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Vážení spoluobčané,
již v červencovém úvodníku jsem sliboval, že během
prázdnin „rozkopeme“ půlku města. Ač nerad, musím
konstatovat, že slib je splněn. Současně totiž probíhají
hned tři akce. Tou první a jedinou investiční akcí města je
rekonstrukce chodníků spojená s celkovou výměnou prvků veřejného osvětlení, včetně sloupů a kabeláže. Aby
byl zachován bezpečný pěší provoz, snažíme se vyčlenit
pro chůzi vždy chodník alespoň na jedné straně silnice.
Nyní je možno využívat chodník na levé straně komunikace směrem na Pec pod Sněžkou. Na protější straně
v úseku od budovy společnosti KVK Parabit ve Svobodě až po sjezd k budově bývalého zdravotního střediska
v Maršově I probíhají rekonstrukční práce, které budou
koncem srpna završeny pokládkou živičného povrchu.
Následně bude doasfaltován úsek okolo budovy firmy
Krkonošské obálky. Další úseky, tj. chodníky v Maršově I
a II, budou následovat v měsících září a říjen. Završením
celého snažení bude osazení nových sloupů veřejného
osvětlení s výkonnými a úspornými LED svítidly. Soustava
veřejného osvětlení je navržena tak, aby bylo v budoucnu
možno ji centrálně regulovat či vypínat z jednoho místa.
Druhou akcí, tentokrát realizovanou společností VaK
Trutnov a.s., je odkanalizování zbývajících lokalit našeho města. V tuto chvíli jsou hotovy práce v Lipové ulici,
probíhá odkanalizování ulice Spojovací. V přípravě jsou
ostatní lokality, tj. Maršovská, u Trojánků, Kostelní a za
DPS. Zde se harmonogram prací nejspíš o trochu posune, dokončení předpokládáme nejspíš na přelom října
a listopadu.
Třetí plánovaná akce pochází také z dílny VaK a.s., je jí
oprava vodovodu na Rýchorském sídlišti. Zde by měly
být práce dokončeny v půli srpna.
Abych ale nepsal jen o rozkopaných chodnících, již nyní
bych vás všechny rád pozval na patnáctý ročník Rudolfových slavností, který se uskuteční tradičně třetí sobotu
v září, tedy 15.9.2018. Program slavností naleznete na
zadní straně novin, je jako vždy bohatý, myslím, že se
máme opět na co těšit.

chodník Krkonošské obálky

chodníky květinářství

kanalizace Lipová ulice

kanalizace Spojovací ulice

Přeji příjemný zbytek prázdnin.


Ing. Jiří Špetla - Starosta města

oprava vodovodu Rýchorské sídliště
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea dámy Věra Stodůlková, Terezia Dubská, Marie Ježkováa pánové Jaroslav Mačí, Václav Morávek, Fernand Smolík a Zdeněk
Balcar. 
Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.

Dovolená v knihovně
Městská knihovna bude v době letních prázdnin dva týdny v srpnu od 13. 8. 2018 do 24. 8. 2018, a to z důvodu čerpání dovolené paní knihovnice.

Informační servis obce MOBISYS
v mobilním telefonu!
Registrace ZDARMA!
Město Svoboda Nad Úpou oznamuje občanům zprovoznění moderního informačního systému MOBISYS.
Informace o dění v obci jsou nyní každému k dispozici
formou zpráv do mobilních telefonů. Více informací na
www.musvoboda.cz , případně na www.mobisys.cz.
Registrace – klasický mobilní telefon
Registrace probíhá formou SMS zprávy. Zašlete kód
REG SVOBODANUPOBZ pro odběr informačního kanálu Obecního zpravodajství na telefonní číslo 777 080
880.
Registrace – chytrý mobilní telefon
Registrace probíhá skrze mobilní aplikaci MojeObec,
která je volně ke stažení vobchodě GooglePlay a AppStore. Aplikaci také můžete stáhnout pomocí přiloženého
QR kódu.

