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OBNOVA ZÁMECKÉHO PARKU
V průběhu roku 2012 město objednalo zpracování dendrologického průzkumu v zámeckém parku s cílem naplánovat
postupnou obnovu parku.
K objednávce bylo přistoupeno se vší vážností, jelikož se
jedná o kulturní památku a významný krajinný prvek, který
je jednou z dominant našeho města. Podle výzkumů byl projektantem parku jeden z nejvýznamnějších evropských zahradních architektů Eduard Petzold. Dnešní podoba parku se
datuje od roku 1920. Ke značnému poškození dřevin došlo
v průběhu okupace. Další úpravy proběhly v letech 19731974 dle projektu Ing. Dobrkovského z roku 1970.
S ohledem na tyto skutečnosti město požádalo autorizovaného krajinného architekta Ing. Lenku Hladíkovou o zpracování projektu revitalizace, neboli obnovy zámeckého parku.
Výstupy projektu obnovy zámeckého parku jsou zdrcující.
Vzhledem k tomu, že v průběhu zhruba 40 let neprobíhaly
probírky a nové výsadby, dospěl stav parku do stavu, který si
nyní, bohužel, vyžaduje významný a razantní zásah
v poměrně krátkém časovém období. Dendrologický průzkum odhalil výskyt hub napadajících dřeviny a jejich kořenové systémy, a to ve značném rozsahu. To je skutečnost,
které se předcházet nedá, významně však ohrožuje bezpečnost celého parku, neboť kořeny vyhnívají a neudrží tíhu
stromů.
Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné – s ohledem na
bezpečnost parku – aby byly tyto životu nebezpečné stromy
vykáceny a nahrazeny novou hodnotnou výsadbou. Okamžitě je nutné vykácet stromy č. 13, 14, 48, 49 a 66. Tyto stromy nemají šanci na záchranu a jsou bezprostřední hrozbou
pro návštěvníky parku.
Stromy č. 63, 72 a 330 budou podrobeny tahovým zkouškám, které prověří stabilitu stromů a určí tak jejich další
osud.
Do doby dokončení kácení havarijních stromů bude park
pro veřejnost uzavřen.
V průběhu jara 2013 pak bude v souladu s projektem obnovy zámeckého parku provedena nová výsadba. Popis těchto
prací je součástí 0. etapy projektu obnovy. Další etapy budou postupně prováděny v průběhu následujících let tak,
aby se park opět dostal do dobré kondice a mohl
i v budoucnu město reprezentovat.
S celým projektem revitalizace zámeckého parku se můžete
seznámit na odboru správy majetku a životního prostředí
MěÚ Smiřice a dále na www.mestosmirice.cz.

Veřejné projednávání proběhne v pondělí 29.10.2012
v 16 hodin – sraz u Památníku osvobození.
Luboš Tuzar, starosta města

Velkoobjemové vaky na rostlinný odpad
Město Smiřice nabízí zájemcům zajištění velkoobjemových
polypropylenových vaků o objemu 1 m3 na odpad ze zahrádek
(trávu, listí apod.). Objednávky se shromažďují do 26. 10. 2012
na pokladně Městského úřadu ve Smiřicích, cenu vaku
v hodnotě 234 Kč je nutné uhradit při objednání.
Upozorňujeme zájemce, že vyvezení odpadu si musí zajistit
na vlastní náklady – rostlinný odpad je možné zdarma odvézt
do areálu firmy AGRO.
Informace můžete získat u paní Holečkové, tel. č. 495 809 020.

