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Obnova náměstí
V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Výběrové řízení by mělo být dokončeno do konce dubna.
V květnu by mělo dojít k uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení a 1. 6. 2016 by měla být obnova náměstí zahájena.
Obnova by měla být rozdělena do 3 etap. V první vlně by mělo
dojít k obnově a rozšíření parkoviště a na stavební přípravy
k vodnímu prvku. V druhé etapě by mělo dojít k vydláždění centrální části náměstí a v poslední etapě by měly projít obnovou
chodníky kolem obchodů a pošty. Cílem je, co nejméně omezit
provoz obchodů a služeb. Obnova by měla být do konce roku
dokončena.
Pivovar
Příprava obnovy pivovaru je administrativně velice náročná, neboť
se jedná o kulturní památku. Bylo proto nutné zpracovat stavebně
historický průzkum objektu (SHP), na jehož základě je teprve možné zpracovávat studii záměru obnovy pivovaru. SHP je dokončen
a studie se zpracovává. Přesněji řečeno jak SHP, tak studii zpracovává a financuje investor. Po dokončení studie budou zahájena
jednání s památkáři.
Průtah města
Rekonstrukce průtahu města se podle informací Správy a údržby
silnic Královéhradeckého kraje zřejmě posune o rok, oproti avizovanému termínu 2017–2018. Tento termín opětovně už po několikáté uvádím, protože se mě někteří ptají, proč se průtah letos
nedělá. Ten se letos ani dělat nemohl, když je nutné nejdříve akci
vyprojektovat a pak vypořádat pozemky pod silnicí. A právě
z důvodů pozemků se akce posouvá. Zahájení akce v letošním
roce bylo zase něčí zmatenou fámou. Stejně jako že pivovar nebude nebo že v průmyslové zóně bude stavět Babiš.
Je až neuvěřitelné, co „zaručených“ informací městem rotuje.
Exkrementy na chodnících
Kdo nesbírá exkrementy po svém psu, bude v případě prokázání
v přestupkovém řízení exemplárně sankcionován na maximální
hranici pokuty. Tato nechutnost se nám často objevuje na chodnících ve městě, v centru města, před obchody. Zřejmě si málokdo
uvědomuje, že to, že si někdo našlápne, není hlavní problém.
Větší problém je, když sotva chodící děti zakopnou a pěkně si
v tom ustelou. Proto se divím maminkám malých dětí, že neuklízejí ani ony.
Luboš Tuzar, starosta

DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM
Vážení spoluobčané,
prosíme vás o spolupráci při dotazníkovém průzkumu potřeb,
který realizujeme v rámci přípravy zpracování Plánu rozvoje sociálních služeb na období 2017-2019. Schránky na vyplněné dotazníky jsou k dispozici v květinářství Ing. Voňky, v prodejně AZ Smiřice, v Domě s pečovatelskou službou Gen. Govorova a na Městském úřadu ve Smiřicích. Dotazník je k dispozici ke stažení i na
webových stránkách města a lze jej zaslat na e-mailovou adresu
sames@mestosmirice.cz.
Děkujeme vám, že nám pomáháte při rozvoji města a regionu.
Mgr. Věra Hottmarová, Ing. Bc. Petr Sameš

ze Smiřic a Holohlav se uskuteční 28. května 2016.
Rodiče, kteří se této společenské události chtějí se svými dětmi
zúčastnit, nechť kontaktují matriku MěÚ Smiřice,
tel. 495 809 023, e-mail: koldrtova@mestosmirice.cz.

