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4. zasedání zastupitelstva města
Smiřice se uskuteční ve čtvrtek
14. dubna 2011 od 19 hodin
v zasedací síni MěÚ Smiřice.

Sčítání 2011 - bezplatný
přístup k veřejnému Internetu
V souladu § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2011 informujeme občany, že v době
od 26.03.2011 do 14.04.2011 bude možné pro on-line vyplnění
a odeslání dotazníků bezplatně využít internetové připojení
v Městské knihovně, a to ve výpůjční době, tj. pondělí 10:00–
18:00 hodin, úterý 7:00–11:00 hodin a středa 10:00–16:30 hodin.
Mgr. Věra Hottmarová, tajemnice MěÚ

Upozornění na falešného kominíka
Policie České republiky, Obvodní oddělení Holohlavy upozorňuje občany města, že po Smiřicích a v okolí se pohybuje falešný
kominík, který provádí revize a čištění komínů. Rukou pak vypisuje revizní zprávu o revizi a čištění komínu, které opatří razítkem kominictví Jiří Klusák. Falešného kominíka doprovází žena
ve věku kolem 30 let, která většinou vypisuje revizní zprávy.
Vyzýváme občany města k větší opatrnosti - v případě, že je
navštíví kominík, který se odmítne prokázat průkazem kominíka, nebo si kominíka neobjednali, aby jej nepouštěli do domu
- může se jednat o podvodníka. Zároveň upozorňujeme občany,
že seznam poškozených za město Smiřice je v úřední hodiny
sestavován na podatelně Městského úřadu Smiřice.
Protože narůstá množství poškozených občanů, žádáme všechny občany, u kterých byl falešný kominík Jiří Klusák, aby se
zapsali na seznam poškozených na podatelně MÚ Smiřice.
Následně budou kontaktováni policií Holohlavy.
npor. Bc. Petr Telecký, PČR Holohlavy

ÚTULEK PRO PSY SMIŘICE
PSÍ ŠKOLIČKA
1. května 2011 proběhne na útulku seznámení budoucích absolventů, během kterého si majitelé upřesní, co od školičky očekávají.
8. května 2011 od 15:00 hodin pak začne první hodina již třetího
kurzu, na němž se zájemci se svými čtyřnohými miláčky naučí
vzájemně si lépe porozumět a respektovat se.
Náplní výcviku je výuka základní ovladatelnosti, praktický výcvik
a odstraňování nežádoucích návyků psa.
Školička se bude konat vždy v neděli od 15:00 hodin (celkem
10 lekcí). Cena kurzu je 1.500 Kč, v případě omluvené nepřítomnosti bude lekce po dohodě nahrazena.

Jak jsme třídili odpad ve Smiřicích v roce 2010
Většina občanů Smiřic dodržuje pravidla a respektuje systém správného třídění odpadů. Bohužel najdou se ve Smiřicích občané, kterým třídění odpadu stále nic neříká a tím znehodnocují snahu všech
ostatních. Pro ně znovu opakuji jak třídit odpad: do žlutého kontejneru patří plasty, do modrého papír, zelený kontejner je určen
pro barevné sklo.
Do žlutého kontejneru mezi plasty můžete vyhazovat fólie, sáčky,
plastové tašky, plastové obaly (od čistících nebo kosmetických přípravků), kelímky od mléčných výrobků, sešlápnuté PET lahve nebo
menší kusy polystyrenu.
Do modrého kontejneru patří pouze čistý papír – noviny, časopisy,
sešity, papírové obaly, knihy bez pevné vazby.
Sklo vhazujte do zeleného kontejneru. Rozbíjet ho nemusíte, protože se bude dále třídit. Vhazujte do něj lahve od vína, alkoholických
a nealkoholických nápojů, ale také tabulové sklo z oken a dveří.
V žádném případě do kontejneru na barevné sklo neházejte keramiku, porcelán, zrcadla nebo autoskla.
Třídění odpadu zlepšuje životní prostředí všem občanům ve městě.
Dodržujte pravidla správného třídění a přistupujte k třídění odpadu
zodpovědně, usnadní to práci nám všem.
Na závěr přehled o množství odpadu, který občané Smiřic v roce
2010 vytřídili:
 Směsný komunální odpad
420,037 t
 Papír
67,707 t
 Plasty
55,545 t
 Barevné sklo
79,900 t
 Nápojový karton
3,613 t
Jaroslav Bělohoubek, odbor správy majetku a živ. prostředí

