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Vážení spoluobčané,
i v zářijovém úvodníku se s vámi mimo jiné podělím
o informace, týkající se investičních akcí města v současnosti. Jak jsem již informoval v minulém úvodníku,
stavba nové sportovní haly probíhá dle harmonogramu, většina prací se nyní odehrává uvnitř budovy, kde
se dokončuje instalace topení v podlaze velké haly,
po níž bude následovat pokládka podlahy a následně sportovního povrchu.
Poté
bude
hala dovybavena sportovními prvky, tj. horolezeckou stěnou, sloupky
na volejbal,
brankami
na
házenou, koši na
basketbal,
šplhadly
a
dalšími gymnastickými
prvky. Nově
byla dokončena pokládka asfaltového povrchu
před halou, připravena je instalace sloupů veřejného
osvětlení, které budou osvětlovat prostor před halou,
dále pak nově cestu od stadionu podél Domu s pečovatelskou službou až ke křižovatce u Janského potoka. Po dokončení stavby sportovní haly bude tato
přístupová komunikace upravena a odvodněna tak,
aby provoz na ní nezpůsoboval komplikace jak jejím
uživatelům, tak obyvatelům přilehlých nemovitostí.
Co se týče rekonstrukce budovy Mateřské školy, zde
je právě dokončována pokládka střešní krytiny, probíhají práce na zateplení budovy, dále pak topenářské
a elektroinstalační práce. I zde jde vše dle harmonogramu, dílo bude předáno do konce září. V srpnu byla

městu na tuto
akci přiznána
státní dotace
ve výši necelých 2 milionů Kč.
Dokončena byla také
rekonstrukce
otopné soustavy v Domě
s pečovatelskou službou. Zde se i přes drobné komplikace, týkající se především skutečnosti, že výměna
topení probíhala za plného provozu této instituce,
podařilo zcela vyměnit dvacet let staré rozvody, kotle
a ostatní prvky soustavy. Děkuji tímto všem zaměstnancům a především obyvatelům DPS za pochopení
a trpělivost, se kterou snášeli nutné nepříjemnosti, s
rekonstrukcí spojené.
Další akcí, která se v tomto měsíci rozeběhla, je s odstraňováním povodňových škod spojená rekonstrukce mostu u hotelu PROM. Zde se započaly bourací
práce ihned
po obdržení
pravomocného stavebního povolení,
doba výstavby
nového
mostu je dle
smlouvy
o
dílo tři měsíce, počátkem listopadu bude most tedy předán do užívání.
Po s l e d n í
akcí, která se
týká povodňových škod,
je
překop
hlavní silnice
v Maršově I,
kde dokončíme regulaci
potoka a od-
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vodnění silnice v lokalitě Maršovská, a v širším profilu, který bezpečně zajistí průtok případných velkých
vod, odvedeme tento potok do řeky Úpy.
Ti z vás, kteří pravidelně
jezdí vlakem
či
autobusem, si jistě
všimli započatých oprav
chodníků od
mostu Nepomuckého
směrem
k
autobusovému nádraží, dále k čerpací stanici Eurobit
a chodníku naproti přes silnici pod Slunečnou strání.
Věčné reptaly z řad našich spoluobčanů upozorňuji
na skutečnost, že tato akce opravdu není jedním z
předvolebních tahů místní radnice, je to pouze jedna
z mnoha oprav komunikací, plánovaných průběžně
každým rokem z předem vyčleněných, k tomuto účelu určených finančních prostředků z rozpočtu města.
Mimochodem, tyto chodníky si opravu zašloužily již
před lety.
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Na základě požadavků obyvatel Horské ulice budou
také v měsíci září započaty práce na obnově lipové
aleje, vykácené v minulých letech z důvodu špatného
stavu vzrostlých stromů. Odbornou firmou zde bude
v prvním sledu vysázeno jedenáct lip, které by měly
v budoucnu zajistit při procházkách tolik požadovaný
stín, na který byli místní obyvatelé zvyklí.
Ještě se krátce vrátím k nově vybudovanému sportovnímu hřišti na Rýchorském sídlišti. Minulý týden
bylo dovybaveno tréninkovými fotbalovými brankami
a sloupky na volejbal se sítí. Oproti hřišti starému je
toto nové opravdu pilně využíváno, zejména malými
dětmi. Tato skutečnost s sebou samozřejmě nese i zvýšené nároky na silniční provoz v okolí hřiště. Apeluji na
všechny řidiče a obyvatele této lokality, aby věnovali
zvýšenou pozornost řízení svých vozidel, pohyb dětí se
zde v posledních týdnech mnohokrát znásobil. Mimoto
je celá lokalita dopravně značena jako obytná zóna,
žádám tedy ještě jednou všechny z vás o ohledy.
Přeji všem slunné září, dětem úspěšný vstup do nového školního roku.
		
		

Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz
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Komunální volby
Volby do zastupitelstev obcí neboli komunální volby, se budou konat v pátek a sobotu 10. a 11.
října 2014. Pro voliče ze Svobody bude připravena
volební místnost v jídelně v Domě s pečovatelskou
službou v Kostelní ulici. Voliči z katastru Maršov I a
Maršov II najdou svou volební místnost již tradičně v
kongresovém sále hotelu PROM na Pietteho náměstí.
V našem městě bylo zaregistrováno šest kandidátních
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vylosované číslo 1 - Pro kulturu a mládež
jméno a příjmení
povolání
kandidáta
Mgr. Jan Hainiš
51 ředitel MŠ a ZŠ
zástupkyně ředitele ZŠ
Mgr. Zina Rutarová
55
a MŠ
Jiří Mičánek
37 OSVČ
Mojmír Kaněra
46 OSVČ
Jiří Pavuk
46 operátor
Jan Bartoň
44 OSVČ
Michaela Špetlová
38 OSVČ
Svatava Juhászová
44 učitelka
Tomáš Zelenka
46 OSVČ
Lenka Celbová
31 servírka
Martin Drahota
40 OSVČ
Martina Holubová
47 OSVČ
Petr Beneš
21 student
Zuzana Krausová
35 pokojská
Jana Ewingerová
56 kuchařka
věk

V měsíci září oslaví svá životní jubilea dámy Anastázie
Hradecká, Milena Dudková, Emilie Haiderová a pánové Vladimír Žanta a Jan Pruska.
Přejeme jim do dalších let především hodně zdraví.

listin volebních stran (všechny strany jsou zaregistrovány jako sdružení nezávislých kandidátů) a o přízeň
voličů se budou ucházet tito kandidáti:
p.č.

Jubilanti
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vylosované číslo 4 - Maršováci a Svoboďáci
jméno a příjmení
povolání
kandidáta
Bohuslav Krčmář
51 OSVČ, místostarosta
Mgr. Zdeněk Rolenec 44 učitel
Pavel Kasák
53 programátor
Petr Moravec
47 OSVČ
Jan Bartoníček
35 řidič, velitel JSDH
Martin Vachek
36 obsluha lanové dráhy
vedoucí technické
Vilém Kaňka
37
čety
Petra Tamová
33 OSVČ
Pavel Čekaňák
39 OSVČ
Marcela Hulínská
63 důchodce
Pavel Dvořák
33 referent
referent státní
Bc. Stanislava Šírová 30
správy
Ing. Jaroslav Dudek
62 vývojový pracovník
Soňa Mičánková
35 asistentka
poštovní
Eva Sajnerová
27
manipulantka
vylosované číslo 5
- Sdružení pro lepší Svobodu nad Úpou
jméno a příjmení
povolání
kandidáta
Miroslav Hedvičák
69 podnikatel
Alekos Pejos
59 podnikatel
Robert Roudný
38 dělník
Petr Horáček
43 podnikatel
Václav David
60 zaměstnanec
Marcela Fleischerová 45 podnikatelka
Oto Ondruš
62 důchodce
Alena Uxová
41 podnikatelka
Jaroslav Kolman
59 zaměstnanec
Ing. Daniel Poláček
27 zaměstnanec
Ing. Jana Čermáková 52 ekonom
Bedřich Bureš
75 důchodce
Jindřich Matějovic
74 důchodce
Alena Horáková
43 zaměstnanec
Jiří Šprinc
36 zaměstnanec
věk

věk

p.č.

vylosované číslo 3
- SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ KULTURY A SPORTU
jméno a příjmení
povolání
kandidáta
1 Jiří Pilný
64 důchodce
2 Václav Skoczyk
35 OSVČ
administrativní
3 Lenka Stránská
44
pracovnice
4 Pavel Vlček
43 pracovník ski areálu
5 Jan Musil
71 důchodce
6 Jan Veverka
66 důchodce
7 Jaroslav Hettler
30 strojník
8 Siegfried Patzelt
53 pracovník ski areálu
9 Daniela Veverková
63 důchodce
10 |Tomáš Matějka
42 pracovník ski areálu
11 Jaroslav Kosina
38 OSVČ
12 Pavel Trojánek
70 důchodce
13 David Klucho
22 kuchař, číšník
14 Jarmila Kočová
46 OSVČ
15 Ladislav Hettler
26 strojník

1
2
3
4
5
6

p.č.

věk

p.č.

