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Vážení spoluobčané,
v tomto vydání našich novin se budu věnovat opravám místních komunikací a chodníků, které jsou v současné době dokončovány. Tak jako každý rok, i letos
na jaře jsme osobně prošli všechny komunikace v katastru našeho města a vytipovali lokality, které bude
třeba opravit. Při této činnosti jsme také akceptovali
připomínky z řad našich občanů a v rámci finančních
možností města jsme se snažili vyjít jim maximálně
vstříc.

Je pravda, že letos probíhají tyto opravy poněkud
později, než tomu bylo v minulých letech. Tato situace nastala z několika důvodů, které hned vysvětlím.
Hlavním důvodem tohoto zdržení byl fakt, že jsme s nabídkou provedení opravných prací oslovili více firem,
ne jen jednu, jak tomu bylo dříve zvykem. Dále Rada
města stanovila přesné zadávací podmínky, to znamená že byly určeny přesné výměry a způsob provedení
budoucích oprav. Tyto procedury sice způsobily určitou
časovou prodlevu, ale byly účinné. Osloveny byly firmy
REPARE TRUTNOV s.r.o., M-SILNICE a.s. a Petr Šeba-REKOM Dvůr Králové. Firmou M-SILNICE byla nabídka z důvodu malého rozsahu prací odmítnuta, REPARE
TRUTNOV podalo cenovou nabídku ve výši 268.000
Kč, Petr Šeba-REKOM ocenil opravné práce na velmi
slušných 121.000 Kč. Je tedy nasnadě, kdo byl pro provedení těchto prací vybrán. Tentokrát se tedy malé zdržení městu vyplatilo, ušetřili jsme pěkných 147.000 Kč.

Pokud jde o opravy kanalizačních šachet a mrazem zvedlých poklopů, zde jsme uplatnili reklamace
u společnosti VaK a.s., která většinu reklamací uznala
a závady opraví na vlastní náklady. Tyto práce jsou v
těchto dnech také dokončovány.
Abychom se pro příští roky podobných zdržení vyvarovali, rozhodla Rada města na doporučení stavebního technika ing.Hanuše vypsat zakázku na zajištění
běžné údržby místních komunikací. V praxi to bude
znamenat, že vybraná firma bude mimo běžných jarních oprav preventivně udržovat městské komunikace
i během roku, čímž se zamezí zimnímu zatékání do
vzniklých spár a následnému promrzání a trhání asfaltového povrchu. Městu tento systém údržby komunikací přinese další tolik potřebné úspory finančních
prostředků.
Jak již určitě mnozí z vás zpozorovali, v areálu
městského stadionu bylo v letních měsících vybudováno nové sportoviště. Za přispění správce stadionu
pana Karla Stránského a členů fotbalového oddílu
vyrostl v zadní části areálu volejbalový kurt, který je
již pilně využíván. Je namístě poděkovat všem dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase s budováním
nového sportoviště pomáhali. Věřím, že rozšířením
nabídky služeb bude areál navštěvován ještě více než
v současnosti.
V minulém vydání Svobodského fóra jsem předeslal, že pro vás připravíme anketu, ve které budete
moci vyjádřit svůj názor na chystané záměry města
týkající se obnovy parku na Pietteho náměstí v Maršově I a rozmístění sportovišť v areálu městského stadionu. Návrhy budoucích podob těchto lokalit naleznete
společně s anketními lístky dále v novinách, anketa
bude dostupná také na webových stránkách města.
Anketní lístky jsou k vyzvednutí také na Městském
úřadu a lze je vhazovat do schránky připevněné na
vnitřní straně vchodových dveří tamtéž. Svůj názor k
daným tématům budou občané našeho města moci
vyjádřit také osobně na veřejném zasedání zastupitelstva dne 7.9.2011 v hotelu Prom.
Přeji příjemné prožití babího léta.
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 září oslaví své životní jubileum pouze paní
Danuše Nevečeřalová. Přejeme jí do dalších let především hodně zdraví.

stojí 3.100,-Kč a tak není možné najednou vyměnit
všechny koše po městě. Nicméně do návrhu rozpočtového opatření do zářijového zastupitelstva bude zapracován nákup dalších cca 6 - 10 ks těchto košů.

Výlet na Černou horu

Ve čtvrtek 28.8.2011 jsme se probudili do krásného
slunečného rána. Všichni se těšili na výlet na Černou
horu, který byl už jednou odložen kvůli nepříznivému
počasí. Ne na dlouho. Dobrá nálada ubývala úměrně přibývajícím mrakům. Půl hodiny před odjezdem
se spustil déšť. Popravdě…byla to průtrž mračen. Nevzdali jsme to. Jakmile přestalo pršet, vyrazili jsme.
Lanovkou na Černou horu, procházkou k horní stanici staré lanovky a po malém občerstvení procházkou
zase zpět na horní stanici lanovky. Výhled byl dobrý,
počasí nám přálo, nezmokli jsme, dokonce se chvílemi objevilo i sluce. Všichni si užili krásné odpoledne
a vraceli se domů spokojení. Chtěla bych proto za
všechny zúčastněné poděkovat společnosti MEGA
plus s.r.o. za dopravu lanovkou zdarma a Městu Svoboda nad Úpou za občerstvení a jmenovitě paní tajemnici Ing.Balcarové a panu starostovi Ing.Špetlovi
za organizaci výletu.
Ing. Zuzana Škarková
ředitelka DPS

Taneční kurz v hotelu PROM

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.

Odpadkové koše na psí výkaly

Podle reakce občanů se speciální odpadkové koše na
psí výkaly naproti maršovskému sídlišti nejen osvědčili, ale asi se také líbí díky sáčkům. A tak je chtějí občané všude. Jeden takový koš včetně příslušenství však

Již nyní víme, že jeden koš bude umístěn u Domu
s pečovatelskou službou, jeden v Lipové aleji, jeden
na Sluneční stráni pod čp. 302, jeden na Pietteho
náměstí před bývalou školičkou, jeden před Rýchorkou (výměna za starý rozbitý), další bude umístěn u
maršovského kostela, ještě zmapujeme Maršovskou
ulici a Rýchorské sídliště. Každopádně pokud víte o
nějakém vhodném místě, kde ještě koš není (ani žádný ze stávajících), děkujeme předem za tip.

