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Vážení spoluobčané,
prožíváme krásné letní měsíce, mnozí z vás se vrátili odpočatí z dovolené, ti šťastnější se na ni teprve těší, zkrátka
vládne, alespoň doufám, prázdninová pohoda. Od komunálních voleb uplynulo 8 měsíců, nové vedení města
pro vás tedy pracuje již přes půl roku a je na čase naši
práci zhodnotit, vysvětlit na čem pracujeme a co máme v
nejbližších měsících v plánu.
Veškeré naše snahy vycházejí z volebního programu našeho sdružení, se kterým se nám i s vaší podporou podařilo ve volbách zvítězit.
Jedním z předsevzetí, se kterým jsme do voleb šli, byla
transparentnost vedení města a umožnění větší účasti veřejnosti na rozhodování o chodu a dalším směřování našeho města. Tyto dva body byly vcelku jednoduše splněny
– kromě usnesení zveřejňujeme také zápisy z jednání Rady
města i se jmenným seznamem jednotlivých hlasujících radních, takže občan si může přečíst záznam z vývoje jednání
a vidí, jak jednotliví radní hlasují. Při veřejných jednáních
Zastupitelstva města dostávají občané prostor k vyjádření k
projednávaným bodům ještě před samotným hlasováním,
což je oproti fungování předchozího zastupitelstva výrazný
posun. Je jen veliká škoda, že tuto možnost naši občané
využívají jen velmi sporadicky a účast na veřejných jednáních je i nadále nízká.
Transparentně postupuje naše město také při zadávání veřejných zakázek. V minulém čísle Svobodského fóra
jsem již popsal, jak probíhalo zadání veřejné zakázky na
nákup komunální techniky. Otevírání obálek se osobně zúčastnili zástupci poptaných firem, se kterými byly na místě
jejich nabídky konzultovány, teprve poté hodnotící komise
přistoupila k samotnému výběru nabízené techniky.
Dále jsme v rámci podpory výstavby rodinného bydlení vytipovali několik lokalit pro tuto výstavbu vhodných. Z
hlediska proveditelnosti byla nakonec vybrána lokalita na
Novém Světě, na kterou byla zpracována studie zastavitelnosti, nyní je zpracováván rozpočet na připojení inženýrských sítí. Mimo tuto lokalitu se snažíme v rámci prověřování všech pozemků ve vlastnictví města najít další
stavební parcely, což se nám i částečně daří. Při této činnosti nacházíme mnoho pozemků, na kterých naši občané
„hospodaří“ bez právního vztahu vůči městu. Snažíme se
tento stav napravit, což se někdy neobejde bez negativních
reakcí, ale jak jsem již několikrát zdůraznil, i město se musí
chovat jako správný hospodář a o svůj majetek chce řádně
pečovat.
V rámci bezpečnosti občanů na místních komunikacích
jsme vstoupili do jednání s Královéhradeckým krajem(vlastníkem těchto silnic) o vybudování kruhových objezdů
na křižovatkách u České spořitelny a na Pietteho náměstí.
S kruhovými objezdy jsme bohužel neuspěli, přesto jsme