vylosované číslo 2 - OBČANÉ SVOBODY a ods
jméno a příjmení
povolání
kandidáta
1 Ing. Milan Oravec
62 středoškolský učitel
2 Bc. Martin Vlášek
37 policista
3 Ing. Jan Hanuš
56 soukromý podnikatel
4 Marek Venzara
39 technik
5 Blanka Glossová
48 sociální pracovnice
6 Martin Šesták
29 policista
7 Eva Šolcová
27 prodavačka
pracovník technických
8 Josef Novák
54
služeb
ředitel lesnické
9 Mgr. Jan Korbelář
65
akademie
10 Petr Iliev
37 soukromý podnikatel
pracovník lanové
11 Jarmil Koukal
51
dráhy
12 Roman Šteruský
48 soukromý podnikatel
13 Roman Brukner
41 pekař-strojník
14 Milan Říha
37 soukromý podnikatel
15 Mgr. Filip Poláček
38 soukromý podnikatel

p.č.
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Jaké jsou způsoby hlasování při komunálních volbách? Je několik možností, jak hlasovat. Pokusím se
vysvětlit základní tři možnosti:
1) Nejjednodušším způsobem je označení jednoho
volebního seskupení, resp. jedné volební strany,
tzn., že volič zakřížkuje velký čtvereček (jako ve
sportce X nebo jako plus +, k žádným jiným značkám se nepřihlíží) nahoře u názvu volební strany a
nic víc. Tímto hlasem vlastně dává hlas všem patnácti kandidátům v rámci jedné volební strany.
2) Druhý způsob umožňuje voliči tzv. „vybrat si své
zastupitelstvo“ napříč volebními stranami. Volič zakřížkuje maximálně 15 menších čtverečků u jednotlivých jmen kandidátů (jako ve sportce X nebo
jako plus +, k žádným jiným značkám se nepřihlíží) v celkovém počtu maximálně 15 kandidátů
(POZOR: v případě, že křížků bude na hlasovacím
lístku 16, bude se jednat o neplatný hlas, ale na
druhou stranu nemusí jich být plný počet, volič se
může rozhodnout libovolně, zda dá hlas jednomu,
pěti, deseti či patnácti kandidátům).
3) Třetí způsob je nejsložitější a jedná se o kombinaci
prvních dvou možností. Volič může označit křížkem
několik kandidátů napříč volebními stranami (například 7 kandidátů) a pak může ještě zakřížkovat
velký čtvereček u jedné ze stran (zde by však neměl být označen žádný z jednotlivých kandidátů,
protože k nim nebude přihlíženo). Při započítávání
hlasů se nejprve počítají hlasy jednotlivě označe-
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ným kandidátům (tj. těm 7) a dále se pak započítají
hlasy pro prvních 8 z označené volební strany. Proč
pouze 8? Protože ve Svobodě je 15tičlenné zastupitelstvo, tzn. 7 + 8=15.
Kromě komunálních voleb nás čekají ještě volby
do Senátu. První kolo se bude konat společně s komunálními volbami a pravděpodobně i
druhé kolo (pokud žádný z kandidátů na senátora nezíská 50% hlasů) se pak bude konat o
týden později tj. 17. a 18.10.2014 ve stejných
časech.
A kdo kandiduje za obvod 39 – Trutnov do Senátu
Parlamentu ČR?
číslo
hlas.
lístku

jméno

věk
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vylosované číslo 6 - Nová Svoboda
jméno a příjmení
povolání
kandidáta
Ing. Jiří Špetla
49 starosta
Mgr. Petr Hynek
42 právník
Ing. Václav Jiránek
55 OSVČ
Mgr. Petr Týfa
45 OSVČ
Ing. Jaroslav Chmelař 64 důchodce
Milan Zelinský
64 OSVČ
Jaroslav Procházka
44 dělník
prodavačka,
Lucie Berchová
47
starostka JSDH
Karel Fiala
54 dělník
Radka Celbová
43 OSVČ
Wolfgang Tam
46 technik lanových drah
Jana Zelenková
41 asistentka
Josef Šír
36 OSVČ
Veronika
38 servírka
Ouředníková
opravář stavebních
Jiří Boukal
60
strojů
věk

p.č.
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bydliště

povolání

volební
strana

1

MUDr. Pavel
56 Trutnov
Trpák

senátor PČR

2

Jaroslava
Hamerková

48 Chotěvice

specialistka
obchodu

3

Stanislav
Rudolfský

55 Kuks

vinař

4

Adolf Klepš

náčelník
Špindlerův Horské
50
Mlýn
služby
Krkonoše

TOP 09 a
Starostové

5

Slavomil
Brádler

65 Trutnov

KSČM

6

Stanislav
Penc

Staré
44
Hrady

7

Mgr. Pavel
Káňa

40 Trutnov

8

Ing. Jiří
Hlavatý

Dvůr
66 Králové
n.L.

technik

ČSSD
Strana
Práv
Občanů
Hnutí
dobrých
proměn

obhájce
lidských práv Kozí
přírodě blízký alternativa
hospodář
středoškolský
ODS
učitel
generální
ředitel

ANO
2011

Hlasovací lístky pro oboje volby budou v jedné doručovací obálce, kterou všichni voliči dostanou včas do
poštovních schránek. Hlasovací lístky pro druhé kolo
senátních voleb získá volič přímo ve volební místnosti.

Organizace školního roku
2014/2015

Období školního vyučování ve školním roce
2014/2015 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29.
ledna 2015. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014.
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Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22.
prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna 2015.
Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle
sídla školy stanoveny takto: Trutnov 16.-22.2.2015
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2.
dubna a pátek 3. dubna 2015.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015.
Období školního vyučování ve školním roce
2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.
Mgr. Jan Hainiš
ředitel školy

Rybářské závody

Rybářský kroužek MO
ČRS Horní Maršov
pořádá 6. září 2014
druhý ročník otevřených dětských rybářských závodů „O Krakonošův pohár“ v lovu
ryb na rybníčku v Dolních Lysečinách.

MO ČRS Horní Maršov pořádá 13. září 2014 od
8.00 hodin rybářské závody na položenou a plavanou na rybníčku v Dolních Lysečinách. Závody jsou
otevřeny pro všechny členy ČRS. Startovné 150Kč. Z
důvodu omezeného počtu lovných

Svoz bioodpadu os srpna 2014

V pátek dne 15.8.2014 proběhl první svoz bioodpadu v našem městě. Celkem bylo odvezeno cca 2,5
tuny bioodpadu, který byl umístěn v kompostárně v
Mladých Bukách. Až na pár plastových kelímků, které do bioodpadu nepatří, byla struktura vyvezeného
bioodpadu dobrá. Děkujeme všem občanům, kteří
se do třídění bioodpadu zapojili a doufáme, že se
připojí další, kteří dosud bioodpady dávají do nádob
na komunální odpad (čímž zbytečně zvyšují náklady
na likvidaci komunálního odpadu, která se musí draze platit při umístění na skládku).
Další svoz bioodpadu se uskutečnil v pátek dne
29.8.2014 (a pak dále vždy v pátek jednou za 14
dnů v lichém týdnu).
Popelnice na bioodpad jsou stále k vyzvednutí na
radnici u Mgr. Petra Schöna - tel. 499 871 145, mobil 731 716 387, email: petr.schon@musvoboda.cz

Kompostárna v Mladých Bukách, kterou mohou též
využívat občané Svobody nad Úpou pro svoz bioodpadu, se nachází nalevo u cesty do Sejfů nad fotbalovým hřištěm a má otevírací dobu PO - PÁ 8.00
- 15.00 hod. a SO 9.00 - 12.00 hod.

Inzerce – nabídka zahrady

Prodám zahradu na pozemcích p.p.č. 38/4 a 40/9 v
k.ú. Maršov I (zahrádkářská lokalita za maršovským
hřbitovem nad Maršovskou ulicí, 10 minut od Rýchorského sídliště), Kontaktní telefon 604 861 969.

Výlet se seniory
na Černou horu

Ve čtvrtek 7.8.2014 uspořádalo Město Svoboda nad
Úpou společně s Klubem důchodců ve Svobodě a
s Domem s pečovatelskou službou výlet na Černou
horu pro naše svobodské seniory. Za hezkého počasí
společnost MEGA PLUS s.r.o. vyvezla zdarma všechny účastníky výletu kabinkovou lanovkou na Černou
horu, kde byl čas na malou procházku po okolí. Občerstvení pak bylo připraveno v kiosku na Černé hoře
u pana Marka Veselého. Tak snad se výlet všem líbil a
zde nabízíme malou ochutnávku fotek, které zachytil
pan Matějovic.
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Rudolfovy slavnosti – 20.9.2014
Na tradiční Rudolfovy slavnosti – jedenáctý ročník
zveme nejen všechny občany ze Svobody všech věkových kategorií, ale i návštěvníky z okolních obcí či
vzdálenějších míst naší republiky. Program najdete na
zadní straně těchto novin a pokusím se ho trochu přiblížit.
Kromě tradičních vystoupení dětí ze základní školy,
příjezdu Rudolfa II, dobové hudby, kejklířů a řemeslníků, kteří všichni už patří neodmyslitelně k celému
programu slavností, bych ráda pozvala zejména děvčata ve věku …náct na vystoupení skupiny New Element od 13:45 hodin na hlavním podiu.

skupina New Element
Odpolední program bude pokračovat od 15. hodiny vystoupením skupiny Creedence Revival Czech,
která vznikla v 90. letech a jedná se o partičku muzikantských matadorů z Východních Čech, která založila revival americké skupiny Creedence Clearwater Revival. Při živém vystoupení pětičlenné skupiny
uslyšíte pohodový, melodický country rock těch nejlepších a nestárnoucích hitů této americké hudební
legendy.
Více informací o této kapele najdete na
http://www.crc.estranky.cz/
V podvečer naše město přivítá baviče Václava
Faltuse s iluzionistou Alešem Krejčím.
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Hlavním hostem večera je
pak zpěvák Bohuš Matuš.
Podle jeho oficiálních stránek http://www.bohusmatus.com/ je jeho cílem
jako zpěváka dělat radost
lidem a pomáhat ve všech
situacích...
Tak snad udělá radost i
návštěvníkům Rudolfových
slavností ve Svobodě nad
Úpou od 18 hodin.
Poté na hlavním podiu vystoupí skupina New Age of
Smokie. Už z názvu vyplývá, že se jedná o kapelu,
která zahraje nestárnoucí hity od skupiny Smokie,
takže si na své přijdou všechny věkové kategorie a
rozhýbou návštěvníky v tanečním rytmu.
O zábavu po dvacáté hodině se postará jako vždy skupina Koneckonců, která se už do Svobody moc těší.
A na závěr opět jedná malá třešnička!!!! Divadlo
S.N.Ú. nastudovalo během roku novou historickou veselohru s názvem Běsděs. Určitě nezapomeňte přijít v předvečer Rudolfových slavností v pátek 19. září 2014 do sokolovny na sedmou hodinu
večerní na premiéru veselohry. Plakát s podrobnými
informacemi najdete dále v těchto novinách.