Veřejné zasedání ZM

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Svobody nad
Úpou, v pořadí již šesté, proběhne 7. září 2011 od
18 hodin v hotelu PROM. Program jednání s pozvánkou naleznete dále v novinách.

Volejbalové hřiště na stadionu

Na městském stadionu v zadní části bylo vybudováno
díky šikovnosti správce stadionu pana Karla Stránské-
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ho ml. travnaté volejbalové hřiště. K zapůjčení je u
správce také síť a volejbalový míč.

POZVÁNKA na kurz – PLETENÍ
Z PEDIGU

Srdečně Vás zveme na kurz, ze kterého si odnesete košík dle Vašeho výběru nebo mísu na podzimní plody.
Sejdeme se 9. září 2011 (pátek) v 16:30 hodin v
Mateřské školce ve Svobodě.
Sebou kleštičky, přezůvky a 150,-Kč za kurz (cena
včetně materiálu).
Více informací o kurzech na www.kosiky.estranky.cz
Srdečně zve Andrea Pichová

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ
9.TŘÍD ZŠ

Ve dnech 13. října a 14. října 2011 se v prostorách Národního domu v Trutnově uskuteční prezentační akce středních škol pod názvem PRO FUTURO
– VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KRKONOŠE. Záštitu nad přehlídkou přijali pan Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, pan

PhDr. Bc. Jiří Nosek, radní Kraje s gescí za oblast
školství a kultury a pan Mgr. Ivan Adamec, starosta
Města Trutnova. Akce se koná s finanční podporou
Královéhradeckého kraje.
Na výstavu je přihlášeno více než 30 vystavovatelů
a dohodou se základními školami bude organizována doprava žáků 9. tříd z regionu. Partnery akce jsou
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého
kraje – Jednatelství Náchod, OZP Hradec Králové,
Svazek měst a obcí Krkonoše a Svazek obcí Východní
Krkonoše, Jiráskova chata KČT Dobrošov a Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí.
Generálním sponzorem je Česká spořitelna OP Hradec Králové. Cílem akce je poskytnout žákům 9. tříd
a jejich rodičům informace o nabídce oborové struktury všech typů středních škol.
Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti ve
čtvrtek 13. října od 13 do 17 hodin, v pátek
14. října 2011 od 8 do 17 hodin. Vstup na
přehlídku je bezplatný !
Vladimír Štěpánek
za pořadatele bon miroir spol.s r.o., Hronov

Nový ceník pronájmu pozemků ve Svobodě

Na 19. schůzi Rady města byl schválen nový ceník sazeb za pronájem pozemků ve Svobodě. úprava stávajícího ceníku byla provedena zejména na základě negativního hodnocení rozhodnutí rady o výši nájmu za předzahrádky a dále na základě vyhodnocení již některých uzavřených nájemních smluv. Stanovení nájemného je
vyhrazenou pravomocí rady dle zákona o obcích a ceník je tedy určitým výchozím pravidlem při schvalování
konkrétní výše nájmu.
druh pozemku
Zahrádka
Ostatní půda
Zastavěné plochy
Parkovací plochy - nepodnikatelské
Parkovací plochy – podnikatelské:
1 parkovací místo (rozměr 2,4 x 4,5 m)
Plochy podnikatelské za účelem provozování
mobilní předzahrádky
Plochy pro podnikatelské účely:
- do 25 m2 (za každých prvních)
- přes 25 m2 do 100 m2 (za dalších)
- přes 100 m2

minimální sazby
2,-Kč / m2 / rok
0,20 Kč / m2 / rok (min. 100,-Kč)
50,-Kč / m2 / rok
dle platného Cenového věstníku MF ČR/ m2 / rok
1000,-Kč / 1 místo / rok
40,-Kč / 1 m2 / měsíc

1.000,-Kč / 1 m2 / rok
100,-Kč / 1 m2 / rok
1,-Kč / 1 m2 / rok

výpis z usnesení RM
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Výpis usnesení z 18. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 27.07.2011
USNESENÍ č. RM/283/18/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
předloženou projektovou dokumentaci na výstavbu
hrobky na maršovském hřbitově (manželé Patzeltovi
- viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřuje paní
Janu Hryzlíkovou aktualizací smlouvy o nájmu hrobového místa a předává jí projektovou dokumentaci k
archivaci v rámci vedení evidence o hrobových místech.
USNESENÍ č. RM/284/18/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
oznámení Společenství vlastníků bytových jednotek
čp.120 na Rýchorském sídlišti o realizaci zateplení
bytového domu.
USNESENÍ č. RM/285/18/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
uzavření nájemní smlouvy s manželi Šubrovými na část
pozemku st.p.č. 142/3 o výměře 128m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou za 2,-Kč/1 m2 ročně za předpokladu,
že tato část pozemku bude využívána jako zahrada (tj.
trvalý travní porost) nikoli jako skladiště krabic, dřevěných palet apod. V opačném případě bude dána
nájemci okamžitá výpověď pro porušení podmínek
nájmu nebo bude nájemné zvýšeno v souladu s ceníkem pronájmu pozemků ve Svobodě nad Úpou (tj.
pronájem pro podnikatelské účely - prvních 25m2 /
1000,-Kč ročně, dalších 75 m2 / 100,-Kč ročně a zbývajících 28 m2 / 1,-Kč ročně, tj. 32.528,-Kč ročně).
USNESENÍ č. RM/286/18/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města projednat s paní Andršovou a s paní
Kuldovou umístění předzahrádek před Národním domem a bývalou školní jídelnou bez právního vztahu k
pozemku města.
USNESENÍ č. RM/287/18/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č.
101/4 v k.ú. Maršov I (viz zákres v mapě v příloze
originálu zápisu) za účelem zahrady,
b) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č.
101/4 v k.ú. Maršov I (viz zákres v mapě v příloze
originálu zápisu) za účelem zahrady,
c) zveřejnění záměru pronájmu společného souboru pozemků p.p.č. 101/8 v k.ú. Maršov I za účelem

