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Smiřický infoservis poprvé
Vážení občané,
právě se vám dostává do rukou první zkušební číslo informačního servisu Města Smiřice.
Netajíme se tím, že jsme inspiraci hledali v okolních městech, která taková periodika vydávají. Rozhodnutí zkusit
nabídnout občanům tento zdroj informací vychází ze skutečnosti, že stávající Zpravodaj nemůže díky tomu, že
vychází jednou za čtvrtletí, poskytovat aktuální informace, ne každý slyší hlášení místního rozhlasu a internet se
také ještě v každé domácnosti nezabydlel.
O tom, v jakém nákladu a jak často bude vycházet, rozhodnou následující měsíce. První číslo je distribuováno do
každé domácnosti, další si pak budete moci vyzvednout v
obou smiřických trafikách, v potravinách U Brožů a „U
Hradeckých“.
Doufáme, že toto periodikum si u vás najde své místo
a stane se zdrojem přínosných informací.
Ladislava Reichová, vedoucí správního odboru MěÚ

Finanční příspěvky na podporu volnočasových
aktivit poskytnuté z rozpočtu Města Smiřice
pro rok 2009
Rada a Zastupitelstvo Města Smiřice na svých zasedáních
dne 15.4.2009 resp. 23.4.2009 schválily poskytnutí finančních příspěvků na podporu volnočasových aktivit pro níže
uvedené organizace a směřujících do oblastí:
Tělovýchova a využití volného času dětí a mládeže
SK Smiřice – odd. kopané
125 000 Kč
Klub kuželkářů Zálabák Smiřice
30 000 Kč
TJ Sokol Smiřice
- oddíl ASPV
15 000 Kč
- oddíl turist.
5 000 Kč
- tenisový oddíl
20 000 Kč
Klub střelců Smiřice
5 000 Kč
DSO Euroregion Glacensis
5 000 Kč
Společnost železniční Výtopna
10 000 Kč
Svazy a společenské organizace
Svaz důchodců
32 000 Kč
Svaz tělesně postižených
9 000 Kč
Česká abilympijská asociace
3 000 Kč
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
2 000 Kč
Církev čsl. husitská
5 000 Kč
Služby sociální péče
Občanské poradenské středisko
4 000 Kč
Celková výše veřejné finanční podpory činí 270 000 Kč. (BL)

Prázdninové nedělní prohlídky
zámecké kaple Zjevení Páně
I o letošních prázdninách je možnost prohlédnout si pýchu barokního stavitelství a vyslechnout si výklad o její historii a výzdobě.
S prohlídkami se začíná v neděli 5. 7. a končí
v sobotu 12. 9., začátky jsou ve 14, 15 a 16
hodin.
Vstupné pro dospělé je 50 Kč, pro členy Klubu českých
turistů 45 Kč a důchodci, děti do 15 let a držitelé průkazů ZTP zaplatí 40 Kč.
Informace o vstupném a o plánovaných koncertech jsou
na webu www.kaple.smirice.cz.
(lr)

Vyhláška o volném pohybu psů
na veřejném prostranství stále platí!!
Už dva roky platí obecně závazná vyhláška č. 2/2007, kterou se kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství města Smiřice a vymezují prostory
pro volné pobíhání psů. Na veřejných prostranstvích je
možný pohyb psů pouze na vodítku a je na nich zakázán
výcvik psů.
Pro volné pobíhání pejsků jsou vymezeny tyto prostory:
• travnatá plocha za Městskou dvoranou
• náplavka Labe, tj. pravý břeh podél řeky po proudu
od mostu po soutok Labe s náhonem
• travnatá plocha podél plotu zahradnictví Jech
• prostor mezi garážemi na starém sídlišti a mlýnským
náhonem
• spojovací cesta vpravo k silnici I. třídy při výjezdu ze
Smiřic na Hradec Králové
• travnatá plocha v Rodově vedle silnice směr Habřina
Žádáme všechny občany o dodržování této obecně závazné vyhlášky. Její porušení je přestupkem podle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, za který lze uložit pokutu až 30.000 Kč.
(lr)

