V., Hatka.
Autor příspěvku chlapcům srdečně blahopřeje a zároveň přeje všem sportovcům
s jaroměřským lvíčkem na prsou mnoho
úspěchů.
Martin Cejnar
vedoucí družstva mužů

14

SPORT |

červenec – srpen | 20

HOKEJISTÉ JAROMĚŘE POMOHLI PŘÍRODĚ
Hokejisté Jaroměře si zpestřili letní přípravu. Místo hokejek vzali do ruky hrábě a vidle a pomohli s pohra‑
báním a naložením posečené trávy.
„Jsme rádi, že jsme se do této akce mohli zapojit. Město
nás dlouhodobě podporuje a my mu to takto můžeme aspoň
trochu vrátit. Pokud bude možné pomoci i v budoucnu, zase
rádi přijdeme,“ slibuje trenér HC Jaroměř Marek Mach.
Hokejový klub vypravil v sobotu 13. června na severní
svahy Josefova patnáct brigádníků. S hrabáním a nakládáním sena pro zvířata jim pomáhali ochránci přírody ze
skupiny JARO Jaroměř a také mladí ekologové z místního
oddílu Puštíci. „Jsem z toho nadšený, myslím, že i hoke‑
jistům to něco dá. Poznali, že letní příprava se dá dělat
i jinak, než byli zvyklí. Společně jsme se zapotili, odvedli
kus práce, je to hrozně fajn,“ pochvaloval si starosta města
Josef Horáček, který se také chopil náčiní, a navíc připravil pro účastníky brigády občerstvení.
Na severních svazích pevnostního města se louky sečou

mozaikově. To znamená, že některé plochy se pokosí
a další porosty se nechají. „To je dobré pro hmyz, přede‑
vším pro opylovače, kterým vyhovuje druhově bohatý
trávník. Brigáda proběhla v jedné z nejcennějších loka‑
lit v rámci Jaroměřska. Pomoc hokejistů vítáme, mohli
si tady zaposilovat a pomoci dobré věci,“ neskrýval svou
spokojenost předseda JARO Jaroměř David Číp. Severní
svahy s přilehlým vojenským cvičištěm jsou významnou
lokalitou, kde žije unikátní hmyz a dnes již velmi vzácně
se vyskytující rostliny. Zdejší mokřiny jsou na Jaroměřsku
jedním z posledních míst výskytu silně ohroženého
česneku hranatého. Porosty v sousedním Ptačím parku
Josefovské louky spásají divocí koně, kterým mají už brzy
dělat společnost pratuři.
Text a foto: Petr Záliš

7. ROČNÍK BĚHU PRO HOSPIC V ČERVENÉM KOSTELCI
Přes určitou nejistotu, kterou vyvolalo vyhlášení nouzového stavu, pořádá Oblastní charita Červený
Kostelec i v letošním roce další ročník Běhu pro hospic.
Účastníci všech věkových kategorií se budou moci zúčastnit akce s příjemnou sportovní atmosférou a zároveň
svým výkonem podpořit záměr Oblastní charity Červený
Kostelec – vybudování druhé části Centra denních
a terénních služeb sv. P. Pia, díky kterému získá nové
zázemí Mobilní hospic Anežky České, Ambulance paliativní péče a další služby.
Vzhledem k oblíbenosti akce ponecháváme závody
v klasickém rozsahu. Připraveny budou tratě od 150 m pro
nejmenší závodníky, dětské tratě od 650 do 1300 metrů
dle ročníku narození a také tradiční běhy na 2, 5 a 10 km,
aby si skutečně každý přišel na své.

Akce proběhne 19. září 2020.
Registrace je spuštěna, jestliže máte rádi pohyb pro
dobrou věc, neváhejte a přijďte si zaběhat!
www.behproshopic.cz

Jan Kordina
Oblastní charita Červený Kostelec
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28. 8. EVROPSKÁ NOC PRO NETOPÝRY
Poslední týden v srpnu probíhá osvětová akce, která má veřejnosti přiblížit netopýry, celoevropsky
nejohroženější druh živočicha, kterého můžeme nejčastěji zahlédnout za letního soumraku při lovu
hmyzu. Tato akce se pořádá od roku 1997 a vychází z Dohody o ochraně populací netopýrů (Agreement
on the Conservation of Populations of European Bats). Dohodu, včetně České republiky, uzavřely evrop‑
ské státy za účelem ochrany těchto nenápadných živočichů. Akci Noc netopýrů V, jež proběhne v pátek
28. srpna v Josefově, organizuje pan Břeněk Michálek, který ochotně zodpověděl několik otázek.
European bat Night se pořádá od roku 1997, jak se od té početnosti zimujících netopýrů v katakombách. Jejich
celkový počet přesáhl 1200 jedinců a stále roste. Dokonce
doby daří populacím netopýrů v Evropě?
I na populacích netopýrů se projevuje negativní vliv inten- i počet zastižených druhů se rozrůstá. Také sčítání netozivního průmyslového zemědělství. Obětí je především pýrů v letních koloniích ukazuje růst početnosti, ale tento
netopýr dlouhouchý (mimochodem žádný jiný netopýr monitoring provádíme zatím jen pár let a netroufáme si
nemá tak dlouhé ušní boltce v poměru
ještě z výsledků cokoli vyvozovat. Místní
k délce těla). Tento druh je nejvíce
ochranářské organizace a osvícená
z našich 27 zaznamenaných druhů vázaný
samospráva se snaží netopýry všemožně
na zemědělskou, stále velmi chemizovachránit. Taková privilegia pro netopýry
NA ÚZEMÍ ČR
nejsou samozřejmostí. Je na místě za
nou krajinu, a to se mu stává osudným.
SE VYSKYTUJE
tento přístup poděkovat.
Jeho početnost vytrvale klesá. Další
27 DRUHŮ
úbytek sledujeme i u chladnomilných
V josefovských kasematech bylo zaznanetopýrů severních. Nabízí se vysvětNETOPÝRŮ
lení vlivem globálního oteplování, ale je
menáno 8 druhů netopýra a jeden druh
A DVA DRUHY
to jen domněnka. Podstatně se ale díky
vrápence. Čím pevnostní chodby těmto
této akci zvýšilo povědomí o ochraně
živočichům tak vyhovují?
VRÁPENCŮ.
netopýrů a především jejich úkrytů, což
Podzemní chodby Josefova jsou rozsáhlé
samozřejmě netopýrům svědčí.
a mají v zimě poměrně stálou vlhkost
a teplotu kolem 9°C vyhovující spíše těm
A jak se daří populacím netopýrů v Jaroměři a okolí?
citlivějším druhům jako je vrápenec malý, netopýr velký
Jaroměř a hlavně Josefov jsou rájem netopýrů. Pestré a netopýr brvitý. Systém chodeb má ale i množství chladprostředí tvořené květnatými stráněmi, zaplavovanými nějších vstupů, které zase vyhovují otužilejším netopýa spásanými loukami ptačího parku, vodními toky a nava- rům, jako je např. netopýr černý. Proto taková plejáda
zujícími parky poskytuje bohatou potravu v podobě druhů. Každý si zde najde to své místo.
rozmanitého hmyzu. Rozsáhlé podzemní chodby pevnosti
Josefov, staré duté stromy i půdy budov jsou zase skvělé Čím jsou netopýři pro ekosystém nenahraditelní?
zimní i letní úkryty. Již několik let evidujeme nárůst Netopýři jsou alfou a omegou fungování hned několika
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globálně důležitých ekosystémů jako jsou např. tropické
deštné lesy, kde zajišťují opylování a rozptyl semen
stromů. Zůstaňme ale u našich netopýrů, kteří jsou
výlučně hmyzožraví. Vědci již několikrát potvrdili, že
i nejmenší netopýři dokáží za noc zlikvidovat několik tisíc
komárů. Můžeme si snadno představit kolik obtížného
bodavého hmyzu nás zbaví celá kolonie např. netopýra
hvízdavého, druhu, který je běžný kolem Labe a Metuje.
Další druhy zase významně redukují množství škůdců
na zelenině či stromech, jako jsou různí obaleči, zavíječi a píďalky. Noc bohužel zakrývá to, jak tvrdě pro nás,
i když nevědomky, dřou. Potlačování populačních explozí
hmyzu je natolik významné, že si ani nelze současný život
na Zemi bez netopýrů představit. Jednou z možností, jak
se s tajemným životem netopýrů seznámit, je právě Noc
netopýrů, letos začínající 28. 8. v 16:30 na správě ptačího
parku v Josefově, kde jsme renovovali přednáškovou místnost. Po besedě o netopýrech půjdeme přímo za nimi do
terénu.
Jak můžeme netopýrům prospět nebo přinejmenším,
jak jim neškodit?
To nejlepší, co můžeme pro netopýry udělat, je nemontovat se jim do práce :) Lidé se někdy dokonce snaží netopýrů cíleně zbavit, což je naprosto šokující. Za vše může
nízká informovanost a snadno propukající hysterie vznikající z chybných zpráv médií. V našich podmínkách nikdy
nedošlo k ohrožení zdraví či života lidí netopýry. I hlášené
přenosy virů z netopýrů na člověka na jiných kontinentech jsou nepotvrzené a zavádějící. Takoví pomocníci
člověka, jako jsou netopýři, si tuhle nefér hru nezaslouží.
Naopak, chránit bychom měli každý jejich úkryt, snižovat
radikálně užití pesticidů a dalších chemikálií v zemědělství, což se týká i našich zahrádek, udržovat staré stromy
s dutinami a obecně pestrost krajiny. Zásadně netopýry