budoucí výstavby rodinného domu a p.p.č. 101/5 v
k.ú. Maršov I za účelem přilehlé zahrady k rodinnému
domu, přístup k pozemkům je možný po pozemku
p.p.č 615 a části pozemku p.p.č. 101/4 s tím, že stávající stavby umístěné na pozemku jsou bez souhlasu
města,
d) zveřejnění záměru prodeje společného souboru
pozemků p.p.č. 101/8 v k.ú. Maršov I za účelem
budoucí výstavby rodinného domu a p.p.č. 101/5 v
k.ú. Maršov I za účelem přilehlé zahrady k rodinnému
domu, přístup k pozemkům je možný po pozemku
p.p.č 615 a části pozemku p.p.č. 101/4 s tím, že stávající stavby umístěné na pozemku jsou bez souhlasu
města.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
e) Ing. Hůrku, aby zaslal všem žadatelům z evidence
žadatelů o pozemek na výstavbu rodinného domu ve
Svobodě nad Úpou nabídku společného souboru pozemků na výstavbu rodinného dobu dle tohoto usnesení v bodě c) a d) a dále, aby se vyjádřili, zda mají
zájem být i nadále v evidenci žadatelů o pozemek na
výstavbu rodinného domu ve Svobodě nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/288/18/2011
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
odprodej části pozemku p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou (zákres části pozemku – viz žádost manželů
Kyselových v příloze originálu zápisu) s tím, že rada
trvá na zachování současného pronájmu. Důvodem
je, že pozemek p.p.č. 78/1 není sice městem nyní
využíván, ale může být v budoucnu využíván k různým
účelům (sportoviště, případně změnou územního plánu k jiným účelem) a město si musí takové pozemky
chránit, a musí o nic rozhodnout komplexně a nikoli
útržkovitě.
USNESENÍ č. RM/289/18/2011
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
s vynětím pozemku p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I
(město jako vlastník pozemku) z pozemků určených k
plnění funkcí lesa ve prospěch vlastníka stavby s tím,
že poplatky související s vynětím hradí vlastník stavby,
tj. pan Zdeněk Šafář.
USNESENÍ č. RM/290/18/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) převod objektu k bydlení čp. 510 v k.ú. Svoboda
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nad Úpou ve smyslu ustanovení § 4 a násl. zákona
č. 72/1994 Sb., zákona o vlastnictví bytů v platném
znění formou prohlášení vlastníka stavby, kterým budou vymezeny v bytovém domě jednotlivé bytové jednotky na základě zpracovaného znaleckého posudku
společně se zápisem do Katastru nemovitostí – zajistí
Ing. Hůrka do 31.8.2011.
b) podání žádosti na MMR ČR o sepsání dodatku k
Zástavní smlouvě z 8.10.1999, kterým bude možno
vázat vrácení dotace pouze na nepřevedení vlastnického práva na třetí osobu k nově vzniklým dvěma
bytovým jednotkám ve 4. NP v domě čp. 510.

výpis z usnesení RM
vé rady koncem září provedou prohlídku veřejného
osvětlení celého města v nočních hodinách a připraví
návrh na další možná úsporná řešení.
USNESENÍ č. RM/293/18/2011
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
a) přesun kamer z autobusového nádraží ke kontejnerovým stáním u školní jídelny a u „Waliska“ s tím,
že na obě stání budou nejprve instalovány informační
cedule s upozorněním, že kontejnery jsou pouze pro
občany ze Svobody nad Úpou.

USNESENÍ č. RM/291/18/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) informaci Ing. Klevcova o četnosti kontrol dubu
na pozemku p.p.č. 145/10 v k.ú. Maršov I (u domu
pana Šíra), dále doložil kopii pojistné smlouvy o profesním odpovědnostním pojištění své znalecké činnosti a zpracoval cenový návrh na provádění pravidelných kontrol v rámci města (viz příloha originálu
zápisu),

Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města, aby zformuloval text pro zveřejnění
v novinách v okolních městech a obcích, ve kterém
požádá občany těchto obcí, aby si vyprodukovaný
odpad nechávali ve svých obcích na tomu určených
místech a nevozili jej do Svobody nad Úpou, protože vybudovaná kontejnerová stání ve Svobodě jsou
pouze pro občany Svobody nad Úpou a dále aby v
rámci svobodských novin provedl osvětu v dané záležitosti odpadového systému města a s ním souvisejících problémů.

Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) Ing. Hanuše, aby zajistil u Ing. Klevcova kontrolu
dubu u domu pana Šíra a lip na Sluneční stráni do
31.8.2011,

c) paní Petržílkovou, aby vytipovala možnost posílení kontejnerových stání o další kontejnery na tříděný
odpad, zejména stanoviště dole na Sluneční stráni, u
Waliska a náměstí Svornosti.

c) Ing. Hanuše, aby připravil do příštího jednání rady
podklady pro podzimní prořez veřejné zeleně (tj. seznam konkrétních dřevin v lokalitách města a způsob
jejich úpravy, resp. likvidace, dřevní hmota).

USNESENÍ č. RM/294/18/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh na určení oprávněných osob a organizací s
přístupem k datům z kamerového systému města (viz
příloha originálu zápisu).