Na Facebooku „Smiřice – lidé, město a vše kolem“ se rozvinula
diskuse nad obecně závaznou vyhláškou o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství. Diskutujícím však uniklo několik podstatných věcí:
Obecně závazná vyhláška, vymezující některá veřejná prostranství
se zákazem alkoholu, platí již více než čtyři roky. Byla schválena
zastupiteli pod č. 2/2011 na základě připomínek občanů, kterým
oprávněně vadily polehávající opilé existence na lavičkách na
náměstí či v přilehlých lokalitách. Současnou vyhláškou č. 1/2016,
která původní vyhlášku pouze mění a doplňuje, došlo na základě
požadavku občanů a zjištění městské policie k rozšíření již daných
lokalit o Novou ulici.
V již původní zmiňované vyhlášce je jasně uvedeno, že se zákaz
konzumace alkoholických nápojů nevztahuje na povolené restaurační předzahrádky a při konání kulturních a sportovních akcí
(nová vyhláška v tomto bodě pouze upřesnila konzumaci alkoholu
při všech akcích tohoto typu bez ohledu na pořadatele). Obavy, že
se U Apače nebude moci točit pivo apod., jsou naprosto neopodstatněné. A co se týče zámeckého parku, který je nejen kulturní
památkou, ale je často využíván maminkami s kočárky, ten opravdu není určen jako místo k popíjení.
Na závěr k připomínkám ohledně úklidu města. Naši zaměstnanci
se snaží udržet pořádek, posílili jsme jako každý rok technické
služby o uchazeče z úřadu práce. Bohužel mnozí občané si naše
zaměstnance pletou se „sloužícími“ a nedodržují základní pravidla
slušného chování – odhazování odpadků mimo sběrné koše, psí
exkrementy na chodnících apod.
Mgr. Věra Hottmarová, tajemnice MěÚ

INFORMACE Z ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Během loňského roku došlo k renovaci velkoobjemných kontejnerů. Jeden kontejner ze sběrného dvora prošel velkou renovací
prohnilých míst. Kontejner u hřbitova ve Smiřicích byl již v takovém stavu, že se nevyplatila jeho renovace, a proto se začátkem
letošního roku koupil zcela nový, udělaný na míru firmou Brukov.
Koncem února se posunulo a vylepšilo stanoviště kontejnerů pro
tříděný odpad U Stadionu. Touto drobnou změnou dojde k vyřešení neustálého nepořádku, který tam vytvářeli projíždějící řidiči.
Dalším vylepšením bylo odklizení černé skládky v lesíku mezi Rodovem a Habřinou, kterou ve spolupráci s městem odklidil Myslivecký spolek Labská rovina. Vyklidily se dva traktorové vleky především velkoobjemného odpadu, ale také velké množství pneumatik.
A další podobná akce se chystá na 16. 4. v rámci akce Ukliďme
Česko, kterou inicializovali Rodováci.
Doufáme, že úklid vydrží a hlavně upozorňujeme, že na sběrném
dvoře ve Smiřicích se vybírají veškeré odpady od občanů zdarma,
platí se jen za stavební suť a azbest (např. eternitové tašky). Odpady opravdu není nutné vysypávat do příkopů...
Barbora Luxová, odbor správy majetku a životního prostředí

Město Smiřice, jakožto správce daně, vyzývá tímto své občany,
kteří doposud neuhradili v souladu s obecně závaznými vyhláškami místní poplatky (poplatky za komunální odpad, poplatek ze
psů, poplatek za pronájem pozemku), aby tak bezodkladně učinili.
Místní poplatky je možné uhradit v hotovosti na pokladně ekonomického odboru MěÚ Smiřice nebo poukázat na účet správce
daně číslo 19-1080803309/0800 s uvedením var. symbolu, kterým
je číslo popisné předmětné nemovitosti.
Tímto zároveň správce daně upozorňuje, že v souladu s ustanovením zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, může MěÚ Smiřice přistoupit k vymáhání daní daňovou exekucí.
Jitka Holečková, ekonomický odbor

Tento článek je zveřejněn na žádost, která byla vznesena občany
na březnovém zasedání Zastupitelstva města Smiřice. Článek je
v plném znění, bez ilustrační fotografie.

Smiřičtí zbrojí. Církev chce obraz z místní kaple
Hradecký deník, datum vydání: 15. března 2016, autor Jan Pruška

