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REKONSTRUKCE HLAVNÍHO TAHU PŘES SMIŘICE
Vážení občané,
v polovině srpna bude zahájena rekonstrukce krajské komunikace.
Práce začnou u železničních závor a budou pokračovat směrem do
města. Letošní etapa skončí před křižovatkou Palackého–
Jiráskova. Pro ulici Husovu bude vytvořen provizorní výjezd do
Zahradní a její obsluha nebude nijak významně omezena. Ulice
Hanzova bude občasně uzavírána a občané v ní bydlící budou včas
informováni o dočasném uzavření, aby mohli svá vozidla přeparkovat třeba do ulice Nádražní.
V letošním roce bude křižovatka Palackého–Jiráskova průjezdná.
Výjezd z Jiráskovy bude však pouze směrem ke kapli. Úsek od této
křižovatky k závorám bude dotčen kompletní rekonstrukcí. Chodníky podél hlavní silnice, které již jsou v zámkové dlažbě, budou
zpět zadlážděny. Úseky chodníku, které jsou ještě ve staré dlažbě
30 x 30 cm, budou předlážděny do zámkové dlažby.
Kopec nad závorami se bude opravovat až v roce 2019 a to formou odfrézování povrchu a pokládkou nového asfaltového krytu.
Bc. Luboš Tuzar, starosta města

VÝLUKY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI
V souvislosti s rekonstrukcí železniční stanice Jaroměř proběhnou
od 14. 7. 2018 výluky na tratích 030, 031 a 032 takto:
 od 14. 7. do 10. 8. v úseku Smiřice – Jaroměř – Česká Skalice
 od 14. 7. do 10. 9. v úseku Jaroměř – Stará Paka
Vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou
dopravou dle výlukového jízdního řádu. Odjezdy a příjezdy náhradní autobusové dopravy jsou organizovány dle výlukového
jízdního řádu. Výluka může mít vliv na přípoje systému IDS.
Pro podrobné informace je nutné kontaktovat České dráhy, a.s.
(www.cd.cz). Základní informace a výlukový jízdní řád je umístěn
i na webu města Smiřice v sekci Oznámení městského úřadu.

NÁVRH ŽELEZNIČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU 2019
Královéhradecký kraj předkládá obcím a cestujícím k připomínkování návrh železničního jízdního řádu 2018/2019 pro tratě v Královéhradeckém kraji.
Připomínky k regionální vlakové dopravě (vlaky kategorií Os, Sp)
můžete podávat nejdéle do 19. 7. 2018 přímo na podatelnu
MěÚ Smiřice (zde požadavky shromáždíme a předáme na KÚ),
nebo je do 20. 7. 2018 můžete zasílat přímo na adresu doprava@kr-kralovehradecky.cz. (Připomínky od zástupců obcí se budou posuzovat přednostně.)
Jednotlivé návrhy jízdních řádů podle čísla tratí jsou zveřejněny
na webových stránkách Královéhradeckého kraje www.krkralovehradecky.cz, odkaz Doprava v kraji.
K navrhovaným změnám, které se dotknout i našeho města, patří:
 spěšný vlak z Jaroměře (18:42) do Hradce Králové (18:56), který
je pokračováním vlaku z Trutnova, pojede nově i v pracovní
dny, tedy denně;
 zaveden bude nový osobní vlak z Hradce Králové (19:32) do
Jaroměře (19:57), který pojede denně;
 dále bude zaveden nový spěšný vlak z Jaroměře (16:03) do
Pardubic (16:40), který posílí spojení v nedělní přepravní špičce.
Královéhradecký kraj upozorňuje, že výše uvedené změny, které
znamenají navýšení rozsahu objednávané železniční dopravy,
budou v konečné podobě jízdního řádu realizovány pouze za podmínky jejich ekonomického zajištění.

