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Vážení spoluobčané,
v tomto vydání našich novin se budu věnovat jednomu z bodů našeho volebního programu, který
jsme se zavázali během funkčního období současného zastupitelstva plnit. Tímto bodem je Podpora
výstavby rodinného bydlení.
V programovém prohlášení jsme slíbili, že podnikneme kroky k přípravě alespoň jedné lokality k prodeji pozemků na výstavbu rodinných domů v katastru
našeho města. V souladu s územním plánem jsme
vytipovali 3 lokality k této výstavbě vhodné, a to
Nový Svět v Maršově I, dále území nad bývalou
zvláštní školou a dále pak pozemky nad Lesnickou

akademií ve Svobodě. Z hlediska dostupnosti napojení technické infrastruktury vychází nejlépe lokalita
na Novém Světě, pro kterou jsme nechali vypracovat urbanistickou studii a zároveň odhad nákladů na
vybudování této infrastruktury v daném místě. Dle
studie zde přichází v úvahu výstavba sedmi izolovaných rodinných domů, jejichž rozmístění vidíte na
přiloženém obrázku. Odhadované celkové náklady
na vybudování sítí, to znamená vodovodu, kanalizace, přívodu el. energie a přístupové komunikace
činí cca 3,5 milionu Kč. To znamená, že pokud tyto
náklady rozpočítáme, činí toto zatížení odhadem
500.000 Kč na jeden rodinný dům. K této částce je
samozřejmě ještě třeba přičíst kupní cenu pozemku.
Jak je z výše uvedených čísel vidět, stavět v našem
městě není právě levnou záležitostí. I ta nejlevnější

lokalita ve městě vychází poměrně draho. Právě z tohoto důvodu potřebujeme zjistit zájem eventuálních
stavebníků o tyto pozemky ještě předtím, než začneme potřebnou infrastrukturu budovat. Pokud se zájemci nenajdou, budeme prozatím nuceni od tohoto
projektu upustit. Těch několik rovinatých lokalit se
sítěmi v dosahu, na kterých bylo možno stavět, město v minulosti většinou již prodalo. My se ale nyní
snažíme směnami či odkupem případné pozemky
pro výstavbu vhodné znovu zcelovat a poté nabízet
k prodeji. Mnohokrát je to však běh na dlouhou trať
a my bychom případné zájemce o pozemky neradi
nechali čekat. Proto tedy probíhá příprava lokality
na Novém Světě.
Současně s tímto postupem byla Mgr. Hynkem vypracována a Zastupitelstvem města schválena také
Pravidla pro prodej pozemků pro výstavbu rodinných
domů, která řeší právní vztahy a metodiku postupu
při pronájmu a následném prodeji pozemků tak,
aby se zamezilo spekulacím s těmito nemovitostmi,
či problémům s realizací jednotlivých staveb. V současné době existuje na stavebním odboru města pořadník čekatelů na stavební pozemky, jehož členové
byli obesláni s dotazem, zda mají o pozemky v dané
lokalitě zájem. Do tohoto pořadníku se samozřejmě může přihlásit každý vážný zájemce o stavbu RD
v našem městě.
Plné znění těchto pravidel si můžete přečíst dále
v novinách.
Ti z vás, kteří pravidelně sledují diskusní fórum na
webu našeho města, si jistě všimli příspěvku, který
kladně komentuje poslední veřejné jednání zastupitelstva. Za všechny svobodské zastupitele mám velikou radost, že si občané začínají změn v práci vedení města všímat. Tato skutečnost však nic nemění na
tom, že účast veřejnosti na těchto jednáních je stále bídná. Proto tímto opět (pokolikáté už?) vyzývám
všechny, kdo mají o další směřování našeho města
zájem, přijďte a projevte svůj názor.
Přeji krásný podzim.
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 říjnu oslaví svá životní jubilea paní Libuše
Jáklová, Jindřiška Bucharová, Terezia Danihelová,
Růžena Šteruská a pan Maxmilian Pauer. Přejeme jim
do dalších let především hodně zdraví.

Je připravena soutěž pro děti o drobné ceny. I dospělí si mohou zasoutěžit, stačí vyplnit vědomostní test,
který se bude týkat znalostí o regionálních spisovatelích. Soutěžit se bude o poukázky na nákup knih.
Týden knihoven v naší knihovně uzavře zajímavé povídání a promítání snímků o Keni.

Oprava ležaté kanalizace
na Rýchorském sídlišti
ve Svobodě nad Úpou

VYDANÁ OPATŘENÍ ORGÁNŮ MĚSTA

Rada města vydala nový Řád veřejného pohřebiště formou opatření orgánů města č.1/2001 včetně nového ceníku nájmu hrobového místa a dalších
služeb. Tento ceník vyšel v minulém čísle novin. Řád
veřejného pohřebiště je vzhledem k svému rozsahu
k dispozici na radnici nebo na webu města v sekci
Dokumenty ke stažení na této adrese:
(http://www.musvoboda.cz/dokumentykestazeni/
category/30-opatreni)
Dále Zastupitelstvo města vydalo Pravidla města
Svobody nad Úpou k pronájmu pozemků s
následným prodejem pro výstavbu rodinných domů rovněž formou opatření orgánů města
pod pořadovým číslem 2/2011, která zveřejňujeme
v těchto novinách dále a jsou rovněž k dispozici na
výše uvedené webové adrese.

Týden knihoven
3. – 9. 10. 2011-09-12

V tomto týdnu se budou moci čtenáři zaregistrovat
na 1 rok zdarma, proběhne také amnestie dlužníků.
Po celý říjen se budou v knihovně prodávat vyřezené
knihy za symbolické ceny.