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
se uskuteční

v sobotu 23. dubna 2011
Zdarma bude možno odevzdat:
Zbytky olejů, barev, ředidel, fotochemikálií, postřiků, lepidel, kyselin,
louhů, autobaterií. Odpad musí být označen nálepkou, o jaký druh
odpadu se jedná, anebo musí být odevzdán přímo obsluze pojízdné
sběrny.
Pojízdná sběrna bude na jednotlivých stanovištích zastavovat takto:
10:50 hod. - trafika v Zemanově ul., 11:10 - sídl. Gen. Govorova
(u Mateřské školy), 11:30 - ul. A. Seligera (u Sinaku), 11:50 - Základní
umělecká škola, 12:10 - sídliště u sběrných surovin, 12:30 - Zderaz
- u žel. přejezdu, 12:50 - Trotina, 13:10 - Rodov, 13:30 - Sběrný dvůr
v zámku. Je možné mírné zpoždění na příjezdu.
Více informací poskytne pan J. Bělohoubek, referent odboru správy
majetku a živ. prostředí MěÚ Smiřice, tel. 495809020.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

bude provádět Sbor dobrovolných hasičů ve Smiřicích.
Odpad uložený před domy se bude sbírat:
 v pátek 15. dubna 2011 od 16:00 hodin,
 v sobotu 16. dubna 2011 od 9:00 hodin.

Vítání občánků ze Smiřic, Rodova, Trotiny
a Holohlav se uskuteční 28. května 2011.

NEDĚLE S PEJSKEM
1. května 2011 na psím útulku
10:00-13:00
14:00-15:00
15:00-16:00

seminář zaměřený na metodiku výchovy a výcviku psa (účastnický poplatek 150 Kč)
setkání pejsků, kteří prošli smiřickým útulkem
a jejich majitelů a dalších příznivců útulku
ukázková hodina psí školičky

Podrobné informace o psí školičce, semináři a také o pejscích,
kteří v současné době čekají na nového pána, získáte u paní
Edity Labíkové, tel. 773 686 639 (přihláška do psí školičky je ke
stažení na webu utulekpsusmirice.wbs.cz).

Rodiče, kteří se tohoto slavnostního aktu chtějí se svými dětmi zúčastnit, nechť se obrátí na matriku MěÚ, tel. 495809023.

Česká spořitelna, a. s. oznamuje klientům, že s platností
od 01.04.2011 bude otevírací doba smiřické pobočky změněna
takto:





pondělí
úterý
středa
čtvrtek a pátek

9:00-12:00 13:30-17:00
9:00-12:00
9:00-12:00 13:30-16:00
ZAVŘENO

INFORMACE Z RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
RADA MĚSTA (výběr z usnesení)

 schválila užívání pozemku p. č. 1121/5 k. ú. Smiřice pro kynologický
kroužek a výcvik psů.

 schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč Euroregionu Glacensis, Rychnov nad Kněžnou na provoz cyklobusů.
 schválila přerušení provozu Mateřské školy Smiřice v době letních
prázdnin, a to od 01.07.2011 do 29.07.2011 včetně.
 stanovila termíny nejbližších schůzí RM takto: 02.03., 23.03., 06.04.
a 27.04. Termíny ZM jsou stanoveny na dny 14.04. a 23.06. Výjezdní
zasedání RM v Rodově bude v měsíci květnu.
 vydala v souladu se zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, osvědčení panu Ing. Milanu Plškovi o tom, že se stal
dnem 11.02.2011 členem zastupitelstva města Smiřice.
 schválila nákup kolového traktoru Zetor 7711 v ceně 288.000 Kč
vč. DPH.
 schválila záměr prodeje bytů č. 440/1, 440/3 a 441/3 na Sídlišti
do osobního vlastnictví prostřednictvím realitní kanceláře.
 se zabývala problematikou projednávanou na 3. zasedání ZM dne
24.02.2011: bezpečnost - kamerový systém, represivní nástroje
pro potírání kriminality, sociální bydlení, možnost předkládání návrhů na legislativní změny do Poslanecké sněmovny.
 schválila realizaci akce Úprava rozvodů veřejného osvětlení a městského rozhlasu, kterou provede na základě smlouvy o dílo společnost STEBAU s.r.o. za částku 309.928,50 Kč bez DPH.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 24.02.2011