našli způsob, jak bezpečnost silničního provozu v našem
městě zvýšit, a to vybudováním tzv. lávek(ostrůvků) pro
chodce v lokalitách před prodejnou JIP na Rýchorském
sídlišti a u křižovatky před restaurací Helena ve Svobodě.
Na tyto akce je možno čerpat dotace ze Státního fondu
dopravní infrastruktury, podklady pro tuto žádost již připravujeme. Nicméně stále se nevzdáváme myšlenky vybudovat kruhový objezd u České spořitelny, možná se nám to
povede v rámci plánované rekonstrukce silnice z Náměstí
Svornosti do Janských Lázní.
Pokud jde o sportovní a sociální aktivity, i zde došlo k
výraznému posunu oproti dobám minulým. V rozpočtu
jsme na tuto činnost vyčlenili částku 250.000,-Kč a zároveň byla vypracována pravidla pro přidělování finančních
prostředků jednotlivým žadatelům. Ačkoli poptávka téměř
dvojnásobně převýšila naši nabídku, snažili jsme se, aby
byly finanční prostředky rozděleny spravedlivě se zaměřením především na mládež.
Co se týče kulturních akcí, snažíme se je pořádat alespoň jednou měsíčně a dle vaší účasti je vidět, že naše
snahy sklízejí úspěch. Z těch nových mohu připomenout
lyžařské závody na Duncanu, Benátskou noc, či Country
večery v Disko clubu Deprese.
Naší prioritou je ale stále vybudování sportovní haly,
která našemu městu zoufale chybí. Nejvhodnějším místem
pro umístění stavby se nám jeví areál městského stadionu,
který bychom postupně chtěli doplnit i o další sportoviště. Areál nabízí dostatek prostoru pro aktivity sportovního
i kulturního rázu, má výhodnou polohu a o všechna sportoviště se v budoucnu bude starat správce areálu, což se
nám již nyní osvědčuje. Rozmístění jednotlivých sportovišť
najdete uvnitř novin na přiloženém plánku.
Rádi bychom také vylepšili vzhled našeho města. Protože
v poslední době probíhá poměrně masivní kácení dřevin
ve městě a Správa KRNAP po nás vyžaduje náhradní výsadbu, prověřili jsme možnost obnovy parku na Pietteho
náměstí s tím, že část této výsadby bychom zrealizovali právě zde. Tato obnova by byla realizována postupně podle finančních a organizačních možností města. Budoucí podobu parku můžete opět prostudovat na přiloženém plánku.
Protože ale chceme všechna naše důležitá rozhodnutí
nejdříve konzultovat s občany našeho města, připravujeme
pro vás do příštího vydání Svobodského fóra anketu, ve
které budete moci své názory a případné náměty vyjádřit.
Anketa bude samozřejmě dostupná i v elektronické podobě na webových stranách města a osobně se k daným
tématům budete moci vyjádřit na veřejném zasedání zastupitelstva začátkem září, kam vás všechny srdečně zvu.
Přeji příjemné prožití zbytku prázdnin.

Ing. Jiří Špetla
starosta města

zprávy z města a z radnice
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea dámy Marie
Háková, Růžena Pozděnová, Věra Stodůlková, Helena Gaislová, Voršila Vokatá, Jana Skučková a pánové Jaroslav Mačí, Alexander Leško a Raimund Gloss.
Přejeme jim všem do dalších let především hodně
zdraví.

společenských akcích (plesy, Rudolfovy slavnosti, besídky....). Na plese města Svoboda nad Úpou, který
se konal v Promu, jsme získaly i nějaké penízky, které vybraly hosté mezi sebou. Za to jim moc děkujeme. Zúčastnily jsme se i soutěží. Samozřejmě jsme se

Výlet s důchodci

Ve čtvrtek 28.7.2011 pořádá město pro naše starší
spoluobčany – klienty pečovatelské služby z Domu s
pečovatelskou službou (i pro klienty z terénu) výlet na
Černou horu, kam se všichni dopravíme kabinovou
lanovkou díky společnosti Mega plus s.r.o. zdarma.
Na vrcholu Černé hory bude připraveno malé občerstvení s příjemným posezením, při kterém se budou
moci všichni kochat výhledy do krajiny, pokud počasí
bude přívětivé. Podrobnější zprávu včetně fotek připravíme do příštích novin, protože uzávěrka novin je
již v pondělí 25.7.

Břišní tanečnice

Jmenujeme se SULTÁNKY. Jsme skupina děvčat a věnujeme se orientálnímu tanci. Naší vedoucí je paní
Iryna Viničuk. Za dva roky, které nás trénuje, jsme se
již něco naučily. Začaly jsme vystupovat na různých

několikrát neumístily, ale nás to neodradilo. Získaly
jsme třetí, 2x druhé a na poslední soutěži první místo.
Tímto bychom chtěly poděkovat všem našim sponzorům, bez kterých bychom neměly kostýmy a vše co
k tomu patří, rodičům, kteří nás na soutěže vozí a
hlavně fandí!!
Za skupinu orientálního tance „Sultánky“
Iryna Viničuk