Kriminalita v roce 2012 ve Smiřicích
a blízkém okolí
Je podzim 2012 a statisticky již OOP Holohlavy může porovnávat
údaje a činnost s rokem 2011. Trestná činnost v počtu 151 případů za více než 9 měsíců letošního roku kopíruje loňský rok.
Trendem letošního roku jsou však vyšší škody při páchání majetkové kriminality, a to díky nájezdům pachatelů z jiných lokalit,
včetně zahraničí. Je to znatelné zejména při vloupání do motorových vozidel, krádežích osobních vozidel a PHM (zejména
nafty).
Je tedy důležité, aby existovala nejen stálá denní služba PČR,
ale i služba noční. Řešíme přestupky dopravní, občanská soužití
a krádeže v počtu 300 případů ročně. To bohužel
s prošetřováním trestných činů tvoří značnou administrativní
zátěž. Město Smiřice nám částečně pomohlo v prevenci i řešení
přestupkové agendy, a to zřízením Městské policie a komunikativního správního orgánu. Výsledky ze spolupráce s Městskou
policií je třeba vyzvednout v pátrání po osobách – utečencích
z výchovných ústavů a prokázání jim krádeže téměř desítky
jízdních kol, dále v řešení dopravních situací od parkování až po
bezpečnost dětí před školami.
Vzhledem k tomu, že z počtu 30 obcí s 13 500 občany v teritoriu
OOP Holohlavy je Smiřicko nejlidnatější a také kriminalisticky
nejzatíženější oblastí, je zde třeba neustále působit. Jistě se
každý občan ptá, co velkého se tady dělo a co se povedlo a nepovedlo policii, takže v kostce následující:
Zadrželi jsme polskou dodávku směřující do Polska, která obsahovala zde kradené vysavače v hodnotě zboží 250 tis. Kč.
S kriminalisty jsme ve Smiřicích zadrželi vařiče drog, z nichž větší
část skončila ve výkonu trestu. Vypátrali jsme podvodníky ze
Smiřic a okolí, kteří po internetu podváděli občany v celé republice. Jeden je již ve výkonu trestu a ostatní je na rozhodnutí
soudu. Byl dopaden falešný kominík – od loňského roku má na
svědomí 80 podvodů, převážně na seniorech.
Stále se nám nedaří dopadnout většinu pachatelů krádeže vozidel a nafty. Je však otázkou času, kdy díky spolupráci a rozsahu
činnosti pachatelů budeme úspěšní. Samozřejmě nedělejme si
iluze, že nepřijedou další, ať již zkušení recidivisté, nebo do této
činnosti někteří mladší občané dorostou. Policie neustále bojuje
se stále vyšší kvalifikovaností pachatelů a dokazování je stále
složitější.
Děkuji všem poctivým občanům, kteří nám pomáhali – byť i jen
svojí pozorností a příkladnou ochranou vlastního majetku.
npor. Bc. Petr Telecký, Policie ČR, obv. oddělení Holohlavy

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY
se uskuteční

ve dnech 11. – 12. 1. 2013
Volič, který se v těchto dnech (nebo případně při druhém kole
voleb ve dnech 25. a 26. 1. 2013) nebude zdržovat v místě svého
trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv
stálém volebním okrsku na území ČR nebo v jakémkoliv zvláštním
volebním okrsku v zahraničí (zastupitelské úřady).
O vydání voličského průkazu můžete požádat osobně na MěÚ
Smiřice, a to nejdéle do 9. 1. 2013 do 16 hodin, nebo písemným či
elektronickým podáním doručeným MěÚ Smiřice nejpozději do
4. 1. 2013 do 16 hodin.
Písemné podání musí být opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče, podání v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo zaslané prostřednictvím datové
schránky. Městský úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Informace k volbám získáte na Městském úřadu Smiřice, případně
na internetových stránkách města http://www.mestosmirice.cz/,
ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/volby.aspx.