nerušíme při jejich zimování a v jejich mateřských koloniích. Můžeme jim na budovy vyvěšovat speciální budky,
abychom jim možnost úkrytů rozšířili. Velmi odborně
provedené budky se dají poměrně snadno sehnat na
internetu.
Co dělat, nalezneme‑li zraněného netopýra?
Při nálezu zraněného netopýra je nejlepší zavolat na
záchrannou stanici pro volně žijící živočichy, do České
společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON) nebo na
správu Ptačího parku Josefovské louky. Každý případ je
třeba řešit individuálně.
Foto: Miroslav Hlávko, Břeněk Michálek
—krý—

V ČERVENÉM KOSTELCI SE OTEVÍRÁ PRVNÍ ČÁST
CENTRA DENNÍCH A TERÉNNÍCH SLUŽEB
Oblastní charita Červený Kostelec uspořádala ve čtvrtek 11. 6. 2020 slavnostní otevření první části centra
denních a terénních služeb sv. P. Pia v Červeném Kostelci.
Díky dokončené rekonstrukci prvorepublikové
vily a plánovaným stavebním úpravám přilehlé
budovy sochařských ateliérů je cílem vytvořit plnohodnotné zázemí pro komplexní služby
zdravotní a sociální péče.
Po více než roce od počátku rekonstrukce se tak
ve vile významného psychotronika a sochaře
Břetislava Kafky otevírá nová sociální služba
denního stacionáře pro oblast ORP Náchod.
Provoz stacionáře bude zahájen v září roku
2020. Dále je v prostorách vily poskytnuto i zázemí pro
pečovatelskou službu a službu tísňové péče.
Akce byla zahájena mší svatou v kostele sv. Jakuba Většího
celebrovanou královéhradeckým biskupem Janem
Vokálem. Následovalo slavnostní otevření objektu rekonstruované vily za účasti zástupců Královéhradeckého
kraje, vedení města Červený Kostelec, Diecézní charity
Hradec Králové, Biskupství královéhradeckého a firem,

které se na záměru podílely. Projekt byl podpořen Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Současně se slavnostním otevřením proběhlo
také zahájení dalšího projektu, kterým je vybudování druhé části centra a bude zahrnovat
rekonstrukci bývalých atelierů pro vybudování
zázemí pro Mobilní hospic Anežky České, stacionář léčby bolesti, ambulanci paliativní péče
a další služby. Rekonstrukci zahájilo symbolické poklepání a požehnání základního kamene. Stavební
práce byly zahájeny v polovině června. Projekt je podpořen Královéhradeckým krajem.
Na závěr slavnosti vystoupila se svým koncertem Schola
Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena.
Oblastní charita Červený Kostelec
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DIAKONIE ČCE – MILÍČŮV DŮM V JAROMĚŘI
Vážení,
rádi bychom vás informovali o službách a činnosti Diakonie ČCE – Středisko Milíčův dům
Jaroměř.
Naše služba je již opět v plném provozu
a stejně tomu bude i o prázdninách.
Středisko nabízí sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, odborné poradenství a také sociální šatník.
V rámci sociálně aktivizačních služeb pořádáme také
doučování či aktivity pro rodiny s dětmi. Více informací
naleznete na našem webu www.milicak.cz a také na facebookových stránkách Diakonie Jaroměř – Milíčův dům.
V rámci poskytování sociálních služeb spolupracujeme s Farním sborem Českobratrské církve evangelické
v Semonicích, který nabízí pro naše středisko, možnost
využít sociální fond. Tento fond je dotován jedním
procentem z každé pořádané sbírky farního sboru. Díky
možnosti využít tento zdroj, jsme za pomoci pana faráře
Radima Žárského mohli pomoci rodinám, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci. Konkrétně jsme z tohoto
fondu zafinancovali nákupy základních potravin, které
rodinám pomohou překlenout těžké období.

Také bychom touto cestou chtěli poděkovat firmě Onka Real, s. r. o., konkrétně
panu Ondřeji Benešovi, který nám poskytl mimořádný
hmotný dar v podobě automatické pračky, která putovala
do potřebné rodiny. Za tento dar moc děkujeme.
Zároveň děkujeme všem lidem, kteří nám darovali oblečení, obuv či školní pomůcky v rámci sociálního šatníku,
který v naší organizaci provozujeme. Máme radost, že
jsme díky Vašim darům a ochotě mohli pomoci již patnácti
rodinám.
Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům Jaroměř,
Havlíčkova 14, má také detašované pracoviště v Josefově,
ul. Duškova 79. Právě zde se přes léto koná doučování
a spousta aktivit pro podporu rodin. V případě zájmu
o naše služby neváhejte kontaktovat naše pracovníky,
kteří Vám rádi pomohou a vše vysvětlí.
Mgr. Pavla Svatoňová
terénní pracovnice SAS