Fotbal - zprávy

PO DEVÍTI LETECH PRÁCE KONEČNĚ PRVENSTVÍ!
Družstvo starší přípravky SK MFC SVOBODA NAD
ÚPOU zvítězilo v okresním přeboru v soutěžním roce
2010/2011 a po řadě 2. míst získalo vytoužený titul
okresního přeborníka!
Trochu statistiky:
Trénujeme dvakrát týdně po 1,5 hod.
V 18 nedělích v roce jsme sehráli celkem 36 zápasů
s 9 družstvy, 32x jsme zvítězili, 1x remizovali a 3x prohráli, nastříleli 215 branek a 32 inkasovali.
Team je tvořen z 18 registrovaných hráčů ( ročník narození 2002 - 2000) a ze 3 fotbalistů prozatím bez
registrace.
Nejlepší střelci teamu: Daniel Hrnčíř 48 branek, Jakub Veselý 39, Michal Uiberlay 30.
Nejlepší asistenti teamu: Marek Štěpán 36, Daniel
Hrnčíř 29, Jakub Veselý 22.
Nejlepší obránce: Tomáš Kraus
Nejlepší záložník: Marek Štěpán
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Nejlepší brankář: Matyáš Ptáček, v případě potřeby
zaskočil Matyáš Rolenec a Tomáš Kraus
Skokan roku (hráč který udělal největší výkonnostní
zlepšení): Mikuláš Moravec, Michal Uiberlay
Nejlepší dívka v teamu: Anička Fialová
Nejlepší docházka na tréninky: Matyáš Rolenec, Ondřej Košťál, Jonáš Hrušovský
Obrovské poděkování patří Městu Svoboda nad
Úpou za vytvoření materiálních a prostorových podmínek. Dále také vedení fotbalového oddílu v čele s
Pavlem Vlčkem, Martinem Drahotou, Karlem Stránským ml., Lenkou Stránskou a Karlem Fialou, vedení
restaurace na stadionu a jejich zaměstnancům a v
neposlední řadě také rodičům hráčů za jejich přístup
a pomoc, fandění i maximální dochvilnost.
Zdeněk Rolenec – trenér

rozpis podzim 2011		
13.8
20.8
27.8
3.9
10.9
17.9
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Svoboda:Lánov		
Vrchlabí „B“:Svoboda
Svoboda:Vítězná		
D.Kalná:Svoboda		
Svoboda:Podhůří		
Bohuslavice :Svoboda
Svoboda :Rtyně		
Lánov:Svoboda		
Kunčice:Svoboda		
Svoboda :Strážné		
Hostinné:Svoboda		
Svoboda:H:St.Město		
Kocbeře :Svoboda		
Svoboda : St.Buky		

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00 st
13.00 ne
16.00
15.30
15.30
14.30
14.00

Horní řada zleva: Tomáš Kraus, Richard Pour, Michal Uiberlay, Jonáš Hrušovský, Matyáš Honzík, Jakub
Veselý, Daniel Hrnčíř, Matyáš Ptáček, Tomáš Langer, Ondřej Košťál, trenér Zdeněk Rolenec
Dolní řada zleva: Anna Fialová, Marek Štěpán, Leonard Fleischer, Ronald Christopher Siddall, Vladimír
Šplíchal, Mikuláš Moravec, brankář Matyáš Rolenec
Nemocen: Lukáš Volman

výpis z usnesení RM
Poděkování z jezdeckého
oddílu

V letošním roce zakoupil jezdecký oddíl TJ Krakonoš
za sponzorský dar města Svobody nad Úpou valacha
Míšu. Míša je kůň menšího vzrůstu s předky hucula.
Jeho využití je velmi pestré. Jezdí na něm děti, bez
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Údržba hřbitova

Hoši z technické čety v průběhu jara, léta i podzimu
pravidelně udržují oba hřbitovy. Při práci s křovinořezem (jiná technika se mezi hroby používat nedá) však
narážejí na odložené vázy, sklenice či svítilny aj. za náhrobními kameny. Prosím nenechávejte tyto věci za náhrobky, pokud o ně nechcete přijít!!! Při sekání sice hoši
dávají pozor, ale opravdu se občas neubrání a sklo lítá
po hřbitově. Je to nebezpečné pro ně, ale i pro případné návštěvníky, kteří by se pohybovali v blízkosti. Kdo
si někdy vyzkoušel držet křovinořez v ruce, pochopí, že
shýbat se pro každou vázu či sklenici a poté je znovu
dávat na místo, není zrovna ideální. Prosíme tedy
návštěvníky hřbitova, aby neukládali nádoby, nářadí a jiné předměty na zelené pásy a
místa kolem hrobových míst, což není dovoleno i podle Řádu veřejného pohřebiště.
Děkujeme !!!