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
d) návrh tajemnice, aby do budoucna byly všechny
žádosti a požadavky na údržbu veřejné zeleně rozčleněny vždy do dvou etap:
• evidované požadavky od srpna do konce ledna
každého roku zpracovat do jarní etapy s tím, že výběr
dodavatele bude proveden v únoru a samotná realizace údržby prostřednictvím vybraného dodavatele
pak do 15.dubna každého roku (konec vegetačního
klidu).
• evidované požadavky od února do konce července každého roku zpracovat do podzimní etapy s tím,
že výběr dodavatele bude proveden v září a samotná
realizace údržby prostřednictvím vybraného dodavatele pak v době podzimního vegetačního klidu.
USNESENÍ č. RM/292/18/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
analýzu spotřeby elektrické energie v rámci veřejného
osvětlení (viz příloha originálu zápisu) s tím, že členo-

USNESENÍ č. RM/295/18/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Směrnice o časovém rozlišení
b) návrh Směrnice k podrozvahovým účtům
c) návrh Směrnice k tvorbě opravných položek k pohledávkám
USNESENÍ č. RM/296/18/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh kupní smlouvy č. L-05/2011 – kolový traktor John Deere 6230 s příslušenstvím a návrh kupní smlouvy č. L-06/2011 – traktorový návěs Pronar
T-654/1 (viz přílohy originálu zápisu) s tím, že kupní
smlouvy budou doplněny o kontaktní email pro nahlašování poruch a dále bod o sjednání pokuty ve
výši 5.000,-/za každých 24 hodin, pokud servisní
technici nenastoupí na opravu do 24 hodin.

výpis z usnesení RM

6

Výpis usnesení z 19. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 17.08.2011
USNESENÍ č. RM/298/19/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Ing. Hanuše vypsáním výběrového řízení na výběr
dodavatele na údržbu, resp. likvidaci veřejné zeleně
v době vegetačního klidu podzim - zima 2011/2012
(viz zápis) s tím, že výsledek výběrového řízení bude
předložen radě, aby dle finančních možností města
vybrala jednotlivé položky z celého soupisu k realizaci.
USNESENÍ č. RM/299/19/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost pana Víta Kubce o povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les na pozemku p.p.č. 101/4 v k.ú.
Maršov I (1 ks smrk) s tím, že žádost bude zařazena
do další etapy (jarní údržba veřejné zeleně 2012) a
město požádá o stanovisko Správu KRNAP a pokud
dojde ke změně vlastníka k pozemku, tak si smrk pokácí na vlastní náklady nový vlastník.
USNESENÍ č. RM/300/19/2011
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost o stanovisko od Mgr. Michaely Bartošové
(advokátka zastupující na základě plné moci Ing. Jiřího Buňatu - majitele nemovitosti čp. 533 ve Svobodě nad Úpou) ve věci likvidace vzrostlých buků na
pozemku p.p.č. 182/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
(nad městským stadionem) s tím, že dle vyjádření ředitele Správy KRNAP (pozemek má v nájmu a lesnicky na něm hospodaří) k odkácení buků dojde letos
na podzim.
USNESENÍ č. RM/301/19/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Ing. Hanuše, aby požádal Ing. Šíra, aby vydal písemné stanovisko, zda stavební firma provedla práce na
mostě (most „Nepomuckého“) v souladu s jeho projektem.
USNESENÍ č. RM/302/19/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
advokátní kancelář Mgr. Čermáka k podání žaloby
na všechny tři subjekty (zhotovitel, projektant a stavební dozor) ve věci uplatnění reklamace klempířských prvků na autobusovém nádraží.
USNESENÍ č. RM/303/19/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Ing. Hanuše, aby zpracoval jednoduché technic-

ké zadání likvidace betonových patek (do úrovně
okolního terénu, včetně požadavku na dokumentaci
sousedních nemovitostí před zahájením prací a po
dokončení), oslovil tři firmy a po dokončení poptávkového řízení výsledek předložil radě k projednání.
USNESENÍ č. RM/304/19/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
výsledek prohlídky septiku pod čp. 302 na Sluneční
stráni (viz příloha originálu zápisu) s tím, že bude
pravidelně prováděna kontrola stavu septiku a vyvážení jeho obsahu a dále budou provedeny nezbytné
úpravy související s utěsněním septiku.
USNESENÍ č. RM/305/19/2011
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
návrh společnosti VaK Trutnov, a.s. na opravu asfaltového povrchu v režii města v souvislosti s připravovanou opravou vodovodu v ulici Spojovací v k.ú.
Maršov I vzhledem k tomu, že město nemá na takovou akci finanční prostředky a v případě oprav vodovodů a kanalizací je povinností VaK Trutnov, a.s.
uvést pozemky do původního stavu včetně silničních
těles a město požaduje také zkoušku zhutnění.
USNESENÍ č. RM/306/19/2011
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
Zastupitelstvu města schválení smluv souvisejících s
nákupem cisterny, ale pouze za předpokladu, že výše
členských příspěvků a zůstatkové ceny bude do výše
1,5 mil. Kč tak, jak bylo deklarováno v minulosti.
USNESENÍ č. RM/307/19/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
Výroční zprávu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou za rok 2010
bez připomínek.
USNESENÍ č. RM/308/19/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) žádost ředitelky DPS o vyřazení a likvidaci staré
myčky (majetek města, svěřený do správy PO, inventární číslo 1002, rok pořízení 1994).
b) návrh odpisového plánu účetních odpisů na nově
pořízenou myčku do DPS v pořizovací hodnotě
110.768,-Kč (viz příloha originálu zápisu).
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USNESENÍ č. RM/309/19/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
platbu mimořádného jednorázového členského příspěvku do EUROFONDU ve výši 8.268,-Kč, který
bude řešit dlouhodobě předfinancování vlastních
projektů Euroregionu Glacensis s tím, že platba
bude uhrazena jednorázově celá v roce 2011 a tento výdaj bude zapracován do návrhu rozpočtového
opatření.
USNESENÍ č. RM/310/19/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
složení výběrové komise pro otevírání obálek v rámci
veřejné zakázky na nákup kolového nakladače smykového, které proběhne v pondělí 29.8.2011 od 13
hodin na radnici za možné účasti zájemců o veřejnou zakázku - Ing. Jan Hanuš, p. Bohuslav Krčmář,
p. Václav Hryzlík, p. Karel Stránský, p. Štěpán Vlček.
USNESENÍ č. RM/311/19/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) Řád veřejného pohřebiště (formou Opatření orgánů města č.1/2011) a ceník nájmu hrobového místa
a ceník výkopových prací (viz přílohy originálu zápisu).