MOBISYS – naléhavá výzva
policie a jak se osvědčily
infokanály radnicE
Ve čtvrtek 19. 7. 2018 v podvečer požádalo obvodní oddělení svobodské Policie ČR o pomoc radnici, kdy Policie ČR naléhavě žádala občany o pomoc při pátrání po
pohřešované osobě ze Svobody nad Úpou, a to všemi
možnými dostupnými prostředky.
A protože město provozuje kromě webových stránek
a Facebooku také informační servis MOBISYS, tak byly
neprodleně kolem šesté hodiny v podvečer rozeslány
informační zprávy společně s fotografií pohřešovaného
a informace byly také zveřejněny na Facebooku a webových stránkách města. Zároveň tajemnice obvolala kolegy tajemníky z okolních obcí s žádostí o urychlené zveřejnění naléhavé žádosti Policie ČR. Systém MOBISYS
používají také v Janských Lázních. Všechny informační
kanály zafungovaly na výbornou !!!, lidé se ozývali přímo Policii ČR a pohřešovaného se podařilo kolem desáté
hodiny večer téhož dne najít v lese a byl v pořádku.
Touto cestou tedy děkujeme jménem města i Policie ČR
všem, kteří se nějakým způsobem zapojili do pátrání po
pohřešované osobě a pomohli při pátrání. Znovu připomínáme, že informační kanál MOBISYS má smysl !!!
a stojí za to si jej aktivovat ve svých mobilních telefonech.
Aplikace je ZDARMA, nic vás to nestojí a někdy opravdu
pomůže, jako právě nyní pomohla i zachránit život.
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vuje Mgr. Petr Schön ve druhém patře radnice na hospodářsko správním odboru (nebo známěji „na stavebním“).
2) Správu hrobových míst má od května na starosti
paní Ing. Jitka Putalová, rovněž „na stavebním“.
3) Správu veškerých nájemních smluv (tj. nájmy pozemků, umístění reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení, nájem restaurace na stadionu, nájem bytů)
má od května na starosti rovněž paní Ing. Jitka Putalová
„na stavebním“.
4) Podatelnu a výpravnu od srpna bude obsluhovat
paní Jana Straková („u okénka“ v prvním patře tam, kde
je matrika, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování
podpisů a listin, hlavní pokladna).
5) Vystavování faktur, objednávek, evidenci přijatých faktur, provádění kontrolu provozních hodin ve
sportovní hale bude mít od srpna na starosti paní Marta
Vlčková, která kromě mzdové agendy pro město a Dům
s pečovatelskou službou a evidence majetku města zároveň zastupuje nejen za sociální pracovnici, ale bude
vykonávat také pomoc při výkonu opatrovnické činnosti.
Zastupuje také za paní Janu Strakovou (v případě její nepřítomnosti) v plném rozsahu.

Rudolfovy slavnosti a tradiční
divadelní představení

Organizační změny na radnici
O prázdninách byly dokončeny organizační změny
na radnici, které začaly již začátkem roku v souvislosti
s převzetím stavebního úřadu pro obec Malá Úpa. Tehdy
rada přistoupila na návrh tajemnice a schválila zřízení
nového pracovního místa na hospodářsko – správním
odboru a po výběrovém řízení na obsazení tohoto místa
byla na toto místo přijata paní Ing. Jitka Putalová. Poté
začalo postupně docházet k organizačním změnám,
v rámci kterých, některé agendy vykonávají jiní úředníci,
než byli občané zvyklí.
Ve vztahu k občanům a službám, které zajišťujeme, zde
uvedeme pouze změny, které se tedy dotýkají veřejnosti
nejčastěji:
1) Veškeré místní poplatky (tj. lidově „za popelnice“ či
odpad, za psa, z ubytovací kapacity, rekreační poplatek,
za zábor veřejného prostranství) od letošního roku spra-

Jako každý rok i letos se budou konat již 15. Rudolfovy
slavnosti, a to tradičně třetí sobotu v září 15. 9. 2018.
Program slavností najdete dále v novinách.
A také již pošesté se v předvečer Rudolfových slavností, tedy v pátek 14. 9. 2018 od 19 hodin v sokolovně,
můžete těšit na nově nastudovanou premiéru divadelní
autorské komedie s názvem Poslední kulich z dílny svobodského Divadla S.N.Ú. pod vedením Pavly Tůmové.
Plakát rovněž najdete dále v novinách.
Nenechte si tedy ujít
tento zářijový víkend
plný kulturních zážitků a přijďte pobejt
do Svobody nad
Úpou !!!!