Taneční kurz v hotelu PROM

problémů zvládá i hipoterapii, kde mu nedělají potíže ani větší váhové kategorie. Míša je hodný, trpělivý kůň. Nevadí mu asistovaný sed, kdy fyzioterapeut
sedí za dítětem s hendikepem. V oddíle si na Míšovi
děti vyzkoušely i voltiž (pozn. redakce – gymnastika
a tanec na koni). Veřejnosti se Míša představil na

V hotelu PROM zahajují manželé Elschekovi v neděli 11. září v 17 hodin taneční kurz pro manželské páry či přátelské dvojice. Kurz má deset lekcí,
které se budou konat vždy v neděli. Kontakt na taneční mistry: manželé Elschekovi – tel. 608 22 49 00.

Knihovna otevřena
po dovolené

Knihovna je od 1.8.2011 opět otevřena po dovolené
paní knihovnice.

Poděkování rodiny Kaněrových

Rodina
Sudoku k tisku - sudokuweb.cz

Kaněrova by ráda touto cestou
poděkovala všem, kteří přišli doprovodit
pana Stanislava Kaněru na jeho poslední
cestě a projevili tak svoji účast.
sudokuweb.cz
Sudoku ID 1846, obtížnost
střední
sudoku

oslavách dětského dne a jistě ho uvidíme i na Rudolfových slavnostech. Jezdecký oddíl děkuje městu
za sponzorský dar, který umožnil rozšířit jeho práci s
dětmi a těší se na další spolupráci prospěšnou pro
obě strany.
Za TJ Krakonoš – jezdecký oddíl
Svatava Juhászová
Nůžkový zvedák,akce

Dovolená - Turecko

28900 kč nízkozdvižný hydraulický

Plánujete dovolenou v Turecku?

5

výpis z usnesení RM

Výpis usnesení z 16. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 29.06.2011
USNESENÍ č. RM/260/16/2011
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
Zastupitelstvu města projednat a schválit návrh Pravidel města Svobody nad Úpou k pronájmu pozemků
s následným prodejem pro výstavbu rodinných domů
včetně návrhu Smlouvy o nájmu pozemku a návrhu
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě (vše v příloze originálu zápisu).

za dalších přes 25 m2 do 100 m2 100,-Kč/1 m2, za
dalších přes 100 m2 pak za 1,-Kč/1 m2) dle Ceníku
tak jako v případě jiných podnikatelských subjektů ve
městě - např. pan Šafář) a zaslání výzvy provozovateli
restaurace Národní dům k uzavření nájemní smlouvy za výše uvedených podmínek na předzahrádku na
chodníku. V případě, že nebude reagovat na zveřejněný záměr, zaslat výzvu k vyklizení pozemku.

USNESENÍ č. RM/261/16/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby všem nájemníkům bytového domu čp. 510 adresoval dopis s nabídkou na
odkup bytů, protože město není schopno udržovat
dům v budoucnosti ze stávajícího výnosu z regulovaného nájemného, a proto město nabízí možnost
odkoupení bytů.

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) zaslání výzvy provozovateli Aqua baru k úpravě
nájemní smlouvy na pronájem pozemku před Aqua
barem (předzahrádka) dle platného Ceníku (tj. za
prvních 25 m2 1.000,-Kč/1 m2, za dalších přes 25
m2 do 100 m2 100,-Kč/1 m2, dalších přes 100 m2
pak za 1,-Kč/1 m2). V případě, že nebude akceptovat
návrh na změnu smlouvy, zaslat výpověď smlouvy a
vyzvat k vyklizení pozemku, a to za účelem sjednocení
podmínek pro všechny podnikající subjekty.