výpis z usnesení RM
značek omezujících nosnost komunikace v lokalitě
kolem bývalé svíčkárny.
USNESENÍ č. RM/315/19/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zařazení neuznaných oprav od Vak Trutnov, a.s.
(šachta před Waliskem, šachta před garáží Ing. Novotného v Maršově II, komunikace pod KPÚ) do podzimní vlny oprav místních komunikací v rámci běžné
údržby s tím, že šachta před Waliskem bude opravena do konce prázdnin (tj. do 31.8.2011) vlastními
silami pomocí pracovníků technické čety.
USNESENÍ č. RM/316/19/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) zápis ze stavební komise č.4
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
b) se změnou využití území na pozemku st.p.č. 293 v
k.ú. Maršov I (žadatel p. Miroslav Procházka).
c) se žádostí pana Rudolfa Hofera o vstup na pozemek p.p.č. 877 v k.ú. Svoboda za účelem umístění
vodovodní přípojky s tím, že pověřuje Ing. Hůrku sepsáním Smlouvy o zřízení věcného břemene za cenu
50,-Kč za 1bm.

b) návrh smluv o nájmu hrobového místa - na 10 let
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
(zpopelněné lidské ostatky) a na 13 let (lidské ostatky
d) Oznámení č.j. SVO/2443/2011 - stavba ČSPH
s vazbou na tlecí dobu) - viz příloha originálu zápisu.
Benzina Svoboda nad Úpou - přestavba kiosku bez
námitek.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
c) paní Janu Hryzlíkovou uzavíráním smluv o nájmu
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
hrobových míst s konkrétními nájemci s tím, že pode) žádost o souhlasné vyjádření k umístění haly na
pisové právo starosty zůstane nedotčeno.
pozemku p.p.č. 113/6 v k.ú. Maršov II (žadatel pí
Eva Říhová) s tím, že požaduje po žadateli předložení
USNESENÍ č. RM/312/19/2011
vizualizace skutečného provedení stavby se zasazeRada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh na opravy v bytových domech čp. 510 (zaté- ním do dané obytné lokality.
kání do bytu pana Šestáka) a čp. 302 (zatékání do
USNESENÍ č. RM/317/19/2011
podkrovních bytů) s tím, že pověřuje Ing. Hanuše,
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
aby oslovil tři firmy zpracování cenových nabídek a
s tím, že za nabízené pozemky v rámci II. vlny propředložil výsledek poptávkového řízení na další radě.
deje lesních pozemků akceptuje maximální výkupní
cenu ve výši 60% ceny stanovené znaleckým poUSNESENÍ č. RM/313/19/2011
sudkem, avšak z pozemků, které Správa KRNAP vyRada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídka pana Petra Šeby, Dvůr Králové nad loučila z prodeje s tím, aby si je město ponechalo,
Labem na opravu chodníku vedle bývalé školy na Pi- si město hodlá ponechat pouze p.p.č 256/1 v k.ú.
etteho náměstí ve výši 55.356,-Kč včetně DPH (viz Svoboda nad Úpou a p.p.č. 139 a 255/3 v k.ú.
příloha originálu zápisu) s tím, že smluvní cena bude Maršov I. Ostatní pozemky (tj. p.p.č. 368/1 a 382
v k.ú. Svoboda nad Úpou a p.p.č. 60, část 140/1,
upravena podle skutečně provedených prací.
246/2, 250/1, 255/1 a 261/3, vše v k.ú. Maršov
I nabízí město Správě KRNAP za 30% ceny stanoUSNESENÍ č. RM/314/19/2011
vené znaleckým posudkem s odůvodněním, že tyto
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
objednání posudků za účelem osazení dopravních pozemky jsou klasickými lesními pozemky a město

výpis z usnesení RM
není lesním hospodářem a navrhuje tedy, aby si tyto
pozemky koupil ten, kdo hospodaří v lese.
Vše výše uvedené za předpokladu, že s tímto vysloví
souhlas Zastupitelstvo města, v jehož vyhrazené pravomoci je tento majetkoprávní úkon.
USNESENÍ č. RM/318/19/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru pronájmu i prodeje p.p.č. 900,
p.p.č. 906 a části pozemku p.p.č. 52/1, vše v k.ú.
Svoboda nad Úpou s tím, že žádost o prodej bude
projednána na nejbližším zastupitelstvu a do zastupitelstva starosta projedná s vlastníkem pozemku p.p.č.
52/3 možnost odprodeje tohoto pozemku městu.
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USNESENÍ č. RM/324/19/2011
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
Zastupitelstvu města odprodat p.p.č. 318/6 a část
p.p.č. 318/1 (viz zákres v příloze zápisu) do podílového spoluvlastnictví vlastníkům přilehlých garáží a
zbytek p.p.č. 318/1 pak Společenství vlastníků bytových jednotek Lázeňská 314 a 315.
USNESENÍ č. RM/325/19/2011
Rada města Svobody nad Úpou projednala
oznamovací dopis od likvidátora Statku Kovársko
s.p. v likvidaci o tom, že pozemek p.p.č. 764/6 v
k.ú. Svoboda nad Úpou (část místní komunikace na
Sluneční stráni) je možno prodat v dražbě a cena
stanovená znaleckým posudkem činí 16.150,-Kč a
Rada města tedy celou záležitost předává k projednání zastupitelstvu.

