NOVINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE SVOBODĚ NAD ÚPOU
XXIII. ročník  číslo 750  Květen 2012
Vydavatel: Město Svoboda nad Úpou, nám. Svornosti 474; Reg. číslo: MK ČR E12866
Redakční rada: Ing. Jiří Špetla, Ing. Ivana Balcarová  Cena: 6 Kč včetně DPH

Vážení spoluobčané,
v tomto úvodníku bych se „rád“ rozepsal o „blbé“
náladě, která se v posledních měsících šíří mezi lidmi a nevyhnula se ani našemu městu. Politická ani
ekonomická situace v naší zemi není právě růžová a
nejvíce na ní doplácejí, jak už to tak bývá, ty nejslabší
skupiny obyvatelstva, potažmo také obce. Denně slýchám, že dříve bývalo líp, že stát lidi obírá o poslední
úspory a že již není kde brát. I naše město se samozřejmě s touto nepříznivou dobou musí vypořádat.
Vydat se cestou zadlužování, tak jak to již řadu let činí
stát, se rozhodně nechceme, i v budoucnu budeme
hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a v rámci finančních možností města budeme také investovat. Proto
jsme vypracovali otevřený dokument „Plán rozvoje
Města Svoboda nad Úpou 2012-18“, který popisuje
směřování našich budoucích investic. Nicméně příspěvky na provoz obcím od státu se každým rokem
ztenčují a místní samosprávy se tomuto stavu musejí
přizpůsobit. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli postupně uvolnit k prodeji ty nemovitosti, které náš rozpočet finančně zatěžují. Reagujeme tak na dokument
„Rozpočtový výhled Města Svoboda nad Úpou“, který
jsme nechali v tomto roce zpracovat nezávislým odborníkem na veřejné finance. Vycházíme z doporučení redukovat majetek města typu budov, tzn. prodat
nepotřebný majetek, který stojí město prostředky a
nepřináší zpět adekvátní hodnoty. Prodejem těchto
nemovitostí se snažíme ulevit rozpočtu města od nákladů souvisejících s jejich údržbou, pojištěním atd.
Pro současné obyvatele těchto nemovitostí je tato
situace samozřejmě mnohdy nepříjemná, ale pokud
chceme do budoucna udržet stávající stav městských
financí, musíme tyto kroky činit.
Podobně je tomu u pozemků, které město v minulosti poskytnulo různým subjektům k pronájmu. Revizí
nájemních smluv bylo zjištěno, že smlouvy mnohokrát nekorespondují s faktickým stavem využívání pozemků, ať výměrou, či využitím. Proto jsme přistoupili
k nápravě tohoto stavu a vyzvali povinné subjekty k
podpisu dodatků k těmto smlouvám. Je namístě při-

pomenout, že ceník určující výši nájmu byl vypracován již v roce 2003, jen podle něho nebylo mnohdy
postupováno a faktické využívání nebylo kontrolováno.
Všechny tyto kroky s sebou nesou negativní reakce
vás, svobodských občanů. Máme samozřejmě na vybranou. Můžeme si nemovitosti ponechat a draze je
udržovat, můžeme alibisticky poskytovat různé slevy
a zvýhodnění, jen abychom byli u občanů oblíbení.
Nebo budeme postupovat tak, jak to činí samosprávy
v drtivé většině ostatních obcí, tj. chovat se zodpovědně s ohledem na budoucnost našeho města. My
jsme si vybrali tu druhou, pro nás přirozenou cestu.
Oprava místních komunikací, zimní údržba, podpora
sportu a kultury nás stojí nemalé peníze. A ty na ulici
nenajdeme.
Chci jen připomenout, že situaci, ve které se naše
město nyní nachází, nezavinila současná samospráva, ta se ji snaží pouze napravit. A to i za cenu bolestných opatření. Zda je tato cesta ta pravá, můžete
rozhodnout právě vy již za dva a půl roku vaším hlasováním v komunálních volbách. Vrátit se ke starým
„pořádkům“ jistě nebude nic těžkého.

S přáním dobré nálady a hezkého jara
				
				

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 květnu oslaví svá životní jubilea paní Marie
Sedláková a pánové Jan Michel, Štefan Juhász, Josef
Dittrich a Vladimír Šveřepa. Přejeme jim do dalších
let především hodně zdraví.