USNESENÍ č. RM/262/16/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Výzvy k podání nabídky na nákup použitého
kolového nakladače smykového dle pověřujícího
usnesení zastupitelstva č. ZM/65/5/2011 (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/263/16/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 318/1
o výměře 3192 m2 a p.p.č. 318/6 o výměře 163 m2
oba v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) zveřejnění záměru pronájmu části pozemku st.p.č.
142/3 o výměře cca 128 m2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou.
USNESENÍ č. RM/264/16/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č.
679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou před provozovnou
v domě čp. 469 na náměstí Svornosti o výměře 6 m2
pro podnikatelské účely (tj. za 1.000,-Kč/1 m2 ročně
dle Ceníku tak jako v případě jiných podnikatelských
subjektů ve městě - např. pan Šafář).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č.
679/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou před Národním
domem čp. 470 na náměstí Svornosti pro podnikatelské účely (tj. za prvních 25 m2 1.000,-Kč/1 m2,

USNESENÍ č. RM/265/16/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost týmu mažoretek ze ZŠ Svoboda o změnu ve
využití části finančního příspěvku, a to na nákup kostýmů.
USNESENÍ č. RM/266/16/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
upravený návrh Smlouvy o dílo na běžnou údržbu místních komunikací s firmou Petr Šeba, Dvůr Králové nad
Labem na částku 120.888,-Kč včetně DPH (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/267/16/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
technický návrh výběrového řízení na zajištění běžné
údržby místních komunikací (viz příloha originálu zápisu)
a pověřuje stavebního technika města Ing. Hanuše, aby
připravil konečnou podobu výběrového řízení a zveřejnil
jej.
USNESENÍ č. RM/268/16/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
návrh změny vodního režimu na Sluneční stráni (viz příloha originálu zápisu) s tím, že v místě mokřadu bude
provedena odvodňovací rýha se vsakovacím zářezem.
USNESENÍ č. RM/269/16/2011
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
náčrt na výstavbu hrobky na maršovském hřbitově, předložený manželi Patzeltovými, protože z něj není zřejmé,

Návrh parku na Pietteho náměstí před bývalou školičkou

Návrh rozmístění sportovišť v areálu městského stadionu ve Svobodě

výpis z usnesení RM
o co se jedná a rada požaduje předložení projektové
dokumentace na výstavbu hrobky se všemi náležitostmi.
USNESENÍ č. RM/270/16/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru prodeje souboru lesních pozemků v
k.ú. Maršov II, III a Mladé Buky (viz příloha originálu
zápisu) jako celku.
USNESENÍ č. RM/271/16/2011
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost paní Duzbabové o přemístění sloupu veřejného
osvětlení na pozemku st.p.č. 185 v k.ú. Maršov I s tím,
že nejprve bude zpracována cenová nabídka na přemístění sloupu.
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USNESENÍ č. RM/272/16/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nákup myčky nádobí do DPS od společnosti GASTROSTYL Mladé Buky v hodnotě 118.680,-Kč včetně
DPH a financování nákupu převodem finančních prostředků z rezervního fondu do investičního a následným
použitím investičního fondu.
USNESENÍ č. RM/273/16/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
přidělení bytu č. 44 pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou od 1.8.2011 panu Emilu Štěpánskému.