USNESENÍ č. RM/319/19/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrhy licenčních smluv č. 11/2011 a č. 12/2011
o udělení práva užití k autorskému právu s panem USNESENÍ č. RM/326/19/2011
Petrem Tomanem (viz příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o výpůjčce mobiliáře od Svazku obcí
USNESENÍ č. RM/320/19/2011
Východní Krkonoše na Rudolfovy slavnosti (viz příloRada města Svobody nad Úpou schvaluje
ha originálu zápisu).
nový návrh ceníku pronájmu pozemků ve Svobodě
nad Úpou (viz příloha originálu zápisu), podle kte- USNESENÍ č. RM/327/19/2011
rého bude postupováno při revizi nájemních smluv.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
vícepráce, které vznikly při opravách místních komuUSNESENÍ č. RM/321/19/2011
nikací prováděných panem Petrem Šebou, a to ve
Rada města Svobody nad Úpou projednala
Staré aleji u domu pí Fenikové ve výši 8.995,-Kč bez
odpovědi nájemníků bytového domu čp. 510, který- DPH a u domu p. Kysely ve výši 9.550,-Kč bez DPH.
mi nájemníci reagovali na nabídku města na odkoupení bytových jednotek v čp. 510 za ceny dle znalec- USNESENÍ č. RM/328/19/2011
kého posudku s tím, že celá záležitost bude předána Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
k projednání na nejbližší zastupitelstvo.
návrh Ing. Hanuše na opravu šachty u školní jídelny
(viz zápis).
USNESENÍ č. RM/322/19/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
USNESENÍ č. RM/329/19/2011
předběžný návrh programu 6. veřejného zasedá- Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
ní Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne informace ohledně projektové dokumentace na
7.9.2011 s doplněním o prodej bytových jednotek opravu LB zdi v řece Úpě pod diskotékou Deprese
v čp. 510 a veřejné projednávání budoucí podoby s tím, že bude provedena kontrola místních komuparku na Pietteho náměstí a rozmístění sportovišť na nikací před zahájením prací a po ukončení a bude
městském stadionu.
požadováno uvedení do původního stavu před zahájením stavby.
USNESENÍ č. RM/323/19/2011
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
USNESENÍ č. RM/330/19/2011
projednávání žádosti paní Anny Motalové (zástup- Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
ce manželů Jiráskových, Kutná Hora) o souhlas se návrh Smlouvy o nájmu nebytových prostor s VSAsjezdem na p.p.č. 64/1 v k.ú. Maršov II přes poze- -ARAL s.r.o. od 1.9.2011 do 31.8.2021, tj. na deset
mek města p.p.č. 369/7 a požaduje předložení pro- let (viz příloha originálu zápisu) s tím, bod 6.1 nájektové dokumentace sjezdu, ze které budou patrny vrhu smlouvy bude doplněn o větu „K nájemnému
technické detaily sjezdu a tato PD bude předložena nebude účtováno DPH“.
nejprve stavební komisi k posouzení.

Návrh parku na Pietteho náměstí před bývalou školičkou

Návrh rozmístění sportovišť v areálu městského stadionu ve Svobodě

Anketní lístek
1) Souhlasím s rekonstrukcí parku na Pietteho náměstí 1			

Ano	Ne

2) Souhlasím s návrhem podoby parku na Pietteho náměstí 1		

Ano	Ne

3) Navrhuji změny v návrhu – stručný popis				

...............

………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

1) Souhlasím s vybudováním nových sportovišť v areálu
městského stadionu 1							

Ano	Ne

2) Souhlasím s návrhem rozmístění sportovišť v areálu
městského stadionu 1							

Ano	Ne

3) Navrhuji doplnit (odebrat) tato sportoviště
stručný popis								

...............

Případné další připomínky:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

1)

nehodící se skrtněte
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6. veřejné zasedání ZM Svobody nad Úpou

Starosta města Svobody nad Úpou svolává
6. veřejné zasedání Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou
na 7.9.2011 od 18,00 hodin
v kongresovém sále hotelu PROM ve Svobodě nad Úpou

PROGRAM
1.

Schválení programu zasedání

2.

Složení slibu člena zastupitelstva nebo vyslovení o zániku mandátu z důvodu změny trvalého
pobytu

3.

Volba návrhové komise

4.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

5.

Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 8.6.2011

6.

Zpráva o činnosti rady a souhrnná kontrola plnění usnesení zastupitelstva

7.

Pravidla pro prodej pozemků pro výstavbu RD

8.

Prodej pozemku p.p.č. 318/1 a 318/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou (Lázeňská)

9.

Prodej části pozemku p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (Kyselovi)

10.

Prodej lesních pozemků - schválení smlouvy

11.

Převod pozemku p.p.č. 764/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou

12.

Žádost o prodej pozemku p.p.č. 157/1, části p.p.č. 158 a 157/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou

13.

Žádost o prodej části p.p.č. 101/4 a části p.p.č. 101/8 v k.ú. Svoboda nad Úpou (Kubec)

14.

Žádost o prodej p.p.č. 900 a části p.p.č. 52/1 v k.ú. Svoboda (Petr Smolík)

15.

Nákup komunální techniky - výsledek VŘ na nákup "bobku"

16.

Nákup cisterny - změna smluvních vztahů

17.

Rozpočtové opatření č. 3/2011

18.

Žádost o finanční příspěvek na pedagogického asistenta pro ZŠ Komenského

19.

Regulace VHP a VLT po městě

20.

Prodej bytových jednotek v bytovém domě 5. května čp. 510

21.

Veřejné projednávání budoucí podoby parku na Pietteho náměstí a rozmístění sportovišť na
městském stadionu

Ing. Jiří Špetla – starosta města

Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, včetně elektronické dne 22.8.2011.

Zprávy ze školy
1. PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM MATEŘSKÉ
ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011
Kolektiv zaměstnanců a dětí mateřské školy ve Svobodě nad Úpou chce touto cestou poděkovat všem, kteří
nás v uplynulém školním roce obdarovali a něco pro
nás ve svém volném čase udělali.
• pí. Bětě Hoškové – za darování sladkostí pro děti,
plyšové hračky
• pí. Procházkové – za darování barevných bavlnek
• panu Hedvičákovi – za darování dětských časopisů
pro děti, za navlékací molitany
• pí. Ježkové – za darování plyšových hraček pro děti
• pí. Lannen – za darování velkých plyšových polštářů
pro hru dětí, za sponzorování maňáskového
divadla pro děti, za nákup čtyř kusů koloběžek
na školní zahradu
• pí. Málkové – za darování hraček a panenek
• panu Čekaňákovi – za sponzorský dar na hračky
pro děti
• pí. Vrbenské – za darování kočárku pro panenky,
drobné hračky
• manželům Špetlovým – za hodnotné hračky pro děti
• manželům Mičánkovým – za darování hraček
pro děti
• panu Hermanovi – za skládačku hradu
• manželům Kalašovým – za darování velkého
plastového auta na zahradu
• pí. Hofmanové a ostatním členkám Jógy
za sponzorský dar na hračky pro děti
• panu Ouředníkovi a ostatním z klubu –
za sponzorský dar na hračky pro děti
• pí. Gecové a ostatním členkám ze cvičení –
za sponzorský dar na hračky pro děti
• pí. Kubové – za darování míčů, plyšových hraček,
knížek pro děti
• pí. Bělíkové – za darování hraček na pískoviště
• pí. Ouředníkové – za darování velikonočních
balíčků pro děti z oddělení Medvídků
• pí. Krausové – za darování dřevěných dekorací
• pí. Štorkánové – za darování vlny
• pí. Procházkové – za darování koblížků a jiných
sladkostí pro děti
• pí. Kohlerové – za darování látek
• pí. Vaňkové – za darování omalovánek pro děti
• pí. Pichové – za upečení medových perníků
pro děti, které odcházejí do základní školy
• pí. Tamové – za darování čokoládových Fidorek
pro děti
• Zvláštní poděkování patří panu
Hettlerovi, který nám celoročně provádí
drobné opravy hraček a pomůcek
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Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci v dalším školním roce
Jana Hanušová