se konají v pátek 5. 10. od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. 10. 2018
od 8 do 14 hodin, případné 2. kolo senátních voleb pak proběhne
v pátek 12. 10. a v sobotu 13. 10. 2018 ve stejných časech.
Volby do zastupitelstva
Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají.
Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.
Právo volit do zastupitelstva obce (a také do senátu) má:
 občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu;
 občan jiného členského státu Evropské unie (dále jen „EU“),
s povolením k trvalému pobytu nebo s přechodným pobytem
občana EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let a který je u místně příslušného obecního úřadu zapsán
v dodatku stálého seznamu voličů.
Zápis do dodatku stálého seznamu voličů
se provádí na základě žádosti občana jiného členského státu EU
a to kdykoli do uzavření seznamu vč. dodatku, tzn. do 3. 10. 2018
v 16:00 hodin.
Zápis do dodatku může obecní úřad provést, pokud žadatel splňuje všechny stanovené podmínky pro tento zápis:
1. státní občanství jiného členského státu EU,
2. dosažení věku 18 let (do dodatku stálého seznamu voličů je
možné zapsat i voliče, který v době podání žádosti ještě nedosáhl věku 18 let, avšak dosáhne tohoto věku nejpozději ve druhý
den voleb),
3. trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR s platným dokladem
prokazujícím oprávněnost pobytu na území ČR.
Žádost může být podána písemně nebo osobně a musí z ní být
patrno, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku stálého seznamu
voličů.
V případě osobní žádosti není písemná forma vyžadována. Žadatel
se prokáže platným průkazem totožnosti (cestovní doklad, identifikační průkaz domovského státu, doklad o pobytu na území ČR –
průkaz o povolení k trvalému pobytu občana EU nebo potvrzení
o přechodném pobytu na území) a příslušný pracovník úřadu
o žádosti učiní úřední záznam.
V případě písemné žádosti žadatel musí uvést minimálně svoje
jméno, příjmení, datum narození a adresu pobytu na území ČR.
Občan jiného členského státu EU, který je již na základě své dřívější žádosti zapsán v dodatku stálého seznamu voličů, je zapsán
i pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2018, ledaže by sám požádal o své vyškrtnutí.
Volby do senátu
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu voličů je zapsán, může požádat obecní úřad o vydání
voličského průkazu. Úřad voličský průkaz vydá a poznamená tuto
skutečnost do stálého seznamu voličů a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi.
Občané s trvalým pobytem ve Smiřicích mohou podat žádost
o vydání voličského průkazu:
 písemně s úředně ověřeným podpisem voliče nejdéle do 28. 9.
 v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky nejdéle
do 28. 9.
 osobně na matrice MěÚ Smiřice nejdéle do 3. 10. do 16 hodin.
Úřad předá voličský průkaz nejdříve 20. 9. 2018 osobně voliči
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle.
Podrobné informace k volbám (včetně informací pro volební strany)
naleznete
na
webových
stránkách
města
www.mestosmirice.cz (odkaz Volby 2018) nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz → Informační servis → Volby.

Obec Holohlavy zve srdečně všechny občany na OSLAVY 700 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI HOLOHLAVY,
které se uskuteční v sobotu 15. září 2018 od 14 hodin. Program najdete na webu obce www.holohlavy.cz.

