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KRIMINALITA V TERITORIU OBVODNÍHO
ODDĚLENÍ PČR VE SMIŘICÍCH V ROCE 2015

Pro ověřený snímek z katastrální mapy, který je potřebný zejména
při oceňování nemovitostí nebo u některých druhů stavebního
řízení, už občan nemusí chodit na katastrální úřad.
O snímek může zažádat kdokoliv, aniž by měl k danému území
vlastnický vztah. Pro získání ověřeného snímku je nutno znát identifikaci oblasti, která bude na snímku zobrazena – tedy parcelní
číslo a příslušné katastrální území nebo přesná adresa daného
objektu.
Ověřený snímek získáte u paní Lenky Ryšavé, 2. patro MěÚ Smiřice. Výpis má formát A4 a stojí 100 Kč.

ZÁKAZ PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO
PRODEJE NA ÚZEMÍ MĚSTA
Od 4. 9. 2015 platí ve Smiřicích, Rodově a na Trotině nařízení
města Smiřice č. 2/2015, kterým se zakazuje podomní a pochůzkový prodej. V současné době jsou u všech vjezdů do města
montovány cedule, upozorňující na tuto skutečnost.
Ne všichni prodejci však zákaz, který za účelem ochrany svých
obyvatel přijímá čím dál více obcí a měst, respektují. Tito
„šmejdi“ neustále vymýšlí nové způsoby, jak obejít zákony a jak
se vloudit do domácností zejména důvěřivým seniorům, kteří
pod jejich nátlakem velmi často ustoupí.
Prodejci například předkládají kontrolnímu orgánu seznam svých
klientů a argumentují, že je obcházejí za účelem kontroly stávajících smluv. Zda se na seznamu vyskytují skutečně jen jména
klientů, a nikoliv další, je leckdy obtížné ověřit.
Pokud i přes daný zákaz u vašich dveří zazvoní prodejce s nabídkou výhodného nákupu zboží či služeb, neváhejte a kontaktujte buď Městskou policii Smiřice (tel. 495 809 019) nebo volejte přímo na Městský úřad Smiřice (tel. 495 809 010).

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví hradeckého magistrátu upozorňuje zdravotně postižené, že do konce roku 2015 je nutné
vyměnit všechny starší typy průkazů ZTP a ZTP/P (i ty, na nichž je
uvedena platnost trvale nebo bez časového omezení). Výměna
probíhá na Úřadu práce v Hradci Králové, Wonkova ul. 1142/1.
Pokud totiž držitel nepožádá o výměnu průkazů OZP v termínu do
31. 12. 2015, nebude průkaz od 1. 1. 2016 platný, byť by na něm
byla uvedena platnost delší. Všichni ti, kteří o výměnu letos nepožádali, budou muset po 1. 1. 2016 požádat o jeho nové vydání, což
znamená i to, že bude provedeno nové posudkové řízení.
Po obdržení nového průkazu ZTP je třeba rovněž vyměnit parkovací průkaz. Nové označení vystaví pracovníci odboru sociálních
věcí a zdravotnictví magistrátu města (levé křídlo, zvýšené přízemí, kancelář č. 25). Při výměně je nutné vrátit původní parkovací
průkaz a přinést občanský průkaz, nový průkaz ZTP a fotografii
o rozměrech 4,5 x 3,5 cm.
Vzhledem k tomu, že žadatelů o výměnu parkovacího průkazu je
mnoho, doporučuje hradecký magistrát nenechávat výměnu na
poslední chvíli.

ze Smiřic, Rodova, Trotiny a Holohlav
se uskuteční 23. ledna 2016 v Erbovním sále.
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.