MAŽORETKY DĚKUJÍ SVAZU
ZAHRÁDKÁŘŮ

Rády bychom touto cestou poděkovaly svazu zahrádkářů za jejich sponzorský dar. Věnovali nám nemalý finanční obnos - 6.412 Kč, za který hodláme pro
mažoretky nakoupit nové pompony, které nám tak
chybějí ! Velice si toho vážíme a doufáme, že odměnou vám bude některé z našich vystoupení - třeba na
Rudolfových slavnostech.
Za vedoucí tým děkuji Alena Kážová, Monika Dudová a Blanka Tesařová

Poplatek za odpad

Splatnost poplatku za odpad je do 30.6.2012 !!!
Jeho výše se nezměnila a stále se platí 500,-Kč. Vyhlášku na odpadový poplatek, ale i ostatní vyhlášky
jsou na webu města v sekci Dokumenty ke stažení Obecně závazné vyhlášky. Poplatky je možné hradit
v hotovosti u nás na radnici u pí Petržílkové nebo
převodním příkazem na účty města:
1303700359/0800 nebo 183523479/0300
Variabilní symbol pro platbu sdělí
paní Dana Petržílková, tel. 499 871 145
email: dana.petržilkova@musvoboda.cz
Do 30.6.2012 je také nutno uhradit poplatek za psí
miláčky

Svoz velkoobjemového odpadu
2012

Svoz velkoobjemového odpadu a železného šrotu se
uskuteční v sobotu 12.5.2012. Více informací o časech, stanovištích a organizaci najdete v letáku dále
v novinách.

Nebezpečný odpad

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu
5. května 2012 v následujících časech:
9,00 – 10,00 Svoboda nad Úpou – náměstí
10,00 – 11,00 Rýchorské sídliště – u Rýchorky
11,00 – 11,30 Maršov II – u Šobků
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náročnou, pokud se dělá poctivě a většina kronikářů
vykonává svoji činnost spíše ze zájmu a s nadšením.
Práce kronikáře je posláním, musí být zvídavý, mít zájem o dění v obci, ale i v jejím okolí a pouze finanční
motivace není tou správnou motivací.
Takže vážení spoluobčané, má-li kdokoliv z Vás zájem o tuto činnost, zastavte
se u mě prosím na radnici,
ráda Vás seznámím s materiály o činnosti kronikáře, ukážu Vám kopii kroniky naší obce, ve které je
poslední zápis z 10. ledna
1990 a pak už nebyla vedena. Tak trochu kroniku obce
u nás nahradily noviny Svoboda forum.
Kontakt:
Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
499 871 197, mobil 731 479 260
email: iva.balcarova@musvoboda.cz

Info o závěrečném účtu

Město zveřejnilo návrh Závěrečného účtu Města
Svobody nad Úpou za rok 2011, který je zveřejněn
od 10.4.2012 na úřední desce Městského úřadu
ve Svobodě nad Úpou, včetně elektronické úřední

desky na webových stránkách města www.musvoboda.cz v sekci úřední deska. Připomínky k závěrečnému mohou občané podle § 18 odst. 6 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, uplatnit písemně od
doby zveřejnění do 15.6.2012 na adresu podatelny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou (datum
15.6.2012 je datem doručení písemné připomínky
do podatelny MěÚ), nebo pak ústně na veřejném
jednání Zastupitelstva Města Svoboda nad Úpou
dne 20.6.2012.
Vzhledem k rozsahu stran závěrečného účtu a jeho
příloh zveřejňujeme v novinách pouze obecnou informaci o tom, kde je závěrečný účet dostupný.

Info o dani z nemovitosti - byty

Na posledním jednání zastupitelstva byla schválena
obecně závazná vyhláška, kterou dochází ke zvýšení koeficientu u bytových jednotek z 1,4
na 1,6 po celé obci tak, jako v případě obytných a
rodinných domů a ostatních staveb s účinností od
1.1.2013. Nejedná se v žádném případě o zvýšení
místního koeficientu, ale pouze o to, aby byl zaveden stejný koeficient pro vlastníky bytů i pro vlastníky domů, tj. aby byly nastaveny stejné podmínky pro
všechny.