Pacientům se k Vesně
pojede lépe

(převzato z Krkonošského deníku dne 31.7.2014)
Zdevastovaná silnice, která spojuje centra měst Svobody nad Úpou a Janských Lázní, se dočká letos aspoň částečné opravy.
Z Královéhradeckého kraje přišla dobrá zpráva. Část
vozovky připomínající tankodrom bude v září opravena. Jde o úsek dlouhý zhruba 1300 metrů, který z
jedné strany ohraničuje nově vybudované Alzheimer
centrum a na druhé straně garáže lázní.
Po mnoha letech se tak alespoň částečně vylepší přístup k léčebně Vesna. Právě k odbočce, která k léčebně přímo vede, by měl být totiž aspoň jeden úsek
opraven. „Rozhodnutí předcházela několikerá jednání. I když je oprava celé této komunikace rozdělena
na několik etap, jsme vděční, že se podaří prosadit
rekonstrukci této potřebné části, na kterou navazuje
komunikace, přivádějící klienty lázní přímo k léčebně
Vesna. Hlavně proto je plánovaná oprava velmi důležitá,“ kvitoval starosta Janských Lázní Jiří Hradecký.
Silnici také hojně využívají vozíčkáři. V loňském roce
se proti jejímu kritickému stavu strhla v regionu velká
nevole.
Úsilí představitelů obou radnic podpořil loni svazek

měst a obcí Východní Krkonoše. „Silnice je v katastrofálním stavu a je téměř nesjízdná. Jejím používáním dochází k poškozování vozidel. Dokazuje to například dopravce TAD Trutnov, který avizoval dvakrát
prasklé sklo při jízdě autobusu po této komunikaci.
Neadekvátní stav silnice negativně dopadá na množství návštěvníků a hostů. Ty omezuje, ale zejména
ohrožuje na jejich majetku a zdraví,“ psal předseda
Tomáš Hendrych v usnesení, které k situaci svazek
vydal. Jeho představitelé tím vyzvali Královéhradecký
kraj k urychlené nápravě stavu silnice III/2961. Nyní
se konečně blýsklo na lepší časy.
„Hejtman Lubomír Franc sliboval v boji o zachování léčebny Vesna podporu kraje. To jsme mu také v
souvislosti s žádostí o opravu silnice III/2961 připomněli. Pacienti, kteří jsou zdravotně handicapovaní,
potřebují dobrý přístup k léčebně. Kraj nás tentokrát
vyslyšel. Už se těším, až dojde i na opravu prvního úseku silnice, protože ani ten samozřejmě není
v pořádku,“ prohlásil svobodský starosta Jiří Špetla.
Konkrétně hovořil o části inkriminované silnice, která vede z hlavní křižovatky přes svobodské náměstí k
Centru Alzheimer. „I na tento úsek už probíhá stavební řízení,“ dodal Jiří Špetla.
Radost nad verdiktem Královéhradeckého kraje projevil též ředitel státních lázní Rudolf Bubla. „Pan hejtman Lubomír Franc se při jednání s námi postavil k
celé záležitosti velmi pozitivně. Starostové obou samospráv, tedy Svobody a Janských Lázní, odvedli při
vyjednávání dobrou práci a je jim za to třeba poděkovat. Naši pacienti se dočkají komfortnějšího přístupu, zvláště do léčebny Vesna. A to je určitě velmi
dobře,“ řekl včera Deníku Rudolf Bubla.

Svoz nebezpečného odpadu

Nejbližším svozovým termínem je sobota 6. září
2014.
Sběrná místa: Svoboda nad Úpou náměstí (9-10 hodin), v Maršově u Rýchorky (10-11 hodin) a v Maršově II u Šobků (11-11,30 hodin).

Havarijní stav opěrné zdi pod
domem paní Zapadlové

Na základě dotazů a stížností obyvatel Staré aleje podáváme vysvětlení k postupu města ve věci havarijního
stavu opěrné zdi pod domem paní Zapadlové.
Špatný stav opěrné zdi byl technikem města zjištěn v
rámci běžných prohlídek v lednu 2013. Na základě
tohoto zjištění bylo 21.2.2013 svoláno místní šetření,
kde město po paní Zapadlové požadovalo zabezpečení komunikace rozebráním vrchní části poškozené
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zdi (s termínem do 21/2 2013) a následně její opravu
(do 31/5 2013). Protože zeď nebyla ve výše uvedeném termínu rozebrána, byla paní Zapadlové zaslána
opakovaná výzva k provedení odsouhlasených úprav.
Dne 26/3 2013 obdrželo město dopis paní Zapadlové, ve kterém tvrdí, že zeď nestojí na jejím pozemku,
tudíž není v jejím vlastnictví, ale ve vlastnictví města a
město má tedy zeď opravit na vlastní náklady. Následně byla opěrná zeď zaměřena a na základě geometrického plánu bylo zjištěno, že v celé své délce stojí ½
na pozemku paní Zapadlové a ½ na pozemku města.
Celá věc byla předána právníkovi, který konstatoval, že
pokud neexistují k dotčené zdi podklady, ze kterých vyplývá, komu vlastně patří, je zapotřebí vycházet ze skutečnosti, že vlastníkem zdi je patrně vlastník pozemku,
na kterém se zeď nachází. Protože v té době byl již stav
opěrné zdi neúnosný, rozhodlo město z bezpečnostních důvodů o rozebrání její vrchní části, s čímž paní
Zapadlová také souhlasila. Následně byla zpracována
projektová dokumentace, řešící opravu zdi. Z té vyplynulo, že ještě před samotnou rekonstrukcí bude třeba
opravit základy stodoly nad zdí, protože hrozí reálné
nebezpečí, že se tato díky svému chatrnému stavu při
opravě zdi zřítí. Projektová dokumentace byla předána
paní Zapadlové k posouzení. Zároveň byla z preventivních důvodů částečně uzavřena přilehlá komunikace.
Dne 30/1 2014 proběhlo opět místní šetření, kde paní
Zapadlová uznala vlastnictví ½ zdi a byl s ní dohodnut
následující postup. Paní Zapadlová odstraní stodolu,
což bude vzhledem k jejímu stavu méně nákladné než
oprava jejích základů. Město po odbourání stodoly zajistí odstranění vrchní části zdi a vysvahování směrem od
domu. O finanční náklady se město a paní Zapadlová
podělí rovným dílem. Na základě tohoto jednání nařídil stavební úřad ve Svobodě provedení výše popsaných nutných zabezpečovacích prací. Proti tomuto rozhodnutí se paní Zapadlová odvolala. Její odvolání bylo
postoupeno odboru územního plánování a stavebního
řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který
toto rozhodnutí vrátil zpět k novému projednání. Svobodský stavební úřad poté objednal zpracování znaleckého posudku na posouzení stavu zdi včetně navržení
postupu stavebních prací. Nyní stavební úřad čeká na
dodání výše zmíněného znaleckého posudku.
Jak vidno z historie celého problému, město se snaží
najít uspokojivé řešení nastalé situace, tak, aby nemusela být dlouhodobě uzavřena přilehlá komunikace.
Protože ale není zmíněná opěrná zeď, ani pozemky
nad ní, v jeho výlučném vlastnictví, nemůže konat do té
doby, dokud se nedohodne na společném řešení celé
věci s paní Zapadlovou. Pokud tato dohoda nenastane, bude muset o dalším postupu rozhodnout příslušný
stavební úřad, v krajním případě soud.
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Parkové úpravy u Centra
spokojeného stáří Alzheimer
Care v Lázeňské ulici

