23. ročník festivalu Brutal Assault 2018
Vážení čtenáři

Ve dnech 8. - 11. srpna se v josefovské pevnosti uskuteční 23. ročník festivalu Brutal Assault.

Zpravodaje,
přinášíme vám mimořádné vydání Zpravodaje
města Jaroměře. Toto
dvoustránkové vydání je
pouze informační a seznamuje čtenáře s aktuálním děním v našem
městě.

Důležitá

jsou

především omezení, která nás v nadcházejících
měsících čekají, dále nás
čeká největší akce v našem městě, a to již legendární festival Brutal
Assault. Na plánku vlevo
jsou

vyznačena

místa

vyhrazena k parkování,
místa, kde je zákaz parkování, a plochy určené
pro koncert.
Dále vám přinášíme informace o dalších důležitých

akcích,

které

proběhnou a na něž jste
srdečně zváni.
V nadcházejícím měsíci vám přeji pohodové
a slunečné dny.
Vaše redaktorka,
Lucie A. Tykalová
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23. ročník festivalu Brutal Assault 2018
Ve dnech 8. - 11. srpna se v josefovské pevnosti uskuteční
23. ročník festivalu Brutal Assault.
Jako každý rok vystoupí v areálu pevnosti přes 100 kapel z celého světa, a kromě hudební složky bude opět zastoupena i umělecká sféra ve formě výstav a workshopů. Pořadatelé očekávají
podobnou návštěvnost jako v minulých letech, kdy byla kapacita pevnosti téměř naplněna.
Pořadatelské zabezpečení festivalu bude jako vždy na vysoké
úrovni, o koordinaci a provoz festivalu se bude starat několik
stovek pořadatelů v součinnosti s městskou policií, Policií ČR,
zdravotnickou službou nebo místní hasičskou jednotkou, která
má mj. na starost parkování v ulicích Josefova.
Za pořadatele děkujeme všem obyvatelům Josefova a Jaroměře za vstřícnost a pochopení zejména během úterý a středy, kdy
do Josefova přijíždí hlavní proud návštěvníků, což nejčastěji přináší dopravní komplikace, které se však ve spolupráci s městskou policií snažíme co nejefektivněji řešit.
Brutal Assault si díky své organizaci a zejména přátelské atmosféře vydobyl celoevropské renomé, za což patří dík také všem
zástupcům a občanům Josefova a Jaroměře, kteří festival za
oněch deset let takříkajíc přijali za svůj.
Za pořadatele: Tomáš Fiala

Omezení
Stejně jako minulé ročníky festivalu Brutal Assault, dojde
i v tomto roce v městské části Josefov k určitému dopravnímu
omezení, které bude platit po dobu konání festivalu. Změna

však nastává v tom, že vzhledem ke zkušenostem z minulých
ročníků, se nebudou letos vydávat parkovací karty pro obyvatele Josefova.
Vzhledem k množství návštěvníků festivalu, které každoročně
narůstá, se parkovací karty jeví jako neúčelné.
(další informace na druhé straně)

Samozřejmě stále platí to, že je třeba dodržovat obecnou, místní a přechodnou úpravu pravidel silničního provozu.
Doporučením Městské policie Jaroměř, a to jak návštěvníkům
festivalu, tak i obyvatelům Josefova, je, aby za přední sklo svého vozidla umístili (viditelně a čitelně) telefonický kontakt na
majitele (popřípadě řidiče), aby v případě nutnosti byla možnost tohoto majitele/řidiče kontaktovat a nemuselo se přistupovat k dalším opatřením (například odtahu vozidla).
Znovu bychom chtěli vyzvat majitele a nájemce nemovitostí, kteří potřebují mít v uvedeném termínu zajištěný vjezd do
svých nemovitostí, aby si tento vjezd viditelně označili, a to
například tabulkou s nápisem: „Zákaz parkování“ nebo „Zákaz zastavení“, doplněný například o obrázek dopravní značky
„Zákaz zastavení“. Protože mnoho návštěvníků festivalu tvoří
cizinci, doporučujeme uvést i nápis „NO PARKING“, případně
doplnit piktogramem.
I když se letos jedná již o dvanáctý ročník tohoto festivalu v našem městě, znovu žádáme obyvatele Josefova o trpělivost
a shovívavost a maximální možnou spolupráci s MP i PČR po
dobu konání festivalu.
V případě dotazů se můžete obrátit na strážníky MP Jaroměř
buď osobně nebo telefonicky na čísle 491 810 865.
vstrm. Mgr. Ondřej Mundl