Kronikář

Tajemnice MěÚ byla pověřena Radou města, aby se
pokusila najít mezi občany Svobody zájemce o funkci
kronikáře.
O co vlastně jde? Každá obec by podle zákona měla
vést kroniku obce, do níž se zaznamenávají zprávy
o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro
budoucí generace.
Zápis do kroniky se provádí nejméně jedenkrát ročně
a o jeho obsahu rozhoduje obec. Tento zápis samozřejmě musí splňovat určité náležitosti.
Pokud se mezi občany najde případný zájemce o tuto
nelehkou funkci kronikáře, mám předběžně domluvené školení s pracovníky Okresního archívu v Trutnově, kteří případného zájemce zaškolí a samozřejmě poradí i do budoucna.
S případným zájemcem (pokud bude pověřen) bude
uzavřena smlouva, na základě které obdrží odměnu
za svoji činnost. Nicméně zde je namístě připomenout, že vedení kroniky je prací odpovědnou i časově

Výpis usnesení z 31. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 28.03.2012
USNESENÍ č. RM/523/31/2012
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) záležitost nové výše nájemného za pozemek st.p.č.
161/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou v rámci revize nájemních smluv (nájemce pan Šándor Havrán) s tím, že
rada na výši nájemného trvá s ohledem na skutečnost,
že ceník nájemného z pozemků je schválen a rada jej
chce dodržovat a měřit všem stejným metrem. Nicméně rada navrhla panu Havránovi, že by město rádo
využilo jeho služeb v oboru zahradnictví (celoroční
údržba ploch veřejné zeleně na autobusovém nádraží, parčík naproti poště, údržba květináčů po městě
apod.) a aby do příští rady připravil městu cenovou
nabídku na tyto služby.

Rada města Svobody nad Úpou dává
b) podnět státní správě, aby zahájila řízení ve věci kolaudace a legalizace objektů zahradnictví na pozemku
st.p.č. 161/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
c) paní Danu Petržílkovou, aby provedla znovu revizi
nájemní smlouvy dle skutečnosti, tj. včetně využívání
sousední části pozemku p.p.č. 774/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/524/31/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. o zřízení
věcného břemene práva vstupu při opravě a údržbě

výpis z usnesení rm
teplovodního potrubí na pozemcích města p.p.č. 26,
p.p.č. 33/3, p.p.č.33/5, p.p.č. 111, p.p.č.112, p.p.č.
113/5, p.p.č.116/5, p.p.č.364/1, p.p.č. 369/6, p.
p.č. 371, p.p.č. 373/3, p.p.č. 378/1, p.p.č. 378/2,
p.p.č. 378/3, p.p.č. 378/4, p.p.č. 379/1, p.p.č.
385/1, p.p.č. 388/1, p.p.č. 419, p.p.č. 426, p.p.č.
442/1, vše v k.ú. Maršov II dle GP č. 194-531/2011
(jedná se o 881 běžných metrů) za úhradu ve výši
44.050,-Kč bez DPH.
USNESENÍ č. RM/525/31/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost SÚS Královéhradeckého kraje a.s. o stanovisko
k uzavírce komunikace II/297 a vedení objízdné trasy
bez připomínek. Jedná se o uzavírku vrchní komunikace od břízy na křižovatce s III/2961 v Janských Lázních
až na Hoffmannovy boudy v termínu od 13.4.2012
do 30.9.2012 vzhledem k rekonstrukci komunikace.
Objízdná trasa povede přes Hertvíkovice a Rudník.
USNESENÍ č. RM/526/31/2012
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části pozemku p.p.č.
679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou z důvodu existence
inženýrských sítí a nabízí panu Pejosovi pouze zřízení
věcného břemene tak jako v případě ostatních vlastníků okolních nemovitostí.
USNESENÍ č. RM/527/31/2012
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
a) projednávání žádosti pana Marka Cardy o prodej
pozemku p.p.č. 58/4 v k.ú. Maršov II do příštího jednání rady s tím, že pověřuje starostu, aby vyžádal od
vlastníka sousedního pozemku a objektu (společnost
Vodovody a kanalizace, a.s.) stanovisko k této žádosti.
b) projednávání žádosti pana Marka Cardy o prodej
pozemku st.č. 68/2 v k.ú. Maršov II do příštího jednání rady s tím, že pověřuje starostu, aby prověřil ve
spolupráci se společností Vodovody a kanalizace, a.s.
existenci vodohospodářských staveb a zařízení v této
lokalitě.
USNESENÍ č. RM/528/31/2012
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost pana Richarda Köhlera o parkovací místa na
Rýchorském sídlišti s tím, že pověření členové rady
pracují na koncepčním řešení prodeje pozemků na
Rýchorském sídlišti.
USNESENÍ č. RM/529/31/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Licenční smlouvy č. 8/2012 (viz příloha originálu zápisu) s panem Petrem Tomanem na právo užití
dalšího souboru fotografií na CD města Svobody nad
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Úpou (letecké zimní fotografie města, zimní noční a
denní Svoboda ze země).
USNESENÍ č. RM/530/31/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na opravu rychlostních panelů ve
výši 15.660,-Kč včetně DPH (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/531/31/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
tajemnici MěÚ, aby se pokusila najít zájemce o vedení
kroniky města.
USNESENÍ č. RM/532/31/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
snížení ceny současného zpracovatele (Luďka Tomešová, Tiskárna LT) bez vazby na počet stránek měsíčníku
Svoboda fórum (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje tajemnici MěÚ připravit dodatek č. 3 ke Smlouvě
o dílo k podpisu starostovi.
USNESENÍ č. RM/533/31/2012
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
a) členy konkurzní komise na obsazení funkce ředitele
Základní školy a mateřské školy Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov, kterými jsou:
Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Týfa - za zřizovatele určeni
Radou Města
Mgr. Svatava Odlová - jeden člen určený ředitelem
KÚ Královéhradeckého kraje
Mgr. Jiří Paták - jeden člen, kterým je odborník v oblasti
státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle
druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení
Mgr. Hana Klomínská - jeden člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy (náhradník: Jana Hanušová)
Mgr. Renata Nehybová - jeden člen, kterým je školní
inspektor ČŠI
p. Jiří Mičánek - jeden člen, kterým je člen školské
rady (náhradník: pí Lucie Horáčková)
b) Mgr. Svatavu Odlovou předsedkyní konkurzní komise na obsazení funkce ředitele Základní školy a mateřské školy Svoboda nad Úpou, okres Trutnov.
USNESENÍ č. RM/534/31/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
výběr realitních kanceláří, které město osloví za účelem prodeje bytového domu čp. 510 v ulici 5. května
s podmínkami dle přijatého usnesení zastupitelstva
č. ZM/145/10/2012 písm. d), a to realitní kancelář
RAKO reality s.r.o. Trutnov, TANA realitní kancelář,
spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem, I. KRKONOŠSKÁ REALITNÍ spol. s r.o., Trutnov, realitní kancelář
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DOBRÉ BYDLO, s.r.o., Trutnov a M&M reality holding
a.s. a pověřuje starostu města oslovit tyto vybrané realitní kanceláře.
USNESENÍ č. RM/535/31/2012
Rada města Svobody nad Úpou svěřuje
starostovi města dle § 103, odst. 4, písm. g), zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zabezpečovat hospodaření města dle schváleného rozpočtu