Na základě dotazů veřejnosti podáváme krátké vysvětlení ke stavu prací na vybudování parku u nově
vzniklého Centra spokojeného stáří v Lázeňské ulici
ve Svobodě nad Úpou.
V březnu tohoto roku byl radě města na základě nájemní smlouvy se společností Amulet Care, s.r.o. předložen projekt parkových úprav plochy na pronajatých
pozemcích ve vlastnictví města, která by v budoucnu
měla sloužit klientům centra, ale i veřejnosti jako park.
Rada města tento návrh schválila s tím, že nájemní
smlouvou je dokončení úprav stanoveno na konec září
tohoto roku. Pro realizaci tohoto záměru je nutno vydat
územní rozhodnutí a stavební povolení, jehož součástí jsou mimo jiného vyjádření správců dotčených sítí a
ostatních subjektů, kterých se tyto úpravy týkají. Protože
nebyly příslušnému stavebnímu úřadu dodány kompletní požadované podklady, byla společnost Amulet Care,
s.r.o. stavebním úřadem vyzvána k jejich doplnění. Při
ústním jednání se zástupci výše zmíněné společnosti
bylo domluveno, že pokud se jí nepodaří shromáždit
požadované podklady k územnímu a stavebnímu řízení
do konce měsíce srpna 2014, společnost uvede dotčené pozemky do původního stavu, a to do 30.9.2014.
Ing. Jiří Špetla
starosta města

Rozpis zápasů SK MFC Svoboda –
podzim 2014

datum
6.9.2014
13.9.2014
20.9.2014
26.9.2014
28.9.2014
4.10.2014
18.10.2014
26.10.2014
28.10.2014
1.11.2014
9.11.2014

zápas
Svoboda : Lampertice
Prosečné : Svoboda
Svoboda : Hajnice
Svoboda : Libotov
Černý Důl : Svoboda
Svoboda : Bílá Třemešná „B“
Svoboda : Volanov
Dolní Kalná „B“ : Svoboda
Svoboda : Libeč
Svoboda : Pilníkov
Svoboda : Lánov „B“

začátek
17,00
17,00
16,30
16,30
16,30
16,00
15,30
15,30
12,00
14,00
14,00
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Výpis usnesení z 78. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 30.07.2014
USNESENÍ č. RM/1190/78/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce s názvem „Oprava chodníků po obci - I. etapa“
nabídku od společnosti KTstav s.r.o., se sídlem Úpská 301, 542
24 Svoboda nad Úpou, IČ 26004852, která nabídla cenu ve výši
279.565,-Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o
dílo.
USNESENÍ č. RM/1191/78/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) žádost paní Mileny Tomáškové, resp. její dcery paní Silvie Sáblové o prodej bytové jednotky č. 5 v bytovém domě čp. 510 za
nabízenou obvyklou cenu ve výši 890.000,-Kč s tím, že způsob
financování nákupu bytu bude prostřednictvím hypotéčního úvěru
a předává ji k projednání zastupitelstvu.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 5 s předkupním
právem pro současného nájemce a zveřejnění záměru prodeje
zbývajících tří dosud neprodaných bytových jednotek v čp. 510 s
předkupním právem pro současné nájemce u dvou z nich, s tím, že
těmto zbývajícím dvěma nájemcům bude znovu učiněna nabídka
na koupi bytu v souladu s novým občanským zákoníkem.

USNESENÍ č. RM/1192/78/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) schvaluje nabídku firmy oekoplan Czech republic s.r.o., se sídlem
Rašínova 2, 602 00 Brno za zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) na oba bytové domy č.p. 510 a čp. 302 za 10.000,Kč bez DPH, a to s ohledem na prodeje bytů v těchto domech.
Rada města Svobody nad Úpou ukládá
b) ředitelům příspěvkových organizací města, aby prověřili u budov,
které jim byly svěřeny do správy na základě zřizovacích listin, zda
mají zpracovány Průkazy energetické náročnosti budov.
USNESENÍ č. RM/1193/78/2014
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko bez námitek k žádosti Základní školy a mateřské
školy, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, IČ 75017032 o vyjádření
stanoviska jako vlastníka pozemku a jako vlastníka sousedních pozemků p.p.č. 458 a 35/7 ohledně stavby „Zelená učebna - pergola
na pozemku p.p.č. 35/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou“.
USNESENÍ č. RM/1194/78/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
v souvislosti s potřebou doplnění usnesení zastupitelstva o zřízení zástavního práva k prodávaným bytům v čp. 510 pro bankovní ústavy
termín jednání zastupitelstva, a to čtvrtek 21.8.2014 od 18 hodin.

Výpis usnesení z 79. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 06.08.2014
USNESENÍ č. RM/1195/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou jako vyhrazená dvě parkovací místa pro klienty turistického informačního centra s časovým omezením na dobu od 8 - 17 hodin.
USNESENÍ č. RM/1196/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
ředitelku Domu s pečovatelskou službou, aby do příštího jednání
rady připravila podkladový materiál ohledně dotačního titulu na
rekonstrukci výtahu v Domě s pečovatelskou služnou (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1197/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou projednala
nabídku na zpracování projektu na zřízení a dodávku šikmé schodišťové plošiny v budově radnice od firmy AVZ servis s.r.o. (viz zápis)
s tím, že rada požaduje předem písemné stanovisko projektanta
a statika, zda je možné instalaci šikmé schodišťové plošiny v budově radnice zrealizovat (problém s materiálem schodiště - pískovcové schodiště do druhého patra radnice), a to s termínem do
31.8.2014. Pokud firma AVZ servis, s.r.o písemné stanovisko nepředloží, město osloví jiného zpracovatele.
USNESENÍ č. RM/1198/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
stavebního technika p. Rajsnera, aby vyreklamoval vadu (záchytný
systém na střeše tělocvičny není vyřešen v projektové dokumentaci
dle platné legislativy) a uplatnil náhradu škody podle čl. 6 smlouvy
o dílo na zpracování projektové dokumentace na tělocvičnu dle
zápisu z této rady a dále, aby na kontrolním dnu dne 7.8.2014
upozornil projektanta na vadu projektu (nutno zapracovat do zápisu z kontrolního dne) a zajistil u zhotovitele vyčíslení škody, resp.
cenového rozdílu mezi částkou za správné technologické provedení záchytného systému na střeše, pokud by byla PD zpracována
správně dle platné legislativy a částkou, která je vyčíslena za nynější
způsob vybudování záchytného systému na střeše.
USNESENÍ č. RM/1199/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o dílo o výkonu autorského dozoru generálního projektanta na akci „Zlepšení tepelně izolačních a technických vlastností budovy MŠ Svoboda nad Úpou“ se společností Broumovské

stavební sdružení s.r.o. (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1200/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko bez námitek na stavbu: Lehká montovaná hala
15/20 metrů, Sklad sypkých hmot pro žadatele KVK PARABIT, a.s.
na základě Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání č.j. SVO/2290/2014 ze dne 16.7.2014.
USNESENÍ č. RM/1201/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou za rok 2013 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1202/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou projednala
stížnost nájemce bytu v čp. 302 paní Kateřiny Valentové na odstavené vraky (bez SPZ) na ploše před bytovým domem čp. 302, které blokují parkovací plochu před domem s tím, že stížnost řeší Městská policie Trutnov (viz zápis) a vraky by měly být odstraněny do 20.8.2014.
USNESENÍ č. RM/1203/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
žádost paní Jarmily Kočové o zakoupení nového venkovního posezení před restaurací na stadionu s tím, že je škoda tyto lavice
likvidovat a kupovat nové, protože zcela postačí kompletní oprava
stávajících (výměna všech dřevěných částí, očištění kovových konstrukcí, jejich případná oprava a nátěr), kterou provedou pracovníci technické čety a veřejně prospěšných prací.
USNESENÍ č. RM/1204/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost firmy POPR spol. s r.o., která bude provádět čištění koryta
řeky Úpy, o povolení sjezdu k odvozu sedimentu z řeky přes pozemek p.p.č. 130/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (těsně za mostem).
Jednalo by se o panelový sjezd do koryta (namísto plánované nakládky v Lipové ulici) s tím, že pokud dojde k poškození chodníku,
tak se firma zavazuje zajistit i uhradit opravu chodníku v plném
rozsahu tak, aby byl uveden do původního stavu.
USNESENÍ č. RM/1205/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) výpis nesplněných usnesení rady s tím, že pověřené osoby infor-
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movali přítomné o stavu nesplněného usnesení. Tyto komentáře budou zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN, k některým
usnesením byla přijata následující doplňující usnesení.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) doplnění usnesení rady č. RM/1009/65/2013 z 4.12.2013 v
tomto znění:
Vzhledem k tomu, že se stroj RICOH DX 4542 dlouhodobě nedaří
prodat za cenu dle znaleckého posudku ve výši 52.890,-Kč bez
DPH, rada pověřuje paní Martu Vlčkovou, aby zajistila zveřejnění
(web města, noviny, úřední deska, inzerční portály zdarma, oslovení vhodných subjektů apod.) nabídky výše uvedeného tiskařského
stroje s tím, že město nabízí stroj za nabídkovou cenu od případných zájemců s termínem podání nabídek do 30.9.2014.
c) doplnění usnesení rady č. RM/1042/67/2014 písm. c) ze dne
29.1.2014 v tomto znění:
Rada města požaduje, aby Ing. Hůrka do příštího jednání rady
předložil veškerou spisovou dokumentaci, vedenou v rámci stavebního řízení na stavbu na pozemcích p.p.č. 113/1 a 113/6 v k.ú.
Maršov II.
d) doplnění usnesení rady č. RM/1152/75/2014 ze dne 4.6.2014:
Rada města dává podnět stavebnímu úřadu - Ing. Hůrkovi, aby
zahájil z moci úřední řízení ohledně havarijního stavu opěrné zdi
ve Staré aleji s tím, že rada schvaluje, aby si stavební úřad zajistil zpracování odborného znaleckého posudku včetně návrhu na
konkrétní způsob řešení, a to pro účely stavebního řízení v souladu
se stavebním zákonem tak, aby případné rozhodnutí stavebního
úřadu bylo konkrétní, jednoznačné, určité a nezpochybnitelné i pro
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odvolací orgán.
USNESENÍ č. RM/1206/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
stanovisko servisního technika firmy ALUROL spol. s r.o. na rolovací
vrata na budově bývalého kina, která jsou z roku 1998. Servisní
technik konstatoval, že poškození vrat je natolik závažné, že některé prvky již jsou neopravitelné vzhledem ke stáří vrat a navrhuje
výměnu za nové. Rada se shodla, že výměna vrat je ekonomický
nesmysl, protože budova byla usnesením zastupitelstva zakonzervována. Nicméně rada si je vědoma skutečnosti, že je třeba urychleně
budovu jako celek řešit, což by mělo být prioritou příštího zastupitelstva po podzimních volbách.
USNESENÍ č. RM/1207/79/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
petici občanů města za zavedení protihlukové vyhlášky (zástupce
občanů paní Luďka Jiránková, petice obsahuje 1 list + 11 listů
s 219 podpisy), která by nařizovala v neděli a ve dnech státních
svátků zdržet se na území města veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk (viz příloha originálu
zápisu). Rada se peticí zabývala a konstatovala, že pokud má být
předložena zastupitelstvu, tak je třeba získat informace o zkušenostech z jiných měst, získat informace od právníka města, jaké jsou
možnosti, ale hlavně je třeba do takové vyhlášky zapracovat sankce
za případné porušování vyhlášky, protože nemá smysl, schvalovat
vyhlášku, která něco zakazuje, když na straně druhé nejsou stanoveny sankce vyplývající z porušování takové vyhlášky.

