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22. zasedání Zastupitelstva města
Smiřice se uskuteční v pondělí
9. prosince 2013 od 18 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Smiřice.

Virtuální Univerzita třetího věku
Městský úřad Smiřice zahajuje od ledna 2014 přednáškový cyklus v rámci Univerzity třetího věku. Univerzita třetího věku poskytuje dospělým a osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové
a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské, univerzitní úrovni.
Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je určena především pro
vzdělávání seniorů, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat přednášek Univerzity třetího věku prezenční formou v sídle
vysoké školy. Je založena na využití nových komunikačních technologií a internetu. Vlastní forma výuky přirozeným způsobem
rozvíjí počítačovou a především informační gramotnost seniorů.
Počáteční znalost práce s počítačem není podmínkou účasti. Studium vzdělávací skupiny organizuje vyškolený lektor.
Účastníkem studia může být senior se statutem důchodce, invalidní důchodce bez rozdílu věku a nezaměstnaní nad 50 let.
Úvodní kurz: Astronomie
Cyklus přednášek představuje výtvarné a umělecké řešení slunečních hodin od antiky po současnost. Dále následuje představení
slavných astronomů rudolfínské doby.
Termín: středa 8., 15., 22. a 29. 1. 2014 od 9:00 do 11:00 hodin
Místo: Kulturní středisko Dvorana, Palackého 124, Smiřice (bezbariérový přístup)
Cena: 150 Kč/osoba/kurz – kurzovné se hradí na místě po první
přednášce.
Předběžné přihlášky do kurzu s uvedením jména, příjmení a telefonického či e-mailového kontaktu přijímá podatelna Městského
úřadu ve Smiřicích do 20. 12. 2013.
Kontakt: Bc. Nikola Nováková, tel. 495 809 015
Mgr. Věra Hottmarová, tel. 495 809 012
Informace naleznete také na http://www.e-senior.cz/www/

Stanovení ceny za nájem hrobového
místa s účinností od 1. 10. 2013
Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného a ze služeb spojených s nájmem.
Nájemné
10 Kč/m2/rok
Služby spojené s nájmem
35 Kč/m2/rok
správa hřbitova
odvoz a likvidace odpadu
úprava a údržba veřejných prostor
voda k zalévání
Schváleno usnesením Rady města Smiřice č. 154/2013 ze dne
25. 9. 2013.

SBĚRNÝ DVŮR NA ZDERAZI
Sběrný dvůr na Zderazi bude z technických důvodů v prosinci
2013 uzavřen. Otevřen bude opět v lednu 2014.
Upozorňujeme občany, že starý sběrný dvůr v areálu zámku je
také již uzavřen – odpady, kterých se potřebujete nutně zbavit
právě ke konci roku, můžete za poplatek odvést do sběrného dvora v Jaroměři.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
ze Smiřic, Rodova, Trotiny a Holohlav
se uskuteční v sobotu 25. ledna 2014.
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.

INFORMACE Z RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA SMIŘICE
RADA MĚSTA (výběr z usnesení)
schválila žádost pana J. B. o pořízení fotodokumentace sochařské výzdoby kaple Zjevení Páně pro účely diplomové práce
o sochařské rodině Pacáků;
vzala na vědomí uzavření smlouvy o spolupráci s obcí Holohlavy
na využití sběrného dvoru na Zderazi (od října mohou nový sběrný dvůr využívat i holohlavští občané);
schválila záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy
Městského úřadu Smiřice, Palackého 106 (bývalá spořitelna);
schválila záměr prodeje bytů č. 45/1 a 45/4 v domě čp. 45
v Rodově prostřednictvím realitní kanceláře nejvyšší nabídce;
stanovila nájemné u nově uzavíraných nájemních smluv u bytů
na částku 65 Kč/m2/měsíc a u bytů se sníženou kvalitou na částku 50 Kč/m2/měsíc s účinností od 17. 10. 2013;
udělila souhlas společnosti Cerea, a.s., Dělnická 384, Pardubice
pro účely územního a stavebního řízení ke stavbě "Rozšíření
skladových kapacit VKS" na pozemku p. č. 1092/1 k. ú. Smiřice;
vzala na vědomí ceník Kulturního střediska Dvorana s. r. o.
s účinností od 1. 10. 2013 (došlo ke změně v sazbách pronájmů
prostor Dvorany).

ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 7. 11. 2013
schválilo prodej bytových jednotek č. 620/1–5 a garáží č. 620/8–
13 v budově čp. 620 (zámek);
schválilo prodej nemovitosti čp. 619 v areálu zámku umístěné na
pozemku st. p. č. 1/2 k. ú. Smiřice a pozemku p. č. 1322 k. ú.
Smiřice o výměře 156 m2 za cenu 559.942 Kč (tzv. kaplanka
vedle zámku);
schválilo rekonstrukci lávky na Oboře;
schválilo bezúplatný převod pozemku st. p. č. 1/5 k. ú. Smiřice
o výměře 739 m2 od Státního pozemkového úřadu (jedná se
o pozemek pod domem čp. 621 v areálu zámku – dům stojí částí
na obecních pozemcích a částí na pozemcích SPÚ);
schválilo zástavbu dvěma rodinnými domy, případně bytovým
domem o maximálně dvou podlažích v lokalitě bývalých sběrných surovin (původní záměr byl vypsán na zástavbu pouze 2 RD)
schválilo Plán rozvoje sociálních služeb regionu Smiřice na období 2014–2016;
schválilo záměr darovat pozemek p. č. 912/5 k. ú. Smiřice o výměře 2.573 m2 (pozemek vedle firmy Korent-N – u sila – převádí
se místnímu mysliveckému sdružení);
neschválilo záměr prodeje pozemku p. č. 151/3 k.ú. Smiřice
o výměře 206 m2 (jde o pozemek vedle V-Gardenu u čp. 126).

Usnesení jsou z důvodu nedostatku místa redakčně krácena.
Zápisy ze ZM a RM jsou uloženy k nahlédnutí na podatelně MěÚ.
Celé zápisy ze ZM a usnesení RM jsou uveřejňovány
v anonymizované podobě i na webu města.

PRACOVNÍ DOBA MĚÚ SMIŘICE
V ZÁVĚRU ROKU
V období 23.–31. 12. 2013 bude v provozu pouze podatelna,
matrika a pokladna MěÚ Smiřice. V pondělí 30. 12. bude úřad
otevřen pouze do 15 hodin, v úterý 31. 12. do 12 hodin. Výpisy
z Katastru nemovitostí se budou vydávat na podatelně.
Poslední platby od občanů se budou vybírat v pátek 27. 12. 2013
do 12 hodin.
Městská knihovna Smiřice bude uzavřena v době od 19. 12. 2013
do 3. 1. 2014.
Kulturní středisko Dvorana, s.r.o. bude uzavřeno v době od
16. 12. 2013 do 3. 1. 2014. Vstupenky na festival Smiřické svátky
hudby 2014 si v tuto dobu můžete zakoupit na podatelně MěÚ.
Úřad práce bude uzavřen od 23. 12. 2013 do 3. 1. 2014.

Kulturní středisko Dvorana s.r.o. Vás zve:
23. 11. od 10 do 17 hod. – Vánoční trhy
Široký sortiment řemeslných výrobků a doplňků. Tvořivý koutek
pro děti zajišťuje DDM Smiřice – děti budou moci poslat balónkem
dopis s přáním přímo do nebe Ježíškovi. Občerstvení v místě konání zajištěno. KD Dvorana – vstupné dospělí 20 Kč a děti 3–15 let
10 Kč.
29. 11. v 19 hod. – Změna je život
Známé tváře Dolores a Alex uvádějí slečnu Stacey a TRAVESTI
REVUE TECHTLE MECHTLE v novém pořadu. KD Dvorana – vstupné 220 Kč.
9. 12. v 9 a 10 hod. – Pohádka o Vánocích a zakleté čepičářce
Představení Divadýlka Mrak ukáže dětem, proč se lidé obdarovávají a proč se mají mít rádi alespoň o Vánocích. V pohádce zazní
vánoční koledy a připomenou se vánoční zvyky. Pohádka je určena dětem z mateřských škol, přivítáme ale i děti s rodiči na rodičovské dovolené. KD Dvorana – vstupné 40 Kč.
11. 12. v 19 hod. – Vánoční koncert Smíšeného pěveckého

sboru Smetana Hradec Králové a jeho hostů

Zazní skladba Antonia Vivaldiho Magnificat g moll, vánoční písně
a koledy. Varhanní doprovod Václav Uhlíř. Kaple Zjevení Páně –
vstupné 150 a 120 Kč.
15. 12. v 18 hod. – Adventní koncert Elišky Machačové

a Robina Puškáše

Mladí muzikáloví zpěváci za hudebního doprovodu Ester Godovské vykouzlí svou pestrou směsicí vánočních a muzikálových melodií tu pravou adventní atmosféru. Kaple Zjevení Páně – vstupné
150 a 120 Kč.
20. 12. v 19 hod. – Vánoční koncert Jaroslava a Julie Svěce-

ných

Varhanní doprovod Josef Popelka. Kaple Zjevení Páně – vstupné
300 a 250 Kč.

Vánoční koncerty žáků ZUŠ ve Smiřicích
17. a 18. 12. od 17 hodin – KD Dvorana
19. 12. od 17 hodin – kaple Zjevení Páně

Předprodej a rezervace: Kulturní středisko Dvorana, s. r. o.,
tel. 495422090, 602316525, e-mail: hejzlarova@mestosmirice.cz

PLESOVÁ SEZÓNA 2014
4. ledna
10. ledna
17. ledna
24. ledna
25. ledna
31. ledna
21. února

Myslivecký ples (MS Smiřice)
Myslivecký ples (MS Skalice)
Myslivecký ples (MS Smržov)
Myslivecký ples (OMS Hradec Králové)
Ples Obecního úřadu Skalice
Myslivecký ples (MS Okrouhlík – Rusek)
Ples Kulturního střediska Dvorana, s.r.o.