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ SLAVÍ 25 LET EXISTENCE
Nezisková organizace Péče o duševní zdraví pomáhá lidem s duševním onemocněním ve východních
Čechách prostřednictvím terénních sociálních a zdravotních služeb. Letos slaví významné výročí - lidi
na jejich cestě k zotavení z nemoci podporuje už 25 let.
Během 25 let se organizace s původně 5 zaměstnanci jdou za klientem všude, kde potřebuje podpořit. S možností
fungujícími pouze v Pardubicích rozrostla na síť 8 financovat fungování zdravotníků se zvýšila komplexnost
poboček s více než 120 pracovníky pokrývající většinu služeb.“
Královéhradeckého a Pardubického kraje. Rozšiřování
započalo v roce 2000, kdy vznikl pobočný spolek Výměník ůže obnášet v běžném životě, vysvětluje Mgr. Petra
zaměřující se na zaměstnávání lidí se zdravotním hendi- Špryňarová, vedoucí hradeckého Centra duševního
zdraví: „Pomocí krizových plánů se snažíme
kepem. Následoval vznik regionálních terénco nejdříve zachytit moment zhoršení zdra‑
ních týmů v Chrudimi (2006), v Hradci Králové
(2007), v Jičíně a Rychnově nad Kněžnou
votního stavu a sociálních potíží. Smysl to
POMÁHÁME
(2009), v Ústí nad Orlicí (2010) a v Náchodě
začne dávat, když v tom má klient aktivní
(2014). Dalším velký krok přišel v roce 2019,
roli a sám si umí poradit nebo říct o pomoc.
LIDEM ŽÍT
kdy organizace spustila provoz dvou Center
Někdy to trvá léta, než se dostaneme k syste‑
S DUŠEVNÍ
duševního zdraví v Pardubicích a Hradci
matickému plánování přes období nedůvěry
NEMOCÍ
Králové. Nově vedle sociálních pracovníků ve
a motání se v kruhu potíží. Naším úkolem je
službách pracuje téměř dvacet zdravotníků:
neztrácet trpělivost a být pořád po ruce.“
psychiatrů, psychologů a zdravotních sester.
Za čtvrtstoletí fungování byla Péče o duševní
„Za všechny zakladatele bych chtěl připomenout psycho‑ zdraví v kontaktu se zhruba 5 000 lidmi využívajíterapeuta Antonína Šimka a zdravotní sestru Jitku cími služby. Je to proces neustálého učení, zlepšování
Pitrovou,“ vzpomíná MUDr. Petr Hejzlar, ředitel Péče se a důrazu na kvalitu. Příležitostí zastavit se, vzpomío duševní zdraví od roku 1997. „Myslím, že jejich svobodné, nat a taky poděkovat všem podporovatelům bude oslava
tolerantní a kreativní osobnosti se stále promítají do plánovaná na 11. září v Hradci Králové. Akce spojená
hodnot a kultury téhle organizace.“
s koncertem kapely Nirvana Czech Tribute Band zahájí
tradiční osvětový festival na podporu lidí s duševním
Principy služeb komentuje odborný ředitel Péče o duševní onemocněním Týdny pro duševní zdraví. „Srdečně zveme
zdraví Mgr. Martin Halíř: „Hledáme potenciál a silné všechny, kteří chtějí podpořit duševní zdraví své i svého
stránky klientů. Snažíme se je podpořit, aby mohli převzít okolí,“ uzavírá pozvánkou na akci ředitel Petr Hejzlar.
co nejvíc praktické zodpovědnosti za vlastní život. A to se
Více na www.pdz.cz
dělá nejlépe, když máme mobilní a flexibilní služby, které
Bc. Michaela Venclová
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ZEMŘEL MONSIGNOR VÁCLAV HEGR
FARÁŘ V ČESKÉ SKALICI (1952-2020)
V sobotu 4. července 2020 po delší těžké nemoci zemřel v Hospici sv. Anežky České v Červeném Kostelci
ve věku nedožitých 68 let Mons. Václav Hegr, sídelní kanovník Katedrální kapituly při chrámu Svatého
Ducha v Hradci Králové, od r. 1995 farář v České Skalici, viceoficiál Diecézního církevního soudu v Hradci
Králové (2009‑2020).
Narodil se 27. prosince 1952
v Poličce. Na kněze byl vysvěcen 27. června 1981 v katedrále
Svatého Ducha v Hradci Králové.
Jako katolický duchovní působil v různých farnostech vikariátu Náchod. Daru kněžství si
vážil. Rozvinul ho studiem na
Lateránské univerzitě v Římě, kde
dosáhl licenciátu kanonického
(církevního) práva. Získanými
vědomostmi sloužil Božímu lidu
v letech 1995 až 2011 jako viceoficiál Interdiecézního soudu české církevní provincie se
sídlem v Praze a od r. 2009 až do své smrti ve stejné funkci
u Diecézního církevního soudu v Hradci Králové.

POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
Vážení rodiče,
dne 7. 11. 2020 se uskuteční vítání
nových občánků města Jaroměře,
na které jste srdečně zváni.
Vítání se uskuteční v obřadní síni Městského úřadu
v Jaroměři a proběhne v několika skupinkách.
Proto žádáme rodiče dětí, kteří budou mít zájem se
této slavnostní události zúčastnit, aby si domluvili
hodinu osobně, či telefonicky na čísle: 491 847 242
(Jana Gajdošová) nebo 491 847 241 (Bc. Petra
Wagenknechtová), nejdéle do 4. 11. 2020.
Z tohoto setkání je pořizován videozáznam
a fotografie.

Těšíme se na setkání s vámi!
matrika Jaroměř

V r. 2004 se stal sídelním kanovníkem Katedrální kapituly
při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové a v letech 2007
až 2019 byl okrskovým vikářem vikariátu Náchod. V roce
2010 ho papež Benedikt XVI. zařadil mezi své kaplany
s titulem monsignore. Poslední rozloučení se s ním uskutečnilo v sobotu 11. července 2020 v 10 hodin ve farním
kostele Nanebevzetí Panny Marie v České Skalici. Po mši
svaté byly tělesné ostatky Mons. Václava Hegra převezeny do katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové, kde
se ve 14:30 konalo rozloučení u rakve zesnulého. Ostatky
byly uloženy do hrobky Katedrální kapituly na hřbitově
v Hradci Králové – Pouchově.
Zdroj: smuteční oznámení Mons. V. Hegra
PhDr. Jiří Uhlíř

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala veřejně našemu kolegovi ze Střední
školy řemeslné v Jaroměři panu učiteli Mgr. Vítu Milerovi
za obětavé téměř čtyřměsíční donášení obědů našim
spoluobčanům, kteří byli zasaženi izolací v době koronavirové epidemie a pro svůj věk nebo zdravotní stav si
nemohli sami docházet pro obědy do školní jídelny Na
Karlově. Pan Vít Miler se přihlásil jako dobrovolník na výzvu
sociálního odboru městského úřadu a tuto výzvu splnil
jako správný voják v poli – bez váhání, statečně a vytrvale
v době, kdy se lidé báli vycházet, on sám denně sloužil,
a navíc v době, kdy se jeho rodina rozrostla o novorozenou dcerku. K povinnostem učitele při distanční výuce,
k péči o rodinu si obětavě přibral tuto službu a příkladně
projevil občanskou statečnost. Děkujeme.
Jarmila Borecká

TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 29. 7. 2020 tomu bylo již
17 let, kdy nám ve věku 13 let
krutý osud navždy vzal toho,
koho jsme nejvíce milovali –
Lukáška Karlovského
z Josefova.
Stále vzpomíná maminka Ivana
a Ruda Klemešovi, sestra Lucie s manželem, neteřička Terezka, babička, teta s manželem a sestřenice
s manželem.
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POBYT BOŽENY NĚMCOVÉ VE CHVALKOVICÍCH 1830-1833, 2. část
V letošním roce 2020 si připomínáme 200. výročí narození (*asi 4. února 1820 ve Vídni, † 21. ledna 1862
v Praze) významné české spisovatelky Boženy Němcové. Následující text z roku 1957 od bývalého dlou‑
holetého jaroměřského kronikáře Jana Vacka Jaroměřského nám připomene tříletý pobyt naší slavné
spisovatelky v nedalekých Chvalkovicích.
… pokračování ze Zpravodaje č. 6/2020. Citace
z dopisu Boženy Němcové Hanuši Jurenkovi:
„Od zámku vedly ve skále vytesané schody dolů
k rybníku, pak se šlo přes hráz nahoru na stráň
a hned jsem byla ve škole. Společnost, v jaké
jsem žila doma znáte poněkud z Babičky, do jaké
jsem přišla Vám musím popsat. Pán, u něhož
jsem byla, - byl to dobrý přítel mého otce – byl
obročním u vévodkyně, rodem Prus ze Zaháni
(pozn.: Zaháň je město v dnešním jihozápadním
Polsku), muž prostředních let, nejvzdělanější
ze všech úředníků, ba v celém okolí. Měl krásnou bibliotéku, a to ne pro parádu. Shakespeare
a Goethe byli jeho miláčkové. Nejen klasiky, on
i moderní spisovatele znal, četl francouzsky
i anglicky, všecky lepší journaly si držel a mimo
to byl velký milovník zahradnictví. Ačkoli
Čechům přál, přece byl smýšlením zcela Němec.
Byl to dobrý, žoviální muž, obdivovatel krásy,
milovník dobrého jídla a pití, hostinný, zkrátka
milý člověk, a byl by jim vždy býval a mohl mnoho
působit, kdyby domácí poměry ho byly netížily.
Paní o mnoho let starší než on – někdy komornou u kněžny, jak jsem pozorovala, byla vinna,
že se on z kancelářského stal obročním. Musela
bývat krásná, modré oči měla jako nebe a černé
vlasy. Ale to byla jediná krása, co jí zůstala.
Nebyla také hloupá, a dobrého srdce, ale což to
bylo všecko platno, oni se k sobě nehodili a jeden
druhého trápili, jak už to někdy bývá. Již je dělilo
to, že ona katolička byla a on protestant, kněžím
nepřející. Ona nedala na aristokracii ničeho
dopustit. Vzpomínky na dobu, když ještě komornou byla, ji činily blaženou, a on ji za to tepal
nejtrpčí ironií.
On by byl každý den hosty zval, ona jen někdy štědrá
bývala. K tomu chutnala jemu česká kuchyň a ona vařila
podle jakési rakouské kuchařské knihy, že jsem ani já to
mnohdy jíst nemohla, kdežto přece můj žaludek tenkráte
všecko strávil. Když viděla, že on nejí, tu se jí oči slzami
zalily a říkávala: „Ale Auguste, vždyť je to dobré, jen jez! –
Věřím milá Netti, ale nemám na jídlo chuť“ – říkával on
a ušklíbl se. Pak vstal, vypil sklenici vína, vzal hůl a šel na
pole – to bylo vždy znamením, že ho něco hněte. Kolikráte
natrefila jsem ji v pokoji na kolenou klečet, ruce pozdvižené ke krucifixu a hořce plakat. Tu mi bývalo jí líto, a jindy
zase jeho. On by byl rád užíval rozkoše, a ona byla skoro
celý rok nemocná. Celý rok ve flanelu zahalená. Večer, když
lehala, to se ustrojila, jak když by forman do Amsterodamu
jel. Kalhoty flanelové, sukni, lajblik (pozn.: lajblik byl
dámský noční kabátek) a punčochy. Na to si vzala teplý
korset, bílý velký šátek zavázala okolo krku. Na hlavu vzala
černý prošívaný čepec a přes něj bílý kominiček. Hrozně
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vyhlížela, měli tři děti, a to ho nejvíce trápilo, že ty děti
nejsou tak chytré, jak by on si přál.
Zato já mu přišla každou chvíli o něco, tu o knihu, tu
o nějaké vysvětlení, a on měl z toho největší radost.
Zkrátka, já se stala jeho miláčkem. A to hned jsem vzbudila žárlivost paní co matky. Později tomu bylo hůř. V hlavě
se mi pletly děje skutečné a báječného světa, chodíc jsem
mnohdy snívala. Ostatně se musím vyznat, ačkoliv jsem
tak mladinká dospělá již byla, že smyslnost ve mně vzbuzená nebyla. Byli ještě nahoře v zámku dva mužští, starší
písař a mladší praktikant, mladý hoch, pánův příbuzný, též
ze Zaháně, který byl jen na několik let v Čechách. Tenkráte
bylo mu sedmnáct let. Když jsem přišla do zámku, byl to
pěkný blondin, silného těla, ale v tvářích žádný výraz. Byl
to ještě mladý, neokřesaný hoch, dobrý, ale hloupý. Byli
jsme spolu dobří přátelé, avšak když se pravilo, že je doma
zamilován, tu jsem se rozmrzela a bylo po kamarádství.
Zcela jinak to bylo s tím starším písařem. Nebyl již mladý
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člověk, mohl míti as 36 let. Snědý byl, nevelký, ale hezky
urostlý. Tvář jeho měla cosi ďábelského, a přece nebyla
nepříjemná. Velmi vysoké čelo měl, málo vlasů, ale lesklé,
tmavokaštanové, krásný vous, plná ústa, pěkné zuby,
krátký, ale foremný nos. Oko ale, to bylo démonické, velké,
šedozelené s černým obrvím. Uměl snivě hledět, tak libě, že
všechna děvčata do něho se pobláznily. Když ale na někoho
upřel zrak a neodvrátil ho, což on rád dělával, snad z pouhé
koketerie, tu bylo člověku jako ptáčeti pod mocí kočičího
zraku. Byl to podivný člověk. Někdy největší prostopášník,
zhejralec, a jindy zase nejpořádnější. Tu se vysmál celému
světu, žádný cit mu nebyl svatý, a přece jsem byla svědkyní, že měl něžný, velmi něžný cit. Zdál se chladný a byl
nejvášnivější člověk. Chytrý byl, prohnaný ve všech komediích lidské společnosti, nemluvil mnoho, ale vždy dobře.
Před ženskými neměl žádný respekt. Nikdy jsem ho neviděla které políbit ruku, nebo kompliment udělat, ačkoliv ho
všechny chtěly. Naši paní měl dokonce za nic, ta byla terč
pro jeho vtipy. On vládl skoro domem. Pán ho měl rád, paní
se ho bála a my všichni též. Já alespoň se třásla před ním,
když na mne zrak obrátil… A já byla jediná, kterou miloval,
já ho viděla i plakat, ovšem to bylo až později.“
Tolik citace z dopisu. Roku 1833 se vrátila slečna Betty do
Ratibořic. Už to nebylo bujné vesnické děvčátko, nýbrž
rozkvetlá dívka aristokratického vzhledu a kouzelného
půvabu. Matka ji doma přidržovala k domácím pracem, ale
slečně Betty, která ve Chvalkovicích začala žít duchovním
životem, byly nejmilejší večery, kdy směla číst německé
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knihy z domácí knihovny a z bibliotéky zámecké. K této
četbě, rozněcující dívčí fantasii, přistupoval vliv matčin,
která neustále toužila po vyšším a váženějším sociálním postavení. Byl tu ale v nebezpečné blízkosti zámek
s vášnivou a krásnou vévodkyní, o které se vyprávěly
milostné historky, s mezinárodním úřednictvem, které
tu bylo zaměstnáno a své hojné volné chvíle trávilo na
honech, v zábavách a výletech. Z blízkých posádek přijížděli na návštěvu vévodského domu švarní důstojníci. Toto
prostředí vzrušovalo. Proto posílali dívku na dobu, kdy
paní vévodkyně přijížděla do Ratibořic k panu obročnímu
a později správci Hochovi do Chvalkovic. Slečna Betty
bydlí nyní v zámku, a když chodí prázdnými pokoji, v době
nepřítomnosti Hochových, připadá si ještě mocnější než
kněžna. Uvědomuje si, že je lepší a vyšší způsob života,
než který vedla doma. Přestává závidět kněžně její koně
i psíky, chápe, že není šťastna. Betty je stále ještě dítě,
nepřestala toužit po svém zámku. Zámek, který si staví,
je zatím ve vzduchu, ale slečna Betty již začíná vztahovat ruce, aby přitáhla tento sen ve svou náruč. Má světle
zelené oči a hebkou pleť. „Bude třeba ji provdat“, usuzuje
její matka, když pozoruje její chůzi.
Zdroj: Vacek, Jan, Jaroměřský, Kniha č. 1, odvysíláno
v jaroměřském Rozhlasu po drátě dne 23. září 1957
Text upravil a foto: Jindřich Polák