v rozsahu do 50.000,-Kč. O všech rozhodnutích bude
starosta informovat Radu města.
USNESENÍ č. RM/536/31/2012
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
oznámení o zaevidování krajinného prvku na pozemku p.p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II od Ministerstva zemědělství - Agentury pro zemědělství a venkov Trutnov
bez námitek.

Výpis usnesení z 32. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 11.04.2012
USNESENÍ č. RM/537/32/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č.
335/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle návrhu geometrického plánu v max. výměře do 652 m2 (návrh geometrického plánu v příloze originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) Ing. Hanuše, aby vyzval společnost ČEZ Distribuce,
a.s. k vyčištění koridoru, kudy vede vysoké napětí v
dané lokalitě, od náletu
c) paní Vlčkovou, aby zajistila od pojistitele (tj. od Kooperativa pojišťovny, a.s.) vyjádření, zda má město v
rámci pojištění odpovědnosti za škodu na cizím majetku pojištěn i sesuv balvanů či kamenů ze skály, pokud
je skála na pozemku města.
USNESENÍ č. RM/538/32/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby zahájil jednání se společností Krkonošské papírny, a.s. o možnosti zřízení vzájemného
věcného břemene přístupu a příjezdu shora k pozemku města p.p.č. 611/2 v k.ú. Maršov I v lokalitě kolem
domu čp. 30 v Černohorské ulici, tj. z pozemku p.p.č.
456/1.
USNESENÍ č. RM/539/32/2012
Rada města Svobody nad Úpou trvá
na zvýšení nájemného za pronájem pozemku p.p.č.
281/15 v k.ú. Svoboda nad Úpou u nájemce pana
Aleka Pejose s tím, že výše nájemného se zvýšila pouze
zrušením koeficientu, nikoliv zvýšením sazby za 1 m2.
Tyto ceny nájemného u pozemků stanovila již v minulosti rada města v roce 2003 a tato rada pouze zrušila
koeficient, kterým se rozdělovaly pozemky na pozemky
v centru (bez koeficientu) a mimo centrum (koeficient