Začátky plesů jsou ve 20 hodin. Předprodej vstupenek na jednotlivé plesy si zajišťuje pořadatelská organizace.

ÚTULEK PRO PSY SMIŘICE
LUCKY (1) je sympatický, temperamentní voříšek, vždy dobře naladěný. Připomíná psího hrdinu z filmu
„Doktor Dolittle“. Je asi 3 roky starý
a rád se proběhne za kočičkou.
BENJAMIN (2) je asi 4letý pejsek
většího vzrůstu, hlídač s dobrým 1
2
srdcem.
TULÁČEK (3) je asi roční kříženec ovčáka a labradora. Prožil nejméně čtyři týdny na ulici a v jeho zkušenostech s lidmi budou patrně převažovat ty špatné. Je to ale mladý pejsek a věříme, že v dobrých
rukou se z něj stane výborný hlídač oddaný svému
novému páníčkovi.
Více o pejscích se dozvíte na int. stránkách útulku
3
www.utulekpsusmirice.wbs.cz.
Návštěvní doba útulku: PO 15–18 hod., ST 15.30–18 hod., NE 15–
18. Pokud budete chtít pejskům donést vánoční dárek, přivítáme
piškoty, konzervy, vodítka pro velké psy, nerezové misky a přípravky proti parazitům.

SMIŘICKÉ SVÁTKY HUDBY
2014

11. ročník hudebního festivalu
12. 4. – 21. 4. 2014 – kaple Zjevení Páně ve Smiřicích

sobota 12. 4. 2014 v 19 hod. – vstupné 600/550/250 Kč

ZAHAJOVACÍ KONCERT
Lisa Friend (Velká Británie) – flétna, Jaroslav Svěcený – housle,
Julie Svěcená – housle, Jitka Navrátilová – cembalo, Virtuosi
Pragenses – komorní orchestr
neděle 13. 4. 2014 v 19 hod. – vstupné 450/400/250 Kč

JUBILEJNÍ HOUSLAŘSKÝ GALAKONCERT RODU PILAŘŮ
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo, Jan Pěruška – viola,
Ladislav Horák – akordeon, Václav Mácha – klavír
úterý 15. 4. 2014 v 19 hod. – vstupné 350/300/250 Kč

JULIE SVĚCENÁ K ROKU ČESKÉ HUDBY
Julie Svěcená – housle, Václav Mácha – klavír, Jaroslav Svěcený –
housle
středa 16. 4. 2014 v 19 hod. – vstupné 500/450/250 Kč

SLAVNÉ FILMOVÉ MELODIE
Jaroslav Svěcený – housle, Pavel Větrovec – klavír, Pavel Plánka –
perkuse, František Raba – kontrabas a hosté
čtvrtek 17. 4. 2014 v 19 hod. – vstupné 450/400/250 Kč

BAROKNÍ VIZE HIERONYMA BOSCHE
Bohumil Vurm – mluvené slovo a vizualizace, Vladimír Rejlek –
trubka, Jaroslav Svěcený – housle, Václav Uhlíř – varhany a virginal
pátek 18. 4. 2014 v 19 hod. – vstupné 500/450/250 Kč

VELIKONOČNÍ GALAVEČER ANDREY KALIVODOVÉ
Andrea Kalivodová – mezzosoprán, Ivana Michalovičová – varhany, Ladislava Vondráčková – klavír, Jaroslav Svěcený – housle
sobota 19. 4. 2014 v 19 hod. – vstupné 450/400/250 Kč

VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ ŽÁNRŮ
David Uličník – tenor, Jaroslav Svěcený – housle, Markéta Mátlová
– soprán, Jiří Škorpík – klávesy, zpěv, klarinet, Trio SMS*
neděle 20. 4. 2013 v 15 hod. – vstupné 450/400/250 Kč

VELIKONOČNÍ ROMANCE
Jaroslav Svěcený – housle, Žofie Vokálková – flétna, Zbyňka Šolcová – harfa
neděle 20. 4. 2014 v 19 hod. – vstupné 450/400/250 Kč

SVÁTEČNÍ SOUZNĚNÍ
Lubomír Brabec – kytara, Jaroslav Svěcený – housle, Jaroslav Tůma – varhany
pondělí 21. 4. 2014 ve 14 hod. – vstupné 450/400/250 Kč

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Varine Mkrtchyan (Arménie) – soprán, Jaroslav Svěcený – housle,
Josef Popelka – varhany, Václav Mácha – klavír
Obsahem festivalové velikonoční výstavy budou nádherná díla
jednoho z nejlepších českých výtvarníků současnosti – mezinárodně uznávaného grafika Karla Demela.

Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 9. 12. 2013.
E-shop na stránkách www.festival.mestosmirice.cz bude
spuštěn úderem půlnoci z 8. na 9. 12. 2013.
Info a předprodej: Kulturní středisko Dvorana, s.r.o.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
ve Střední škole potravinářské ve Smiřicích
6. a 7. prosince 2013
od 10 do 16 hodin
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