Smiřice - Barokní kaple Zjevení páně se pyšní bohatým interiérem, kterému nad oltářem vévodí obraz Petra Brandla Klanění
Tří králů. O něj i mobiliář kaple by nyní mohlo město Smiřice
přijít. Alespoň papírově. Římskokatolická církev totiž chce v rámci církevních restitucí obraz i další věci zpět. Ale město vlastnictví
církve ostře popírá.
„Je to naprosto absurdní a nehorázné, co si dovolují. Jen mě to
utvrzuje v tom, že církev byla vždy jen zástěrkou pro mocenské
a majetkové pohnutky. Nyní se to ukazuje v plné nahotě,“ uvedl
starosta Smiřic Luboš Tuzar.
Církvi nepatřila
Kapli nechali na přelomu 17. a 18. století postavit Šternberci
a nikdy církvi nepatřila, což Biskupství královéhradecké nepopírá. „Mobiliář kaple Zjevení Páně ve Smiřicích, včetně obrazu
Petra Brandla Klanění Tří králů, byl vždy majetkem církve, byť
kaple samotná církvi nepatřila. Vlastnictví vyplývá ze záznamů
v inventářích a kartách movitých kulturních památek, které
v sedmdesátých letech pořizoval sám stát. V nich je jako vlastník
uváděna Římskokatolická farnost – děkanství Holohlavy. Navíc,
docházelo-li v minulosti k zápůjčkám pro výstavy a podobně,
pořádající instituce vždy žádala o zapůjčení jmenované děkanství
v Holohlavech jako vlastníka a nikdy město Smiřice. Například
v roce 1968, kdy se konaly oslavy 300 let od narození Petra Brandla, zapůjčoval děkanský úřad v Holohlavech obraz Klanění Tří
králů Národní galerii, to znamená, že vlastníkem byla církev. Na
smlouvě je dokonce schvalovací doložka Odboru školství a kultury Okresního národního výboru v Hradci Králové," řekl advokát
Biskupství královéhradeckého Stanislav Hykyš a dodal, že zástupci biskupství se před podáním žaloby snažili o dohodu s městem
Smiřice, leč bezvýsledně.
Smiřice se ale vybavení své dominanty vzdát nechtějí, podle
vedení města jsou připraveni se bránit i soudně. „Kaple nebyla
nikdy ve vlastnictví církve a tudíž ani mobiliář. To, že v kapli
v určitém období někdo běhal s kadidlem neznamená, že má
nárok si cokoli z kaple přisvojovat. Ve spolupráci s naší advokátní
kanceláří připravujeme obranu proti těmto nařčením a věřím, že
budeme úspěšní," dodal Tuzar.
Obraz zůstane
Zástupci církve ujišťují, že by slavný obraz v kapli zůstal. „Obraz
Petra Brandla Klanění Tří králů je umělecké dílo, které si bezpochyby zaslouží vyjasnění vlastnických vztahů. V žádném případě
ale nedojde k jeho přemístění. Obraz zůstane na svém místě
v kapli, pro kterou byl namalován,“ zakončil mluvčí Biskupství
královéhradeckého Lukáš Peška.
Zákon o majetkovém vyrovnání začal platit 1. ledna 2013. Církve
podaly přes pět tisíc žádostí o pozemky, stavby i umělecká díla.

S ohledem na přetrvávající problémy s pořádkem na písníku Obora je nutné občanům připomenout jeho význam.
Přední část písníku u silnice je částí rekreační, sloužící ke koupání
pro veřejnost (na vlastní nebezpečí) a zájmový rybolov.
Za lávkou, která byla vybudována jako přirozená bariéra pro pohyb návštěvníků biocentra, se nachází část ekologická, která není
určena pro koupání a kam je vstup zakázán. V této lokalitě hnízdí
mnoho druhů ptactva, vyskytují se zde plazi, obratlovci, hmyz
a jiní živočichové, někteří z nich patří mezi chráněné. Pozorování
zde provádí přírodovědný kroužek ANAX ze ZŠ Smiřice, který pro
svou činnost využívá klubovnu v provozní budově biocentra,
a který se také stará o udržování pořádku v lokalitě, udržuje zeleň
a oplocenky a snaží se svou činností zvýšit bohatost druhového
složení organismů.
Nedodržováním zákazu vstupu do ekologické části jsou však zásadně narušovány podmínky zde žijících živočichů, zejména při
vstupu se psy dochází k rušení hnízdících ptáků.
Žádáme proto všechny návštěvníky o dodržování pravidel pohybu
na biocentru a zejména o důsledné dodržování čistoty.
Ladislava Reichová, vedoucí správního odboru

29. 4. od 19 hod. – ŽENY ZA PULTEM
Nový zábavný pořad travesti skupin Techtle Mechtle a Screamers.
KD Dvorana – vstupné 250 Kč v předprodeji, 270 Kč na místě.
1. 5. od 13 hod. – VÍTÁNÍ MÁJE S HRADECKEM
Tradiční akce pro celou rodinu na nádvoří zámku, v parku a v kapli
Zjevení Páně – program pro děti (kouzelnická show, akce DDM,
jízdy kočárem, tvořivá dílna a další atrakce), prohlídky kaple
s hraběnkou ze Šternberka a její schovankou. Občerstvení v místě,
vstup volný.
1., 7. a 8. 5. od 10 do 17 hod.