zprávy z města a z radnice
Svobodský candrbál
S potěšením informujeme o tom, že po dvou letech, kdy
se nekonal svobodský ples (poslední ples se konal 12.
2. 2016) se přece jen našla skupina lidí, která si vzala
na svá bedra organizaci této náročné kulturní akce pod
hlavičkou města. Tou skupinou jsou ochotníci z Divadla
S.N.Ú. a členky kulturního týmu a patří jim hluboká poklona, protože uspořádat ples či candrbál není věc lehká a věřte mi, že vím o čem píši po letech organizování
svobodského plesu. Takže milí občané, Svobodský candrbál se uskuteční ke 100. výročí republiky 10. 11. 2018
a v sokolovně!!!! Více zatím neprozradíme, ale určitě se
těšte na zářijové vydání novin Svoboda forum.

Svoboda forum
V minulém vydání jsme vás infomovali o tom, že Městský
úřad zajistil zpracování všech vydání Svoboda fórum od
roku 2010 do knižní vazby. Během července jsme zkompletovali další, starší ročníky, a to jen díky tomu, že v našem městě máme pana Antonína Tichého. Tonda je nejen
historikem amatérem, jak o sobě skromně říká, ale také
sběratelem všeho možného, co se Svobody a Krkonoš
týká, a tudíž má ve svých sbírkách i všechna vydání novin
Svoboda forum. A tak jsme během července na radnici
ve volných chvilkách kompletovali a kopírovali a nyní se
už v knihařství pana Jedličky ve Dvoře Královévážou další vazby – ročníky 1996 – 2009.
Nyní nám chybí už jen roky 1990 – 1995, i ty pan Tichý
má a rád nám je prý zapůjčí k ofocení, ale musíme opět
najít volnou chvilku, protože na začátku 90. let noviny
vycházely díky panu Ondráčkovi opravdu každý týden
a tak jsou tyto ročníky poměrně obsáhlé. Jen pro zajímavost toto vydání novin je v pořadí již osmsetdvacáté !!! –
viz úvodní strana pod titulem. Pokud vydržíme u vydávání
novin v měsíčním intervalu i nadále a pevně doufám, že
ano, tak na tisícovku se můžeme těšit přesně za patnáct
let, tedy v roce 2033, pokud dobře počítám 😊.

zprávy z města a z radnice
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Komunální volby 2018

Úpou se dozvíte v příštím vydání novin Svoboda forum. Během srpna bude probíhat registrace kandidátV letošním roce proběhnou ve dnech 5. a 6. října ních listin, zkoumání jejich správnosti a pokud bude
2018 komunální volby. Volební strany mohly podávat vše v pořádku poté registrační úřad vydá rozhodnutí
své kandidátní listiny do 31. 7. 2018 do 16 hodin. o registraci kandidátních listin jednotlivých volebních
Kdo se bude ucházet o přízeň voličů ve Svobodě nad stran.

výpis usnesení RM
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Výpis usnesení z 89. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konaného dne 27. 06. 2018
USNESENÍ č. RM/1109/89/2018
Rada města Svobody nad Úpou projednala
s jednatelem společnosti SKI HOTEL, s.r.o. záležitosti
ohledně možného rozšíření parkování pro nezkolaudovaný objekt čp. 425 v ulici 5. května, kdy společnost
provozuje v objektu hostinskou a ubytovací činnost bez
zajištění dostatečného parkování pro své hosty (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1110/89/2018
Rada města Svobody nad Úpou projednala
s investorem a s jeho zástupcem zamýšlené stavby „Novostavba 2 rodinných domů v k.ú. Svoboda n/Ú, p.p.č.
534/1 a p.p.č. 534/3“, kterým je společnost SKI HOTEL,
s.r.o., jeho záměr na Sluneční stráni s tím, že byly upřesněny záležitosti kolem splaškové kanalizace, pitné vody, místní komunikace a vyhrnování sněhu (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1111/89/2018
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) rozsah opravy a technické řešení opravy střechy školních dílen s tím, že do příštího jednání rady bude připraveno rozpočtové opatření a návrh Výzvy k podání nabídky pro účely poptávkového řízení.
Rada města Svobody nad Úpou vypovídá
b) nájemní smlouvu na garáž v objektu školních dílen
s tím, že pověřuje Mgr. Schöna, aby se pokusil se stávajícím nájemcem vyjednat dohodu o skončení nájmu k
31.8.2018.
USNESENÍ č. RM/1112/89/2018
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
pana Rajsnera, aby za město požádal o odklad splnění povinnosti dle smlouvy uzavřené na základě žádosti
o připojení č. 4121237364 ze dne 10.2.2017, která se
týká vybudování elektropřípojky pro lokalitu na Muchomůrce. O toto připojení město požádalo v souvislosti s
podáním žádosti na projekt „Krakonošova jezírka“, který
však v rámci dotačního řízení neuspěl.
USNESENÍ č. RM/1113/89/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
připojení přístřešku u čerpací stanice Benzina k distribuč-

