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6. zasedání zastupitelstva města Smiřice
se uskuteční ve čtvrtek 22. září 2011
od 19 hodin v zasedací síni MěÚ Smiřice.

NEBEZPEČNÉ NÁLEZY
V posledních měsících došlo na veřejných prostranstvích našeho
města k několika nálezům použitých injekčních stříkaček. Pokud
takovou injekční stříkačku objevíte, oznamte to, prosím,
na telefonní číslo 495 809 010 (podatelna úřadu). Jedná se
o infekční materiál a naši zaměstnanci byli vyškoleni, jak s ním
zacházet a jak jej uskladnit.
Město Smiřice od letošního roku spolupracuje s občanským
sdružením Laxus, které následně zajišťuje bezpečnou likvidaci
použitých injekčních stříkaček.
(vh)

LOKALITA ZDERAZ PŘED DEMOLICÍ
Dne 25.07.2011 došlo k protokolárnímu převzetí souboru nemovitostí v části Zderaz. Tyto nemovitosti byly k datu předání předchozím majitelem vyklizeny a veškeré stavební otvory byly
zazděny. V nejbližších dnech bude zahájena demolice těchto
nemovitostí. Po dokončení demolice a konečné úpravě pozemků
bude do této části přestěhován sběrný dvůr z areálu zámku
a následně i sběrna druhotných surovin.
(lt)

Co nového okolo projektu cyklostezky
Hradec Králové – Josefov – Kuks
Realizátorem projektu je společnost Královéhradecká labská
o.p.s., jejímiž zakladateli jsou Královéhradecký kraj, Statutární
město Hradec Králové, Město Smiřice, Město Jaroměř a Obec
Kuks.
Společnost Královéhradecká labská o.p.s. úspěšně vyřešila
majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům a od března 2011
disponuje stavebním povolením. V červnu 2011 vedení společnosti uzavřelo s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v předpokládané výši
94,3 mil. Kč.
V současné době probíhá veřejná zakázka na stavební práce.
Smlouva o dílo by mohla být s vítězem této veřejné zakázky
uzavřena do konce září 2011. V říjnu 2011 by pak mohly být
zahájeny stavební práce. Předpokládaný termín dokončení
stavby je 30.11.2012. Do období letních prázdnin 2012 by mohla
být uvedena do předčasného užívání část trasy mezi Hradcem
Králové a Smiřicemi.
Povrch cyklostezky bude v převážné většině trasy zpevněný,
a to buď asfaltový nebo cementobetonový. Pro docílení maximální bezpečnosti cyklistů bude v Jaroměři vybudován podchod
pod silnicí I. třídy vedoucí na Náchod.
Luboš Tuzar

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU
města Smiřice je v době prázdnin zveřejněn pouze na webových
stránkách města www.smirice.cz (třetí položka v hlavním menu).
Od září se s ním občané budou moci seznámit osobně na stavebním odboru u Ing. Pavly Házové.
Tento návrh prozatím nebyl schválen zastupitelstvem města
Smiřice - veřejné projednávání se předpokládá v měsíci září-říjen
2011. Informace o termínu projednávání (schůze ZM) bude včas
zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Smiřice.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
ze Smiřic, Rodova, Trotiny a Holohlav
se uskuteční v sobotu 1. října 2011.
Rodiče, kteří se tohoto slavnostního aktu chtějí se svými
dětmi zúčastnit, nechť se obrátí na matriku MěÚ,
tel. 495809023.

Evidence nalezených předmětů
Zde uvedené předměty je možno si vyzvednout na správním odboru - podatelně v 1. patře MěÚ - majitel musí ztracenou věc jednoznačně identifikovat, při předání se musí prokázat průkazem totožnosti.
(evid. číslo - označení nálezu - datum a místo nálezu)