 pověřilo Ing. Milana Plška přijímáním prohlášení o uzavření manžel-

ství a s účinností od 11.02.2011 mu stanovilo odměnu ve výši 600
Kč měsíčně.
 schválilo změny rozpočtu č. 7/2010 a 1/2011.
 schválilo Dodatek č. 1 k Dohodě o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Hradec Králové – I, II.
 schválilo darovací smlouvu č. 472/2011 s obcí Holohlavy.
 schválilo Městský program prevence kriminality pro rok 2011.
 schválilo prodej bytů č. 126/1 (Palackého čp. 126), 440/2, 440/4,
441/4, 442/1, 442/2, 442/3, 442/4 (Sídliště čp. 440-442), 210/1,
210/2 (Nývltova ul.), 266/5, 266/6 a 266/8 (Jiráskova ul. čp. 266).
 schválilo přijetí daru - dvou obrazů malířky Heleny Šrámkové
od paní E. Kaššové z Kremnice.
 neschvaluje koupi pozemku p. č. 557/30 v k. ú. Smiřice.
Usnesení jsou z důvodu omezeného místa redakčně krácena. Zápisy
ze ZM a RM jsou uloženy k nahlédnutí občanům města na podatelně
Městského úřadu Smiřice.
(lr)

Kulturní středisko Dvorana s.r.o. Vás zve:
23.03. od 17:00 hod. - PŘEHLÍDKA ZUŠ okresu Hradec Králové
Kaple Zjevení Páně - Vystoupí žáci ze ZUŠ Habrmanova (HK), Střezina
(HK), Smiřice, Nový Bydžov, Třebechovice, Chlumec nad Cidlinou
- vstupné dobrovolné.
15.04. od 20:00 hod. - TELEVARIETÉ 2011
Show oblíbené travesti skupiny Hanky Panky. KD Dvorana - vstupné
200 Kč.
28.05. - Zájezd na muzikál KAT MYDLÁŘ
Uvádí Divadlo Broadway Praha. Odjezd ve 13:30 hod. od MěÚ Smiřice, začátek představení v 18:00 hod. Cena 800 Kč vč. dopravy.
30.05. od 9:00 a 10:00 hod. - Kterak beruška Uška o sedmou tečku přišla - Veselá hudební pohádka v podání Divadla KAPSA Andělská Hora
pro děti z mateřských škol - přivítáme i děti s rodiči
na rodičovské dovolené. Vstupné 40 Kč. KD Dvorana

Smiřické svátky hudby 2011
8. ročník hudebního festivalu
16. - 25. dubna 2011
zámecká kaple Zjevení Páně ve Smiřicích
1. koncert - sobota 16.04.2011 od 19:00 hodin

SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT

Jaroslav Svěcený - housle, Dana Vlachová - housle, Julie Svěcená - housle, Martin Kos - housle, Petr Nouzovský - violoncello, Virtuosi Pragenses
- komorní orchestr
2. koncert - neděle 17.04.2011 od 11:00 hodin

SMIŘICKÉ VARHANY POPRVÉ

Irena Chřibková - varhany, Ludmila Vernerová - soprán, Jaroslav Svěcený
- housle
3. koncert - neděle 17.04.2011 od 15:30 hodin

JARO SE OTEVÍRÁ...

Pražský pěvecký sbor Smetana, sbormistr Petr Bajer, Jaroslav Svěcený
- housle, Marie Synková - klavír
4. koncert - neděle 17.04.2011 od 19:00 hodin

VE ZNAMENÍ JAZZU!