Výpis usnesení z 17. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 13.07.2011
USNESENÍ č. RM/274/17/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
auzavření nájemní smlouvy na byt č.6 v ulici Sluneční
stráň 302 ve Svobodě nad Úpou s Rudolfem a Jiřinou Pätzoldovými, bytem Tyršova 557, Svoboda nad
Úpou za nájemné ve výši 5.300,-Kč měsíčně (bez
záloh na energie, vodu a služby) na dobu určitou 6
měsíců a s podmínkou složení kauce ve výši jednonásobku navrženého smluvního měsíčního nájemného
před podpisem nájemní smlouvy
USNESENÍ č. RM/275/17/2011
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
návrh postupu na likvidaci, resp. snížení betonových
patek u bývalé truhlárny u stadionu (viz příloha originálu zápisu) s tím, že si město nejprve vyžádá na
Katastrálním úřadě v Trutnově kopii kupní smlouvy,
resp. kopii nabývacího titulu pro současného majitele, na základě které by měla být sousední stavba
bývalé truhlárny přesně vymezena a mělo by z ní vyplývat, zda stavba zasahuje do sousedního pozemku
města a zda betonové patky jsou součástí stavby či
nikoliv. Po získání tohoto nabývacího titulu se rada k
návrhu postupu vrátí na dalším jednání.
USNESENÍ č. RM/276/17/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
přemístění sloupu VO na Novém světě na základě cenové nabídky firmy Štěpánský & Fišer ve výši
14.270,-Kč s tím, že stavební technik nejprve prověří
nutnost výměny sloupu, tj. zda stupeň koroze stávajícího sloupu je natolik závažný, aby bylo nutno jej vyměnit, a dále před započetím prací bude převedena

na účet města nabízená částka finanční spoluúčasti
ve výši 3.000,-Kč od žadatelky. Jedná se o přemístění stožáru o cca 3 metry na Novém světě z pozemku
paní Duzbabové st.p.č. 185 v k.ú. Maršov I (sloup
VO stojí nevhodně před garáží paní Duzbabové a
na jejím pozemku) na pozemek města p.p.č. 140/1
v k.ú. Maršov I.
USNESENÍ č. RM/277/17/2011
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
návrh Plánovací smlouvy podle stavebního zákona
č.183/2006 Sb. mezi městem a panem Markem
Čumou (viz příloha originálu zápisu) s tím, že doporučuje žadateli, aby smlouvu uzavřel s provozovatelem vodovodů a kanalizací, protože město nemá ve
své kompetenci správu ani provoz těchto zařízení.
USNESENÍ č. RM/278/17/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh na instalaci zrcadla o rozměrech 46 x 66 cm v
zatáčce u domu čp. 3 (Musilovi) na pozemku města
p.p.č. 378/3 v k.ú. Maršov II a dále návrh Mgr. Hynka na umístění dvou zrcadel o stejných rozměrech
na křižovatce na Sluneční stráni pod bytovým domem
čp. 302, protože zde je situace rovněž velice nebezpečná. Rada pověřuje Ing. Hanuše, aby zajistil nákup
a instalaci ve výše uvedených lokalitách.
USNESENÍ č. RM/279/17/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
návrh zástavbové studie Svoboda nad Úpou - Nový
svět (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřuje
starostu projednat se zpracovatelem, aby přizpůsobil
jinak přístupy k městským pozemkům.
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USNESENÍ č. RM/280/17/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Ing. Hůrku, aby dal podnět živnostenskému úřadu v
Trutnově k prošetření stížnosti občanů z okolí bývalé svíčkárny na provozovnu STŘECHY RENO Trutnov
s.r.o. a pokud se situace nezklidní, tak se rada k celé
záležitosti vrátí na podzim, jakmile začne topná sezóna a předá podnět dalším orgánům státní správy.

výpis z usnesení RM
dokumenty vyžádané zápisem do stavebního deníku“)
ve Smlouvě o dílo s firmou Petr Šeba - Dvůr Králové
nad Labem s tím, že se příští rok bude rada zabývat
opravami místních komunikací již v zimních měsících
tak, aby opravy mohly začít již na jaře.

USNESENÍ č. RM/282/17/2011
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednání bodu ve věci uplatnění reklamace kvality
provedených prací na akci „Oprava mostu přes řeku
USNESENÍ č. RM/281/17/2011
Úpou (bývalý most č.296-001a)“ z důvodu omluvené
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
s vypuštěním bodu 5.5 („Zhotovitel předloží atesty nepřítomnosti Ing. Jiránka (dovolená) do příští schůze
předávaných použitých materiálů, a případně další rady.
inzerce
TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký
oddíl ve Svobodě nad Úpou
pořádá v neděli 14.8.2011 od 10:00 hodin Mistrovství
TJ Krakonoš Trutnov
– jezdecký
oddíl ve
Svobodě
Úpou
Královehradeckého
kraje
v parkurovém
skákání
pronad
děti,
pořádá vmladé
nedělijezdce
14.8.2011
od 10:00
hodin Mistrovství
juniory,
a seniory.
Součástí
programu jsou i
Královehradeckého
krajevšechny
v parkurovém
skákání
pro děti,
rámcové
soutěže. Zveme
příznivce
jezdeckého
juniory,k mladé
jezdce
a seniory.
Součástí
programu jsou i
sportu
návštěvě
našeho
jezdeckého
areálu.
rámcové soutěže. Zveme všechny příznivce jezdeckého
sportu k návštěvě našeho jezdeckého areálu.