1/2011 - Dětské jízdní kolo (05.01.2011 u skateparku)
2/2011 - Jízdní kolo (05.01.2011 u skateparku)
4/2011 - Svazek klíčů (19.01.2011 na Palackého ul. před čp. 89)
5/2011 - Sada hraček na pískoviště (17.02.2011 - předáno Policií ČR)
6/2011 - Klíč (19.02.2011 před hasičskou zbrojnicí)
7/2011 - Brýle (24.03.2011 v Zemanově ul.)
9/2011 - Pánské jízdní kolo (28.03.2011 - předáno Policií ČR)
11/2011 - Svazek klíčů na tkanici (02.05.2011 v Zemanově ul.)
13/2011 - Mobilní telefon (04.06.2011 na cestě podél Labe)
15/2011 - Dioptrické brýle (07.07.2011 v Žižkově ul.)
17/2011 - Svazek klíčů (12.07.2011 na sídlišti gen. Govorova)

Pálení rostlinných zbytků
Jarní, letní a podzimní období na našich zahrádkách je spojeno
kromě příjemných okamžiků i s problémem likvidace rostlinné
hmoty, ať již se jedná o posekanou trávu nebo dřevní hmotu
z ošetření dřevin. Chtěl bych se zde zmínit o bezohlednosti některých spoluobčanů, kteří jsou schopni zamořit a zakouřit celé okolí.
V našem městě není vyhláškou zakázáno pálení suchých rostlinných zbytků, roští, větví apod., ale každý, kdo tak činí, by si měl
uvědomit, že je nepřípustné nadměrně obtěžovat okolí a sousedy
kouřem a zápachem. Každý člověk má být natolik soudný, aby
dokázal odhadnout, zda pálení rostlinného odpadu neobtěžuje
okolí a sousedy. Rostlinný odpad by měl být suchý a v takovém
množství, aby rychle shořel. Také doba i místo pálení by měly být
zvoleny tak, aby zplodiny - vzhledem ke směru větru a poloze
obydlí - co nejméně ovlivňovaly okolí a nezhoršovaly životní prostředí. Je třeba mít na vědomí, že při spalování zbytků rostlin,
roští, větví dochází k obtěžování okolí nepříjemným zápachem.
Ve Smiřicích již několik let probíhá systém likvidace rostlinného
odpadu (tráva, drobné větve) ve firmě AGRO CS Česká Skalice
(areál bývalého cukrovaru na Zderazi), který umožňuje každému
občanu města Smiřic, Rodova a Trotiny bezproblémovou bezplatnou likvidaci rostlinných odpadů.
Pracovní doba od 01.07.2011 (v měsících červenec a srpen):
pondělí - pátek 8:00 – 10:30, 11:00 – 14:30 hod.
sobota - zavřeno
Jaroslav Bělohoubek, odb. správy majetku a živ. prostředí

INFORMACE Z RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
RADA MĚSTA (výběr z usnesení)
schválila Opatření č. 1/2011 - Řád veřejného pohřebiště
schválila smlouvu o dílo se společností AD-OK Ouvín-Kryšpín,
Nový Bydžov, na vysprávky komunikací tryskovou metodou
v celkové výši 341.880 Kč vč. DPH
projednala žádost občanů z ulice A. Seligera, schválila záměr
umístění retardérů a pověřuje odbor správy majetku a ŽP projednáním s dotčenými orgány.
schválila smlouvu o dílo s firmou Vladimír Vávrů na opravu fasády
bytového domu Mlýnská 111 v celkové výši 402.305 Kč
schválila Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se společností KOBLA,
spol. s r. o. Pečky, na zateplení západní stěny tělocvičny vč. výměny oken v hodnotě 1.770.226 Kč a dále smlouvu na realizaci přípravných prací pro nátěr kaple v hodnotě 993.355 Kč vč. DPH
schválila realizaci výměny oken vč. opravy nadokenní římsy objektu čp. 27 v max. ceně 200.000 Kč vč. DPH (fa Regal - Sluníčko)
(pokrač. na druhé straně)