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ LETOS OSLAVÍME
SPOLU S NOVÝM MĚSTEM NAD METUJÍ
Dne 12. 9. 2020 proběhnou v Jaroměři a v Novém Městě nad Metují Dny evropského dědictví. Zároveň
však oslavíme také 100 let od zahájení autobusové dopravy na lince Nové Město nad Metují – Jaroměř.
Z tohoto důvodu budou moci pasažéři cestovat mezi oběma městy celý den ZDARMA. Autobusy, které
budou jezdit každou půlhodinu, neminou ani spojující vesnice, tedy Nahořany, Šestajovice, Jasennou
a Velichovky.
V rámci Dnů evropského dědictví se návštěvníci mohou těšit na řadu zpřístupněných památek a objektů, ale také na doprovodný program.
Atraktivní by měly být i ceny vstupného, které
budou zdarma či snížené.
V Novém Městě nad Metují můžete zdarma
navštívit Městské muzeum, Městskou galerii
Zázvorku, Zámeckou věž Máselnici, Městskou
knihovnu a Železniční stanici, kde na vás čekají
zajímavé výstavy. Obec Šestajovice nabízí
muzeum motocyklů a hraček, ve Velichovkách
si můžete prohlédnout lázně Velichovky.
V Jaroměři otevře své brány hned několik objektů v čele
s muzei a kostely. Těšit se můžete na komentované
prohlídky náměstí a kostela sv. Mikuláše, prohlídky Pidi
muzea loutkových divadel a Boučkova divadla, kde bude
navíc od 13:00 představení Zlatý vrch. Za návštěvu stojí
také Železniční muzeum Výtopna Jaroměř, Husův sbor
a Muzeum magie, kde je pro vás připraveno od 15:00
kouzelnické vystoupení.
V Josefově se bude slavit 240. výročí založení Josefova,
díky čemuž můžete vidět vojenský pochod městem,

scénku s příjezdem císaře Josefa II., bitevní
ukázku, ale také koncerty vojenské hudby
a dalších kapel. Své brány otevře Bastion
I a podzemí, kde budou k vidění oživlé postavy
z historie pevnosti i Stálá historická expozice
v Josefově se sezónní výstavou Za drahými
kameny do pravěku. Zpřístupněný bude také
kostel Nanebevstoupení Páně či Pevnostní
kovárna, kde na vás čekají stroje v pohybu. Dále
můžete navštívit Bastion No. X, Ravelin No. XIV,
Bastion No. IX, tedy tři objekty v jedné prohlídkové trase, 3D model pevnosti Josefov, Cestu legionáře
II či Uměleckou kolonii – Bastion IV, kde se vám otevřou
ateliéry umělců i muzeum hraček. Pro milovníky přírody
jsou připraveny také komentované, zhruba dvouhodinové,
prohlídky Ptačího parku – Josefovských luk (od 10:00 a od
14:00).
Bohatý program jednotlivých měst i samotný jízdní řád
budou upřesněny v zářijovém Zpravodaji.
Mgr. Markéta Drahorádová, referentka
odbor školství, kultury a tělovýchovy
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NOC KOSTELŮ V SEMONICÍCH
V pátek 12. 6. 2020 se v semonickém evangelickém kostele uskutečnil již po deváté program Noci kostelů.
Kvůli vládním opatřením v čase COVID-19 spousta křesťanských společenství organizování Noci kostelů rovnou
vzdala. A tak byl letos semonický evangelický kostel
v Jaroměři a okolí jediným místem, kde bylo možné zažít
zvláštní atmosféru otevřenosti a setkání. Dědictví předků
prezentované samotnou stavbou kostela, duchovní
hodnoty zvýrazněné výstavou k 350. výročí úmrtí

J. A. Komenského, klasická i moderní hudba v podání
francouzského kytaristy Alexandre Glizé a české violoncellistky Dity Holé, to vše propojilo účastníky programu
v jeden harmonický a navzájem si blízký celek. Židé si na
závěr slavení Velikonoc přejí: „Příští rok v Jeruzalémě“. My
si přejeme: „Příští rok v Semonicích“.
farář Radim Žárský

Foto: Jana Žárská

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV – FARNOST JAROMĚŘ
pondělí 08:00 hod. (kaple děkanství)
úterý
17:00 hod.
středa 08:00 hod.
čtvrtek 17:00 hod.
pátek
17:00 hod. (kostel sv. Mikuláše)
sobota (dle rozpisu na vývěsce)
neděle 08:30 hod. (kostel sv. Mikuláše)
10:15 hod. (Velichovky)
Více informací na www.jaromer.farnost.cz.
CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE
Bohoslužby se konají každou sobotu Na Matysáku 737:
09:00 – 10:30 hod.
Studium Bible
10:45 – 11:30 hod.		
Kázání Božího slova
13:00 – 14:00 hod.
Odpolední program
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ JAROMĚŘ
pondělí 14:00 hod.
DD Černožice
úterý
09:00 – 15:00
Úřední den
15:00 hod.
Biblická hodina
neděle 10.00 hod. (modlitebna)
Kontakt na farářku Mgr. A. Fabiánovou – 737 847 864.
Informace na www.husitijaromer.estranky.cz,
mail: husbor777@email.cz.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV – FARNOST JOSEFOV
neděle 08:00 hod. (Jasenná, kostel)
09:30 hod. (Josefov, kostel, během mše dětská školka)
středa 17:00 hod. (fara Duškova 77)
pátek
17:00 hod. (fara Duškova 77)
Každou 2. neděli v měsíci se koná dětská rytmická mše.
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 od 14. hod.).
Kontakt 731 402 211, mail: farnost.josefov@gmail.cz,
www.farnostjosefov.cz, @FarnostJosefov.
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
pondělí 14:00 hod. (posezení nad biblí v Černožicích)
středa 18:15 hod. (biblická hodina – sudý týden)
pátek
17:00 hod. (Biblický kroužek)
neděle 09:00 hod. (Semonice)
11:00 hod. (2. a 4. neděle Jaroměř)
škola pro děti v Semonicích
Jednou za měsíc ve čtvrtek od 19:00 hod. se konají Modlitby se
zpěvy z Taizé.
Kontakt na faráře R. Žárského – 491 110 175, 604 149 841.
Více informací na www.semonice.evangnet.cz.

CÍRKVE |
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Z HUSOVA SBORU
Vážení spoluobčané,
žijeme v příliš hektické době, a veškeré události bereme, tak jak přicházejí, aniž bychom je
sami více prožívali. A tak jsme až na výjimky už odložili roušky a těšíme se na dovolené, na
vodu, na les. A proč ne?
Člověk se přece musí na něco těšit, to by život jinak za nic
nestál. Začátek července není jen léto a jeho radosti, ale
vyznačuje se také velkým svátkem, který poznamenal naši
českou historii. Vzpomínáme na věrozvěsty Konstantina
a Metoděje, kteří přinesli do našich krajů křesťanství. Ale
hlavně si připomínáme Mistra Jana Husa, velikána našeho
národa, na něhož jsme právem hrdi, protože on je představitelem člověka, který pro pravdu a pro své přesvědčení
žil a nevzdal to ani v poslední chvíli, kdy mu šlo o život.
Připomínáme si Jana, který byl také zcela obyčejný člověk,
jako je každý z nás. Měl svoje chyby a dělal i špatná rozhodnutí. Svou pílí i svým přesvědčením šel však s odhodláním
nést pravdu, až na hranici. Šel až tam, kde jiní ve strachu a v obavách o svůj vlastní život odvolávali a přijímali
ústupky. On ale neslevil. Jistě takových lidí bylo v našem
národě mnoho. Většina z nich však zůstala bezejmenná
a už ani pomníčky nám je nepřipomínají. Jméno Jana Husa
je však nezapomenutelné. Zejména pro církev, protože on
sám byl především kněz. A to, co odkázal budoucnosti,
tedy i nám, to byla právě ta pravda. Víra té pravé pravdě.
Té pravdě s velkým P. Jsou určitě chvíle v životě každého
člověka, a někdy i celého národa, které nás staví před
zásadní rozhodnutí, abychom sami prokázali a dosvědčili věrnost přijaté pravdě. Někdy to jsou však jen drobná,

VÝZVA PRO OBČANY
V listopadu proběhne akce, která bude věnovaná jako
poděkování všem, kteří městu pomohli zvládnout
nelehkou situaci v období nouzového stavu, který byl
vyhlášen v souvislosti s COVID-19. Město Jaroměř
disponuje seznamem dobrovolníků a dárců. Víme
ale, že se mezi veřejností nachází i další dobrá srdce,
která pomáhala. Pokud víte o někom takovém, kdo by
si podle vás zasloužil veřejné poděkování a ocenění
z rukou starosty města, sdělte nám to, prosím.
Ve vaší nominaci uveďte jméno a příjmení nominovaného, kontakt a oblast, ve které se zapojil s pomocí.
Prosím, vždy uvádějte i kontakt na sebe, telefonní číslo nebo e-mail, abychom vás mohli oslovit
v případě, že bychom potřebovali podrobnější informace. Nominace zasílejte nejdéle do 30. 9. 2020.
Děkujeme vám za spolupráci!