INFORMACE Z RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
RADA MĚSTA (výběr z usnesení)
 schválila pronájem restaurace Městská dvorana panu Ivanu
Hnízdilovi, IČ 16240936 na dobu určitou 5 let.

 schválila na základě žádosti ředitele ZŠ a v souladu se školským zákonem výjimku z počtu žáků ve 2. a 6. ročníku.

 ustanovila se souhlasem mistra Milana Knoblocha kurátorem
sbírky pana Václava Klimeše.

 schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových

prostor Palackého čp. 27 (Sluníčko) a Rodov čp. 3 (prodejna)
společnosti Regal společnost s ručením omezeným, Palackého
27, Smiřice. Podmínky provozu zařízení jsou upraveny zápisem
ze dne 10.10.2012.
 schválila dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 202/2006 na akci
"Základní škola – Jiráskova 206, Smiřice – stavební úpravy" se
společností KOBLA, spol. s r. o. Pečky na realizaci stavebních
úprav sociálního zázemí u tělocvičny v hodnotě 151.561 Kč bez
DPH.
 schválila pronájem pozemků v areálu budoucího sběrného
dvora na Zderazi vč. příslušenství (mobilní buňka) společnosti
Marius Pedersen a. s.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 20.09.2012

 schválilo změnu rozpočtu č. 4/2012.
 schválilo prodej pozemků p. č. 119/8 k. ú. Smiřice o výměře

87 m2 pozemku p. č. 119/2, díl a, k. ú. Smiřice o výměře
55 m2. Cena pozemků byla stanovena znaleckým posudkem
a náklady spojené s prodejem hradí kupující (u těchto prodejů
jde o narovnání fyzického stavu s právním stavem, oba kupující mají část zahrad na pozemku města).
 schválilo souhlasné prohlášení mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem
Smiřice o určení vlastnictví pozemků p. č. 763 o výměře 2.536
m2 a st. p. č. 1069 o výměře 27 m2, k. ú. Smiřice podle § 39
a § 40 vyhlášky č. 26/2007 Sb.
 schválilo Plán společných zařízení KPÚ v katastrálním území
Račice nad Trotinou, včetně ucelené části k. ú. Žíželeves, Habřina a Rodov. Město Smiřice požaduje, aby do vlastnictví
města byly v rámci poldru Rodov vypořádány pozemky pod
zátopou.
 revokovalo usnesení Zastupitelstva města Smiřice č. 10/11/12
ze dne 26.04.2012. (Pořízení váhy na sběrný dvůr na Zderazi
se z důvodu existence výkupny druh. surovin v areálu bývalé
mléčné farmy jeví jako nadbytečné. )
Usnesení jsou redakčně krácena. Zápisy ze ZM a RM jsou uloženy k nahlédnutí na podatelně MěÚ. Celé zápisy ze ZM uveřejňovány v anonymizované podobě i na webu města.

INFORMACE Z ODBORU SPRÁVY
MAJETKU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Opravy a rekonstrukce majetku - II. pololetí 2012:
 v měsíci červenci byla vyměněna okna v MŠ (870.191 Kč)

a opraveny poškozené městské komunikace tryskovou metodou (81.600 Kč)
 v měsících září–říjen byly instalovány autobusové čekárny
před MěÚ a v Rodově (112.560 Kč), provedena výměna
oken v objektu ZŠ – šatny tělocvičny (68.000 Kč), stále probíhá oprava-repase oken na budově MěÚ (386.030 Kč,
z dotace pokryto 166.000 Kč), statické zajištění objektu čp.
125 v Palackého ul. (půdní prostory nad restaurací Dvorana
– 454.920 Kč) a II. etapa opravy fasády pláště zámecké kaple (cena by měla činit 950.000 Kč, z dotace pokryto 790.000
Kč). Dále byla zlikvidována betonová dvojgaráž v zámeckém
parku před vjezdem do zámku.
V této chvíli stále probíhá demontáž parovodu v ulicích
U Vlečky a A. Malé – od června pracovníci MěÚ a brigádníci
likvidovali oplechování a izolaci, v září začal vlastník parovodu
firma Helior postupně odřezávat kovové části parovodu
a v současné době jsou likvidovány betonové patky a základy.
Ing. Petr Filip, vedoucí odboru