2. Školní rok 2011/2012

Pro lepší informovanost uvádím organizaci školního
roku 2011/2012:
Období školního vyučování ve školním roce
2011/2012 začne ve všech základních školách, ve
čtvrtek 1. září 2011. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2012. Období
školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2012. Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27.
října 2011.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23.
prosince 2011 a skončí v pondělí 2. ledna 2012.
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2012.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 3. února 2012.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto: 12.3.-18.3.2012. Velikonoční prázdniny
připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30.
června 2012 do neděle 2. září 2012.
Období školního vyučování ve školním roce
2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012.

3. Práce o prázdninách

a/ došlo k výměně veškeré podlahové krytiny
v 1. patře mateřské školy
b/ došlo k vymalování mateřské školy včetně soklů
c/ byla rozšířena učebna informatiky o dalších
5 počítačů, v současné době má učebna
22 počítačových míst
d/ byl vyměněn koberec v nářaďovně tělocvičny
e/ došlo k vymalování chodeb ve škole
f/ bylo natřeno schodiště ve škole a vestibul školy
g/ došlo ke kompletní výměně hlavic u radiátorů
ve škole

4. Evropské peníze do školy
ve Svobodě nad Úpou

Celé jaro pracoval kolektiv učitelů na možnosti získat
pro naši školu dotaci z projektu EU peníze školám.
Cílem projektu je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Ře-

13Zprávy ze školy
šení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb
sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získají
dotaci.
Vybrali jsme si šablony vhodné pro naši školu, ředitel školy zpracoval žádost a zaslal ji na Ministerstvo
školství. Během prázdnin jsme dostali z ministerstva
kladnou odpověď a naše škola obdrží v rámci tohoto
projektu přes 900 000Kč.

Tyto peníze jsou určeny polovinou na vybavení školy pomůckami a počítači. Bude vybudována( v pořadí 3.) interaktivní učebna. Zbytek peněz je určen
na zkvalitnění čtenářské gramotnosti žáků I. stupně,
na zlepšení finanční gramotnosti žáků II. stupně,
na výrobu učebních pomůcek a učebních prezentací
na hodiny zeměpisu, přírodopisu, anglického jazyka
a chemie. Dále jsou peníze určeny na vzdělávací kurzy pro učitele cizích jazyků.

Se začínajícím novým školním rokem
je tu opět i rybářský kroužek !!
Zápis do kroužku proběhne 14. září 2011
od 15.30 hod. do 17.30 hod. na našem rybníčku v Albeřicích.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni !!

Aktuální informace na webových stránkách kroužku
www.rybymarsov.unas.cz
veškeré dotazy rád zodpovím na tel.čísle nebo e-mailem
pytlak@centrum.cz
602 205 279
Vedoucí kroužku Radek Slováček

MO Horní Maršov

rybářské závody
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MO ČRS Horní Maršov pro své mladé členy pořádá
každoroční dětské rybářské závody v lovu ryb na rybníčku v Albeřicích.
Závodů se zúčastní děti z našeho kroužku a mladí rybáři z partnerského kroužku Eldorádo
Trutnov. Všichni fanoušci rybářského cechu jsou srdečně zváni!!
Občerstvení připraveno nejenom pro soutěžící rybářský potěr,
ale i pro rodiče, kamarády a příchozí diváky
- POZOR NEBUDOU SE PRODÁVAT ALKOHOLICKÉ NÁPOJE!!

3.9. 2011 - od 8.00hod do 14.30hod rybníček v Albeřicích
těšíme se na Vás!!
Přijďte povzbudit mladé rybáře
A pozor možná nás navštíví i samotný Krakonoš
MO ČRS Horní Maršov | rybářský kroužek | www.rybymarsov.unas.cz

inzerce
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ceník na veřejných pohřebištích

Rada města
sta Svobody nad Úpou schválila na své 19. schůzi dne 17.8.2011 následující ceníky
pod číslem usnesení RM/311/19/2011 písm. a) s platností ode dne 18.8.2011:

Ceník nájmu hrobového místa na veřejných
ve ejných pohř
pohřebištích
M
Města
Svobody nad Úpou
1) Cena
ena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného a ze služeb spojených s nájmem a
je vždy předmětem
tem Smlouvy o nájmu hrobového místa. Cena je splatná jednorázově
jednorázov
předem na dobu 10 let,, resp. 13 let1 při podpisu smlouvy.
2) Ve Smlouvě o nájmu hrobového místa je definován druh hrobového místa takto:
 jednohrob,
 dvojhrob,
 hrob pro urny (resp. dětský hrob)
 hrobka
3) Cena za nájem hrobového místa a za služby s nájmem spojené je stanovena takto:
a) roční
ní nájemné za každý zapo
započatý 1 m2 a započatý rok,
b) cena za služby spojené s nájmem hrobového místa za každý započatý
započ rok.
Služby s nájmem související zahrnují vedení evidence o hrobových místech a o
uložení lidských ostatků,
ostatků správu a údržbu pohřebiště včetně příjezdových
říjezdových komunikací
a údržby zeleně v areálu pohřebiště,
vytýčení nebo určení
poh
ení hrobového místa,
informační služby, zajišťování
zajiš
užitkové vody určené
ené pro zalévání zelen
zeleně vysázené na
hrobech, příp. k čištění
ění hrobových míst a likvidaci odpadu z pohřebišt
řebiště.
Ceník nájmu hrobového místa za 1 rok
2