CYKLOSTEZKA HRADEC KRÁLOVÉ - KUKS
Vážení občané,
je velice pravděpodobné, že se Vám v průběhu nejbližších
dnů dostane nebo už dostalo do rukou Dotazníkové šetření pro účely prověření opodstatněnosti realizace projektu
"Cyklostezka Hradec Králové - Josefov - Kuks".
Dovoluji si Vás tímto požádat o chvilku času, který je potřeba k vyplnění dotazníku. V červenci žádá investor akce
společnost Královéhradecká labská o.p.s. o zahájení
územního řízení na tuto cyklostezku. Koncem roku by tato
společnost založená Královéhradeckým krajem, Statutárním městem Hradec Králové, Městem Smiřice, Městem
Jaroměř a Obcí Kuks podala žádost o dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
A právě při hodnocení žádostí o dotaci je dotazník velmi
dobrým podpůrným nástrojem přinášejícím třeba i lepší
bodové ohodnocení posuzované žádosti.
Cyklostezka by měla mít asfaltový povrch v maximální šíři
3 m a její umístění bude v maximální možné míře kopírovat tok Labe. Předpokládaný termín realizace stavby - rok
2010 - 2011.
Proto apeluji na všechny příznivce cyklistiky a in-line bruslení, aby obdržený dotazník vyplnili a doručili na Městský
úřad ve Smiřicích. Dotazníky jsou pro Vaše přátele, kteří
dotazník nedostali a jsou ochotni podpořit projekt cyklostezky, k dispozici i na podatelně Městského úřadu.
Díky všem, kteří dotazníkovým šetřením podpoří projekt
cyklostezky.
Luboš Tuzar, starosta města

Oznámení Městské knihovny
Městská knihovna ve Smiřicích bude
od 27. do 31. července 2009 uzavřena.
Prázdninová výpůjční doba:
• pondělí 10.00 – 18.00 hod.
• středa 10.00 – 16.30 hod.
Knihy je možno zapůjčit si již v červnu na oba prázdninové
měsíce - stačí je vrátit až v září.
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Přehled oddávacích sobot
v obřadní síni MěÚ Smiřice

• 11. a 25. července
• 08. a 22. srpna
• 05. a 19. září
• 03. a 17. října
• 07. a 21. listopadu
• 05. a 19. prosince
Za svatební obřad v těchto termínech v obřadní síni MěÚ
Smiřice se správní poplatek ve výši 1000 Kč neplatí.
Svatbu v jiném termínu na jiném místě je možné si dohodnout na matrice, tel. 495 809 023.
(lr)

Za vysvědčení pejska
TIM je čtyřletý pejsek
se znaky knírače. Ve
smiřickém útulku pro
psy je už téměř rok a je
na něm hodně znát, jak
moc mu chybí skotačení a láska člověka. Protože je hodně živý - jak
koneckonců
knírači
bývají - bude ideálním
kamarádem do rodiny
s dětmi.
V titulku jsme si dovolili
parafrázovat
známý
slogan „Za vysvědčení
knihu“. Dnešní mládež
však raději prochází
internet než stránky
knih, a tak pro relaxaci a zvýšení pohybové aktivity dětí
bude mnohem lepší procházka s pejskem, nemyslíte?
O tom, že zvířata mají pozitivní vliv na psychiku lidí není
třeba se zmiňovat.
Tima si můžete prohlédnout nezávazně i osobně na útulku v pracovní době - pamlsky jsou vítány.
Nový majitel dostane darovací smlouvu, a pokud má
bydliště ve Smiřicích, bude na dobu 1 roku osvobozen od
místního poplatku ze psa.
Provozní doba útulku: pondělí až pátek 12:00 – 15:30
hodin, sobota a neděle 8:00 – 11:00 hodin. Informace na
tel. 495 809 020 nebo 777 332 641 - p. Bělohoubek, odbor správy majetku a ŽP.
(lr)

POKRAČOVACÍ TANEČNÍ MANŽELSKÝCH A JINÝCH PÁRŮ
se budou konat každou neděli po tanečních od 13.9. do
1.11.2009 od 16,30 do 18,30 hodin. Během 8 lekcí se pod
vedením manželů Krtičkových můžete zdokonalit ve svém
tanečním umění.
Kurzovné pro pár činí 1 600 Kč, přihlášky přijímá MěKS
Smiřice, tel. 495 422 090.

