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Rozhovor - M iroslav Va šat a , Proje k t For t e Cult ura
Od roku 2012 je Pevnost Josefov zapojena do projektu Forte Cultura. Tento projekt se zabývá myšlenou zatraktivnění
pevnostních měst ve Střední Evropě. Na otázky týkající se
projektu mi odpovídal Miroslav Vašata (foto), vedoucí organizační složky Pevnost Josefov.
Můžete projekt Forte Cultura
přiblížit našim čtenářům?
V projektu je zapojeno 12
partnerů, kte í spolupracují na
myšlence zatraktivnění pevnostních měst v rámci St ední
Evropy. Výsledkem tohoto snažení má být jednotný fortiikační marketing, který samotná
města nebo pevnostní objekty
zatraktivní v rámci turistického
ruchu na trhu. Mezi partnery
kromě města Jaromě e pat í
polské město Kostrzyn (hlavní
partner), Rakouský státní archiv, editelství salzburských
paláců a zámků, Humboldtova Univerzita v Berlíně, Město
Kronach, Durynský Institut pro
pokročilá studia a vzdělávání
reg. ass, Evropské centrum pro spolupráci opevněných památek, Vojenské kulturní centrum Komarom, Provincie Verona,
Institut na ochranu kulturního dědictví Slovinska a Státní administrace Lvovské oblasti.

Praktikujete získané poznatky z tohoto projektu již ve své
praxi? Můžete uvést nějaký příklad?
Samoz ejmě, jednou z věcí, která nevyžaduje až tak velké inanční prost edky, je elektronický marketing – tvorba stránek
a s tím spojená práce. K tomuto tématu jsme měli na začátku letošního roku workshop právě na Humboldtově Univerzitě
v Berlíně, kdy nám lekto i objasňovali různá úskalí jednotlivých
kroků elektronického marketingu a vysvětlovali nám, co je méně
či více důležité. Je z ejmé, že mezi důležité položky elektronického marketingu pat í dob e udělané a p ehledné internetové
stránky ve více jazycích s možností kvalitní prezentace po ádaných akcí. Dále následuje FB, což je nynějším fenoménem
a je jen otázkou, jak dlouho toto období bude ještě trvat. V neposlední adě nesmíme zapomenout na různé blogy určené pro
fanoušky pevnosti, kde mohou návštěvníci psát své post ehy
z návštěv určené pro další možné návštěvníky. Všechny tyto
etapy mají určitou časovou i inanční náročnost.
Dá se říci, zda-li se díky výstupům projektu Forte Cultura
zvýšila návštěvnost?
To nelze takto zcela íci, poněvadž projekt funguje teprve od
podzimu roku 2012 a pokud mám nějaké zkušenosti, tak výsledky takového projektu jsou vidět nejd íve v následující turis-

Jaké jsou cíle tohoto projektu?
Konkrétním cílem je vyvinutí marketingových nástrojů pro turistický ruch, což je hlavní gró projektu, to kvůli čemu se scházíme. Mezi nástroje pat í způsoby propagace a dále pak způsoby
tvorby produktů pro turisty. Jde o to, že každý pevnostní objekt
má svá speciika, která jsou si hodně podobná. Z našich jednání vyplynul fakt, že tyto objekty nejsou pro turisty p íliš atraktivní a je pot eba toto změnit vytvo ením speciické marketingové
strategie. Naším cílem je pevnosti „zlidštit“a p ilákat větší počet
turistů.

Foto: V. Oliva

Přinese projekt Forte Cultura něco pozitivního i obyvatelům části Josefova?
Určitě, projekt Forte Cultura má být i o zatraktivnění města pro
samotné obyvatelstvo. Mělo by se dbát na služby a věci s tím
spojené. Obyvatelstvo má být samoz ejmě hrdé na to, kde bydlí.. Jedná se o vytvo ení nabídky různých služeb, které ve městě nejsou a občané i návštěvníci je poptávají (restaurace, taxi
služba, kavárna s posezením, ve ejné wc…).

Pokračování rozhovoru na straně 3:
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Jaroměřský a josefovský zpravodaj

Vážení čtenáři,
máme tu podzim. Je to zřejmé jak podle
teploměru, tak podle barvícího se listí.
Brzy na nás začnou „útočit“ kandidující
volební strany a bude na každém z nás,
zda vysloví svůj názor v předčasných volbách nebo zda tomu nechá volný průběh
a voleb se nezúčastní.
Informace o volbách si můžete přečíst na
této straně. První a část třetí strany patří
projektu Forte Cultura, do kterého je naše
město již rok zapojeno.
Nechybí zde ani pravidelné příspěvky
mateřských, základních a středních škol,
které vás informují o své činnosti.
Sportovně založeným čtenářům mohu
doporučit několik článků z našich sportovních organizací, které jsou velmi úspěšné
jak na poli domácím, tak i na krajské a republikové úrovni.
Zadní stranu jsem tentokrát zaplnila pozvánkami na blížící se akce pro celou rodinu. Tak si snad něco vyberete i vy.
Vaše redaktorka, Ivana Vejvodová
tel.: 491 847 162
e-mail: vejvodova@jaromer-josefov.cz,
zpravodaj@jaromer-josefov.cz