nájemné za 1 m
cena za služby celkem ročně
ročn

jednohrob

6,-Kč
80,-Kč

dvojhrob

6,-Kč
135,-Kč

hrob pro urny

6,-Kč
6,
80,
80,-Kč

hrobka

6,-Kč
135,-Kč

Ceník
eník výkopových prací na veřejných pohřebištích
ebištích Města
M
Svobody nad Úpou
Další služby, které nejsou součástí
souč
Smlouvy o nájmu hrobového místa, jsou stanoveny takto:
název služby

výkop hrobu a zaházení v letním období (1.4. – 31.10.)
výkop hrobu a zaházení v zimním období (1.11 – 31.3.)
výkop dětského hrobu v letním i zimním období
dekorace hrobu - výzdoba
otevření hrobky a zakrytí
uložení urny
Ve Svobodě nad Úpou dne 22.8.2011

1

cena

3.000,-Kč
4.000,-Kč
1.500,-Kč
100,-Kč
800,-Kč
100,-Kč

Ing. Jiří
ří Špetla
starosta města
m

dle platného Řádu veřejného
ejného pohřebiště
pohř
pro město Svoboda nad Úpou tlecí
lecí doba stanovená pro ukládání
lidských pozůstatků do hrobů činí
iní 13 let

střípky z dějin: Svoboda muzikální
Svoboda muzikální

Antonín Tichý

Přísloví, co Čech, to muzikant, jistě nevzniklo náhodou a nejsou tak daleko doby, kdy ovládat hru na nějaký hudební nástroj patřilo k dobrému tónu. Mnohdy to
znamenalo totéž, co „druhé řemeslo“. Dobrý muzikant
se uplatnil vždycky. To jen během několika posledních
generací, kdy se s rozvojem záznamové techniky line
reprodukovaná hudba ze všech koutů, se z nás stali v
tom lepším případě pasivní posluchači. V tom horším
pak naprostí ignoranti, pro které je jakákoliv hudba
jen zvukovou kulisou, hlavně když je nahlas. Ani ve
Svobodě nad Úpou tomu není jinak. A přitom ještě v
polovině minulého století se bez živé hudby neobešla
téměř žádná společenská událost. Množství různých
kapel nebo jen narychlo seskupených part muzikantů
vyhrávalo nejen k tanci. Břeskná dechovka provázela slavnostní průvody, kterých bylo v tehdejším režimu
nepočítaně. Po těch se jistě nikomu nestýská, je to jen
konstatování. Komornější sestava provázela nebožtíky

na poslední cestě (i to patří k životu). A kytaru, mandolínu nebo banjo
dokázal vzít do ruky pomalu každý
druhý tramp. V období, o kterém je
řeč, se mnoho svobodských amatérských muzikantů objevovalo v malých
bandech, hrajících k tanci i poslechu
v kavárnách a rekreačních boudách
ROH (pro ty mladší – revoluční odborové hnutí) především v Janských
Lázních i na jiných místech Krkonoš.
Asi nejpopulárnější těleso, za kterým
se pro jejich moderní současný repertoár táhla omladina z širokého okolí
do vinárny Bílý kříž nebo do hotelu
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Praha, známého tehdy spíš pod familiérním názvem
Astorka, byl big band Sextet K club vedený multiinstrumentalistou Honzou Koliskem, jinak též učitelem na
svobodské základní škole.
Honza byl co do všestrannosti výjimečný i tenkrát.
Vedle zpěvu hrál skvěle na trubku a saxofon nebo
pozoun. Stejně dobře si dokázal podmanit klávesy
klavíru i harmoniky nebo rozdrnčet struny kytary. Ze
Svobody byl i trumpeťák Bohouš Kalhous, který vzal
často do rukou i harmoniku a Luboš Gebert se saxofonem nebo klarinetem. A také zpěváci Jirka Hofman
a Milan Anděl, jeden za pianem, druhý u basy. Jen
za soupravou bicích kouzlil s paličkami janskolázeňský František Kafka řečený „Franz“. U mikrofonu se
mimo jiných vystřídaly zpívající sestry Kopřivovy, Emina a Hanka.
Na lidovější notu dokázal rozdýchat svou „fňuknu“
Karel Sládek v zádech s houslemi Jaroslava Stehlíka. Ti hrávali většinou rekreantům na početných zotavovnách a spoluhráči kolem nich
se měnili podle toho, jak měl
kdo momentálně čas. U bicích
někdy sedával svobodský Oldřich Vágner. Někteří přecházeli
z formace do formace, takže
hráli prakticky denně. Rád si s
nimi občas zazpíval zaměstnanec papírny Zdeněk Havlíček
z Mladých Buků, pro silná skla
brýlí nazývaný „doktor“.
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střípky z dějin: Svoboda muzikální

Ani vážná hudba nepřišla zkrátka. Ve Svobodském
smyčcovém kvartetu se v padesátých letech sešli ředitel školy Miroslav Valenta (2. housle), úředník z
mladobuckého závodu Krkonošských papíren Jaroslav Stehlík (1. housle), vedoucí městské spořitelny
Ladislav Štencl (viola), kterého po jeho odstěhování
nahradil jako host důchodce Feistauer z Úpice a magistr farmacie, lékárník František Topka (violoncello).

Jejich klasický repertoár sklízel potlesk na mnoha veřejných vystoupeních jako například 8. května 1955
při slavnostním otevření kina Máj v budově staré radnice.

Mnohý z dnešních konzumentů ohlupujícího „duc,
duc“ ze sluchátek MP3 nebo mobilu by mohl namít-

nout, že chleba si už taky dávno nepečeme doma. A
svým způsobem bude mít pravdu.

Rudolfovy slavnosti

ve Svobodě nad Úpou 17. září 2011
VIII. ročník

10:00 hod. Dobová tržnice s řemesly

Program Rudolfův dvůr
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:

ENERGIE Termo s.r.o.