INFORMACE Z RADY A ZASTUPITELSTVA - pokračování
RM schválila přemístění dílen a technického zázemí Městského
úřadu ze Zámku čp. 1 do objektu Palackého čp. 28 (po firmě Třasák)
schválila instalaci nové vchodové brány na hřbitov v Rodově.
v souvislosti s protokolárním převzetím souboru nemovitostí
v lokalitě Zderaz schválila uvolnění prostředků ve výši 2.000.000 Kč
z rezervního fondu na úhradu první splátky kupní ceny.
schválila s účinností od 01.08.2011 Sazebník úhrad za poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
projednala problematiku případného zřízení Městské policie Smiřice a navrhla umístění služebny v přízemí úřadu vedle archivu.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 23.06.2011
projednalo a schválilo celoroční hospodaření města a závěrečný
účet za rok 2010 spolu se zprávou nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města Smiřice za rok 2010 a vyjádřilo
souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
schválilo změnu rozpočtu č. 3/2011.
schválilo prodej bytové jednotky číslo 440/1 o celkové ploše 61 m2
v budově čp. 440 panu J. V., Smiřice.
schválilo prodej bytové jednotky číslo 441/2 o celkové ploše 47,70
m2 v budově čp. 441 panu Z. T., Smiřice.
schválilo zakládací smlouvu společ. Královéhradecká labská o. p. s.
vzalo na vědomí přijetí střednědobého revolvingového úvěru
ve výši max. 25 mil. Kč společnosti Královéhradecká labská o.p.s.
na předfinancování dotace z ROP NUTS II Severovýchod v rámci
realizace projektu Cyklostezka Hradec Králové - Josefov – Kuks.
schválilo prodej obchodního podílu města Smiřice ve společnosti
Hydrolabe s.r.o. za částku 16.000 Kč.
schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene práva průchodu
a průjezdu přes pozemek města p. č. 339/3 k. ú. Smiřice (dvůr
u hasičské zbrojnice) ve prospěch vlastníka pozemku p. č. 337/3
k. ú. Smiřice (J. L., Smiřice).
revokovalo usnesení Zastupitelstva města Smiřice č. 16/3/11 ze dne
24.02.2011 (prodej bytu č. 440/4 na Sídlišti čp. 440).
schválilo v souladu s ust. § 85 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích dohodu o splátkách s panem Z. V., Smiřice, tak že dluh
ve výši 44.378 Kč bude splacen do 31.12.2012.
schválilo záměr prodeje bytu č. 222 Mlýnská 111, Smiřice po dokončení opravy fasády domu.
Usnesení byla z důvodu omezeného místa redakčně zkrácena. Zápisy
ze ZM a RM jsou uloženy k nahlédnutí občanům města na podatelně
Městského úřadu Smiřice.
(lr)

Významné ocenění pro Jiřího Zahálku
a Loutkovou scénu ve Smiřicích
V sobotu 2. července byl na jubilejní 60. celostátní přehlídce Loutkářská Chrudim oceněn Zlatým odznakem J. K. Tyla člen loutkového divadla ve Smiřicích pan Jiří Zahálka.
Loutkovému divadlu se věnuje od svých deseti let, jeho tatínek
Petr Zahálka – zakladatel a dlouholetý principál loutkového divadla ve Smiřicích - byl tím, kdo ho k loutkovému divadlu přivedl.
V našem souboru, který letos oslavil 85 let nepřetržité činnosti,
Jiří působí jako herec, režisér, dramaturg, scénárista, autor,
hudebník a pedagog zároveň téměř 70 let. Největší část jeho režijní a dramaturgické práce se opírá o tradiční práci s loutkou, věnuje se i výchově mladé generace. Pod jeho dramaturgickopedagogickým vedením dětský soubor sehrál několik představení
a s některými vystoupil i na přehlídkách. V poslední době se k jeho
činnostem přidalo i autorství her.
Ke své mateřské scéně má vřelý a upřímný vztah. Celá dlouhá léta
dojíždí za námi všemi z Hradce Králové jak na zkoušky, tak na nedělní představení. Jeho divadelní činnost přesáhla i hranice našeho loutkového divadla. Přál bych si, aby toto ocenění Jiří nebral
jen jako poděkování za dosavadní práci, ale aby mu přineslo povzbuzení a inspiraci pro další činnost.
Tomáš Zemek

Městská knihovna informuje
Každý prvňáček Základní školy Smiřice má členství v knihovně
do konce roku 2011 zdarma, za zápis dostane sladkost a drobný
dáreček. Kromě vypůjčení knih nebo časopisů si můžete i pohrát,
využít počítače.
Otevřeno máme každé pondělí od 10 do 18 hodin a ve středu
od 10 do 16.30 hodin. Knihovna je pro děti otevřená rovněž
v úterý a ve středu ráno od 7 do 8 hodin.
Moc se na Vás těšíme.
Ilona Hušáková a Leona Rousková

Kulturní středisko Dvorana s.r.o. Vás zve:
4. 9. od 14:00 hod.