Kontakt pro zasílání nominací:
Mgr. Markéta Drahorádová
Městský úřad Jaroměř
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
nám. Československé armády 16
551 01 Jaroměř
Tel.: 491 847 163
e-mail: drahoradova@jaromer-josefov.cz

všední, každodenní rozhodování, ve kterých se máme
osvědčit, vnitřně nezradit sami sebe, a jen udržet a posílit směr. Taková rozhodnutí nejsou většinou ihned patrná,
ale ve svém důsledku mají svoji dlouhodobou platnost.
Mistr Jan Hus čerpal z Písma a k němu se také odvolával. Nás pak v celkové zvěsti vede k tomu, abychom celý
svět viděli jako úžasné Boží dílo pro člověka. Abychom
jej radostně užívali a moudře spravovali. Abychom přijali
pravdu slova, tu samou Pravdu, o níž mluví Mistr Jan Hus.
Posvěť je pravdou, tvoje slovo je pravda. Přijatá pravda se
stává vnitřním zdrojem naší vlastní morálky. Ve světě je
nutné pravdu dosvědčit. Proto Mistr Jan Hus byl takovým
učedníkem, zastáncem Kristovy pravdy. Protože pravda,
kterou on sám hájil, byla a je pravdou, která odvoláním
utrpí, neboť se jedná o pravdu, z níž člověk žije. Ta existuje jen tím, že se s ní člověk cele ztotožňuje a svým životem ji ve světě obhajuje. K té pravdě se Mistr Jan odvolával
a nakonec za ni dal i svůj život. On zemřel, ale ta samá
pravda nezemřela, protože pravda nikomu nepatří. My
lidé na ni můžeme mít jen podíl, následovat ji a dávat se jí
cele k dispozici. Proto překonala staletí a pokud zůstane
v našich srdcích víra a láska, nepřestaneme si připomínat
Mistra Jana jen jako mučedníka a reformátora, ale také
jako hvězdu, která nám svítí nad hlavami, která pro pravdu
žila, pravdu hovořila, a za pravdu zemřela ve víře v Ježíše
Krista, našeho Pána a Spasitele.
farářka Mgr. Alena Fabiánová

Nabízíme možnost uložit si urnu svého drahého
zesnulého v našem kolumbáriu za poplatek 100 Kč
ročně. Dohodu je možné uzavřít v úřední den,
příp. po tel. dohodě s farářkou Mgr. A. Fabiánovou
– 737 847 864.
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| PŘIHLÁŠKA NA VÁNOČNÍ TRHY

VÝZVA PRO TRHOVCE
„ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU“ – 29. 11. 2020
Město Jaroměř pořádá již tradiční akci Rozsvícení vánočního stromu, a z tohoto důvodu hledá stánkaře
s občerstvením jako je svařák, punč, regionální pivo, medovina, frgály, trdelník, koblížky, pálenky, maso
na rožni, preclíky, lokše, bramboráky apod. Vzhledem k tomu, že se jedná o první adventní neděli, nebrá‑
níme se ani stánkařům s vánočními dekoracemi typu: adventní věnce, jmelí, vánoční ozdoby a vykrajo‑
vátka s vánoční tématikou. Nehledáme stánkaře s oblečením, hračkami a produkty pouťového typu.
Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu:
nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř,
nebo e‑mailem na zpravodaj@jaromer‑josefov.cz
Odesláním přihlášky prodejce souhlasí se stanovenými
podmínkami, které jsou ke stažení na webových stránkách města Jaroměře – www.jaromer‑josefov.cz v sekci
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Zprávy z úřadu. Zde se také dozvíte o technickém zajištění
akce. O přijetí přihlášky budete vyrozuměni elektronicky.
Mgr. Markéta Drahorádová, referentka
odbor školství, kultury a tělovýchovy
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1. 8. – 30. 9.
VÝSTAVA PAMÁTKOVÉ PÉČE
V KRÁLOVÉHRADECKÉM
KRAJI
Městská knihovna
Jaroměř – hlavní budova
Pořádá: Ing. Jiří Balský
(NPÚ Josefov) a Městská
knohvna Jaroměř

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE |
Josefov
www.brutalassault.cz

1. 8. v 15:00
MAGIC PARTY
Muzeum Magie,
Náchodská 432, Jaroměř
www.muzeummagie.cz

7. 8. v 19:30
Předpremiéra filmu:
„DEN DLOUHÝ 28,5
HODINY“ EXPEDICE
MONOXYLON III.
Talk-show k expedicím
Monoxylon + hudební
doprovodný program
Bastion III – nádvoří,
Josefov
FB: filmypodpevnosti
#living_the_community

1. 8. v 16:00
Pohádky z Bauerovic
zahrádky II.
DIVOTAJ (divadlo Šíro)
Langiewiczova 304,
Jaroměř – Josefov
www.bodi.cz

8. 8.
NÁROĎÁK FEST
Přehlídka toho nejlepšího
z extrémní metalové scény
Nároďák Jaroměř,
Národní 54, Jaroměř
www.narodakjaromer.cz

1. 8., 18:00 – 22:00
Kapela DANGAR
SIX (rock/metal) +
TARANISOVY KOLEČKA
(punk rock)
Nároďák Jaroměř,
Národní 54, Jaroměř
www.narodakjaromer.cz

8. 8. v 10:00
PROHLÍDKA CHRÁMU
SV. MIKULÁŠE s průvodcem
sraz u TIC Jaroměř
vstupné: 20 Kč
tel.: 491 847 220, 737 937 015

1. 8. v 19:30
Film TEORIE TYGRA
+ hudební doprovod
Bastion III – nádvoří,
Josefov
FB: filmypodpevnosti
#living_the_community
1. 8. – 2. 8. v 9:00
MAŠINKY, HRAČKY A LEGO
VE VÝTOPNĚ
Pořádá: Železniční
muzeum Výtopna
Nádražní 227, Jaroměř
www.vytopnajaromer.cz
7. – 8. 8.
JOSEFOFF – BRUTAL PÁRTY
A TAJE JOSEFOVA

12. 8. v 17:00
Středeční koncerty na
jaroměřském náměstí
LUKÁŠ PELC
Vinotéka u sv. Mikuláše,
náměstí ČSA
Pořádají: Vlasta a Stanislav
Rudolfští
15. 8., 10:00 – 17:00
BRÁNY JOSEFOVSKÉ
PEVNOSTI DOKOŘÁN
zážitková hra
Pevnost Josefov,
Retranchement XVIII
www.pevnostjosefov.cz
18. 8 v 16:00
Pohádky z Bauerovic
zahrádky II.
PEKELNÝ OMYL (divadlo

Jirka Polehňa)
Langiewiczova 304,
Jaroměř – Josefov
www.bodi.cz
19. 08 v 17:00.
Středeční koncerty na
jaroměřském náměstí
COUNTRY HARMONY
Vinotéka u sv. Mikuláše,
náměstí ČSA
Pořádají: Vlasta a Stanislav
Rudolfští
22. 8 od 13:00.
MINIFESTIVAL SVOBODY
Okružní 242, Josefov
(Bastion IV)
Pořádá: Dvajaja
a Umělecká kolonie
Bastion IV
www.bastion4josefov.com
23. 8., 16:00 – 20:00
FOLKOVÁ ZAHRÁDKA
V NÁROĎÁKU
Kapela MELISSA A DUE
instrumentální program
z Kutné Hory
Nároďák Jaroměř,
Národní 54, Jaroměř
www.narodakjaromer.cz
26. 8. v 17:00
Středeční koncerty na
jaroměřském náměstí
MY TŘI ČTYŘI
Vinotéka u sv. Mikuláše,
náměstí ČSA
Pořádají: Vlasta a Stanislav
Rudolfští
28. 8. v 16:30
NOC NETOPÝRŮ V.
Správa Ptačího parku
v Okružní 36, Josefov
www.josefovskelouky.cz
28. 9 – 29. 9.
GLADIATOR RACE
Josefov
www.gladiatorrace.cz