V úterý dne 13.9.2011 v dopoledních hodinách byl
Ing. Hůrka upozorněn panem starostou na provádění zemních prací na Rýchorském sídlišti před „kravínem“.
Stavební úřad během 20-ti minut navštívil předmětnou lokalitu a zjistil, že před „kravínem“ jsou opravdu prováděny zemní práce za účelem opravy ležaté
kanalizace mezi dvěma šachtami, které si, dle sdělení pracovníků provádějících tyto práce, objednala
společnost VAK Trutnov, aniž by toto dala na vědomí
městu a stavebnímu úřadu.
Ing. Hůrka se v průběhu úterý snažil telefonicky dohonit pana Brádleho, šéfa „kanálníků“ na VAKu, ale
bezvýsledně. Teprve ve středu po společném rozhovoru mezi Ing. Hůrkou a panem Brádlem bylo jasno.
Všichni víme, v jakém stavu se nachází komunikace
na Rýchorském sídlišti, občas se někde něco propadne, tu se objeví díra, atd. Toto všechno jsou pozůstatky z doby, kdy se stavělo Rýchorské sídliště. Tehdy
přijely buldozery, „baráky“ zbořily a vše srovnaly, aby
se mohlo stavět. To, že zahrnuly sklepy, zdivo a trámy,
to se projevuje nyní. Všechno si sedlo, trámy vyhnily,
a proto ty propadliny a díry. To ví i pracovníci VAKu,
kteří zkoumali pomocí kamery stav ležaté kanalizace
na Rýchorském sídlišti. V jednom místě, před „kravínem“, už ani kamera neprošla, proto muselo dojít k
tomu, co se děje nyní - k opravě ležaté kanalizace
mezi dvěma šachtami. Dle sdělení pana Brádleho
dojde k vyvložkování celé ležaté kanalizace na Rýchorském sídlišti.
Nyní, ve čtvrtek v 11,10 hodin, jsme se vrátili s Ing.
Hanušem z Rýchorského sídliště, kde jsme prošli celou trasu s náměstkem z VAKu Ing. Jirků a se zhotovitelem paní Valkounovou. Harmonogram je zhruba
následující:
- položení ležaté kanalizace před kravínem bude
dokončeno v úterý
- následně budou pokračovat práce u šachty mezi
lázeňským panelákem a Rýchorkou
- poté položení ležaté kanalizace cca 8 m délky
před Rafandou ve směru od hor
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- pak nastoupí firma z Olomouce a začne vložkovat, to bude spočívat v protažení rukávce mezi
šachtami, a to bude trvat cca 14 dní
Tímto bych chtěl požádat všechny obyvatele Rýchorského sídliště o shovívavost, jsem si vědom určitých
problémů, které mohou nastat, ale lepší je provést opravu nyní, kdy náklady na opravu jsou nižší,
a z hlediska času bude období opravy kratší.
Ing. Josef Hůrka

Výměna řidičských průkazů

Městský úřad v Trutnově, oddělení registru řidičů vyzývá občany, aby včas přistoupili k další etapě výměny řidičských průkazů.
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do
31. prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
nejpozději do 31. prosince 2012.
Majitelé řidičských průkazů vydaných od 1. ledna
2003 do 30. dubna 2004 pak mají tuto povinnost
do 31. prosince 2013. Uplynutím stanovené doby
pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.
Uvedená výměna se vztahuje na následující typy řidičských průkazů:

Kde si mohu vyměnit ŘP? Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
příslušného podle místa trvalého pobytu na území
České republiky (pro občany Svobody nad Úpou je
tímto úřadem Městský úřad v Trutnově)
Co musím mít s sebou? - „Žádost o vydání ŘP“
– obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, tj. v Trutnově
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně
Kdy mně bude vydán nový ŘP? Vydat ŘP je
možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního
poplatku 500 Kč.

zprávy z města a z radnice
Kolik mě to bude stát? Povinná výměna ŘP je
osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP
ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání
žádosti (viz výše - správní poplatek 500 Kč).

Kdo ví jak třídit odpad,
má šanci vyhrát

Tašky na notebook a flash disky, termohrnky, houpací sítě, meteostanice s venkovním senzorem – to
jsou některé z cen, které čekají na výherce soutěže
o třídění odpadu. K získání cen si stačí zapnout Český rozhlas Hradec Králové a odpovědět správně na
otázku, která se bude týkat právě správného nakládání s odpadem. Soutěž probíhá v rámci krajského
projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“, který
podporuje společnost EKO-KOM, a.s. která v České
republice zaštiťuje systém zpětného odběru a využití
odpadových obalů.
Šanci na vítězství v soutěži má každý, kdo odpad
alespoň příležitostně třídí, a něco málo tak o této
problematice ví. Soutěž se bude na vlnách Českého
rozhlasu Hradec Králové konat pokaždé mezi osmou
a devátou hodinou ráno v týdnech od 26. září do
2. října, od 24. října do 30. října, od 21. listopadu
do 27. listopadu a od 12. prosince do 18. prosince. Soutěžící bude mít vždy na výběr ze tří možných
odpovědí. Když neuhodne, bude mít šanci na výhru
další volající.
O tom, jak třídit odpad, může pomoci lidem web
www.jaktridit.cz. Více informací k projektu společnosti EKO-KOM, a.s. který je realizován ve spolupráci
s Královéhradeckým krajem, je možné najít na internetových stránkách www.cistykraj.cz.
Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s
Tel.: 721 562 554, Email.: pesek@ekokom.cz

Pozvánka na kurzy pletení
z pedigu

Paní Andrea Pichová zve všechny zájemce o ruční
práce na kurzy pletení z pedigu:
- 7. října 2011 v Mateřské školce ve Svobodě od
16,30 hodin
- 14. října 2011 ve svobodské knihovně od 16,30
hodin
Cena jednoho kurzu činí 150,-Kč (včetně použitého
materiálu). Zájemci si sebou musí přinést kleštičky,
starší ručník a přezůvky.
Více informací na www.kosiky.estranky.cz

výpis z usnesení RM
PODĚKOVÁNÍ

Do diskusního fóra na webu městu poslal poděkování pan Kamil Novák, které předkládáme i čtenářům
novin:
„Po několika měsících jsem se zúčastnil (coby divák)
posledního jednání zastupitelstva. Byl jsem mile překvapen, že najednou nejsou občané odsouzeni do
role statistů, kteří jen přihlížejí nacvičené komedii.
Tak, jak tomu bylo za dob bývalého zastupitelstva.
Pamatuji si, že když se tehdy někdo z pléna neudržel a projevil svůj názor, byl napomenut, že nemůže
zasahovat do jednání. Jak je možné, že najednou to
jde? Že by se změnil zák.č.128/2000 O obcích? Nezměnil, to si jej jen asi každý interpretoval po svém.
A najednou to není problém a občané jsou při každém projednávaném bodu dokonce vyzýváni, aby se
k problematice vyjádřili.
A to před hlasováním!
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Tudíž každý z přítomných má možnost se nejen
vyjádřit, ale tím i případně ovlivnit vlastní hlasování!
Za dob bývalého zastupitelstva věc naprosto nevídaná a neslýchaná.
Nemluvě o tom, že všechny body jednání, které mají
zastupitelé před sebou, jsou v identické podobě promítány projekcí, takže i nezasvěcení diváci mají možnost být v obraze.
Tak nějak si představuji demokracii.
Jak jsem z jednání pochopil, jsou i zastupitelé, kteří se
pravidelně nezúčastňují jednání zastupitelstva. Pochybuji, že by tento svůj postoj slibovali voličům v předvolebních slibech.
Jestliže nejsou schopni unést svoji porážku, nebylo by
slapské, vzdát se svého mandátu a uvolnit tak místo
někomu, kdo chce opravdu pro město něco dělat?
Dětinským kverulanstvím rozhodně rozvoji města nepomohou.“