NajPonk Trio (Jan Knop - klavír, Martin Novák - bicí, Taras Voloschuk
- kontrabas)
5. koncert - středa 20.04.2011 od 19:00 hodin

KYTARA V KAPLI

Lubomír Brabec - kytara, Žofie Vokálková - flétna, Jaroslav Svěcený
- housle
6. koncert - čtvrtek 21.04.2011 od 19:00 hodin

CIGÁNSKI DIABLI A JAROSLAV SVĚCENÝ
7. koncert - pátek 22.04.2011 od 19:00 hodin

GALAKONCERT STRUN

Monika Knoblochová - cembalo, Jaroslav Svěcený - historické housle,
Petr Nouzovský - violoncello
8. koncert - sobota 23.04.2011 od 11:00 hodin

SMIŘICKÉ VARHANY PODRUHÉ

Josef Popelka - varhany, Hana Jonášová - soprán
9. koncert - sobota 23. 4. 2011 od 15.30 hodin

BLUE EFFECT - ROCKOVÉ VELIKONOCE

10. koncert - sobota 23.04.2011 od 19:00 hodin

VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ TŘÍ GENERACÍ

Julie Svěcená - housle, Jaroslav Svěcený - housle, Václav Mácha - klavír
11. koncert - neděle 24.04.2011 od 11:00 hodin

SMIŘICKÉ VELIKONOČNÍ MATINÉ

Václav Uhlíř - varhany, Jan Simon - klavír, Jaroslav Svěcený - housle
12. koncert - neděle 24.04.2011 od 18:00 hodin

VELIKONOČNÍ RECITÁL LEONY MACHÁLKOVÉ

Spoluúčinkují: Ivan Korený - kytara, Petr Berki - klávesy, František Raba
- basová kytara, Pepa Cigánek - bicí
13. koncert - pondělí 25.04.2011 od 14:00 hodin

VELIKONOČNÍ RENDEZ-VOUS

Martina Kociánová - mezzosoprán, Kateřina Englichová - harfa, Žofie
Vokálková - flétna, Jaroslav Svěcený - housle

Doprovodná akce - výstava obrazů a grafik Oldřicha Kulhánka
- výstava bude přístupná návštěvníkům koncertů v Erbovním sále.
Předprodej vstupenek v KD Dvorana (Smiřice, Palackého 124,
tel. 495422090, 602316525) nebo prostřednictvím e-shopu
na webových stránkách festivalu www.festival.smirice.cz.

UZAVŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Městská knihovna ve Smiřicích upozorňuje své čtenáře,
že v termínu od 2. do 20. května 2011 bude z důvodu
revize knižního fondu UZAVŘENA.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2011

TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC

BURZA DĚTSKÉHO JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ

17:00 - 20:30 dětská diskotéka + soutěž o nejhezčí čarodějnici
19:00 - zapálení ohně 21:00 - 02:00 diskotéka
Občerstvení v místě zajištěno.

Kulturní středisko Dvorana, s.r.o. přijímá přihlášky do tanečních
na podzim 2011. Kurzovné: 1.400 Kč jednotlivec, 2.600 Kč taneční
pár, 500 Kč garde.
04.04. - příjem oblečení, 05. a 06.04. prodej, 07.04. výdej neprodaného oblečení (vždy od 9:00 do 16:00 hodin) - KD Dvorana

PROHLÍDKY ZÁMECKÉ KAPLE ZJEVENÍ PÁNĚ
s průvodcem

 neděle 3. dubna, 1. května a 5. června - začátek vždy

ve 14 a v 15 hodin
Přehled dalších termínů na www.kaple.smirice.cz.

sobota 30. dubna 2011
fotbalový stadion SK Smiřice

Smiřický infoservis - vydává a tiskne Město Smiřice, Palackého 106, 503 03 Smiřice, IČ 00269557, DIČ CZ00269557,
tel. 495809010, fax. 495809018, e-mail: podatelna@smirice.cz.
Ev. č. MK ČR E 19042. Odpovědná osoba: Ladislava Reichová.
Číslo 2/2011, vyšlo 22.03.2011 nákladem 550 výtisků.
Další číslo vyjde v květnu 2011.