ní soustavě na základě oznámení společnosti ČEZ Distribuce o ukončení realizace stavby.
USNESENÍ č. RM/1114/89/2018
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost vlastníka domu čp. 66 v k.ú. Maršov II o vybudování kanalizační přípojky pro dům čp. 66 v k.ú. Maršov
II, protože rada již v roce 2016 vydala vlastníkovi domu
čp. 66 kladné stanovisko k projektové dokumentaci na
vybudování kanalizační přípojky v trase dle této PD a
uzavřela s ním Smlouvu o právu k provedení stavby a
budoucí smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě z
22.11.2016. Dále rada konstatovala, že kanalizační přípojky si každý vlastník domu buduje a musí vybudovat na
své náklady sám a trasa kanalizační přípojky již byla radou schválena a rada na této trase trvá.
USNESENÍ č. RM/1115/89/2018
Rada města Svobody nad Úpou vydává
a) souhlasné stanovisko k žádosti provozovatele Farmaparku Muchomůrka o souhlas zákonného účastníka územního řízení k předložené PD k územnímu řízení pro záměr
„Farmapark Muchomůrka“ (viz příloha zápisu).
b) souhlasné stanovisko jako vlastník pozemku p.p.č. 366
a 343 v k.ú. Svoboda nad Úpou k PD k územnímu řízení
pro záměr „Farmapark Muchomůrka“.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu pozemků ze dne
28.5.2014 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1116/89/2018
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníka domu čp. 101 o vyjádření města k ohlášení stavby „Stavební úpravy (nový
vikýř) na p.p.č. 141 (čp. 101) v k.ú. Maršov I dle předložené projektové dokumentace (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1117/89/2018
Rada města Svobody nad Úpou nesouhlasí
s návrhem geodeta na geodetické oddělení části parcely
p.p.č. 238 v k.ú. Maršov I dle skutečného zaměření oplocení (viz příloha originálu zápisu) a požaduje oddělit pouze spodní část parcely, protože část podél komunikace si
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chce město ponechat jako rezervu pro případné rozšíření
komunikace v budoucnu v případě výstavby rodinných
domů.
USNESENÍ č. RM/1118/89/2018
Rada města Svobody nad Úpou projednala
písemnost s připomínkami vlastníků sousedních pozemků k
Záměru města č. 14/2018 (viz příloha originálu zápisu) s
tím, že jim bude zaslána odpověď dle zápisu.
USNESENÍ č. RM/1119/89/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku od DiK Janák s.r.o., IČ 62063600 na výkon činnosti TDI pro stavbu „Rekonstrukce chodníků a oprava

veřejného osvětlení města Svoboda nad Úpou“ ve výši
110.000 Kč bez DPH (133.100 Kč včetně DPH), kdy TDI
musí mít autorizaci v oboru dopravních staveb. Výkon činnosti TDI je způsobilým výdajem v rámci získané dotace na
opravu chodníků.
USNESENÍ č. RM/1120/89/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku od společnosti DRAG s.r.o. ve výši
10.000 Kč bez DPH za jednu zprávu na zpracování
Zpráv o zajištění udržitelnosti projektu „Hasičská zbrojnice
Svoboda nad Úpou“ po dobu 5 let, kdy první zpráva se
bude zpracovávat k datu 8.7.2019.