PODOMNÍ PRODEJ POŘÁD FUNGUJE
Podomní prodavači elektřiny nebo zemního
plynu, pokud zvoní na domácnosti v obcích, kde
je taková forma prodeje zakázána, (jak tomu je
i ve Smiřicích), můžou být sice pokutováni až
200 tisíci korunami, ale mnozí to příliš vážně
neberou. Někteří dodavatelé energií prosluli
především díky podomnímu prodeji. Většina dodavatelů, kteří síť
podomních prodejců využívají, argumentuje tím, že jde o externisty, nad nimiž nemají příliš velkou kontrolu. Ti navíc mohou prodávat elektřinu a plyn i pro vícero dodavatelů, a jediné, o co jim
skutečně jde, je podpis smlouvy, za kterou posléze utrží provize.
Podomnímu prodejci vždy půjde o to, abyste podepsali. Nemusí
vám přitom férově říkat, že se jedná o změnu dodavatele. Někdy
argumentuje tím, že potřebuje podepsat jen doklad, který potvrzuje, že vás navštívil nebo že zkontroloval váš elektroměr. Zpravidla si vyžádá vaši fakturu, ze které si začne opisovat některé údaje, které jsou nutné do smlouvy s novým dodavatelem. V takovém
okamžiku byste měli zpozornět. Vždy se také ptejte na totožnost
prodejce, požadujte identifikační kartu. Vzhledem k tomu, že ve
Smiřicích je zakázaný podomní prodej, volejte ihned Městskou
policii Smiřice na číslo telefonu 495 809 019. Pokud se nedovoláte, oznamte zakázaný podomní prodej na Obvodní oddělení policie ČR ve Smiřicích, kde je stálá služba, číslo telefonu 974 526 701.
Aby se věc takzvaně dotáhla do zdárného konce, samotné oznámení na Městskou policii Smiřice, případně státní policii, stačit
nebude, bude nutná i aktivní účast oznamovatele, to znamená
podat svědeckou výpověď u správního orgánu.
Bc. Roman Petráček, správní odbor – přestupky

JAK JSME NA TOM VE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Za 1. čtvrtletí roku 2018 bylo ve Smiřicích vytříděno oproti
1. čtvrtletí roku 2017 přibližně stejně papíru, skla a tetrapaku, jen
plast klesl o 1 tunu. A to přesto, že kontejnery na plast bývají plné
a byly dokonce přidávány nové.
Zde jsou přesná čísla za rok 2018 (množství je udáno v tunách):
papír – 9,909, plast – 14,911, sklo – 10,788, nápojový karton –
0,636, celkem tedy 36,244 tuny vytříděného odpadu. Za tento
odpad získalo město od společnosti EKO-KOM částku 106 263 Kč,
která se vrací do rozpočtu na odpadové hospodářství.
Srdce ekologa nemusí jásat, že celkově klesla spotřeba plastů, ale
spíš smutnit, že v dnešní době lidé hůře třídí. Není to jen dohad
od stolu podle čísel, vidíme to denně u kontejnerů, kdy ať
v plastech nebo papíru jsou sáčky s komunálním odpadem, kolem
kontejnerů se povaluje odpad, který lidé mohou ZDARMA odevzdat na sběrném dvoře.
Podle zákona o odpadech je každý povinen odpad třídit. Nutný
úklid a pokles vytříděného odpadu zvyšuje náklady na celkové
odpadové hospodaření v obci, které se promítají v poplatku za
svoz odpadu, stejně tak lidské zdroje nejsou nekonečné a opravdu
naše technická četa nemá za celý den na práci jen uklízet nepořádek (i když by situaci vystihoval spíše jadrnější výraz) kolem popelnic po neukázněných (či spíše líných?) občanech. Připomínat
v 21. století občanům, že se odpad třídí a vyhazuje na určená místa, je prostě ostuda.
Na druhou stranu je mezi námi stále hodně lidí, kteří se o svůj
odpad postarají poctivě a sdělují nám různé podněty a připomínky, kterými se vždy zabýváme. Bohužel, některé nápady nejdou
zrealizovat technicky, nejčastěji není vhodné místo na nové kontejnery, nebo svoz bioodpadu v popelnicích je finančně stejně
náročný jako svoz komunálního odpadu.
Barbora Luxová, odb. správy majetku a životního prostředí

ze Smiřic a Holohlav se uskuteční 22. září 2018.
Ohledně účasti mohou rodiče kontaktovat matriku MěÚ Smiřice,
tel. 495 809 023, e-mail: koldrtova@mestosmirice.cz.

INFORMACE ZE SMIŘICKÉ KNIHOVNY
Prázdninová výpůjční doba:
pondělí 10.00–18.00 hodin a středa 10.00–16.30 hodin
Knihy je možno zapůjčit si na oba prázdninové měsíce, stačí je
vrátit až v září.