Zahájení kurzu tance a společenské výchovy - KD Dvorana
10. 9. od 14:00 hod.

Babí léto na nádvoří
- nádvoří smiřického zámku - vstupné ZDARMA
Program: 14:00 hod.
vystoupení kapely DOKLOBOUKU
14:00-16:00 hod. projížďky koňským spřežením
17:00 hod.
vystoupení kapely NADORAZ
Po celé odpoledne prezentace útulku pro psy ve Smiřicích,
v 16:00 hod. bude ukázka výcviku psů. Pro děti je přichystán dětský koutek pod vedením DDM Smiřice. Občerstvení v místě.
11.9. od 16:30 hod.

Zahájení pokračovacích tanečních pro manželské a jiné
páry - KD Dvorana
14.9. od 19:00 hod.

Nebe v hubě aneb Blbiny z ústní dutiny
Zábavný pořad se Zdeňkem Troškou a Jaroslavem Suchánkem.
KD Dvorana - vstupné 200 Kč (předprodej v KD Dvorana od 22. srpna)

PROHLÍDKY ZÁMECKÉ KAPLE ZJEVENÍ PÁNĚ
s průvodcem
• 14. srpna

• 28. srpna • 11. září

• 2. října

Začátek prohlídek je vždy ve 14 a v 15 hodin.

NA CO JEŠTĚ VE SMIŘICÍCH:
HRAKRA DISCDOG DISTANCE WEEKEND
20. - 21.08.2011 - fotbalové hřiště Smiřice - začátek od 9:00 hod.
Soutěž psů v chytání frisbee (plastových létajících talířů). Přihlásit
se může každý, kdo dohodí létajícím talířem 20 metrů a jehož
pes chytá disky ze vzduchu. Na nejlepšího nováčka čekají hodnotné ceny. Také pro diváky (zejména z řad nejmenších) je připravena soutěž o drobné ceny. Občerstvení zajištěno.
Více informací a přihlášky na www.dogfrisbee-hk.czweb.org.

ÚTULEK PRO PSY SMIŘICE
Smiřický útulek pro psy je v současné době plný. Čtyři pejskové
jsou ze Zderazi, kde byli poněkud „zapomenuti“ při stěhování
jejich majitelů. O další nadílku se postarala kříženka rotvajlera
Johanka, kterou u vrat útulku přivázal někdo, komu vadilo, že je
březí (mimochodem - toto je už čtvrtý případ!). Johance se narodilo osm štěňat - čtyři pejsci a čtyři fenečky.
Zde jsou tři pejsci, kteří čekají na milující páníčky:

← RIKI je asi půlroční kříženec
pitbulteriéra. Je milý, přátelský
a komunikativní a tváří se velmi
učenlivě :-)

JIMI → je dvou až tříletý krásný
a vychovaný labrador, který má rád
společnost a rád si hraje s míčky.

BERTÍK je asi pětiletý miloučký kříženec,
který přesto, že po mechanickém poškození
již nikdy neuvidí na levé oko, má vřelý vztah
k lidem a neustále dobrou náladu. Naštěstí
pravé oko Bertíkovi plně slouží a tak jeho
handicap není tak zoufalý. Bertík je zhruba
30 cm vysoký v kohoutku a bude milým společníkem svému novému pánovi.
Podrobné informace o pejscích, kteří v současné době čekají
na nového pána, získáte u paní Edity Labíkové, tel. 773 686 639,
www.utulekpsusmirice.wbs.cz.

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 4/2011, vyšlo 09.08.2011 nákladem 500 výtisků.
Další číslo vyjde v říjnu 2011.