Výpis usnesení z 90. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konaného dne 25. 07. 2018
USNESENÍ č. RM/1121/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že pověřené osoby informovaly přítomné
o stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou
zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
USNESENÍ č. RM/1122/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-122017596/SOBS VB/01 Svoboda nad Úpou knn pro
p.č. 534/1 (viz příloha originálu zápisu), protože ze
smlouvy nevyplývá, zda zařízení elektropřípojky (kabelů) je dimenzováno pro celou lokalitu a dále se rada
shodla na tom, že je třeba nejprve znát kompletní projekt výstavby 2 RD včetně všech sítí a je třeba v rámci
předloženého projektu zkoordinovat všechny inženýrské sítě ve vazbě na místní komunikaci a uložení všech
inženýrských sítí.
USNESENÍ č. RM/1123/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace o stavu zděných kůlen u domu čp. 513 ve
Svobodě nad Úpou (podrobně viz zápis)..
USNESENÍ č. RM/1124/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
vybudování plnohodnotné elektropřípojky pro lokalitu
Muchomůrka tak, aby bylo možné odebírat elektřinu
pro potřeby akcí města (kulturní akce, svatby).
USNESENÍ č. RM/1125/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh rozpočtového opatření č. 4/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření
č.4/2018 činí objem celkových příjmů 630.793,-Kč
(celkové příjmy rozpočtu na rok 2018 po této změně se
zvyšují na 41.420.943 Kč), objem celkových výdajů v
rámci rozpočtového opatření č. 4/2018 činí 420.000,Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2018 po této změ-

ně se zvyšují na 70.201.150 Kč) a financování rozdílu
v rámci rozpočtového opatření č. 4/2018 činí mínus
210.793,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2018
po této změně se snižuje na 28.780.207,-Kč).
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) tajemnici MěÚ, aby do nejbližšího jednání zastupitelstva připravila převod objektu školních dílen čp. 323
ze správy příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov zpět do
správy města s tím, že samotné školní dílny budou příspěvkové organizaci pronajaty či vypůjčeny.
USNESENÍ č. RM/1126/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou mimo režim zákona s názvem „Školní dílny - oprava
střechy“ (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřuje
stavebního technika, aby zajistil na tuto akci výkaz výměr pro účely ocenění a termíny ve Výzvě budou doplněny s vazbou na dodání výkazu výměr.
b) výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a)
tohoto usnesení zaslána:
- Oldřich Vydra, IČ 65210522, se sídlem Hajnice 229,
PSČ 544 66,
- Ekoizol V & V spol. s r.o., IČ 47450321, se sídlem
Obránců míru 30, Předměřice nad Labem, PSČ 503 02,
- Miloš Tomeš, IČ 11604476, se sídlem 5. května 438,
Svoboda nad Úpou, PSČ 542 24.
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise, která provede také otevírání obálek v rámci VZ dle bodu a) tohoto usnesení, a
to pana jiříhoRajsnera, Ing. Jiřího Špetlu a Mgr. Petra
Schöna.
USNESENÍ č. RM/1127/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) Výzvy k podání nabídky na splnění veřejné zakázky