„ Želez ň á k “ čeká d ruh á et a pa oprav

V letních měsících proběhne oprava ocelového silničního mostu přes Labe v ul. Průmyslová. Na otázky odpovídá Ing. Jaroslava Valentová, referentka Odboru majetku města. Železný
most bude uzavřen 11. 6. 2018 a zpřístupněn 27. 9. 2018.

Proč je oprava nutná?
Tato oprava bude vlastně už druhou etapou. První etapa spočívala v tom, že se opravila mostovka, druhá etapa spočívá v opravě ocelové konstrukce, která je zrezlá a potřebuje
omýt, odstranit zbytky původních nátěrů a natřít novou protikorozní ochrannou, která bude splňovat požadavky na vysokou
životnost.
Bude možné přes most jezdit?
Ne, most bude úplně uzavřený. Na mostě budou pracovat dělníci, bude instalováno závěsné lešení a kvůli bezpečnosti nebude možné se po mostě pohybovat. Objízdné trasy
pro motoristy, cyklisty a pěší jsou již naplánované a budou viditelné v místě objíždění.
Jak dlouho bude druhá etapa oprav trvat?
V červnu bude most uzavřen a budou zahájeny práce
spočívající v přípravě staveniště, dopravním značení aj. Most by
měl být zpřístupněný koncem září.
«LAT»
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Uzavření železničních přejezdů „Jezbiny“ a „Malé závory“
Ve dnech od 13. 7. 2018 do 10. 8. 2018 dojde k uzavření železničních přejezdů. V ulici Hradecká v Jezbinách a v ulici Máchova a Jiráskova („Malé závory“) bude probíhat jejich rekonstrukce.

Na obou železničních přejezdech bude instalována provizorní
lávka pro pěší.
Objízdná trasa pro železniční přejezd v Jezbinách povede po
silnici I/33 (hlavní silnice na Hradec Králové) a po nadjezdu zpět
do Semonic a Jezbin.
Autobusové zastávky v Semonicích a Jezbinách budou obsluhovány.
Objízdná trasa pro železniční přejezd „Malé závory“ povede
ulicí Sv. Čecha na okružní křižovatku „Na Špici“, poté směrem

na Náchod a pod železničním viaduktem po místních komunikacích kolem bazénu a polikliniky zpět do ulice Jiráskova.
Pravidelné autobusové linky vynechají v tuto dobu zastávky
„Jaroměř, gymnázium“, „Jaroměř, Na Obci“, „Jaroměř, poliklinika“.
Věnujte prosím zvýšenou pozornost dopravnímu značení v této
době.
Odbor dopravy a silničního hospodářství
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R a so šsk á už n eb ud e pra š n á !

V letních měsících proběhne rekonstrukce prašné komunikace v ul. Rasošská. Jaká omezení nás čekají? Na to se ptám Ing. Jaroslavy Valentové, referentky Odboru majetku města.

Jaké práce budou probíhat v této ulici?
Nyní nezpevněná komunikace se stane zpevněnou
s asfaltovým povrchem a novými lampami veřejného osvětlení.
Jaké omezení můžou očekávat lidé, kteří v této ulici bydlí?
Komunikace se bude opravovat po částech tak, aby se
ke svým domovům dostali lidé, ale také hasiči nebo integrovaný záchranný systém. Celá ulice bude sice uzavřená, ale pokud

budou obyvatelé potřebovat zajet s něčím těžkým k domovu,
nebude to problém. Trvalé parkování však nebude možné.
Jaký je termín realizace?
Zahájení prací předpokládáme v červenci a dokončení
díla v listopadu tohoto roku.
«LAT»

Systém „DOOR TO DOOR“ v praxi
Přinášíme vám pro usnadnění rozpis svozu odpadů s názvem „DOOR TO DOOR“ na následující měsíce.
ČERVENEC
Papír:		
Komunál:
Plast:		

4. 7.
2. - 6. 7., 16. - 20. 7
9. - 13. 7., 23. - 27. 7.