Výpis usnesení z 20. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 31.08.2011
USNESENÍ č. RM/331/20/2011
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
f) zastupitelstvu revokaci usnesení č. 107/21/10
písm. i), kterým byl schválen prodej části p.p.č. 697/1
o výměře 6 m2 pánům Ing. Milanu Oravcovi a panu
Josefu Peprníčkovi, vzhledem k tomu, že návrh na
vklad byl zastaven usnesením o zastavení řízení na
Katastrálním úřadu v Trutnově
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje a pronájmu (do doby
prodeje) st.p.č. 637, části pozemku p.p.č. 335/12,
o výměře 25 m2 (jedná se o díl „e“ včleněný do nově
vznikající st.p.č. 643 na základě návrhu GP č.596181/2010 - dále jen „návrh GP“) a části pozemku
p.p.č. 697/1 o výměře 4 m2 (jedná se o díl „b“ včleněný do nově vznikající st.p.č. 643 dle GP), vše v k.ú.
Svoboda nad Úpou
b) zveřejnění záměru prodeje a pronájmu (do doby
prodeje) části pozemku p.p.č. 335/12 o výměře 25
m2 (jedná se o díl „d“ včleněný do nově vznikající st.
p.č. 642 na základě návrhu GP) a části p.p.č. 697/1
o výměře 2 m2 (jedná se o díl „a“ včleněný do nově
vznikající st.p.č. 642 na základě návrhu GP), vše v
k.ú. Svoboda nad Úpou
c) zveřejnění záměru prodeje a pronájmu (do doby
prodeje) části pozemku p.p.č. 335/11 v k.ú. Svo-

boda nad Úpou o výměře 51 m2 (jedná se o nově
vznikající st.p.č. 608 na základě návrhu GP č.451499/2001)
d) zveřejnění záměru prodeje a pronájmu (do doby
prodeje) části pozemku p.p.č. 335/11 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 25 m2 (jedná se o nově
vznikající st.p.č. 607 na základě návrhu GP č.451499/2001)
e) zveřejnění záměru prodeje a pronájmu (do doby
prodeje) části p.p.č. 335/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
domem čp. 168, a to až po hranu lomu (zakresleno v
pozemkovém snímku v žádosti v příloze originálu zápisu) a pověřuje Ing. Hanuše, aby provedl vyznačení
této části dle skutečnosti.

USNESENÍ č. RM/332/20/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
návrh na posílení kontejnerových stání dalšími nádobami na tříděný odpad včetně výstavby nového stání
naproti květinářství u pí Dubské (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že pověřuje paní Petržílkovou, aby zajistila posílení kontejnerových stání dle návrhu a výstavbu nového stání řešit formou možných víceprací
v rámci vypsané výzvy na podání nabídky na opravu
kontejnerových stání po městě (bude upřesněno dle
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výpis z usnesení ZM

výsledku vyhodnocení nabídek v rámci výzvy a finančních možností města ).
USNESENÍ č. RM/333/20/2011
Rada města Svobody nad Úpou ruší
a) své usnesení č. RM/222/14/2011 přijaté na 14.
schůzi RM dne 25.5.2011.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) instalaci dvou zpomalovacích prahů o výšce 5 cm
(1 x na Rýchorském sídlišti a 1x v ulici Maršovská (dle
nákresu v příloze originálu zápisu ze 14. schůze RM
dne 25.5.2011) a pověřuje Ing. Hanuše, aby zajistil
jejich nákup a instalaci dle návrhu včetně úpravy dopravního značení.
USNESENÍ č. RM/334/20/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
statický posudek na budovu bývalého kina, který
zpracoval Ing. Zdeněk Fibikar z projekční kanceláře
DRUPOS Trutnov (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/335/20/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nákup multifunkčního zařízení Konica Minolta magiccolor 4690MF.
USNESENÍ č. RM/336/20/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
dopis pana Jaroslava Kněze ohledně pronájmu pozemku pod chodníkem před domem čp. 549 v Tyršově ulici (pozemek pod chodníkem je ve vlastnictví
manželů Knězových) s tím, že nesouhlasí s navrhovanou cenou pronájmu pozemku (chodník je v majet-

ku města), protože pan Kněz si vybral ceny z ceníku
města pro podnikatelské účely a město na chodníku
nepodniká. Každopádně město má zájem na vyřešení situace, kterou však město nezpůsobilo a jedná se o historicky nevyřešený právní vztah. Město je
připraveno vstoupit do jednání s panem Knězem o
odprodeji části pozemku městu, případně o zřízení
věcného břemene.
USNESENÍ č. RM/337/20/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
Rozhodnutí č.j. 2011/8454/ŽP/HEJ o tom, že pozemek města p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I netvoří součást pozemků určených k plnění funkcí lesa a bude
evidován jako ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha s tím, že město upozorní pana Šafáře, že
město stanovilo kontrolní lhůtu 15.12.2011 s vazbou
na užívání objektu na pozemku p.p.č 414/5, tj. zda
je k užívání objektu vydán kolaudační souhlas, resp.
souhlas s užíváním dle stavebního zákona v souladu
se základními podmínkami nájemní smlouvy.
USNESENÍ č. RM/338/20/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
výpověď nájemce restaurace na stadionu paní Moniky Lodinské z nájmu restaurace na stadionu s tím, že
v nájemní smlouvě není sjednána měsíční výpovědní lhůta, ale standardní tříměsíční lhůta, která začne
běžet od prvního dne následujícího měsíce (tj. skončí
30.11.2011) nebo město navrhne paní Lodinské dohodu o ukončení nájmu k 31.10.2011 s ohledem na
nutnost zveřejnění záměru pronájmu a výběru nového nájemce.