ŠATY PRO NEVĚSTU V DOBÁCH MINULÝCH
Výstava svatebních šatů, doplňků, oznámení a fotografií ze soukromé sbírky paní Adrieny Tužilové z Lubna. Erbovní sál (vstup od
knihovny v areálu zámku). Vstupné děti do 3 let zdarma, děti od 3
do 15 let, senioři, ZTP 30 Kč, dospělí 50 Kč.
29. 5. od 13 hod. – DĚTSKÝ DEN
Odpoledne pro děti plné zábavy a soutěží.
Fotbalový stadion SK Smiřice – vstup a veškeré atrakce zdarma
27. 5. od 22 hod. – KAPLE TAJEMNÁ
Večerní netradičně pojatá prohlídka zámecké kaple Zjevení Páně –
vyprávění o legendách a tajemstvích doprovodí tóny varhan
a možná přijde i bílá paní... Varhanní doprovod Martin Škrabka.
Vstupné dospělí 50 Kč, děti 30 Kč.
11. 6. od 17 hod. – SMIŘICKÝ HRNEC 2016
28. ročník hudebního festivalu. Účinkují kapely D.N.A. Brno, Kofe @ Vlna, Václav Fajfr a Acustrio, Wabi Daněk + Miloš Dvořáček,
Lokálka. Fotbalový stadion SK Smiřice – vstup volný.

ZÁVĚREČNÉ KONCERTY ZUŠ SMIŘICE
15. 6. a 16. 6. od 17 hodin – KD Dvorana
22. 6. od 17 hodin – kaple Zjevení Páně

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2015
Kulturní středisko Dvorana, s.r.o. přijímá přihlášky do tanečních.
Kurz bude probíhat každý čtvrtek v termínu od 8. 9. 2016 od
19 hod. v KD Dvorana Smiřice pod vedením tanečních mistrů Tomáše a Kateřiny Chmelových. Kurzovné: 1 400 Kč jednotlivec,
2 600 Kč taneční pár, 500 Kč garde. Informace na tel. 602 316 525.
Informace o uvedených akcích a předprodej vstupenek zajišťuje:
Kulturní středisko Dvorana, s. r. o., Palackého 124, 503 03 Smiřice,
tel. 602 316 525, e-mail: kultura@mestosmirice.cz.

NA CO JEŠTĚ VE SMIŘICÍCH:
15. 4. od 20 hod. a 17. 4. od 14 hod. – ZLATOVLÁSKA
Loutková scéna Smiřice
30. 4. od 16.30 hod. – REJ ČARODĚJNIC
Dětská diskotéka a soutěže pro děti, cvičný zásah smiřických hasičů, pálení čarodějnic, čarodějnická párty. Na stadionu SK Smiřice
pořádá Občerstvení stadion Smiřice a SK Smiřice.
7. 5. od 15 hod. – STŘEZINSKÝ TANEČNÍ ORCHESTR
Cyklooáza Na Scestí, Smiřice – vstupné 50 Kč
29. 5. od 13 hod. – DĚTSKÝ DEN
Odpoledne pro děti plné zábavy a soutěží pořádá DDM Smiřice
a SK Smiřice. Fotbalový stadion SK Smiřice
4. 6. od 10 hod. – MEMORIÁL VÁCLAVA KUBÍNA
Soutěž jednotek SDH v požárním sportu na prostranství za
KD Dvorana.

TURNAJE V KUŽELKÁCH NA KUŽELNĚ KK ZÁLABÁK:
2. až 15. 5. – Stovka do plných
16. až 29. 5. – Smiřická sokolská
30. 5. až 12. 6. – Stovka naruby
Info na webu www.zalabak.cz.
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