střípky z dějin: Heimatlied
(Svobodská píseň domovská)
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Antonín Tichý

V dobách kdy slova rodina, domov, vlast nebyla
jen prázdnými pojmy a příslušnost k nim měla svou
váhu i bez okázalého patriotizmu a hurá vlastenčení,
dokázali se k nim lidé hrdě hlásit a s určitou vážností chovat. Pyšní na dílo svých otců ctili odznaky sounáležitosti s rodnou zemí, s místem svého bydliště i
zájmového kolektivu. Atributy jako státní znak, vlajka
nebo hymna byly nedotknutelné. Ale i téměř každá
profesní či společenská organizace nebo spolek měly
své heslo, znak, kroj, prapor a chorál. Nic na tom
nemění, že naši předchůdci se po staletí hlásili k německé národnosti – své cítění vyjadřovali stejně jako
naši pradědové u Mladé Boleslavi nebo kolem Kolína. Svou domovskou píseň mělo vedle historického
znaku i hornické městečko pod Rýchorami, Svoboda
nad Úpou. Jako veselý pochod napsal text i nápěv

svobodský autor Willi Wolf senior a v úpravě pro klavír a zpěv vydal ve formě notového dvojlistu u tiskaře
Franze Feixe s notickou, že lze hrát a zpívat všude.
Jeden exemplář distribuovaný papírnictvím Seidel se
zachoval zásluhou poválečného kronikáře Františka
Koudelky v příloze obecní kroniky. Bez „modrých kopců a zelených údolí“ v Krkonoších prostě nelze, a tak
není divu, že slova nezakrytě připomínají svou inspiraci mnohem starší hymnou všech Krkonošáků (Riesengebirglers Heimatlied) od autorské dvojice Vinzenz
Hampel a Otmar Fibiger. Melodie zazněla po letech
poprvé od konce války jako sólo na trubku při slavnostním otevření naučné turistické stezky „Via Piette“
22. července 2006. Dle mínění většiny účastníků to
znělo velice působivě.
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střípky z dějin: Heimatlied

Foto Pavel Křivka

Rudolfovy slavnosti

ve Svobodě nad Úpou 17. září 2011

10:00 hod. Dobová tržnice s řemesly

VIII. ročník

Program Rudolfův dvůr (bývalá zvlaštní škola)
10:30 hod. Střelba z kuší, vrhací zbraně, jízda na koních
14:50 hod. Durabo šermíři

Program náměstí Svornosti
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
13:00
13:45

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

14:45
15:00
15:30
16:00
17:00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Kejklíř Vojta
Durabo šermíři
Orchestr Péro za kloboukem (pouliční šramlband)
Kejklíř Vojta
Vystoupení ZŠ Svoboda nad Úpou
Příjezd Rudolfa II.
Pohádka o kouzelné kuličce, aneb jak Vojta k šikovnosti
došel - učinkují Kejklíř Vojta s Jendou Brůčkem
Góthiem (středověká hudba)
Soutěž v rýžování zlata
Kejklíř Vojta
Železný Zekon
Orchestr Péro za kloboukem
(pouliční šramlband)

Překvapení večera
18:00 hod. Plavci - Rangers
19:30 hod. Góthiem (středověká hudba)
20:15 hod. Kapela Konec konců
& František Nedvěd mladší
21:30 hod. Ohnivé vystoupení
21:50 hod. Kapela Konec konců
& František Nedvěd mladší
0:30 hod. Ukončení programu
Naši
sponzoři:

Zde můžete být i Vy!!!