Stav policistů na OOP Smiřice je dán typizací oddělení a pro současnou dobu nelze očekávat navýšení jeho počtu. Obměna personálu, tedy i policistů, patří k běžným událostem v každém zaměstnání, a tedy i u nás. Může se tudíž projevit menší zkušenost
u mladších policistů, a při rychlosti změn zákonů a pokynů i u těch
déle sloužících. V současné době je rozsah praxe policistů od více
než dvaceti odsloužených let až po pouhé dva roky od nástupu.
Tito policisté zabezpečují nepřetržitý provoz v našem teritoriu.
OOP Smiřice spravuje 33 obcí na rozloze 117 km2 s počtem cca
13 500 obyvatel. Není to tedy jen město Smiřice s obcemi Černožice či Holohlavy, jak se někteří občané domnívají, ale např. i Všestary a Předměřice nad Labem. Co potom místa jako Čistěves,
a ještě zajímavější lokality jako Jeřičky nebo Bříza...
Jak si policisté vedou v roce 2015 a je tu bezpečněji?
S využitím krajské policejní statistiky lze dokladovat, že trestná
činnost je zde za posledních pět let na nejnižší úrovni. Od ledna do
počátku října 2015 bylo spácháno 70 trestných činů, z nichž přes
74 % se podařilo objasnit. To je velmi vysoké procento objasněnosti, a smiřické oddělení se tím řadí na přední místa
v Královéhradeckém kraji.
Lze tedy konstatovat, že bezpečněji v našem obvodu proti jiným
létům je. Nelze však tvrdit, že problémy tady nejsou. Dokazuje to
statistika přestupků. Již necelé tři měsíce před koncem roku máme o 27 přestupků více než za celý rok 2014 (celkem 312), kdy to
bylo 285 přestupků. Narůstá neukázněnost řidičů v dopravě,
a alarmující je zejména neznalost zákona o silničním provozu,
případně jeho ignorování. Situace není lepší ani po stránce morálky a soužití zejména v rodinách, kdy starší rodiče a dospělé děti
někdy svádějí až fyzický zápas o to, kdo bude doma rozhodovat
a velet.
Je mnoho dalších problémů, které je třeba řešit, ať již domluvou
nebo razantně – několik příkladů pro představu v odlehčeném
podání:
 Ne každý si po svém čtyřnohém miláčku uklidí na veřejnosti
a věřte, že není až tak velký rozdíl mezi domkaři a bytaři.
 Část občanů (a nejenom v mladistvém věku, spíše naopak) razí
slalom po chodníku mezi chodci a následně přes přechody pro
chodce a vůbec si nepřipouští, že jsou nebezpečím pro všechny.
Uhni, vždyť já jedu a spěchám!
 Potřebuji zaparkovat, no přece nepůjdu dvacet metrů pěšky
domů, ta tráva zase doroste a ten chodník je na parkování jak
dělaný.
 Jsem kuřák, a co dělám s vajglem, když jdu po ulici? No přece on
ho někdo sebere a uklidí, vždyť si platím daně.
 Vaše dítko pokřikovalo sprostě na kolemjdoucí a pokuřovalo za
kotelnou, a dospělec mu vynadal či jednu vlepil? Táto běž
a tomu dospělci to ihned vrať! Běž k policajtům, našemu chlapci
nikdo přece nebude tohle dělat – vždyť jen kouřil a zakřičel si.
Podobných věcných příkladů by bylo ještě desítky. Takže nejenom
vloupání, krádeže a podvody, ale i tyto záležitosti musí policisté
OOP Smiřice ve dne i v noci řešit. Pokud dojde na hlavních silnicích na Jičín a Jaroměř k dopravním nehodám, i tam si policisté
zdejšího oddělení „užijí“, a když ne přímo u záchrany osádek, tak
při několikahodinovém řízení provozu. Ano, je to práce krásná,
je to práce s lidmi – ta je vždycky těžká, vždyť to znají prodavačky,
lékaři a další profese.
Musím pochválit kamerový systém města Smiřice, což je vítaný
pomocník, a dále i navýšení počtu strážníků Městské policie Smiřice. Tito nám pomáhají eliminovat drobná protiprávní jednání,
která jsem na příkladech uvedl.
Děkujeme za vstřícnost většině starostů a zastupitelů obcí, které
se nacházejí v našem obvodu. Děkuji také všem občanům, kteří
nám pomáhali, byť třeba jen svoji pozorností a ochotou.
Za policisty z OOP Smiřice se těšíme na minimálně stejnou přízeň
i v dalším období.
npor. Bc. Petr Telecký, vedoucí oddělení OOP Smiřice