výpis usnesení RM
malého rozsahu vedené mimo režim zákona na služby
s názvem „Tisk publikace o historii Svobody nad Úpou“
(viz příloha originálu zápisu) se změnami dle zápisu.
b) výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a)
zaslána:
- GZH, s.r.o., IČ 251 32 237, se sídlem Nová cesta
1550/17, 140 00 Praha 4
- DUKASE s.r.o., IČ 252 93 800, se sídlem Kladská
1178/12a, 500 03 Hradec Králové
- UNIPRESS spol. s r.o., IČ 472 82 789, se sídlem Svobodova 1431, 511 01 Turnov
- Tiskárny B.N.B. spol. s r.o., IČ 455 35 175, se sídlem
Náchodská 672, 549 32 Velké Poříčí
- PAPÍRNY BRNO a.s., IČ 499 70 933, se sídlem Křenova 186/60, 602 00 Brno - Trnitá
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise pro VZ malého rozsahu dle
bodu a) tohoto usnesení, a to Mgr. Romana Reila, Ing.
Jaroslava Chmelaře, Mgr. Petra Týfu, Ing. Jiřího Špetlu a
Mgr. Petra Schöna.
USNESENÍ č. RM/1128/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve věci jmenování ředitelů škol a školských zařízení zřízených státem, krajem, obcí a svazkem obcí na
dobu určitou 6 let (viz příloha originálu zápisu) a s
ohledem na končící funkční období ředitele Základní
škola a mateřské školy, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, IČ 75017032 (dále jen „Základní škola“) ke dni
31.7.2018 bude řediteli vydáno potvrzení o tom, že je
v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, od 17.5.2012 ředitelem Základní školy. Od 1. srpna
2018 bude dle přechodného ustanovení čl. II bodu 8
zákona č. 82/2015 Sb. v pracovním poměru na dobu
neurčitou.
USNESENÍ č. RM/1129/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Organizační řád Městského úřadu Svoboda nad Úpou
a Města Svoboda nad Úpou s účinností od 1.8.2018
včetně všech příloh (viz přílohy originálu zápisu) bez
připomínek.
USNESENÍ č. RM/1130/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru změny pronájmu pozemků části p.
p.č. 343 a části p.p.č. 366, oba v k.ú. Svoboda nad
Úpou z hlediska délky nájmu a rovněž záměr změny
smluvního vztahu o výpůjčce obecního majetku (herní
prvky souboru majetku Krakonošova Muchomůrka) z
hlediska délky výpůjčky.
USNESENÍ č. RM/1131/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
se zřízením sjezdu na hlavní komunikaci přes pozemek
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města p.p.č. 877 (chodník) pro vlastníka nemovitosti čp.
448 v Nádražní ulici pouze za předpokladu, že se zřízením sjezdu budou souhlasit SÚS Královéhradeckého
kraje, DI Policie ČR a silniční správní úřad v Trutnově
vydá příslušné kladné rozhodnutí na zřízení sjezdu.
USNESENÍ č. RM/1132/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje parcely p.p.č. 873 v k.ú.
Svoboda nad Úpou o výměře 56 m2, druh pozemku
zahrada.
b) zveřejnění záměru prodeje části parcely p.p.č. 746/5
v k.ú. Svoboda nad Úpou pod 2 - 3 garážemi u domu
čp. 240 na Sluneční stráni.
USNESENÍ č. RM/1133/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na oplocení pozemku města p.p.č.
782/5 (u čerpací stanice Benzina), a to společnosti Amstor s.r.o., IČ 287 69 830, se sídlem Vážní 1184, 500
03 Hradec Králové, která nabídla cenu 79.992,-Kč bez
DPH (96.790,32 Kč včetně DPH).
USNESENÍ č. RM/1134/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou projednala
písemnost od Ing. Hanuše ohledně realizace kanalizace kolem domu čp. 136 k domu čp. 31 v Maršově II (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že starosta informoval
radu o tom, že hovořil s TDI investora s panem Haasem,
kterým mu sdělil, že sdělené informace zatím nemají reálný základ a vůbec není jasné, zda bude muset být
odstraněna celá asfaltová plocha. Co se týká případného financování vícenákladů, tak samozřejmě na všechny změny se dělají změnové listy a budou předmětem
financování z poskytnuté dotace a rozhodně je investor
(společnost Vodovody a kanalizace Trutnov a.s.) nebude požadovat po městu.
USNESENÍ č. RM/1135/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost o souhlas se zřízením vlastní přístupové cesty
k objektu čp. 186 na Sluneční stráni od občana, který má v úmyslu koupit tento dům, s tím, že v tuto chvíli
rada vydává stanovisko v tom smyslu, že nemá námitky
k vybudování vlastního přístupu k objektu čp. 186, ale
požaduje předložení projektové dokumentace od autorizovaného projektanta.
USNESENÍ č. RM/1136/90/2018
Rada města Svobody nad Úpou postupuje
k projednání Zastupitelstvu města žádost TJ Krakonoš
jezdeckého oddílu z.s. o poskytnutí finančního příspěvku na částečnou úhradu nákladů a nákup věcných cen
v rámci jezdeckých skokových a drezurních závodů pro
děti a mládež ve dnech 18. a 19.8.2018, ve které je
uvedeno, že letošní rok je pro organizaci významný tím,
že uplynulo 50 let od založení TJ Krakonoš a jezdeckého sportu ve Svobodě nad Úpou, protože dotační programy byly již pro letošní rok uzavřeny.
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Antonín Tichý