ZÁŘÍ
Papír:		
Komunál:
Plast:		

5. 9.
10. - 14. 9., 24. - 28. 9.
3. - 7. 9., 17. - 21. 9.

SRPEN
Papír:		
Komunál:
Plast:		

1. 8.
30. 7. - 3. 8., 13. - 17. 8., 27. - 31. 8.
6. - 10. 8., 20. - 24. 8.

ŘÍJEN
Papír:		
Komunál:
Plast:		

3. 10.
8. - 12. 10., 22. - 26. 10.
1. - 5. 10., 15. - 19. 10., 29. 10. - 2. 11.

Pro další informace volejte Ing. Petra Filipce – 491 847 150, nebo Mgr. Sylvu Hučkovou – 491 847 156. Do systému DOOR TO DOOR
se můžete stále přihlásit. Informace o svozech na další měsíce budou uveřejněny v následujících Zpravodajích.
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Di ak o n i c e Č C E – M ilíčův d ů m

FestNeFest – Pokud hledáte akci v Jaroměři určenou celé rodině, rozhodně nepropásněte neziskový festival FestNeFest,
který je realizován za finanční podpory Města Jaroměř.
Díky této podpoře je zdarma vstupné nejen na festival jako takový, ale volný vstup
se vztahuje i na veškeré doprovodné aktivity pro děti. Organizátorem a pořadatelem festivalu je Diakonie ČCE – středisko
Milíčův dům.
Akce se koná:
		

28. 7. 2018
Masarykovy sady v Jaroměři

14:00 Jana Rychterová – Písničky pro děti
15:00 Kouzelník Mr. Carlo a balónková show
16:30 Diskotéka + vystoupení hasičů – Semonice
18:30 Whatrock

19:45 Freddie Mercury – revival
21:00 Maniac
22:30 Memphis
24:00 Krkonošské matky
Doprovodný program:
Jízda na ponících, skákací hrady, airbrush, flašinetář,
soutěže pro děti, pěnová zábava, slackline, výtvarné aktivity,
trampolína, malování na obličej, tattoo, bohaté občerstvení.
Moderátor akce:
Pavel Bělobrádek, Wendy Martinez.
Vstup zdarma.
Těšíme se na vás!

Městské kulturní středisko Jaroměř, nám. Dukelských hrdinů 240, Jaroměř, tel. 491 812 806,
e-mail: mks.jaromer@seznam.cz, www.divadlojaromer.cz,
předprodej vstupenek – TIC, nám. ČSA 16, Jaroměř, tel. 491 847 220 a Městská knihovna,
Traxlerova 110, Josefov, tel. 491 813 141

Karin Ferynová
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Aktuální situace o dopravně-urbanistickém řešení „Na Valech“
Koncem května roku 2017 byla zahájena výstavba dopravně urbanistického řešení území Na Valech. Na to, jak nyní vypadá situace v této lokalitě, se ptám Jana Žíly, vedoucího Odboru majetku města.

Jak to nyní v lokalitě Na Valech vypadá?
Situace v tomto místě není úplně příznivá. V minulém
roce se udělala investiční akce, aby se zvelebil tento prostor,
ale již nyní vidíme my i veřejnost, že prostor začíná zarůstat plevelem a vyskytly se zde i jiné nedostatky.
Kde nastal ten problém?
V minulém roce jsme vysoutěžili zhotovitele na projekt, který měl zásadně vyřešit lokalitu Na Valech a umožnit příjezd na náměstí Československé armády, aby se mohl uzavřít
Tyršův most, který bylo nutno opravit. Při průběhu stavby se
vyskytly nějaké komplikace, asi jako na každé stavbě takového rozsahu. Zhotovitel, společnost SK-EKO Systems s.r.o., nás
žádala o prodloužení termínu předání díla. Po schůzce s technickým a autorským dozorem jsme se shodli, že prodloužení je
opodstatněné jen částečně. Termín se sice prodloužil, ale po
jeho uplynutí jsme i tak stavbu odmítli převzít, protože jsme na
ní shledali nedostatky bránící převzetí. Od této chvíle zhotoviteli běžela smluvní pokuta, která byla následně uplatněna a získali jsme díky tomu zpět 541 tisíc Kč.
Dílo jsme nakonec převzali, ale s určitými výhradami.