Výpis usnesení z 80. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 20.08.2014
USNESENÍ č. RM/1208/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou projednala
v rámci místního šetření za účasti pana Mgr. Ing. Samuela Hejzlara
(viz zápis) podmínky pro provedení přeložky, resp. řádné dokončení
cesty u čp. 10 v Maršově I s tím, že pan Hejzlar požádá stavební
úřad o stavební povolení včetně územního řízení a doloží v rámci
tohoto stavebního řízení stanoviska všech správců inženýrských sítí
a doloží řádnou projektovou dokumentaci.
USNESENÍ č. RM/1209/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu, aby vyzval pana Josefa Peška k úpravě podmínek nájemní
smlouvy na pozemek u sokolovny p.p.č. 78/3 v k.ú. Svoboda nad
Úpou (viz zápis) a podle výsledku jednání dojde k úpravě smlouvy
nebo k jejímu ukončení.
USNESENÍ č. RM/1210/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
stavebního technika p. Rajsnera, aby zajistil u revizního technika
na výtah v Domě s pečovatelskou službou odstranění nezbytných
revizních závad tak, aby výtah mohl ještě 2-3 roky fungovat, a to s
ohledem na informace k dotačnímu titulu, kdy předkládání komplexních záměrů (viz zápis) je do 10.10.2014 a tuto lhůtu nelze
časově zvládnout s ohledem na množství povinných příloh záměru.
USNESENÍ č. RM/1211/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
předloženou kompletní spisovou dokumentaci stavebního úřadu,
která se týká nepovolené přestavby kůlny u domu Pod Rýchorami čp.
7 v Maršově II (viz příloha originálu zápisu). Posledním dokumentem
v rámci spisu je Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před
dokončením a pozvání k ústnímu jednání, které mělo proběhnout 4.
června 2013. Dle sdělení Ing. Hůrky začátkem června zasáhly město povodně a místní šetření na místě tehdy neproběhlo, ani nikdy
dále v budoucnu. Na dotaz radních, jak bude tedy stavební úřad
pokračovat v nedokončeném stavebním řízení, Ing. Hůrka sděli,l že
vypracuje novou výzvu pro všechny účastníky řízení, tj. včetně města.
USNESENÍ č. RM/1212/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) písemné sdělení Min. dopravy ČR o neposkytnutí investiční dotace na obnovu místních komunikací po povodni v červnu 2013.

Žádost města byla vyhodnocena jako nedůvodná, neboť nenaplňuje
cíle uvedeného programu z důvodu nesplnění formy dotace, jelikož
dotace není určena na obnovu účelové komunikace. Důvodem nepřidělení investiční dotace je tedy to, že město má na svém území
vedeny pouze účelové komunikace, neexistuje žádné rozhodnutí silničního správního úřadu o tom, že byly tyto účelové komunikace přeřazeny do místních komunikací s přiřazením kategorie dle § 40, odst.
5 zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích v platném znění.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) tajemnici MěÚ, aby vypsala výběrové řízení se zveřejněním na
Profilu zadavatele na zpracovatele Pasportu komunikací dle § 5
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.
USNESENÍ č. RM/1213/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zřízení služebnosti stezky a cesty na části pozemku p.p.č. 129/3
v k.ú. Maršov II (dle geodetického zákresu v příloze originálu zápisu - vyznačeno hnědou barvou) ve prospěch vlastníka sousedního
pozemku p.p.č. 133/3 v k.ú. Maršov II za cenu dle znaleckého
posudku s tím, že žadatel (pan Zdeněk Tlachač) uhradí veškeré náklady spojené se zřízením výše uvedené služebnosti (tj. zpracování
geometrického plánu, zpracování znaleckého posudku a kolek za
vklad do Katastru nemovitostí)
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města, aby vstoupil do jednání s vlastníky domu čp. 149
v Maršově II za účelem uspořádání majetkoprávních vztahů s městem (umístění oplocení zahrady na pozemku města p.p.č 129/3 v
k.ú. Maršov II).
USNESENÍ č. RM/1214/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost paní Romany Řehákové o odkoupení staršího elektrického
bojleru zn. Tatramat, a to ze cenu 500,-Kč + DPH s tím, že žadatelka bude upozorněna na riziko nefunkčnosti bojleru s ohledem
na jeho stáří a po předání bojleru ji nebude umožněna reklamace
a případné vrácení peněz (bude uvedeno na daňovém dokladu).
USNESENÍ č. RM/1215/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) přidělení bytu č. 7 v Domě s pečovatelskou službou paní Anně
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Ševcové, bytem 5. května 423, Svoboda nad Úpou.
b) přidělení bytu č. 31 v Domě s pečovatelskou službou paní Evě
Goldšmídově, bytem Rýchorské sídliště, Svoboda nad Úpou, a to z
důvodu zdravotní naléhavosti.
c) že, v případě odmítnutí bytů výše jmenovanými či jednou z nich
bude postupováno podle aktuálního Pořadníku žadatelů o byt v DPS.
USNESENÍ č. RM/1216/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
podkladový materiál ohledně bytových jednotek v čp. 302 na Sluneční stráni a to v souvislosti s čerstvě zpracovanými znaleckými
posudky na ocenění bytových jednotek pro potřeby jejich prodeje
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že jej předává k projednání zastupitelstvu města, které proběhne následující den 21.8.2014.
USNESENÍ č. RM/1217/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádosti KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné
linkové osobní dopravy pro dopravce: H.F.TOUR, spol. s r.o., IČ
274 52 140 na linku: 690 800 Pec pod Sněžkou – Trutnov – Hradec Králové - Praha bez námitek.
USNESENÍ č. RM/1218/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
zastupitelstvu schválit žádost paní Aleny Horákové o prodej části
pozemku p.p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože tato část
bezprostředně navazuje na komunikaci, kam se odkládá sníh, dále

po pozemku vedou inženýrské sítě a v případě opravy či rozšíření
komunikace v budoucnu je třeba zachovat potřebný prostor.
USNESENÍ č. RM/1219/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) dopis ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“) s
informací o poskytnutí dotace na akci rekonstrukce mateřské školky s
názvem „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ ve Svobodě nad
Úpou z Operačního programu Životní prostředí. Celková výše dotace
je 90% uznatelných nákladů, tj. 1.895.518,-.Kč. Společně s dopisem
byl radě předložen registrační list akce a Rozhodnutí č. 14210953SFŽP o poskytnutí části dotace ve výši 5% ze státního rozpočtu na částku 105.306,-Kč, na zbývajících 85%, tj. ve výši 1.790.212,-Kč, bude
uzavřena smlouva po předložení dokumentů dle podmínek programu.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) tajemnici MěÚ administrací projektu při jeho realizaci v souvislosti s poskytnutou dotací dle bodu a) tohoto usnesení včetně
přístupu do elektronického prostředí BENE-FILL, prostřednictvím
kterého je třeba podat příslušné podklady k další administraci akce
dle směrnice Min. životního prostředí.
USNESENÍ č. RM/1220/80/2014
Rada města Svobody nad Úpou předává
ke schválení Zastupitelstvu města Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci OP přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013 č.
CZ.3.22/3.3.02/14.04266 na mikroprojekt s názvem „Vlastivědné
putování po Svobodě nad Úpou“.