Kulturní středisko Dvorana s.r.o. Vás zve:
9. 11. od 19 hodin – DISKOHRÁTKY
Oblíbená travesti skupina HANKY PANKY vystoupí s premiérou
nového pořadu. KD Dvorana – vstupné 220 Kč.
24. 11. od 10 do 17 hodin – VÁNOČNÍ TRHY
KD Dvorana – vstupné dospělí 20 Kč a děti 3–15 let 10 Kč.
Široký sortiment řemeslných výrobků a doplňků. Občerstvení
v místě konání zajištěno. Pro děti bude připraven tvořivý koutek pod vedením DDM Smiřice. Od 13,00 do 16,00 hod. si děti
mohou poslat balónkem dopis s přáním přímo do nebe Ježíškovi. V 10,30 a 16,30 hod. bude možno zhlédnout v zámecké kapli živý betlém a zazpívat si vánoční koledy (vstupné dobrovolné). Ve 13,00 a 14,00 hodin bude zpřístupněna zámecká
kaple Zjevení Páně – prohlídky s průvodcem (za samostatné
vstupné) se uskuteční vždy v celou hodinu.
1. 12. od 18 hodin VÁNOCE HRAJOU GLÓRIJÁ

aneb od Ondřeje ke Třem králům...

Jedinečný plně akustický adventní koncert Petra Kotvalda
a špičkových interpretů, členů význačných hudebních těles.
Speciální host: dětský sbor Mateřské školy Smiřice.
Kaple Zjevení Páně – vstupné 400 a 350 Kč.
4. 12. od 9 a 10 hodin – VÁNOCE S ROLNIČKOU
Vánoční povídání a zpívání plné legrace v podání souboru Ale Jo! pro děti z mateřských škol – přivítáme i děti s rodiči na
rodičovské dovolené. KD Dvorana – vstupné 40 Kč.
8. 12. od 19 hodin

VÁNOČNÍ KONCERT JAROSLAVA A JULIE SVĚCENÝCH
Spoluúčinkuje Jitka Navrátilová – cembalo.
Kaple Zjevení Páně - vstupné 300 a 250 Kč.

13. 12. od 19 hodin – VÁNOČNÍ ROZTOMILOST
Na koncertě zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby „Hej
mistře“ a vánoční koledy. Účinkuje Smíšený pěvecký sbor SMETANA (Hradec Králové), sbormistryně Lenka Lipenská, varhanní doprovod Václav Uhlíř.
Kaple Zjevení Páně – vstupné 150 a 120 Kč.

VÁNOČNÍ KONCERTY ŽÁKŮ ZUŠ SMIŘICE

11. 12. od 17 hodin – KD Dvorana
18. 12. od 17 hodin – kaple Zjevení Páně
Kulturní středisko Dvorana, s. r. o., tel. 495 422 090,
602 315 525, e-mail: hejzlarova@mestosmirice.cz

Městská knihovna ve Smiřicích

upozorňuje, že do 15. listopadu probíhá KNIŽNÍ BAZAR.
Zájemci si mohou zdarma rozebrat vyřazené knihy během
výpůjční doby.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
ze Smiřic, Rodova, Trotiny a Holohlav
se uskuteční v sobotu 19. ledna 2013.

Rodiče, kteří se této společenské události chtějí se svými
dětmi zúčastnit, nechť se obrátí na matriku MěÚ,
tel. 495 809 023, e-mail: koldrtova@mestosmirice.cz.

Upozornění pro návštěvníky hřbitova
v období Dušiček

Vzhledem k tomu, že v minulých letech docházelo zvláště
v období Dušiček ke zvýšenému počtu vloupání do aut a odcizení jízdních kol, upozorňujeme návštěvníky, aby dbali na
zabezpečení svých vozidel (zejména v nich neponechávali volně ležet cenné věci) a řádně uzamykali jízdní kola.
V souladu s platným Řádem veřejných pohřebišť je otevírací
doba hřbitova ve Smiřicích i v Rodově prodloužena, tj. od 8 do
18 hodin (vč. předcházející soboty a neděle).
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