Výpis usnesení z 6. veřejného zasedání
Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konané dne 07.09.2011
USNESENÍ č. ZM/76/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 7.9.2011.
USNESENÍ č. ZM/77/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na
vědomí
složení slibu nové členky Zastupitelstva města Svobody nad Úpou Ing. Zuzany Škarkové.
USNESENÍ č. ZM/78/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou volí
do návrhové komise pro přípravu a sumarizaci usne-

sení ze zasedání pana Mgr. Zdeňka Rolence a pana
Mgr. Jiřího Slaninu.
USNESENÍ č. ZM/79/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou ze dne 8.6.2011 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/80/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na
vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 1.6.2011
do 31.8.2011 a dále zprávu o plnění usnesení z
5. zasedání zastupitelstva.

výpis z usnesení ZM
USNESENÍ č. ZM/81/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Pravidla města Svobody nad Úpou k pronájmu pozemků s následným prodejem pro výstavbu rodinných
domů formou opatření orgánů města č. 2/2011
včetně návrhu Smlouvy o nájmu pozemku a návrhu
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě (vše v příloze originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/82/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej pozemku p.p.č. 318/6 o výměře 163 m2
a části pozemku p.p.č 318/1 o výměře cca 140 m2,
oba v k.ú. Svoboda nad Úpou (kolem devíti pozemků pod garážemi, resp. pozemků připravených pro
výstavbu garáží - viz zákres v pozemkovém snímku v
příloze originálu zápisu) do spoluvlastnického podílu
vlastníkům výše zmiňovaných devíti pozemků.
b) prodej vymezených pozemků dle bodu a) za cenu
ve výši 200,-Kč/1 m2.
c) stanovení lhůty pro uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků dle bodu a) za cenu dle bodu b) tohoto
usnesení do 30.11.2011.
d) prodej části pozemku p.p.č. 318/1 o výměře cca
2500 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, která bude geodeticky vymezena dle skutečnosti na část sloužící jako
zahrada za domem čp. 314 a 315 a nezpevněná
plocha před tímto domem a prodej části pozemku
p.p.č. 318/1 o výměře cca 500 m2 v k.ú. Svoboda
nad Úpou, která bude geodeticky vymezena dle skutečnosti jako parkoviště se stavbou parkovací plochy,
Společenství vlastníků bytových jednotek Lázeňská
314 a 315, IČ 27537072.
e) prodej vymezeného pozemku dle bodu d) jako zahrada a nezpevněná plocha za cenu ve výši 50,-Kč/1
m2 a prodej vymezeného pozemku dle bodu d) jako
parkoviště za cenu ve výši 400,-Kč/1m2.
f) stanovení lhůty pro uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku dle bodu d) za ceny dle bodu e) tohoto
usnesení do 30.11.2011.
USNESENÍ č. ZM/83/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
prodej části p.p.č. 78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
dle žádosti manželů Kyselových, protože pozemek p.
p.č. 78/1 sice není městem nyní využíván, ale může
být v budoucnu využíván k různým účelům (sportoviště, případně změnou územního plánu k jiným úče-
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lům) a město si musí takové pozemky chránit, a musí
o nich rozhodnout komplexně a nikoli útržkovitě.
USNESENÍ č. ZM/84/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh kupní smlouvy č. OSM/2/2011-Vá (viz příloha
originálu zápisu), na základě které město prodává
soubor lesních pozemků skládající se z p.p.č. 32/1,
32/3, 140, 143, 185/1, 194, 195/1, 201/1, 304,
306/2, 335/2, 347/2 a 449, vše v k.ú. Maršov II
a obci Svoboda nad Úpou, p.p.č. 260/6 a 272/2,
oba v k.ú. Maršov III a obci Horní Maršov a p.p.č.
2404/1 v k.ú. Mladé Buky a obci Mladé Buky za celkovou kupní cenu 21.500.000,-Kč Správě Krkonošského národního parku Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí, IČ 00088455.
USNESENÍ č. ZM/85/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
nákup pozemku p.p.č. 764/6 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře 355 m2 formou dražby od Statku Kovársko s.p. v likvidaci s tím, že pověřuje starostu města, aby se účastnil dražby s limitem do 30.000,-Kč za
nákup pozemku (pokud bude město jediným účastníkem dražby, pak v dražbě použit základní cenu dle
znaleckého posudku).
USNESENÍ č. ZM/86/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti paní Věry Bajburinové o prodej částí pozemků p.p.č. 157/1, 158 (tyto dva pozemky jsou svěřeny do správy příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov) a 157/2, vše v k.ú. Svoboda
nad Úpou, protože v současné době se pracuje na
geodetickém zaměření a je zde problém, že pozemek
157/2 zasahuje do koryta potoka, součástí tohoto
pozemku je i zeď koryta potoka. Celou záležitost je
tedy nutno prodiskutovat v rámci rady společně s
paní Bajburinovou, včetně možné směny či odkupu
pozemků v Maršově II, které jsou ve spoluvlastnictví
paní Bajburinové a města (p.p.č. 369/21 a 443/8 v
k.ú. Maršov II)
USNESENÍ č. ZM/87/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej pouze části pozemku p.p.č. 101/4 v k.ú.
Maršov I o výměře cca 2100 m2 dle zákresu v pozemkovém snímku ve zveřejněném Záměru města č.
8/2011 panu Vítu Kubcovi, bytem Úpská 16, Svoboda nad Úpou.
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b) prodej vymezeného pozemku dle bodu a) za cenu
ve výši 50,-Kč/1 m2.
c) stanovení lhůty pro uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků dle bodu a) za cenu dle bodu b) tohoto
usnesení do 30.11.2011.
USNESENÍ č. ZM/88/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
prodej pozemku p.p.č. 900 a části pozemku p.p.č.
52/1, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože starosta je v jednání s vlastníkem pozemku p.p.č. 52/3 o
možnosti odprodeje tohoto pozemku městu za účelem scelení pozemků pro možnou výstavbu technického zázemí města a zastupitelstvo doporučuje radě
pouze pronájem výše zmiňovaných pozemků p.p.č.
900 a části pozemku p.p.č. 52/1.
USNESENÍ č. ZM/89/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na
vědomí
zápis ze zasedání hodnotící komise ze dne 29.8.2011
v rámci výběrového řízení na „Nákup použitého kolového nakladače smykového - 2.kolo“ (viz příloha originálu zápisu), ve kterém bylo konstatováno, že hodnotící komise výběrové řízení zrušila, protože městu
byla doručena pouze jedna nabídka.
USNESENÍ č. ZM/90/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Dodatku č. 1 k Smlouvě o součinnosti při
realizaci projektu „Spolupráce hasičských jednotek v
česko - polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích“ (viz
příloha originálu zápisu).
b) návrh Dohody o kolektivním členství - číslo dohody 10-ČL/KSH (viz příloha originálu zápisu) mezi
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska - krajské
sdružení hasičů Královéhradeckého kraje a Městem
Svoboda nad Úpou.
c) návrh Smlouvy o výpůjčce (viz příloha originálu zápisu) mezi Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska
- krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje
(půjčitel) a Městem Svoboda nad Úpou (vypůjčitel).