RADA MĚSTA
(výběr z usnesení za období srpen–říjen 2015)
 schválila záměr realizace česko-polského projektu, v rámci které-

ho by se v části objektů Palackého 125 a Zámek 1 vytvořily výstavní prostory a informační centrum.
 schválila na základě žádosti ředitele a podle příslušných zákonných ustanovení výjimku z počtu žáků v 5. a 8. ročníku Základní
školy Smiřice.
 vzala na vědomí rezignaci Mgr. Věry Hottmarové na členství
v pracovní skupině RM pro umístění žadatelů do DPS a jmenuje
s činností od 1. 10. 2015 členem této pracovní skupiny RM
Ing. Bc. Petra Sameše.
 vzala na vědomí informaci ředitele Základní školy Smiřice o vyhlášení volných dnů ve škole ve dnech 26. a 27. 10. 2015 z důvodu opravy žaluzií.
 schválila pronájem nebytových prostor v Zemanově ulici čp. 70
panu L. Koprdovi pro účely provozování "Smiřické trafiky".

ZASTUPITELSTVO MĚSTA – zasedání 14. 9. 2015
 schválilo rozpočtové opatření č. 6/2015.
 stanovilo na základě žádosti Ing. Veroniky Špryňarové, Ing. Vero-

niky Šustové a Bc. Petry Kratěnové, DiS. výši jejich odměny za
výkon funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva města
Smiřice s účinností od 1. 10. 2015 ve výši 0 Kč.
 určilo starostu pana Luboše Tuzara pro spolupráci s odborem
výstavby Městského úřadu Smiřice při pořizování Změny č. 1
Územního plánu Smiřice a při pořizování Zprávy o uplatňování
Územního plánu Smiřice za období 2011–2015.
 schválilo návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Smiřice.
 schválilo Veřejnoprávní smlouvy o výkonu činností Městské policie Smiřice s obcemi Holohlavy a Černožice.
 projednalo, schválilo a vydalo obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2015 o místním poplatku ze psů a obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 schválilo smlouvu o upsání akcií se společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové.
 schválilo smlouvu o započtení se společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, Hradec Králové.
 schválilo podání žádosti o zahájení Komplexních pozemkových
úprav v k. ú. Rodov Státnímu pozemkovému úřadu, pobočce
Hradec Králové.
 schválilo koupi pozemku p. č. 203/5 v k. ú. Smiřice o výměře
303 m2 za cenu 90.000 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí
kupující.

6. 11. od 19 hod. – ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Nový zábavný pořad travesti skupin Techtle Mechtle a Screamers.
KD Dvorana – vstupné 250 Kč v předprodeji, 270 Kč na místě
14. 11. od 18 hod. – VARHANY NAPŘÍČ STALETÍMI
Varhanní díla skladatelů od doby renesance až po 21. století
v podání Martina Škrabky z Holohlav, absolventa ZUŠ F. A. Šporka
v Jaroměři. Kaple Zjevení Páně – vstupné 100 Kč
21. 11. od 10 do 17 hod. – VÁNOČNÍ TRHY
KD Dvorana Smiřice, vstupné dospělí 20 Kč a děti 3–15 let 10 Kč
25. 11. od 19 hod. – DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED
Divadelní hra podle oblíbeného televizního seriálu a knihy od Ivy
Hüttnerové Domácí štěstí. KD Dvorana – vstupné 250 Kč
5. 12. od 16 hod. – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
KD Dvorana – vstup volný
8. 12. od 9 a 10 hod. – JAK PRINCEZNA MÁŇA ZACHRAŇOVA-