Tyto výhrady byly sepsány a zhotovitel navrhl termíny, do kterého mělo být vše opraveno. Jednou z těch největších výhrad
byly terénní úpravy a kvalita ornice, na níž právě nyní roste plevel. Poslední nedostatky mají být odstraněny do 30. 6. 2018.
Jaký je tedy aktuální stav této lokality?
Protože rozporujeme provedení terénních úprav
a kvalitu ornice jsou díky tomu tyto plochy zarostlé plevelem.
Je to z toho důvodu, že je to zhotovitel, který musí tyto výhrady odstranit. Po zimě si věci sedly, a to se projevilo v několika vadách. První je, že se rozpadá val. Dále jsme reklamovali
dvě parkovací místa, u kterých došlo k propadu a třetí chybu
jsme zaznamenali u vodorovného dopravního značení, které se
úplně ztrácí. Tyto vady jsme reklamovali a žádáme po zhotoviteli jejich odstranění. Pro případ, že zhotovitel nebude konat,
budeme se domáhat svých práv všemi legálními prostředky,
v krajním případě i soudní cestou.
Po předání stavby mělo dojít ke kolaudaci. Proběhla už?
Neproběhla, zatím bylo dílo předáno pouze do předčasného užívání. Kolaudaci připravujeme v nejbližší době.
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Aktuální situace o dopravně-urbanistickém řešení „Na Valech“
Říkal jste, že nejvíce vadí lidem právě plevel. Nemají tyto záležitosti na starost Technické služby města Jaroměře?

nějaké vady, musíme trvat na jejich odstranění.

Ano, tato lokalita byla předána TSM Jaroměř, ale protože byla uplatněna výhrada k terénním úpravám, bylo nutno
posečkat na nápravné opatření zhotovitele. Zhotovitel se zavázal, že tuto vadu odstraní a pokud bychom tam začali svými silami něco upravovat nechovali bychom se jako řádní hospodáři.
Pokud totiž město za tuto investiční akci zaplatilo a vyskytly se

Dokážete říct, zda se tyto problémy budou objevovat častěji?
Těžko soudit. Výše vyjmenované nedostatky byly skryté a projevily se vždy až po čase. Většina vad se projeví po zimě,
kterou máme již za sebou. Proto propady a sesuvy.
«LAT»

Pevnostní město ožije 14. července od 9 do 16 hodin dobovým životem.

Přijďte se s námi 18. 8. 2018 vrátit do starých časů a ochutnejte
kouzlo Prvorepublikového dnu v Jaroměři.

Těšit se můžete na postavy v dobovém kostýmu, tržiště na náměstí, řemeslný jarmark na Bastionu IV, josefovské pivo, dobovou hudbu i loutkové divadlo.
Dále jsou připraveny projížďky městem na povozech tažených koňmi, komentované prohlídky pevnostního hřbitova a otevřená muzea a turistické areály v Josefově. Na Ravelinu XIV uvidíte dobový
vojenský tábor, od 14 hodin proběhne bitevní ukázka.

Čekat na vás budou dobové gastro stánky, uslyšíte swingové a jazzové kapely a na závěr se můžete těšit na ohňostroj v barvách trikolory a za zvuků Bedřicha Smetany.
Akce je zaměřená na rodiny, milovníky historie, gastro návštěvníky,
ale i hudební fanoušky. Kromě jiného na vás čeká i doprovodně-naučný program, který však bude překvapením. Prozradit vám však
můžeme, že se zapojí i spolky úzce související s naším městem.

Na náměstí bude k dispozici informační stánek, kde bude uveřejněn jízdní řád projížděk po městě a další informace o programu
a otevírací době jednotlivých muzeí a areálů.

Projekt zajištuje Město Jaroměř ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v Jaroměři a s Městským muzeem v Jaroměři. Projekt je také finančně podpořen Královéhradeckým krajem.
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