výpis z usnesení ZM
d) návrh Smlouvy o budoucí smlouvě kupní (viz příloha originálu zápisu) mezi Sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezska - krajské sdružení hasičů Královéhradeckého kraje (budoucí prodávající) a Městem
Svoboda nad Úpou (budoucí kupující).
USNESENÍ č. ZM/91/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh rozpočtového opatření č.3/2011 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že položka na údržbu veřejné zeleně bude posílena o 68 tis. Kč na celkových
300tis. Kč, které budou touto změnou připraveny pro
podzimní prořez.
USNESENÍ č. ZM/92/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola, Trutnov, Komenského 399 na
dofinancování činnosti pedagogického asistenta pro
svobodského Šimona Vydru s odůvodněním, že v
Trutnově existuje Speciální základní škola a Mateřská
škola, Trutnov, kde se za pedagogického asistenta
neplatí.
USNESENÍ č. ZM/93/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou navrhuje
ve věci regulace VHP a VLT po městě připravit pro
občany do říjnových novin, na web apod. anketu s
osvětou, ve které by se mohli vyjádřit k tomuto problému a na základě vyhodnocení výsledků ankety se
zastupitelstvo vrátí k diskusi o možné regulaci či zákazu automatů po městě.
USNESENÍ č. ZM/94/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou odkládá
rozhodnutí o prodeji bytových jednotek v domě čp.
510 vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní rozhodnutí města, při kterém by byla vhodná účast všech
zastupitelů.
USNESENÍ č. ZM/95/6/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
budoucí záměr parku na Pietteho náměstí a záměr
rozmístění sportovišť v areálu na městském stadionu
ve Svobodě nad Úpou s tím, že pokud anketa, běžící
do 30.9.2011, vyzní negativně, Zastupitelstvo města
se k oběma návrhům vrátí na příštím jednání zastupitelstva.

Pravidla pronájmu pozemků
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Rudolfovy slavnosti 2011
Máme za sebou již VIII. ročník dobových slavností, které od roku
2004 nesou název Rudolfovy slavnosti.
V sobotní Mladé frontě dne 17.9.2011 vyšel následující sloupek:
„Na základě historické skutečnosti, kdy se v okolí Svobody nad
Úpou těžilo zlato, a proto byla Svoboda císařem Rudolfem II. povýšena na město, vznikla kulturně společenská připomínka této
významné události. Ne že by v té době Rudolf II. do Svobody
skutečně jezdil. Podle organizátorů sobotní akce „Rudolfovy slavnosti“ sem však živý panovník pravidelně koncem léta zajíždí už
8 rok.
Nahlédněme krátce do historie. Prvními osídlenci kolem roku
1009 byli dobývači stříbra a zlata. Kutali na svazích kolem Svobody a Rýchor. S jistotou lze říci, že ve 12. století osada existovala
pod ochranou pánů ze Silvárova. Císařem Rudolfem II. roku byla
osadě 1546 přidělena jistá privilegia, která společně s pečetí z
roku 1634 dodnes uchovává státní archiv. Den 18. 10. 1580 je
tím mimořádným, kdy císař Rudolf II. povýšil Svobodu na horní
město a zároveň odpustil podílníkům na těžbě placení desátků.
V roce 1650 měla Svoboda mlýn s dvěma koly, obchod se solí,
šest řezníků, pekařství, obuvníky, vydělávání kůží, lazebníka, další
řemeslníky a obchodníky. V městečku žilo asi 500 obyvatel. Vybíralo se tu mýtné za přejezd mostu přes řeku Úpu. Dvakrát do roka
se konaly trhy (první na sv. Laurence, další byl Adventní). V sobotu
17. září někdejší tradice pokračuje v podobě Dobové tržnice s řemesly při příležitosti Rudolfových slavností. K vidění jsou šermířské
skupiny, folklórní vystoupení, umělecká řemesla, hudební skupiny.
Od 10.30 hodin probíhá na Rudolfově dvoře program: střelba z
kuší, vrhání nožů a jiných zbraní, jízda na koních, bojují šermíři,
exhibují kejklíři, hraje pouliční šramlband. Ve 13.00 hod. přijede
Rudolf II. osobně s družinou a zahájí tak celý programový blok,
který potrvá do půlnoci. Končí hudební produkcí kapely Konec
konců & Františka Nedvěda mladšího a ohnivým vystoupením.“
Pořadatelem slavností bylo tradičně město a velké poděkování
patří všem sponzorům, kteří finančně slavnosti podpořili. Kdo byli
letošní mecenáši?
VIAMONT Regio a.s.; PRIME HIDE, spol. s r. o. Trutnov;
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.; MEGA PLUS s.r.o. Janské
Lázně; OSNADO spol. s r.o.; Agrotip Široký z Dolní Radechové;
Štěpánský & Fišer, Trutnov; GRAS SPOL s.r.o. Horní Maršov;
A & K s.r.o. Trutnov; ČSOB a.s.; LUCRACO s.r.o. Praha 10;
Energie Termo s.r.o. Svoboda nad Úpou; KALIN spol. s r.o.
Kromě finančních sponzorů patří ale velké poděkování panu Jiřímu Pavukovi a jeho přátelům za organizací slavností, Oldovi
Kyselovi za moderování celých slavností, panu Hedvičákovi za
bezplatný pronájem pozemku a elektrickou energii pro pódium,
panu Zárubovi za poskytnutí elektrické energie pro osvětlení ve
stanu, panu Čekaňákovi za osvětlení pódia, technické četě města za tradiční perfektní noční úklid města po akci a také během
celého dne i večera, firmě TRASPORT Trutnov za kontejner na
odpadky a velké odpadové pytle, LT tiskárně za bezplatný tisk
plakátů, mažoretkám a břišním tanečnicím za krásná vystoupení,
základní škole za vystoupení pod vedením Lucky Ševčíkové, informačnímu centru pana Búše za propagaci akce, jezdeckému
oddílu, hasičům za pomoc a tradičně výborný gulášek, panu Táslerovi za organizaci soutěže v rýžování zlata, zkrátka všem, kteří
se nějakým způsobem na uspořádání slavností nějakým způsobem podíleli.