Přiznám se dobrovolně a bez mučení. O účelových známkách firmy Piette něco málo vím. O perfinech téže firmy
jsem už taky ledacos slyšel. Mé vědomosti o barevných
reklamních nálepkách na exportní zboží se však rovnají
nule. Odněkud ale začít musím, když už jsem to slíbil a
chci se několika kousky pochlubit. Povědomí, co jsou to
fezovky má mezi sběratelskou cháskou objíždějící burzy, trhy a jarmarky starožitností skoro každý. Barevné
a přezdobené nálepky jsou orientální šlechtou mezi
obrázkovými papírky, které velcí hraví kluci hromadí v
albech a krabicích. Monopolní výrobce fezů, těch legračních červených pokrývek hlavy se střapcem jaké nosí
vyznavači islámu především v zemích Orientu, podnik Fezko ve Strakonicích a před tím mnoho drobných
manufaktur na Strakonicku, nalepoval jako působivou
reklamu na bedny tohoto žádaného vývozního artiklu
směřujících do všech světadílů. Nálepky o nejužívanějších rozměrech 100 x 250 mm, tištěné kvalitní tiskařskou technikou litografie s výraznou sytou barevností
a tradičními náměty užívanými celá desetiletí byly pro
zvýšení efektu ještě dodatečně lakovány, aby plně odpovídaly vkusu častokrát negramotných odběratelů.
Dnes se stávají ozdobou leckteré grafické sbírky, anebo zarámovány do pasparty originální bytovou dekorací. Filumenisté alias sirkaři, sběratelé zápalkových
nálepek zas dobře znají jejich balíkové a bednové
zvětšeniny, sice ve skromnějším provedení než fezovky,
užívané však k podobným účelům. Někde mezi těmito
póly figurují křiklavé reklamní nálepky, které zdobily bedny cigaretových papírků vyvážené z papírny ve
Svobodě nad Úpou. Výrobu jemných cigaretových papírů zahájil významný svobodský průmyslník Piette už
1. května 1865 v pronajaté papírně „Císařský mlýn“
v Praze – Bubenči. Některé prameny počítají od tohoto data existenci firmy. V té době se cigarety, vedle
doutníků a dýmky teprve draly na výsluní. Z dnešního
hlediska je podpora kuřáckého zlozvyku bez diskuzí
zavrženíhodná. Počáteční výhrady samotných kuřáků, že kouř z cigaretového papíru má škodlivé účinky
na zdraví, dokázali výrobci eliminovat tvrzením, že
kvalitní cigaretový papír se spálí na čistý kysličník uhličitý, který zcela pohltí anorganická plnidla zůstávající nakonec v popelu. Jak ukázala historie, byla sázka
na výrobu cigaretového papíru v té době každopádně odvážným a úspěšným podnikatelským záměrem.
S denním výkonem 350 kg kvalitního jemného „francouzského“ papíru v arších nebyl však Piette spokojen.
V Krkonoších našel to, co potřeboval – dostatek vynikající pramenité vody, blízká ložiska vápence a dostatečnou
surovinovou základnu dřeva a hadrů z rozvinutého textil-

ního průmyslu. Na rozhraní Dolního Maršova a Svobody
nad Úpou koupil v době prusko – rakouských šarvátek
v létě 1866 od věřitelů zkrachovalou papírničku Johanna
Etricha za 60 000 rakouských zlatých. Díky maximálnímu
pracovnímu nasazení mohl již 16. prosince téhož roku zahájit výrobu na prvním papírenském stroji. 400 kg papíru
denně stačilo na 8 milionů cigaret. V Rakousku – Uhersku
se cigarety kouřily od roku 1814. V sousedním Německu
dokonce až od roku 1862, takže spotřeba byla relativně
malá. Prosper Piette (každému je doufám jasné, že je řeč
o „otci zakladateli“ Prosperovi starším) zaměřil svůj vývoz
na východní trhy do míst s větší poptávkou, zejména do
Indie. Postupně se veškeré výrobky s vodoznakem vlašťovky se zdvojeným P v zobáčku, nejen cigaretový papír,
prosadily svou kvalitou na světových trzích a jméno Piette mělo dobrý zvuk i když do vedení podniku nastoupili
dědicové. Zejména Prosper mladší se zapsal v regionu
trvalým písmem i v mnoha jiných společenských oborech.
Z předválečné zlaté éry vývozu je i ukázka standardně
11 x 18 cm velkých atraktivních nálepek na bedny se zbožím směřujícím do španělsky mluvících oblastí pravděpodobně v Jižní Americe. Při slovním oživení zašlé slávy papírenského průmyslu zamrzí, že rozsáhlý, léta budovaný
a rozšiřovaný komplex továrních budov firmy Piette (nejen) zeje dnes prázdnotou. Současné obnovení tradiční
barevnosti charakteristické uliční fasády aspoň potěší oko
kolemjdoucích.
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