29. 8. v 8:00
BLEŠÍ TRHY
Vinotéka u sv. Mikuláše,
náměstí ČSA, Jaroměř
www.pronamesti.cz
29. 8. v 16:00
Pohádky z Bauerovic
zahrádky II.
KAŠPÁREK TO ZAŘÍDÍ
(divadlo Čmukaři)
Langiewiczova 304,
Jaroměř – Josefov
www.bodi.cz
29. 8., 12:00 – 22:00
INFERNAL FEST OPEN 7 AIR
Koupaliště na Úpě,
Jaroměř
FB: Infernal Fest open air
26. – 30. 8.
MISTROVSTVÍ ČR
V AKROBACII KLUZÁKŮ
Letiště Jaroměř – Josefov
www.lkja.cz
5. 9. ve 14:00
DOŽÍNKOVÝ DEN
V JAROMĚŘI
Náměstí ČSA, Jaroměř
Pořádá: Město Jaroměř
a MKS
www.jaromer-josefov.cz
5. 9. v 15:00
SEMONICKÉ MRKVOBRANÍ
Semonice
Pořádá: Osadní výbor
Semonice
5. 9. 17:00
KONCERT JANY VEBEROVÉ
chrám sv. Mikuláše,
nám. ČSA, Jaroměř
vstupné: ZDARMA
Upozornění: jednotlivé
akce mohou být zrušeny
vzhledem k opatřením
proti šíření viru COVID-19.

STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST od 8:00 do 10:00
1. a 2. 8.
MUDr. Karel Kalfus
Česká 50, Jaroměř,
tel.: 491 815 077

15. a 16. 8.
MUDr. Ivona Plšková
Komenského 554/a, Česká
Skalice tel.: 491 451 300

29. a 30. 8.
MDDr. Šárka Šejvlová
Husova 931, Jaroměř
tel.: 491 812 944

8. a 9. 8.
MUDr. Lucie Strnadová
Z. Němečka 130, Jaroměř –
Josefov tel.: 491 812 495

22. a 23. 8.
MUDr. Olga Záplatová
Husovo nám. 36, Česká Skalice
tel.: 491 452 447

5. a 6. 9.
DDS. Abosaleh Ahmad Amin
Velký Třebešov 118
tel.: 491 453 272
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| LETNÍ PROVOZ CYKLOBUSŮ

LETNÍ PROVOZ CYKLOBUSŮ
DO ORLICKÝCH HOR
ŠERLICH – NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
– ČESKÁ SKALICE – JAROMĚŘ

Cyklobus linka č. 660055 – Fialová (1) je tu pro ty, kteří
aktivně tráví svůj čas a chtějí si projet některou z cyklotras, které začínají a končí na Šerlichu v Orlických
horách. Autobus v Jaroměři vyzvedne cyklisty na
zastávkách Jaroměř, železniční stanice a Jaroměř, autobusová zastávka ráno a v poledne. Pro ty, kdo neplánují ze Šerlichu došlapat domů, tato linka nabízí v 10:00
a v 15:00 ze Šerlichu odvoz zpět do Jaroměře.
Cyklobus je v provozu od 30. května do 28. září, a to
o sobotách, nedělích a svátcích. Linka je plně integrovaná do IDS a platí na ní ceník, tarif a Smluvní přepravní
podmínky IDS IREDO.
Více na: https://www.arriva.cz/cs/autobusy-a-vlaky/
rekreacni-linky/orlicke-hory/serlich-nove-mesto-n.met.ces.skalice-jaromer
—krý—

LETNÍ PROVOZ CYKLOBUSŮ
KLADSKÉ POMEZÍ
Kladské pomezí je rájem cyklistů. V turistické sezóně
můžete ke své přepravě využít cyklobusy, které vás
zavezou na atraktivní turistická místa a zase zpátky.
Přinášíme vám aktuální informace o jejich provozu.
V době letních prázdnin se můžete i se svými koly svézt cyklobusy každý den. Na konci května se rozjela červená linka
vedoucí z Hradce Králové, přes Náchod, Polici nad Metují,
Teplice nad Metují a Trutnov, až na Pomezní boudy. Z důvodu
ukončení uzavírky silnice v Teplicích nad Metují, bude tato linka
od soboty 4. 7. opět jezdit po své původní trase z Teplic přes
Adršpach přímo do Chvalče, bez zajíždění do Jívky a Radvanic.
Zároveň se v tento den rozjede i oblíbená modrá linka k našim
polským sousedům na trase z Náchoda, přes Kudowu‑Zdrój do
Karlówa.
Více informací a jízdní řády najdete na
www.kladskepomezi.cz/aktivity/cyklistika
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ZÁBAVNÉ OKÉNKO |

ODLEHČENĚ O PRAVIDLECH PROVOZU NA CYKLOTRASÁCH
S pěkným počasím se cyklotrase Hradec Králové – Jaroměř – Kuks zaplnila. Množství lidí využívající
cyklotrasu připomíná provoz na Karlové mostě v předkoronavirových dobách. Vzhledem k tomu, že se
na cyklostezce mohou potkat různorodé skupinky od osamělých chodců, dvojic, přes rodiče s dětmi na
procházce, pejskaře, po běžce a sportovce na roztodivných strojích, bude dobré si připomenout, jak se zde
chovat tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví žádného z účastníků.
Nedostatek ohleduplnosti obvykle kritizujeme v souvislosti se silniční dopravou na spojnici Hradec Králové
– Náchod, avšak respekt a ohleduplnost májí své místo
i na naší oblíbené cyklotrase. Na začátek je třeba zdůraznit, že na ni nepatří žádné motorové vozidlo s výjimkou
trojice: policie, záchranná služba a hasiči. Zásadní pravidlo
pohybu na stezce zní: chodec jde vlevo, zatímco cyklista
a koloběžkář se řítí po pravé straně stezky. Pokřikování
„Kudy to lezeš!“ a „Zařaď se na správnou stranu!“ na
chodce jdoucího po straně levé je nevhodné, neboť takový
člověk jde po správné straně.
Pejskařům doporučujeme, aby svého psa měli vždy na
vodítku a pokud možno na kratším než delším. Pád přes
vodítko napjaté na šířku stezky není příjemný a nedá se
mu téměř vyhnout. Pejsek, ve kterém se probudí lovecký
pud, jež ho neovladatelně vede k útoku na zajíce ve křoví
či sípajícího běžce, může překvapit svého páníčka tak, že
nestihne vydat ten správný povel a lovu zabránit.
Na konci školního roku a o prázdninách se zase může
uživatel stezky setkat s rozdováděnou skupinkou mládeže,
kterou lze jen obtížně překonat obzvláště ve chvíli, kdy
partička zatarasí celou šířku cesty a přilehlé travnaté
plochy. Pro tyto případy doporučujeme ještě před výjezdem na stezku osadit své kolo hlasitým zvonkem, a doufat,

že pronikavý zvuk, připomínající školní zvonek, přinutí
skupinku uvolnit trochu místa pro projetí.
Sluchátka zaražená hluboko v uších – volume na maximum – jsou dalším nešvarem, který vážně komplikuje
hladký provoz na cyklotrase a může být příčinou nepříjemné kolize. Milovník hlasité hudby krom ní totiž nic
dalšího neslyší a je velká pravděpodobnost, že v kritické
chvíli nezareaguje vůbec anebo špatně.
Na závěr ještě dobrá rada pro ty, kdo užívají krásy cyklotrasy v noci. Investice do osvětlení se vyplatí, i když po
ní potmě jen jdete. Rozsvícený mobil nebo oblečení
s reflexními prvky svou službu také udělá. Ovšem i tady
platí známé „všeho s mírou“. Palba 1200 lumeny přímo do
očí způsobí, že oslněný člověk nic nevidí a může ublížit
jak sobě, tak osobě, která jej oslňuje. Doporučujeme tedy,
blíží-li se k nám v noci další účastník provozu na stezce,
světla ztlumit nebo je sklopit.
Všem, kdo cyklotrasu Hradec Králové – Jaroměř – Kuks
využívají, přejeme mnoho kilometrů bez nehod a žádnou
srážku s blbcem.
—krý—