Výpis usnesení z 23. veřejného zasedání
Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konané dne 21.08.2014
USNESENÍ č. ZM/319/23/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad
Úpou dne 21.8.2014, doplněný o body 10 - Schválení Smlouvy o
financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013 č. CZ.3.22/3.3.02/14.0426 a 11 - Zahájení procesu prodeje bytových jednotek v čp. 302 na Sluneční stráni.
USNESENÍ č. ZM/320/23/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou volí
do návrhové komise pro přípravu a sumarizaci usnesení ze zasedání paní Ing. Zuzanu Škarkovou a pana Mgr. Jiřího Slaninu.
USNESENÍ č. ZM/321/23/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad
Úpou ze dne 11.6.2014 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/322/23/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 11.6.2014 do
20.8.2014 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/323/23/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) doplnění usnesení zastupitelstva č. ZM/312/22/2014 písm. e)
ze dne 11.6.2014, a to tak, že prodej nemovitosti (tj. bytové jednotky č. 5100008 včetně podílu ve výši 559/7189 na společných
částech domu a pozemcích st.p.č. 135, p.p.č. 147/1, 147/2 a
147/3, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou v bytovém domě čp. 510
na ulici 5. května, dále jen „předmětná nemovitost“) se schvaluje
manželům panu Radku Krýzovi, bytem Terronská 961/67, Praha 6
a paní Martině Krýzové, bytem Panská 894/4, Praha 1 (dále jen
„kupující“) a dále se usnesení doplňuje o schválení zřízení zástavního práva k předmětné nemovitosti ve prospěch společnosti, která
poskytne úvěr či hypotéku výše uvedeným kupujícím (nebo jednomu z nich) na financování nákupu předmětné nemovitosti.
b) doplnění usnesení zastupitelstva č. ZM/312/22/2014 písm. g) ze
dne 11.6.2014 o zřízení zástavního práva k prodávané nemovitosti
(tj. bytové jednotky č. 5100009 včetně podílu ve výši 521/7189 na

společných částech domu a pozemcích st.p.č. 135, p.p.č. 147/1,
147/2 a 147/3, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou, v bytovém domě
čp. 510 na ulici 5. května, dále jen „předmětná nemovitost“) ve
prospěch společnosti, která poskytne úvěr či hypotéku kupujícímu
(tj. panu Martinu Šestákovi, bytem 5. května 510, Svoboda nad
Úpou) na financování nákupu předmětné nemovitosti.
USNESENÍ č. ZM/324/23/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej bytové jednotky č. 5100005 včetně podílu ve výši
1131/7189 na společných částech domu a pozemcích st.p.č. 135,
p.p.č. 147/1, 147/2 a 147/3, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou, v
bytovém domě čp. 510 na ulici 5. května (dále jen „předmětná nemovitost“) paní Silvii Sáblové, bytem Rýchorské sídliště 112, Svoboda nad Úpou (dále jen „kupující“) včetně zřízení zástavního práva
k předmětné nemovitosti ve prospěch společnosti, která poskytne
úvěr či hypotéku výše uvedenému kupujícímu na financování nákupu předmětné nemovitosti.
b) prodej bytové jednotky č. 5100005 dle bodu a) tohoto usnesení
za cenu obvyklou ve výši 890.000,-Kč dle znaleckého posudku.
c) lhůtu pro uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky dle
bodu a) za cenu dle bodu b) tohoto usnesení do 31.10.2014.
USNESENÍ č. ZM/325/23/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
d) poskytnutí finančního příspěvku na sociální služby a aktivity pro
rok 2014 organizaci Oblastní charita Červený Kostelec, středisko
Domov sv. Josefa Žireč, IČ 48623814 na částečnou úhradu provozních nákladů Domova sv. Josefa v Žirči, a to z důvodu absence
občana ze Svobody nad Úpou.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) poskytnutí finančního příspěvku na sociální služby a aktivity pro
rok 2014 organizaci Svaz postižených civilizačními chorobami v
ČR – ZO Svoboda nad Úpou, IČ 71221913 ve výši 2.000,-Kč na
úhradu nákladů za dopravu na výlety.
b) poskytnutí finančního příspěvku na sociální služby a aktivity
pro rok 2014 organizaci Sportovní klub Akáda Janské Lázně, IČ
64202054 ve výši 8.000,-Kč na úhradu materiálního vybavení
(lyže SL + GS) a na předsezónní přípravu pro člena Pavla Dvořáka.
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c) poskytnutí finančního příspěvku na sociální služby a aktivity pro
rok 2014 organizaci Oblastní charita Červený Kostelec, středisko
Hospic Anežky České, IČ 48623814 ve výši 20.000,-Kč na částečnou úhradu provozních nákladů Hospice Anežky České v Červeném Kostelci.
e) poskytnutí finančního příspěvku na sportovní a kulturní aktivity
pro rok 2014 souboru bez právní subjektivity s názvem Divadlo
S.N.Ú., Svoboda nad Úpou pod vedením Pavly Tůmové ve výši
10.000,-Kč na výdaje dle žádosti.
f) poskytnutí finančního příspěvku na sportovní a kulturní aktivity pro
rok 2014 kroužku bez právní subjektivity s názvem Orientální tance
„skupina Sultánky“ pod vedením Iryny Viničuk ve výši 10.000,-Kč
na výdaje dle žádosti.
g) poskytnutí finančního příspěvku na sportovní a kulturní aktivity pro rok 2014 organizaci Sportovní klub MFC Svoboda, IČ
68247885 ve výši 50.000,-Kč na výdaje dle žádosti.
h) poskytnutí finančního příspěvku na sportovní a kulturní aktivity
pro rok 2014 organizaci Jezdecký oddíl T.J. Krakonoš Trutnov se
sídlem ve Svobodě nad Úpou, IČ 47463384 ve výši 15.000,-Kč
na výdaje dle žádosti.
i) poskytnutí finančního příspěvku na sportovní a kulturní aktivity pro
rok 2014 kroužku florbalu bez právní subjektivity pod vedením Mgr.
Zdeňka Rolence ve výši 10.000,-Kč na výdaje dle žádosti.
j) poskytnutí finančního příspěvku na sportovní a kulturní aktivity pro
rok 2014 organizaci ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO HORNÍ MARŠOV, IČ 13586181 ve výši 20.000,-Kč na výdaje dle žádosti.
k) poskytnutí finančního příspěvku na sportovní a kulturní aktivity pro rok 2014 organizaci SOFTBALL-BASEBALL SVOBODA, IČ
60150807 ve výši 10.000,-Kč na výdaje dle žádosti.
l) poskytnutí finančního příspěvku na sportovní a kulturní aktivity
pro rok 2014 organizaci Sportovní klub Janské Lázně (lyžařskému
oddílu), IČ 64201333 ve výši 25.000,-Kč na výdaje dle žádosti.
USNESENÍ č. ZM/326/23/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 3/2014 (viz příloha originálu zápisu) s doplněním o dvě položky ve výdajích, a to:
- 21.000,-Kč na nákup úchytů pro horolezeckou stěnu, které nebyly součástí nabídky dodavatele a nebyly ani součástí zadávacích
podmínek,
- 11.000,-Kč na nákup ochranné sítě 7m x 25 m, o síle 4 mm mezi
hřiště na stadionu a sportovní halu s tím, že sloupy budou použity
z vyřazených sloupů VO a instalaci provede město vlastními silami.
Objem celkových příjmů činí 3.013.079,-Kč, objem celkových výdajů po úpravě činí 2.930.079,- Kč a financování rozdílu po úpravě činí mínus 147.000,- Kč.
USNESENÍ č. ZM/327/23/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013 č.
CZ.3.22/3.3.02/14.0426 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/328/23/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 302/1 v bytovém
domě čp. 302 na Sluneční stráni ve Svobodě nad Úpou včetně podílu
o velikosti 6830/39928 na společných částech domu, na pozemcích
st.p.č. 500 a p.p.č. 526/1, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou, na příslušenství a na venkovních úpravách spočívajících ve zpevněných asfaltových plochách, opěrné zdi, septiku, kanalizační přípojky, parovodní
přípojky, elektropřípojky a dešťové kanalizace s tím, že minimální nabídková cena musí činit celkem 524.677,-Kč, která se skládá z ceny
obvyklé dle znaleckého posudku ve výši 516.000,-Kč, úhrady nákladů
za zpracování znaleckého posudku ve výši 6.000,-Kč, poměrné úhrady
nákladů ve výši podílu za zpracování geometrického zaměření GP č.
694-242/2014 ve výši 1.677,-Kč a úhrady za kolek v hodnotě 1.000,Kč za vklad do Katastru nemovitostí s předkupním právem pro stávajícího nájemce do 30.9.2014 dle § 1187 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
b) zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 302/2 v bytovém
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domě čp. 302 na Sluneční stráni ve Svobodě nad Úpou včetně podílu
o velikosti 6923/39928 na společných částech domu, na pozemcích
st.p.č. 500 a p.p.č. 526/1, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou, na příslušenství a na venkovních úpravách spočívajících ve zpevněných asfaltových plochách, opěrné zdi, septiku, kanalizační přípojky, parovodní
přípojky, elektropřípojky a dešťové kanalizace s tím, že minimální nabídková cena musí činit celkem 526.699,-Kč, která se skládá z ceny
obvyklé dle znaleckého posudku ve výši 518.000,-Kč, úhrady nákladů
za zpracování znaleckého posudku ve výši 6.000,-Kč, poměrné úhrady
nákladů ve výši podílu za zpracování geometrického zaměření GP č.
694-242/2014 ve výši 1.699,-Kč a úhrady za kolek v hodnotě 1.000,Kč za vklad do Katastru nemovitostí s předkupním právem pro stávajícího nájemce dle § 1187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
c) zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 302/3 v bytovém
domě čp. 302 na Sluneční stráni ve Svobodě nad Úpou včetně podílu
o velikosti 6772/39928 na společných částech domu, na pozemcích
st.p.č. 500 a p.p.č. 526/1, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou, na příslušenství a na venkovních úpravách spočívajících ve zpevněných asfaltových plochách, opěrné zdi, septiku, kanalizační přípojky, parovodní
přípojky, elektropřípojky a dešťové kanalizace s tím, že minimální nabídková cena musí činit celkem 524.662,-Kč, která se skládá z ceny
obvyklé dle znaleckého posudku ve výši 516.000,-Kč, úhrady nákladů
za zpracování znaleckého posudku ve výši 6.000,-Kč, poměrné úhrady
nákladů ve výši podílu za zpracování geometrického zaměření GP č.
694-242/2014 ve výši 1.662,-Kč a úhrady za kolek v hodnotě 1.000,Kč za vklad do Katastru nemovitostí s předkupním právem pro stávajícího nájemce dle § 1187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
d) zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 302/4 v bytovém
domě čp. 302 na Sluneční stráni ve Svobodě nad Úpou včetně podílu
o velikosti 6729/39928 na společných částech domu, na pozemcích
st.p.č. 500 a p.p.č. 526/1, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou, na příslušenství a na venkovních úpravách spočívajících ve zpevněných asfaltových plochách, opěrné zdi, septiku, kanalizační přípojky, parovodní
přípojky, elektropřípojky a dešťové kanalizace s tím, že minimální nabídková cena musí činit celkem 524.652,-Kč, která se skládá z ceny
obvyklé dle znaleckého posudku ve výši 516.000,-Kč, úhrady nákladů
za zpracování znaleckého posudku ve výši 6.000,-Kč, poměrné úhrady
nákladů ve výši podílu za zpracování geometrického zaměření GP č.
694-242/2014 ve výši 1.652,-Kč a úhrady za kolek v hodnotě 1.000,Kč za vklad do Katastru nemovitostí s předkupním právem pro stávajícího nájemce dle § 1187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
e) zveřejnění záměru prodeje od 1.9.2014 bytové jednotky č. 302/5 v
bytovém domě čp. 302 na Sluneční stráni ve Svobodě nad Úpou včetně podílu o velikosti 6318/39928 na společných částech domu, na
pozemcích st.p.č. 500 a p.p.č. 526/1, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou,
na příslušenství a na venkovních úpravách spočívajících ve zpevněných
asfaltových plochách, opěrné zdi, septiku, kanalizační přípojky, parovodní přípojky, elektropřípojky a dešťové kanalizace s tím, že minimální
nabídková cena musí činit celkem 490.551,-Kč, která se skládá z ceny
obvyklé dle znaleckého posudku ve výši 482.000,-Kč, úhrady nákladů
za zpracování znaleckého posudku ve výši 6.000,-Kč, poměrné úhrady
nákladů ve výši podílu za zpracování geometrického zaměření GP č.
694-242/2014 ve výši 1.551,-Kč a úhrady za kolek v hodnotě 1.000,Kč za vklad do Katastru nemovitostí, a to formou obálkové metody se
lhůtou pro podání nabídek do 31.10.2014.
f) zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 302/6 v bytovém domě
čp. 302 na Sluneční stráni ve Svobodě nad Úpou včetně podílu o velikosti 6356/39928 na společných částech domu, na pozemcích st.p.č.
500 a p.p.č. 526/1, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou, na příslušenství a
na venkovních úpravách spočívajících ve zpevněných asfaltových plochách, opěrné zdi, septiku, kanalizační přípojky, parovodní přípojky,
elektropřípojky a dešťové kanalizace s tím, že minimální nabídková
cena musí činit celkem 481.560,-Kč, která se skládá z ceny obvyklé dle znaleckého posudku ve výši 473.000,-Kč, úhrady nákladů za
zpracování znaleckého posudku ve výši 6.000,-Kč, poměrné úhrady
nákladů ve výši podílu za zpracování geometrického zaměření GP č.
694-242/2014 ve výši 1.560,-Kč a úhrady za kolek v hodnotě 1.000,Kč za vklad do Katastru nemovitostí s předkupním právem pro stávajícího nájemce do 30.9.2014 dle § 1187 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
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prodej nemovitosti města