Jako každý rok
jsme řešili i drobné nedostatky a
zádrhele,
které
nám snad návštěvníci
Rudolfových
slavností odpustí,
přesto se slavnosti vyvedly, počasí
nám opět přálo a
lidé se bavili až do
pozdních nočních
hodin.
Další ročník Rudolfových slavností, v pořadí tedy IX. se uskuteční
opět třetí zářijovou sobotu - 15. září 2012 !!!
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Fotogalerii najdete na webu města: http://www.musvoboda.cz/fotogalerie/category/50-rudolf2011
každopádně, alespoň malou ochutnávku nabízíme
i čtenářům našich novin.

rozpočtové opatření
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Rozpočtové opatření č. 3/2011
Kontrolou hospodaření města, která byla provedena na základě Výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu FIN 2-12 M k 19.7.2011, předkládám tento návrh rozpočtového opatření č.3/2011. Návrh
rozpočtového opatření byl na 6. veřejném zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
7.9.2011 projednán a schválen pod číslem usnesení ZM/91/6/2011.

PŘÍJMY

rozpočtová skladba
ODPA

POL.

ORG

v kompetenci
účetní
3632 2111
6171 2119
6171 2131
6171

3111

3419

2132
4116

text

550 000
5 000
2 000
15 000

Dům s pečovatelskou službou - průtoková dotace na pečovatelskou
službu na rok 2011
Navýšení příjmů z pronájmu hrobových míst
Úhrady za sjednaná věcná břemena
Příjmy z pronájmu pozemků - navýšení dle vybrané skutečnosti

Přijaté neinvestiční finannční dary na Rudolfovy slavnosti (10.000 25 000 MEGA plus s.r.o., 10.000 - Vodovody a kanalizace Trutnov a.s.,
3.000 - A & K Trutnov s.r.o., 2.000 - ENERGIE Termo s.r.o.)

2321

6171

částka

21 500 000

Příjem z prodeje lesních pozemků v rámci I. vlny (lesní pozemky v
k.ú. Maršov II, Maršov III a Mladé Buky)

30 000 Příjmy z pronájmu ubytovny a hřiště na stadionu - navýšení položky
3,4E+07
3,3E+07

108 000

Dotace z Úřadu práce na pracovníky veřejně prospěšných prací za
srpen - listopad 2011)

CELKEM PŘÍJMY

22 235 000
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rozpočtové opatření
6171

5169

6171

5164

3349

5169

6112

5023

6112

5031

6112

5032
5011
5031
5032

3419

ODPA

4357

POL.
v kompetenci
účetní

4357

5331

6409

5901

6409

5901

3722

5171

6409

5901

3639

5164

3639

5169

3639

5154

částka

text

Převod průtokové dotace do příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou službou
Příspěvek na činnost pro PO Dům s pečovatelskou službou - snížení
-550 000 příspěvku vzhledem k získání účelové dotace na pečovatelskou
službu
Výdaje na projektovou činnost v rezervě - nebude čerpáno v letošním
-1 000 000
roce

3639

-150 000 Přesun technického zázemí a JSDH do areálu ARAL od 1.9.2011 přesun z rezervní položky rozpočtové skladby na správné 3639/5164,
3639/5154 a 3639/5169 a úprava položek dle uzavřené nájemní
50 000 smlouvy (nájemné 4 měsíce / 12.500 Kč - zaokrouhleno)
ARAL - služby za odpad a úklid v areálu dle nájemní smlouvy (295
1 000
Kč měsíčně x 4 měsíce)
10 000 ARAL - měsíční přefakturace elektrické energie dle smlouvy, odhad
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30 000 Posílení mzdových položek na pracovníky technické čety v
souvislosti se zimní údržbou - odměny za odpracované hodiny nad
7 000
rámec pracovní doby, soboty a neděle, výborná údržba veřejné
3 000 zeleně, sekání v letošním roce, zástup na hřišti za dovolenou správce

5031
5032

3639

5011
5031
5032

3635

6119

3722

5169

3632

5169

3639

5137

550 000

-150 000 Zřízení nových a oprava stávajících stání pro kontejnery - přesun z
rezervní položky rozpočtové skladby na správnou 3722/5171 a
posílení položky dle vypsaného výběrového řízení (jedná se o
500 000 předpokládanou částku, nikoliv konečnou)

Svoboda forum - posílení položky vzhledem k rozsahu novin
většinou 16 stran a více
-43 000 Odměny členů zastupitelstva - úspora, vzhledem k tomu, že v
základním rozpočtu bylo provedeno pouze odhadem, konkrétní
-6 000 částky byly schvalovány až v prosinci 2010, kdy základní rámec
-4 000 rozpočtu už byl schválen.
10 000
Správce stadionu - posílení mzdových položek vzhledem k motivační
2 000
vazbě na výnos z pronájmu ubytovny a hřiště
1 000
40 000

5011

VÝDAJE
rozpočtová skladba

-9 000 Odměna za udělení oprávnění k užití díla na dobu určitou - pan Petr
Toman (soubor fotografií Svobody), pouze přesun mezi správnými
9 000 položkami rozpočtové skladby

3745

5139

3745

5171

5512

v kompetenci
účetní

6171

5038

6171

5169

3319

v kompetenci
účetní

6171
6171

5169
5161

1
1
1

81 000 Pracovníci veřejně prospěšných úrací - mzdové výdaje za měsíce
20 000 srpen - listopad 2011, součet částek je shodný s dotací v příjmech ve
7 000 výši 108.000 Kč
27 000

Územní plán města - zpracování SEA od Mgr. Houdka - nezbytný
podklad pro dokončení změny č.2 ÚP