CYKLOVĚŽ NA NÁDRAŽÍ
V JAROMĚŘI
Na jaroměřském terminále stojí zbrusu nová cyklověž.
Její použití ochrání vaše kolo před deštěm a krádeží.
Cena za tuto službu je více než příznivá: 5 Kč/den, pro
držitele slevových karet ČD In Karta je ZDARMA.
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BASKEŤÁCI
JOSEFOV
SLAVÍ
15 LET
”BA

S K E ŤÁ C I ”

PROGRAM

TJ Sokol JOSEFOV

www.basketaci.cz, telefon: 732 166 096
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9:00-12:30
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE PRO DĚTI
13:30 - 15.30
UTKÁNÍ MLÁDEŽE
15.30 - 17:30
ALL-STAR GAME
18:30
KONCERT MICHALA HORÁKA

5. 9. 2020

SPORTOVNÍ HALA ASVAJ

INZERCE |
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Autobazar KNB v Jaroměři přijme brigádníka/ci na občasnou výpomoc. Volejte tel.: 603 471 048.
KOUPÍM chatu, chalupu nebo domek v Jaroměři a okolí.
Nabídněte na tel. 774 777 072.
Koupím chalupu nebo starší dům k rekreaci. Může být
i v horším stavu. Hezká lokalita a místo výhodou. Tel.
č. 703 890 073.
Koupím historické fotoaparáty, kapesní a náramkové hodinky, pohlednice, knihy, staré známky, mince,
bankovky, obrazy, sošky, housle, pivní lahve, odznaky,
šavle, bodáky a jiné zajímavosti. Poradenství i návštěva
je vždy ZDARMA, platba hotově. Volejte, piště SMS platí
stále!!! Tel. 605 254 511.

V prodejně OBUV NOBL Jaroměř (naproti České poště)
výprodej letních bot značky Tamaris, Marco Tozzi,
S.Oliver, Ipanema… www.obuvnobl.cz
Mladá rodina chce KOUPIT větší byt nebo dům v Jaroměři
i blízkém okolí. Nabídky prosím na tel. č. 775 777 073.
Nutně SHÁNÍM menší byt v Jaroměři, platba v hotovosti.
Volejte prosím na tel. 774 777 073.
Čištění koberců a čalounění pro domácnosti i firmy.
Kompletní úklidový servis. Kvalitně za rozumnou cenu
a s dopravou zdarma. Telefon: 603 701 992.
HLEDÁM byt 2+1 v Jaroměři a okolí OV i DB. Zavolejte
prosím na tel. 776 566 630.

Hned napoprvé jsem
dostala slevu 8 %
800 404 010
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RYCHNOV N. KN.

Jaroměř 188x61 mm 4B 2020 „Manželka“

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ INZERCE VE ZPRAVODAJI
Zpravodaj vychází v nákladu 5 900 ks a je zdarma. Zadaná inzerce je vždy černobílá.
Inzerát musí být zadán v elektronické podobě. Řádková inzerce by měla být ve formátu txt., odt., doc. či docx.
Plošná inzerce by měla být ve formátu jpg. či pdf. Za grafické zpracování se účtuje poplatek ve výši 20 %
z celkové ceny inzerátu. Inzerent je povinen uvést své fakturační údaje.
K zadání inzerce nově slouží Objednávkový formulář. Ten si můžete stáhnout na webových stránkách města
Jaroměře, nebo o něj zažádat na e‑mailu: zpravodaj@jaromer‑josefov.cz
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(nehledejte v tom

na veškerá dioptrická skla,
sluneční brýle a obruby
většiny značek

hácek)

Měření zraku ZDARMA
nám. Československé armády 29, Jaroměř, tel.: 777 912 819
Akce platí od 1. 7. 2020 do odvolání.

revoluční způsob
sledování televize!

SLEDUJ

AŽ 145
PROGR

7

Pozastavení sledovaného
televizního pořadu
Sledujte nás nově i na facebook.com/alphastylsoft
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TV

AMŮ

Přehrávání pořadů až 7 dní zpětně
na televizi, mobilu i počítači
Vaše nahrané pořady
dostupné kdekoliv

TE

• INTERNET
• TELEVIZE
• MOBIL
• TELEFON
• KAMERY
ALPHA StylSoft, s. r. o.
Husova 112, Jaroměř

www.stylsoft.cz
493 314 031

Spolek Sante

JEDLOVÁ V ORLICKÝCH
HORÁCH
5.–12. 9. 2020

Odjezd:

Heřmanice
8:15
Hořenice
8:20
Růžovka
8:30
Jaroměř
8:35
autobusové stanoviště
(staré, naproti požární stanici)
Jaroměř
8:45
(vlakové nádraží)

S sebou: Karimatku, pláštěnku, ručník
(na masáže), dobrou obuv na vycházky
(i náhradní), obuv na přezutí do chaty,
popř. plavky.
(Případná změna časů odjezdu bude
oznámena SMS a uveřejněna na našich
FB stránkách.)
V případě zájmu je možné se ještě
přihlásit do 15. 8. 2020
na telefonním čísle
606 484 816.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Jaroměř, Nové Město nad Metují,
Velichovky, Šestajovice

0
12. září 202

Dny evropského dědictví vám otevřou brány
zajímavých památek a objektů s pestrým doprovodným programem. Využijte tento den ZDARMA
autobusovou dopravu mezi Jaroměří a Novým
Městem nad Metují a objevte jedinečné památky.
Slavíme totiž také 100 let od zahájení autobusové
dopravy na lince Nové Město nad Metují – Jaroměř.
www.jaromer-josefov.cz

Dožínkový den
v Jaroměři
5. 9. 2020 od 14:00

nám. Československé armády
Jaroměř

Oslavy konce léta pro všechny věkové
kategorie a chuťové preference.
Koncerty i program pro děti.
Ochutnejte kvalitní vína, pivní speciály
a tradiční i nové regionální potraviny
a pochoutky.
17:00 – SLAVNOSTNÍ KONCERT
sopranistky Jany Veberové
a varhaníka Martina Strejce
(chrám sv. Mikuláše)

VSTUP ZDARMA

FOTOGRAFIE Z OTEVŘENÍ JAROMĚŘSKÉHO TERMINÁLU

ZPRAVODAJ č. 7/2020
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává Město Jaroměř, nám. Československé armády 16, Jaroměř. IČO: 002 72 728, DIČ: CZ 002 72 728.
Vychází 1x měsíčně v nákladu 5900 ks.
Distribuce zdarma. Fotografie pořídila redakce, autoři článků a archiv.
Registrace: MK ČR E 11964
Odpovědný redaktor: Kristýna Ruferová, DiS. (–krý–)
Kontakt: Redaktor Zpravodaje, nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
Telefon: 491 847 162
Mail: zpravodaj@jaromer-josefov.cz
WWW.JAROMER-JOSEFOV.CZ
Tisk: Tiskárna V & H Print Hlávko, s. r. o.
FB: MĚSTO JAROMĚŘ
R
Distribuce: Česká distribuční, k. s.
INSTAGRAM: MESTO_JAROME
Uzávěrka: mimořádná uzávěrka k 30. 6. 2020
Vychází: poslední týden v červenci
Maximální rozsah příspěvků by měl být 40 řádků. Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok. Autor příspěvku odpovídá
za věcnou a jazykovou správnost a není honorován. Příspěvky nemusejí nutně vyjadřovat názor redakce. Redaktor si vyhrazuje právo
na zkrácení nebo úpravy článků bez konzultace s autory. Texty po uzávěrce neprocházejí jazykovou korekturou. Nevyžádané rukopisy
a fotografie se nevrací. Za změny v programech zodpovídají pořadatelé jednotlivých akcí a pořadů.