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

Změna podmínek trvalého vyřazení
motorového vozidla z registru vozidel
V důsledku novely zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, který nabývá účinnosti dnem
1. října 2013, lze motorové vozidlo trvale vyřadit pouze po předložení potvrzení o převzetí
autovraku, vystavené provozovatelem zařízení
ke sběru autovraků (doklad o ekologické likvidaci vozidla).
Dále je třeba donést:
•
technický průkaz vozidla
•
osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
•
SPZ
•
vyplněnou žádost o vyřazení vozidla
•
platný doklad totožnosti žadatele
Odbor dopravy a silničního hospodářství
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Odbor organizační a vnitřních věcí

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se v souladu s rozhodnutím prezidenta republiky uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2013. V první den volby - v pátek
25. 10. 2013 proběhne hlasování od 14.00 do 22.00 hodin, v druhý den volby - v sobotu 26. 10. 2013 se bude hlasovat od 8.00 do 14.00 hodin.
Hlasování na území města proběhne v 1Ř volebních okrscích. Údaj o p esném umístění volebních místností bude zve ejněn koncem zá í.
Městský ú ad Jaromě vyzývá všechny občany, aby si čitelně označili své poštovní schránky a ve dnech od 14. 10. do 24. 10. 2013 umožnili p ístup k poštovním
schránkám. Zároveň vyzýváme všechny občany, aby si p ekontrolovali údaj o místě
trvalého pobytu a platnost občanského průkazu.
Voliči mají právo ově it si, zda jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, p ípadně
požadovat doplnění nebo provedení oprav. Ově ení se provádí v kancelá i evidence
obyvatel dv. č. 123 odboru organizačního a vnit ních věcí, v prvním pat e (p. Hofman, tel.: 4ř1 Ř47 246). V této kancelá i budou také vy izovány žádosti voličů s trvalým pobytem v Jaromě i, kte í si požádají o voličský průkaz.
P i volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR může volič požádat o vydání
voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2Ř. Ř. 2013, a to osobně u p íslušného ú adu, do okamžiku uzav ení stálého seznamu, tj. do 23. 10. 2013 do
16.00 hodin, nebo písemným podáním v listinné podobě, opat eným ú edně ově eným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů p ede dnem voleb, tj. do 1Ř. 10.
2013 do 16.00 hodin, p íslušnému ú adu (obecní ú ad v místě trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán). Obecní ú ad voličský průkaz nejd íve 15
dnů p ede dnem voleb, tj. od 10. 10. 2013, p edá osobně voliči nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ově eným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Žádost o vydání voličského
průkazu a plnou moc k vyzvednutí VP si můžete stáhnout na webových stránkách
města (www.jaromer-josefov.cz) v sekci volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, kde jsou také průběžně zve ejňovány informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Ing. Jiří Kotland, vedoucí OOVV

Informace pro politické strany, hnutí a kandidáty - výlep volebních plakátů
Oznamujeme volebním stranám, hnutím a kandidátům, kte í se budou účastnit voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, že pro volební kampaň jsou vyhrazeny
plochy pro vylepení volebních plakátů. Tyto plochy se nachází na Náměstí ČSA
v Jaromě i a Masarykově náměstí v Josefově, kde budou umístěny volební hranoly
a dále výlepové plochy Na Ptákách, Na Zavadilce a u autobusového stanoviště (bývalé autobusové nádraží). Ostatní výlepové plochy nejsou pro účely volební kampaně a vylepování volebních plakátů k dispozici. Pokud se na nich objeví volební
materiály, budou pracovníky Technických služeb města (TSM) odstraněny. Výlep
volebních plakátů bude proveden 14. října 2013. P ed tímto termínem není, dle
harmonogramu Ministerstva vnitra ČR, výlep možný. Výlep provádí pouze TSM, a to
bezplatně. Volební plakáty odevzdávejte na vrátnici TSM (Náchodská ul. 544, Jaromě , tel. 4ř1 Ř12 2ř6), a to každý všední den od 6.30 do 14.30 hodin.
Místo pro výlep volebního plakátu jedné volební strany, hnutí či kandidáta je omezen
na maximální rozměr formátu A2, tj. 420x600 mm. Volební plakáty doporučujeme
dodat v dostatečném množství pro p ípad jejich zničení a opětovného vylepení. TSM
nenesou odpovědnost za p ípadné zničení volebních plakátů či jejich p elepení jinou
osobou.
Ing. Jiří Kotland, vedoucí OOVV