-10 000 Likvidace odpadů na hřbitovech - přesun mezi položkami rozpočtové
skladby tak, aby náklady související s pohřebnictvím byly v rozpočtu
10 000 "vidět" - náklady od července 2011
Nákup 7 ks košů na psí výkaly (umístění: u maršovského kostela,
Sluneční stráň pod čp. 302, Lipová alej, Nový svět, Pietteho náměstí
před
bývalou školičkou, před Rýchorkou - výměna za starý rozbitý, u
34 000
DPS), dále posílení položky na nákup 3 nádob na posyp - zdražení
nádob oproti loňskému roku + dopravní náklady
Náhradní výsadba v Horské ulici - vzhledem k tomu, že nejsou
dokončeny jednotlivé etapy likvidace lip v Horské ulici, je náhradní
výsadba asi nesmysl - možnost přesunu na posílení položky na
-116 000
údržbu veřejné zeleně za účelem co možná největšího rozsahu
podzimních prací, na které probíhá právě poptávkové řízení dle
usnsení rady
Údržba veřejné zeleně - posílení položky o částku dle přechozího
184 000 bodu + dalších 68 tis. Kč s tím, že na podzimní prořez bude v
rozpočtu připravena celkem částka 300.000 Kč.
33 000

Posílení rozpočtu hasičů - potřeba posílit jejich rozpočet vznikla s
převzetím nové cisterny a nutnosti ji dovybavit + pohonné hmoty

Povinné pojistné na úrazové pojištění zaměstnavatele - posílení
položky
-400 000 Rudolfovy slavnosti (250.000) a ostatní kulturní akce města a
příspěvkových organizací (150.000) přesun na samostatné položky
400 000 rozpočtové skladby
-20 000
Posílení položky na poštovné - pouze přesun mezi položkami
20 000
2 000
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6171

5137

Místní správa - drobný hmotný dlouhodobý majetek, v základním
rozpočtu částka 100 tis. Kč, čerpáno pouze 25 tis. Kč (diktafon,
-50 000
monitor, multifunkční zařízení se scannerem, 25 tis. Kč rezerva do
konce roku - možná výměna 1 PC)

2140

5329

8 000 Euroregion Glacensis - jednorázová platba do Eurofondu - 8.268,-Kč

2212

6123

6409

5344

Nákup komunální techniky - "bobek" dle návrhu výběrové komise
600 000 konkrétně nový smykový nakladač N50 s příslušenstvím (čelní
nakládací lopata) od firmy Jan Heindl - MAXIBAL
21 500 000 Převod výnosu z prodeje lesních pozemků na spořící účet

CELKEM VÝDAJE

21 631 000

22 235 000
21 631 000
604 000

Celkové příjmy
Celkové výdaje
Rozdíl příjmů a výdajů
Financování
8115

Snížení čerpání finančních prostředků z fondu rezerv, který je uložen
-604 000 na spořícím účtu u ČSOB (v rámci minulého rozpočtového opatření
bylo schváleno čerpání ve výši 2.485.000 Kč)

Celkem financování

-604 000

Ve Svobodě nad Úpou dne 9.9.2011
Zpracovala:
Ing. Ivana Balcarová - tajemnice MěÚ
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Regulace či zákaz
hracích automatů po městě?
Na základě ústních stížností ohledně provozování hracích automatů v restauraci Calimero (nonstop provoz
v obytné zóně, blízkost školy) byl zastupitelstvu předložen k diskusi námět na možnou regulaci či úplný zákaz
automatů v našem městě. Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní rozhodnutí města, usnesli se členové zastupitelstva na tom, že požádají o názor na toto téma také občany města.
Aby však občan mohl vyplnit anketní lístek, musí znát informace, resp. jak taková regulace či zákaz ovlivní
město, zejména obecní finance a také jakou formou je možné regulaci či zákaz řešit.
Provozování výherních hracích přístrojů (zkratka „VHP“) a videoterminálů (zkratka „VHT“) je možno po
městě omezit či zakázat úplně pouze obecně závaznou vyhláškou, kterou v souladu se zákonem o obcích
může vydat a schválit pouze zastupitelstvo. Takže na první pohled by se zdálo, že se jedná o poměrně jednoduchý úkon, ale opak je pravdou.
Regulace či zákaz znamená negativní finanční dopad na město, se kterým se město musí „poprat“. To
znamená, buď nahradí chybějící příjmy z automatů jiným příjmem, nebo bude muset chybějící příjmy ušetřit
na straně výdajů.
Příjmy v rozpočtu města z hracích automatů jsou členěny do třech rovin:
1)
Správní poplatek za povolení VHP – 50% tohoto poplatku zůstává městu, 50% odvádí do státního rozpočtu prostřednictvím Finančního ředitelství v Hradci Králové, záleží na počtu provozovaných přístrojů
po městě a na jak dlouho se povolení vydává
roční výnos z tohoto poplatku činí průměrně 150.000,-Kč pro město
2) Místní poplatek za provozované VHP a VLT – místní poplatek je stanoven dle zákona o místních
poplatcích formou Obecně závazné vyhlášky, a to v maximální možné výši dle zákona, tj. 5.000,-Kč za
čtvrtletí za každý povolený VHP či VLT
- roční výnos z tohoto poplatku činí průměrně 200.000,-Kč pro město

inzerce

3) Výtěžek z provozu VHP a VLT – tuto částku hradí provozovatelé VHP a VLT dle § 4 odst. 2 zákona č.
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Platí 6% - 20% z rozdílu mezi vsazenými a vyplacenými částkami za všechny provozované přístroje. Procento je vázáno na výši rozdílu (6% - do 50 mil. Kč,
8% - 50-100 mil. Kč, …..20% - nad 1000 mil. Kč). U nás ve městě provozuje automaty převážně KATA
Pilníkov, která standardně vykazuje 6% (pouze rok 2008 byl výjimkou – 8%).
- za rok 2008 výtěžek činil
326.645
- za rok 2009 výtěžek činil
156.141
- za rok 2010 výtěžek činil
101.817
průměrně 150.000,-Kč pro město
Z uvedených výnosů tedy vyplývá pro město celkový průměrný roční příjem v rozpočtu ve výši cca 500.000,- Kč,
tedy půl milionu. To je například dvojnásobek částky, kterou město každoročně vynakládá na podporu sportovních klubů a kulturu ve městě.
V rámci rozpočtu města není 0,5 mil. Kč zrovna zanedbatelná částka, ale záleží na tom, zda výnos pro město
je jediným kritériem při rozhodování o možné budoucí regulaci či zákazů automatů po městě.