Město Svoboda nad Úpou

Záměr Města Svoboda nad Úpou č. 9/2014 – byty
na prodej nemovitosti z majetku města schválený

na 23. veřejném zasedání Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou
dne 21. srpna 2014
USNESENÍ č. ZM/328/23/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
e)
zveřejnění záměru prodeje od 1.9.2014 bytové jednotky č. 302/5 v bytovém domě čp.
302 na Sluneční stráni ve Svobodě nad Úpou včetně podílu o velikosti 6318/39928 na
společných částech domu, na pozemcích st.p.č. 500 a p.p.č. 526/1, oba v k.ú. Svoboda
nad Úpou, na příslušenství a na venkovních úpravách spočívajících ve zpevněných
asfaltových plochách, opěrné zdi, septiku, kanalizační přípojky, parovodní přípojky,
elektropřípojky a dešťové kanalizace s tím, že minimální nabídková cena musí činit
celkem 490.551,-Kč, která se skládá z ceny obvyklé dle znaleckého posudku ve výši
482.000,-Kč, úhrady nákladů za zpracování znaleckého posudku ve výši 6.000,-Kč,
poměrné úhrady nákladů ve výši podílu za zpracování geometrického zaměření GP č.
694-242/2014 ve výši 1.551,-Kč a úhrady za kolek v hodnotě 1.000,-Kč za vklad do
Katastru nemovitostí, a to formou obálkové metody se lhůtou pro podání nabídek do
31.10.2014.
Jedná se o byt 3+1 o výměře 60 m2 včetně spoluvlastnického podílu, který zahrnuje i
okolní pozemek s parkovací plochou a zelení a dalšího příslušenství – viz záměr výše.
Nabídku zašlete poštou nebo doručte osobně nejpozději do 31.10.2014 do 11,00 hodin na
adresu Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, náměstí Svornosti 474, 542 24 Svoboda
nad Úpou.
Obálka s nabídkou musí být pevně zalepená, opatřená jménem a příjmením, včetně
adresy zájemce. Dále na obálku napište text „NEOTEVÍRAT, NABÍDKA – BYT 302/5“.
Více informací včetně domluvy na prohlídku bytu u tajemnice MěÚ – Ing. Ivana
Balcarová, tel. 499 871 197, mobil 731 479 260, email: iva.balcarova@musvoboda.cz
Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ
Záznam o zveřejnění záměru na úřední desce MěÚ, včetně elektronické:
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OCHOTNÍCI Z DIVADLA S.N.Ú.

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA HISTORICKOU VESELOHRU

V pátek 19. Září 2014
o 7 hodině večerní do sokolovny ve Svobodě nad Úpou
Vstupné dobrovolné
TVORBA: Pavla Tůmová, Zina Rutarová, Iveta Stránská, Izabela Hrnčířová
HOSTÉ: Tanečnice ze skupiny historického šermu Bohemi ex Terra Leonis
HRAJÍ:
Lucie Berchová
Jan Bříza
Věra Fingerhutová
Andrea Francová
Anna Francová
Sabina Hrnčířová
Veronika Kaňková
Richard Kocík
Stanislav Kopiš
Veronika Nezvalová
Marie Scibiorová
Hana Stránská
Jana Trejbalová

Sponzoři:
Józef Scibior, manželé Svobodovi (majitelé sokolovny), Město Svoboda nad Úpou

Den železnice

2014

DEN ŽELEZNICE
V TRUTNOVĚ
14. září 2014
Oslavte s námi svátek železničářů přímo v Lokomotivním depu
Trutnov! Z Hradce Králové se tam můžete vypravit zvláštním vlakem
v čele s parní lokomotivou „Bulík“ a spojit návštěvu depa i s trutnovskými
oslavami Dnů evropského dědictví.
Co nás čeká

V rámci Dne železnice
▶
výstavy vozidel ČD a speciálních vozidel SŽDC
▶
jízdy malou lokomotivou v obvodu depa
▶
modelová kolejiště
▶
výstava stavebnic společnosti Merkur
a výrobků Parní stroje Jakoubek
▶
promítání filmů, dětský koutek, prodej
upomínkových předmětů
▶
hudební vystoupení a bohaté občerstvení
V rámci Dnů evropského dědictví
▶
Muzeum Podkrkonoší s aktuálními výstavami
„Vlajka vzhůru letí – z historie trampingu
na Trutnovsku“ a „Keltové v Čechách“
▶
podzemní chodba v městském parku
▶
památník generála Gablenze s vyhlídkou
▶
dělostřelecká tvrz Stachelberk z roku 1938
a další zajímavosti
▶
od 12 do 16 hod. každou hodinu turistický
vláček z Krakonošova náměstí k památníku
generála Gablenze a zpět

Podrobné informace o programu najdete na
www.denzeleznice.cz a www.uffo.cz

www.denzeleznice.cz

Vždy o něco lepší cesta

Den železnice

2014

Využijte možnost svézt se zvláštními parními vlaky
nejen na oslavy Dne železnice, ale také na zajímavé výlety
a aktuálně pořádané akce v Podkrkonoší a Podorlicku!
Jízdní řád 14. 9.

Hradec Králové–Meziměstí–Trutnov–Vrchlabí–Svoboda n. Ú.
zvl. Sp zvl. Sp zvl. Os zvl. Os
Skaláček

Trpáček

Vrchlabáček

Socdemáček









13. 9. 2014

zvl. Os zvl. Os zvl. Sp
Vrchlabáček

Socdemáček

Dráček







6:10

Hradec Králové hl. n.