TERMÍNY PROHLÍDEK KAPLE ZJEVENÍ PÁNĚ
pátek
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle

6. 7.
8. 7.
22. 7.
5. 8.
19. 8.
2. 9.
16. 9.

s průvodcem
začátek od 14, 15 a 16 hodin
začátek od 14 a 15 hodin
začátek od 14 a 15 hodin
začátek od 14 a 15 hodin
začátek od 14 a 15 hodin
začátek od 14 a 15 hodin
začátek od 14 a 15 hodin

Vstupné: dospělí 70 Kč, důchodci, děti 6–15 let, studenti, ZTP,
členové KČT 50 Kč.
Mimo stanovené termíny je kaple zpřístupněna pouze po předchozí objednávce organizovaným zájezdům nebo skupinám nad
20 osob.
Objednávky: telefonicky na čísle 495 809 010 nebo na adrese
podatelna@mestosmirice.cz. Termíny objednaných prohlídek jsou
zveřejňovány v kalendáři akcí na webu kaple.mestosmirice.cz
a zájemci z řad veřejnosti se k nim mohou připojit, není-li uvedeno
jinak.

5. 7. 2018 od 19 hodin
SVĚTLO A STÍN aneb Hudba od Bacha až po Queeny
Účinkuje pěvecký sbor dětí a mládeže ze škol Gymnázium Grossenhain a Oberschule Ebersbach (Německo), sbormistr Stefan
Jänke, varhanní doprovod Martin Škrabka.
Kaple Zjevení Páně – vstupné dobrovolné.
14. 7. 2018 od 20 hodin
REVIVALOVÉ LÉTO s WANASTOWI VJECY REVIVAL
Fotbalový stadion SK Smiřice – vstupné 150 Kč (vstupenky k zakoupení pouze na místě v den konání koncertu).
25. 8. 2018 od 15 hodin – ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Tradiční akci pořádá Cyklozastávka U Apače ve spolupráci s Kulturním střediskem Dvorana. Program bude upřesněn. Vstup volný.
13. 9. 2018 od 19 hodin – 4TET – SMIŘICKÝ RECITÁL
Vystoupení populárního vokálního seskupení „mužů v černém“ –
Davida Uličníka, Jiřího Korna, Jiřího Škorpíka a Dušana Kollára.
Kaple Zjevení Páně – vstupné 700 Kč. Předprodej již probíhá.
15. 9. 2018 od 19 hodin – HVĚZDNÉ MANÝRY
Bláznivá fraška v podání Divadla HÁTA. Děj se odehrává ve velice
elegantním hotelu v Palm Beach v roce 1942. Má se uskutečnit
koncert s beneficí na podporu amerických válečných výdajů
a organizátoři se neobejdou bez dvou hvězd, které spolehlivě plní
sály a pokladny. Jenže to má jeden háček…
Hrají: L. Vaculík, M. Bočanová nebo A. Gondíková, V. Žehrová
nebo O. Želenská, M. Zounar, F. Tomsa, I. Andrlová nebo P. Vojáčková a další.
KD Dvorana – vstupné 290 Kč. Předprodej již probíhá.
Ve středu 1. 8. bude zahájen předprodej na tyto akce:
2. 10. 2018 od 19 hodin – ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI
Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v komedii Petra Kolečka a v režii Davida Drábka, která je tak šílená, že to možná jednou
může být pravda!
KD Dvorana – vstupné 350 a 320 Kč.
23. 10. 2018 od 19 hodin – PAVEL ŠPORCL – POCTA PAGANINIMU
Pavel Šporcl, nazývaný houslistou 21. století, během tohoto koncertu představí širokou škálu technických i zvukových možností
houslí. Vtipně jej provází slovem a příběhy ze života N. Paganiniho, nejslavnějšího houslisty všech dob.
Kaple Zjevení Páně – vstupné 390, 340 a 250 Kč.
Další akce jsou na webových stránkách www.mestosmirice.cz
v odkazu Kultura – Kalendář akcí.
Předprodej zajišťuje Kulturní středisko Dvorana, s.r.o. POZOR: Po
dobu prázdnin je z technických důvodů předprodej přesunut na
Městský úřad Smiřice k paní Reichové (podatelna – 1. patro,
tel. 775 733 290).
Smiřický infoservis