Stránka 3

Víte, že například v roce 2010 vsadili hráči do 9 ks hracích automatů po našem městě (pouze VHP, údaj o
VLT neznáme) celkem 10.344.000 Kč? Tato částka představuje půlku rozpočtu našeho města!!! Zdá se vám
to neuvěřitelné? Nám také, ale je to skutečně tak.

anketa
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Chaloupky pod horami

Anketní lístek
Regulace či zákaz hracích automatů po městě?
1) Souhlasím s úplným zákazem hracích automatů po městě.
NE

o

ANO

o

V případě odpovědi ANO, přejděte rovnou k otázce číslo 4)

2) Souhlasím pouze s určitou regulací hracích automatů po městě.
NE

o

ANO

o

3) Vyberte provozovny, ve kterých si hrací automaty nepřejete.
AQUA bar v Rýchorsce

o

restaurace Národní dům

o

restaurace Calimero

o

Měšťanský dům - bowling

o

restaurace SPORT

o

Antonín Tichý

Centrální část Svobody nad Úpou, zahrnující náměstí Svornosti a do něj ústící hlavní komunikaci, dnešní
ulici 5. května, byla už v „dřevních“ dobách zastavěna
roubenými měšťanskými domy s vysokou, ve většině
případů svisle bedněnou, gotizující lomenicí, nesenou
tesařsky zdobenými sloupy podsíní, situovanými osou
střešního hřebene kolmo na veřejný prostor. Jednotlivé domy stály těsně vedle sebe, řidčeji odděleny jen
úzkou uličkou, takže jejich nestejně hluboká podloubí
tvořila souvislý chráněný koridor. Tradiční uspořádání
přízemí s chlévy, nebo později řemeslnými dílnami a
obchůdky směrem do ulice a obytnou částí do dvora
či zahrady, bylo po staletí téměř neměnné. Stejný typ,
jaký tvořil jádro městečka v době jeho založení v polovině 16. století, se vzhledem k jistému konzervatismu
původního německého obyvatelstva stavěl znovu i při
obnovách domů po početných požárech až do začátku 19. století. Teprve v jeho druhé polovině s rozvojem
industrializace Úpského údolí začaly tradiční zástavbu
nahrazovat zděné měšťanské domy se změněnou osovou orientací, navýšené zpravidla o další patro. Tento proces byl zhruba ukončen teprve krátce před II.
světovou válkou. Po ní zůstaly ve středu města už jen
ojedinělé objekty, jako třeba čp. 14 nedaleko školy a
poslední dochovaný komplex souvislé řady čtyř domků
s čp. 47, 48, 49 a 50 na jižní straně náměstí. Jejich
stáří se v té době odhadovalo na 230 až 250 let. První z nich vyhořel 5. srpna 1957 a musel být stržen.
Zbylé tři byly cíleným tlakem tehdejších zastupitelstev

i přes ochranu státní památkové péče zbořeny počátkem roku 1965. Na jejich místě dosud zeje mezera
jen provizorně zaplněná parkovištěm a jakous takous
parkovou úpravou. Vedle těchto měšťanských domů, o
kterých je dnes již dostatek literatury, byly součástí intravilánu města, především na jeho periferiích, jako je
lokalita té pravděpodobně nejstarší rozptýlené zástavby v okolí kostela, tak zvaný Školní vršek při staré cestě
do Janských Lázní nebo prostor dnešní Tyršovy ulice,
také chalupy a chaloupky podhorského typu, dokumentující chudobu drobných zemědělců, řemeslníčků,
tkalců a dělníků v prvních průmyslových provozech.
Mnohé, více než stoleté, dosud stojí. Jejich rozmístění
postrádá řád vnitřního města a je pro ně charakteristické spíš chaotické seskupení. Ty ve svahu většinou
zachovávají osvědčenou orientaci okapové strany ve
směru vrstevnic a ať už mají roubenou jen obytnou
část a část hospodářskou z kamenného zdiva, jsou
zakryty šikmou střechou bez zbytečných výčnělků pokrytou zpravidla šindelem, mnohem později překrytým
každoročně natíranou asfaltovou krytinou z místní produkce. Mezi ně lze počítat i oblíbený podnik mnoha
generací, Dřevěnku v Maršově I. nebo pension U Vrkoušů. Více napoví přiložené fotografie. Při procházce
městem a jeho okolím jistě objevíte další. (V článku je
úmyslně použito tradiční číslování domů, protože nové
přečíslování z poslední doby, které osobně považuji za
velký omyl tehdejšího zastupitelstva, vneslo do evidence objektů chaos a ztěžuje historické bádání).

4) Navrhněte, jakým způsobem nahradit v rozpočtu města chybějící příjmy:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Vyplněný anketní lístek prosím odevzdejte na radnici (možno vhodit do schránky za vchodovými dveřmi na radnici).

										

Děkujeme za Váš názor.
Severní strana náměstí po roce 1870. Původní půdy jsou již většinou přestavěny na obytné pokoje. Lomenice s
kabřincem nebo valbičkou ve vrcholu, minimálně jednou předsazené, jsou zdobené latěmi.

střípky z dějin: Svoboda muzikální
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Část souvislé řady domků, lemujících pravou stranu staré
silnice směrem na Pec pod Sněžkou, vyfotil před jejich
demolicí v roce 1976 v souvislosti s výstavbou nové
rychlostní komunikace svobodský fotograf pan Jičínský.

Poslední památka na starou Svobodu – čtyři dřevěné domky na jižní
straně náměstí (1940 - 1945)

Dům čp. 47 po požáru v roce 1957. Jeho demolice byla
signálem k odstranění i zbývajících tří.

Unikátní chalupa v Maršově II. č. 9 (původně ovšem 12)
s architektonicky cenným maloúpským seníkovým vikýřem
na odvrácené straně střechy je vinou neuváženého
prodeje odsouzená k zániku. (Foto anti 2009).
inzerce

Zadní trakt původního čp. 110 z Lipové aleje na nejasném, ale
vzácném snímku z doby těsně před rokem 1928.

Rodný dům lyžařského esa Franze Wendeho čp. 60
na Školním vršku je v současnosti citlivě upravován,
na rozdíl od sousední staré školy, která postupně zaniká.
Dřevěnka u vchodu na městský stadion naproti DPS s absurdním
čp. 533 se za více než 100 let příliš nezměnila. (Foto atelier Joffé
Janské Lázně 1900).