20:22

6:26

Smiřice

20:12

6:42

Jaroměř

19:58

7:00

Česká Skalice

19:37
příj.
19:12

Starkoč

19:05



7:11

Červený Kostelec

18:48



Malé Svatoňovice

18:33

7:40
příj. 7:17

Václavice



8:18
příj. 7:48

Náchod



8:34

Hronov



8:46

Police n. M.



9:03

Teplice n. M.



Meziměstí



Teplice n. M.



10:46

Adršpach



11:11

Radvanice



9:13

9:50
10:28
příj. 10:02

11:33

Trutnov hl. n.

15:30

17:38

13:17

13:00



Pilníkov

15:19



13:33



Hostinné město

15:03



13:48



Kunčice n. K.

14:48





Vrchlabí

14:30

13:54

16:20

18:10



16:26

Trutnov-Zelená Louka

17:34

16:32

Trutnov-Staré Město

17:28

16:38

Kalná Voda

17:22

16:44

Mladé Buky

17:16

16:48

Svoboda n. Ú.

17:10

Zvláštní vlaky jedou pouze v neděli 14. září 2014

Předprodej jízdenek bude zahájen 20. 8. 2014 ve všech pokladnách ČD v Královéhradeckém kraji.
Akce je finančně podpořena Královéhradeckým krajem a městem Trutnov.
Partneři:

ČSSD Trutnov

www.denzeleznice.cz

Vždy o něco lepší cesta
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galerie v rýchorce

V Rýchorce otevřena Galerie
Turistické informační centrum otevřelo v prostorách
Rýchorky galerii malířů východních Krkonoš. V současné
době zde uvidíte pozitivní obrázky paní Aleny Táslerové a
obrazy Štefana Búše. Své obrázky připravuje Petr Toman.
Galerie je součástí projektu Rýchorky, která se modernizuje
a je plně otevřena návštěvníkům Krkonoš a svobodským
občanům

Rýchorka nabízí:
• Výstavu Pohádkové Krkonoše „Do Krakonošova“
• Prodej Originálních krkonošských produktů
• Hernu pro děti s přebalovacím pultem a toaletou
• Galerii malířů a fotografů východních Krkonoš
Výstava Pohádkové Krkonoše se rozšířila o podzemní
prostory, kde se nastěhovali skřítkové z Černého dolu.
Podzemí střeží Strážce podzemí, který je bratranec čertů
z dolu pod Sněžkou. Hodné děti se bát ale nemusí, uvidí zde skřítky v plné práci.

Herna pro děti se nachází na velkém prostoru. Je jako služba
turistům zdarma. Zdarma jsou také informace, pro které si
chodí až 80% návštěvníků informačního střediska.
Projekt je určený pro návštěvníky Krkonoš a je z větší části
neziskový. Zatím je financován pouze z vlastních zdrojů. Snad
se to časem změní. Líbí se. V návštěvní knize dávají lidé svoji
spokojenost najevo.
Informační středisko vytvořilo pro propagaci Svobody nad
Úpou turistickou známku města, turistickou vizitku města, turistický odznak, sběratelské mince,
turistické magnety, hrníčky, zvonky, pexeso, všechno s logem našeho města. Pokud budete chtít poslat
něco zajímavého o Svobodě nad Úpou svým známým, tak zde to naleznete.

Zdraví Vás
Kolektiv informačního střediska ve Svobodě nad Úpou

Střípky z dějin: Ke strojům a do lavic!
Ke strojům a do lavic!

18

Antonín Tichý

S nástupem měsíce září končíval bezstarostný čas
prázdnin a dlouhé letní dovolené, kdy v novinách, stejně
jako dnes v televizi, vládla okurková sezóna. Čas žňových brigád a sběru hojných darů lesa v podobě voňavých jahod, sladkých malin, šťavnatých borůvek a při
dobré vůli Krakonoše i rozličných hub a houbiček. Čas,
kdy se národ odpočatý vracel na svá pracovní místa v
továrnách, úřadech, obchodech a školách. Ani tento
letitý pořádek už neplatí, tak jako kdysi neplatil na ven-

kově, kde byla práce celoročně „od vidím do nevidím“.
Svoboda nad Úpou svou velikostí a sousedskými vztahy
odjakživa spíš vesnice než město, i když opravdových
sedláků tu nebylo nikdy moc, bývala obklopena nudličkami políček a travních zahrad rozsetými po stráních,
které postupně pohltila výstavba nebo les. Připomeňme
si doby z hlediska historie jen nedávno minulé několika
nostalgickými obrázky, z nichž většina je starší jen něco
málo přes půl století.

Na dobové pohlednici ze začátku 20. století je svah
Kravího vrchu zemědělsky obdělávaný až po hřeben.
Dnes je Sluneční stráň částečně zastavěná individuální
výstavbou a z větší části zarostlá lesem. Oves se ještě
ve válce sklízel i na odvrácené straně Kravího vrchu
poblíž kapličky u cesty na Rýchory, jak je vidět na fo-

tografii z archivu Veselého výletu. Další dva žánrové
snímky z okolí Svobody nad Úpou pořídil začátkem
40. let minulého století místní fotograf Josef Jeschke a
k otištění laskavě zapůjčil pan Petr Kvaček. Je na nich
neznámý svobodský hospodář při sekání horského
ovsa kosou s hrabicí a následném vázání do snopů.

Nejen prací živ je člověk. Rekreační vyžití nabízel v
parném létě od roku 1932 areál přírodního koupaliště
v nedalekých Sejfech s pohostinnou hospůdkou původního majitele Josefa Siegela hned vedle bazénu se
stále přitékající velmi osvěžující vodou. Chodívaly tam
přes kopec početné houfy návštěvníků. Po delší odml-

ce je zrestaurovaný Retropark Sejfy opět v provozu a
stále má své ctitele. I když hlava na hlavě, jak zastihl
koupaliště krátce po zahájení provozu fotograf Bönisch z Mladých Buků, už se asi sejde málokdy. Skupinku
Svoboďáků na oblíbeném místečku u lesa zvěčnil Stanislav Ondráček před 55 lety.
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Muchomůrka, kde je dnes atraktivní „Krakonošovo“, lákala k vycházkám vždycky. Pomineme – li
ovšem dávnou minulost, kdy zde místo nápaditého vyhlídkového altánu stála šibenice. K pikniku v

trávě se tu po roce 1950 rozložila rodina truhláře
Mervarta a drogisty Háka, aniž možná tušili, co
slovo piknik znamená.

Prázdniny jsou především svátky dětí. Na dalším
snímku z fotoateliéru Josefa Jeschke je možná poslední dětsky bezstarostné, i když válečné léto ně-

mecky mluvících svobodských rodáků prožité v jejich domovině.

Pokud má někdo z čtenářů pocit, že příliš „vykrádám“ vlastní rodinný archiv, nehledejte v tom žádný exhibicionismus. Je to jen z nouze ctnost. Jen málo spoluobčanů je totiž ochotno poskytnout jakýkoliv doklad
byť i z nedávné historie Svobody nad Úpou k opublikování.

Rudolfovy slavnosti
ve Svobodě nad Úpou 20. září 2014

Program - hlavní pódium

XI. ročník

10:00 hod. Gnomus – dobová hudba
10:30 hod. Šermíři Okořská Garda – fechtýři
11:00 hod. Kaira Sabah – tanec se závojem, tanec s živým hadem
11:15 hod Chůdadlo – Fangle – komediální akrobatické vystoupení
11:30 hod. Gnomus – dobová hudba
12:00 hod. Vystoupení ZŠ Svoboda nad Úpou
13:00 hod. Příjezd Rudolfa II. (historický průvod)
13:45 hod. Skupina New Element
15:00 hod. Creedence Revival
16:15 hod. Bavič Václav Faltus & iluzionista Aleš Krejčí
18:00 hod. Zpěvák Bohuš Matuš, poté autogramiáda
19:30 hod. Skupina New Age of Smokie
21:00 hod. Kapela Koneckonců
22:00 hod. Ohnivá show kejklířů Chůdadla – Fire Hits, Vystoupení fakíra Špíny
22:30 hod. Kapela Koneckonců
0:30 hod. Ukončení programu

Program v centru města na náměstí

10:00 hod. po celý den – Dobová tržnice s řemesly, výstava motorek – veteránů
13:00 – 14:00 hod. Chůdadlo – obří postavy na koních, pouliční divadlo
17:00 – 17:45 hod. Chůdadlo – Drak, Jiří a věž, obří loutky, pouliční divadlo

Program ve středověkém ležení pod parkovištěm
10:30 hod. po celý den – střelba z kuší, vrhací zbraně, jízda na koních
– všem zdarma

Program na parkovišti

14:00 hod. Agentúra Mág – dobová magická čísla, malování na obličej,
balónková show
15:00 hod. Kaira Sabah – tanec s křídly, tanec s živým hadem
15:15 hod. Žongléřská dílna, výuka žonglování
16:15 hod. Kaira Sabah – Španělsko – cikánský tanec
s vějířem
16:30 hod. Šermíři Okořská Garda – cesta do Vallhally
(Vikingové )
17:00 hod. Kat Špína – katovna, ukázky mučicích nástrojů
17:40 hod. Gnomus – dobová hudba
18:10 hod. Agentúra Mág – dobová magická čísla malování na
obličej, balonková show