Česká spořitelna, pobočka Smiřice,
bude ve středu 1.7.2009 z provozních důvodů
UZAVŘENA.
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
pořádá TJ Sokol Smiřice v sobotu 4. července
od 10 hodin na hřišti před základní školou.
Přihlášky se podávají u pana Milana Svobody,
tel. č. 775 103 128.

ZTRÁTY A NÁLEZY
Seznam nalezených předmětů za poslední 3 měsíce:
Evid. č. nálezu: 103 - Klíče na tkanici
Nalezeno na školním hřišti - 09.06.2009
Evid. č. nálezu: 101 - Rybářský prut
Nalezeno u písníku Obora - 29.04.2009
Evid. č. nálezu: 99 - Svazek klíčů
Nalezeno v Jiráskově ul. - 11.05.2009
Evid. č. nálezu: 98 - Svazek klíčů s klíčenkou
Nalezeno před Základní uměleckou školou - 12.04.2009
Nalezené věci jsou uloženy na podatelně - správním odboru MěÚ Smiřice v 1. patře. Při předávání nalezené věci
nemusíte mít žádný doklad totožnosti. Pokud si vyzvedáváte ztracenou věc, musíte prokázat totožnost, pokud si
vyzvedáváte Vámi ztracený doklad, musíte prokázat totožnost jiným dokladem. Ztracenou věc musíte jednoznačně
identifikovat.
Nalezené osobní doklady, řidičské průkazy, průkazy zdrav.
pojišťovny a jiné doklady vydávané správními úřady jsou
zasílány orgánu, který je vydal.
(lr)

Vyhlídkové plavby motorovou lodí SMIŘICE

začínají v neděli 5. července. Z přístaviště na pravém břehu Labe pod Tyršovým mostem se bude loď vydávat
na padesátiminutové plavby každou neděli od 14 do 17
hodin s vyplutím v celou hodinu.
Člun Smiřice, ale i ostatní lodě Hradecké paroplavební
společnosti si lze objednat i mimo provozní dobu pro školní výlety, zájezdy, soukromé akce, a pod. Rezervace se
přijímají na tel. č. 777 009 143.
(lr)
Město Smiřice a Městské kulturní středisko Smiřice
vyhlašují fotografickou soutěž

SMIŘICKÉ MOMENTKY

Soutěž je určena pro všechny amatérské fotografy bez
rozdílu věku, nejsou stanoveny věkové kategorie. Na fotografii musí být zachyceny Smiřice netradičním pohledem nebo zajímavé momentky ze života města.
Každý autor může do soutěže zaslat max. 2 fotografie,
minimální velikost 15 x 21 cm, mohou být barevné i černobílé, vytištěné i na tiskárně. Fotografie zaslané el. poštou nebo donesené na technickém nosiči dat nebudou
přijaty. Ke snímkům je nutné připojit své kontaktní údaje
vč. telefonního čísla.
Fotografie budou přijímány na správním odboru MěÚ
Smiřice - podatelně (1. patro) do 31.8.2009. Autoři třech
nejlepších snímků obdrží věcnou odměnu. Vyhlášení se
uskuteční 12. září v rámci hlavního programu oslav 350
let od povýšení Smiřic na město.
Zaslané fotografie - i ty, které nebudou oceněny - mohou
být použity pro prezentační potřeby města. Z tohoto důvodu je nutný souhlas autora s jejich dalším použitím
městem Smiřice. Formulář se souhlasem si můžete vyzvednout na správním odboru MěÚ Smiřice - podatelně
(1. patro) nebo stáhnout z internetových stránek města
www.smirice.cz, odkaz „Kultura“ - pododkaz „Oslavy 350
let“.
Další soutěže si připravila i Městská knihovna pro své
čtenáře. Informace o nich obdržíte přímo v knihovně.
Oslavy vyvrcholí 12. září, kdy se na nádvoří zámku mezi
10 a 16 hodinou uskuteční staročeský jarmark, v parku
budou pro děti připraveny doprovodné akce, od 14 do 16
hodin bude otevřena zámecká kaple Zjevení Páně a od 20
hodin bude v KD Dvorana taneční zábava.
(lr)
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