LA MARTINA Z PEKLA
Pohádka pro děti z mateřských škol v podání divadla Andromeda.
Na představení přivítáme i rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.
KD Dvorana – vstupné 40 Kč
10. 12. od 19 hod. – MILOŠ DVOŘÁČEK A KYTAROVÝ BETLÉM

MATYÁŠE BRAUNA
Vánoční koncert v kapli Zjevení Páně, vstupné 100 Kč
15. 12. od 19 hod.– DASHA VE SMIŘICÍCH
Vánoční koncert oblíbené zpěvačky a muzikálové herečky, držitelky Ceny Thálie za rok 2010. Kaple Zjevení Páně – vstupné 250
a 220 Kč
středa 9. 12. a čtvrtek 10. 12. od 17 hod. – KD Dvorana
středa 16. 12. od 17 hod. – kaple Zjevení Páně
18. 12. od 19 hod. –
Kaple Zjevení Páně – vstupné 300 a 250 Kč

PLESOVÁ SEZÓNA 2016
9. 1. – Myslivecký ples (MS Smiřice)
15. 1. – Myslivecký ples (MS Skalice)
22. 1. – Myslivecký ples (MS Smržov)
29. 1. – Myslivecký ples (MS Okrouhlík – Rusek)
30. 1. – Ples Obecního úřadu Skalice
12. 2. – Myslivecký ples (OMS Hradec Králové)
19. 2. – Ples Kulturního střediska Dvorana, s.r.o.
Začátky plesů jsou ve 20 hodin. Předprodej vstupenek na plesy si
zajišťují jednotliví pořadatelé.
Informace o uvedených akcích a předprodej vstupenek zajišťuje:
Kulturní středisko Dvorana, s. r. o., Palackého 124, 503 03 Smiřice,
tel. 602 316 525, e-mail: kultura@mestosmirice.cz.

2016
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SMIŘICE INFORMUJE
Každý prvňáček má členství v knihovně do konce roku zdarma,
za zápis dostane sladkost a drobný dáreček. Kromě vypůjčení knih
nebo časopisů si může i pohrát a 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.
Upozorňujeme čtenáře, že stále ještě probíhá bazar opotřebovaných a zastaralých knih. Vyřazené tituly jsou volně k dispozici na
chodbě před vstupem do knihovny.
Slavnostní předávání slabikářů prvňáčkům se uskuteční 26. listopadu od 10 hodin v Erbovním sále. Pro děti je připraveno hudební
vystoupení a sladké překvapení na závěr. Tímto zveme všechny
blízké.

Smiřický infoservis

13. ročník hudebního festivalu – 12. 3. – 27. 3. 2016
Předprodej bude zahájen o půlnoci z 6. na 7. 12. 2015 prostřednictvím on-line rezervačního systému na internetových stránkách festivalu www.festival.mestosmirice.cz.
Prodej vstupenek na 10 festivalových koncertů bude probíhat
od 7. 12. 2015 v KD Dvorana.

MARTINA BITTNEROVÁ A „JEJÍ MILOVANÉ TCHYNĚ“
Někteří z vás se v září zúčastnili ve Dvoraně besedy s paní
M. Bittnerovou nad knížkou Utajené životy slavných Češek. Akce
byla financována Nadačním fondem Veolia v rámci programu
Stále s úsměvem, Aktivně po celý život a městem Smiřice.
Autorka představila zajímavé ženy 19. a počátku 20. století, např.
Theodoru, dceru Boženy Němcové, skladatelku Vítězslavu Kaprálovou či spisovatelku Bertu Mühlsteinovou aj.
Povídání bylo velmi příjemné. Paní Bittnerová seznámila posluchače nejen se svými již vydanými tituly, ale také s tím, jak nová knížka vzniká a co všechno je nutné zajistit pro její vydání. Její novou
připravovanou knihu Moje milované tchyně a já můžete podpořit
na tzv. Knižním startéru – podrobnosti najdete zde: http://kniznistarter.cz/moje-milovane-tchyne-a-ja.
Mgr. Věra Hottmarová