0,6). Revizí nájemních smluv tedy došlo pouze k tomu,
že byly u všech nájemních smluv překontrolovány účely nájmu ve vazbě na výši nájmu ve srovnání s tímto
ceníkem tak, aby byl zachován princip rovného a stejného přístupu ke všem nájemcům.
USNESENÍ č. RM/540/32/2012
Rada města Svobody nad Úpou vypovídá
a) Smlouvu o nájmu pozemků na pronájem části pozemku p.p.č. 123/1 a části pozemku p.p.č. 130/4 s
nájemcem - společnost GRAS SPOL s.r.o., s odůvodněním, že nájemce neakceptoval dodatek k výše uvedené nájemní smlouvě a sdělil městu, že nemá zájem
o nájem pozemků za stanovených podmínek a že očekává výpověď z této smlouvy (viz zápis).
Rada města Svobody nad Úpou předává
b) celou záležitost ve věci prodeje částí pozemků uvedených v bodě a) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu města, protože Ing. Němec svým stanoviskem
dal k tomuto podnět.
USNESENÍ č. RM/541/32/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru pronájmu části pozemku st.p.č.
161/1 o výměře cca 1120 m2 a části pozemku p.p.č.
774/1 o výměře cca 101 m2, oba v k.ú. Svoboda nad
Úpou (zákres v pozemkovém snímku v příloze originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města, aby zahájil jednání s provozovatelem zahradnictví u autobusového nádraží tak, aby ve
lhůtě do 1 měsíce od data jednání této rady došlo k
zahájení legalizace staveb (tento proces v rovině státní
správy může trvat déle než jeden měsíc), a k legalizaci
faktického využívání pozemků. Pokud v této lhůtě 1

výpis z usnesení Rm
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měsíce nedojde k dohodě ve věci pozemků, vypovědět
stávající nájemní smlouvu.

kterou zajišťoval pro město pan Jan Horák na základě
dohody o provedení práce.

USNESENÍ č. RM/542/32/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zrušení věcného břemene chůze a jízdy za účelem naplnění a vyprázdnění kontejnerů na komunální a tříděný odpad k pozemku p.p.č. 17/13 v k.ú. Maršov I pro
Město Svoboda nad Úpou formou dohody o zrušení,
a to z důvodu přemístění kontejnerového stání na pozemek města na křižovatce u domu čp. 104 - u sjezdu
k řadovým garážím.

Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
b) stav budovy kina s tím, že si je vědoma tohoto špatného technického stavu, ale že v dané věci jedná, a to
tak, že v minulém roce byla prověřena znalcem statika
budovy, v nejbližších dnech bude vydáno rozhodnutí o
odstranění stavby „šatlavy“, starosta zaurguje, aby do
konce dubna 2012 byl vyhotoven návrh na vyřešení
prostor v rámci budovy radnice pro přesun kanceláře
starosty a ve chvíli, kdy bude budova kina uvolněná
(cílem rady je, aby došlo k uvolnění budovy kina a tím
k přesunu kanceláře starosty do konce letošního roku),
bude celá záležitost předána zastupitelstvu.

USNESENÍ č. RM/543/32/2012
Rada města Svobody nad Úpou dává
a) podnět silničnímu správnímu úřadu, aby zahájil
správní řízení ve věci umístění dopravní značky zákazu
vjezdu aut nad 3,5 t na pozemku města p.p.č. 712/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou (zákres v ortofotosnímku v
příloze originálu zápisu), vyjma vozidel od Transportu
a vozidel města, které provádějí zimní údržbu do lokality na Sluneční stráni dole za vlakovým nádražím.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) Ing. Hanuše, aby zajistil umístění dopravní značky
zákazu vjezdu aut nad 3,5 t na pozemku města p.p.č.
712/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle bodu a) tohoto
usnesení, pokud silniční správní úřad vydá kladné rozhodnutí o umístění této dopravní značky.
USNESENÍ č. RM/544/32/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje pozemku st.p.č. 68/2 v
k.ú. Maršov II o výměře 358 m2.
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
b) Zastupitelstvu města prodej pozemku p.p.č. 58/4
v k.ú. Maršov II vzhledem k zamítavým stanoviskům
společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. a SÚS
Královéhradeckého kraje a.s. (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/545/32/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby svolal společné jednání vlastníků
pozemků, po kterých skutečně vede přístupová cesta
v Maršově II k domu čp. 149 (Štelzigovi) + vlastníků
objektů, ke kterým cesta vede, dle geometrického zaměření v příloze originálu zápisu za účelem vyjednání
věcného břemene přístupu a příjezdu ve prospěch nemovitostí, resp. jejich vlastníků v dané lokalitě.
USNESENÍ č. RM/546/32/2012
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
a) s ukončením obsluhy věžních hodin na budově kina,

USNESENÍ č. RM/547/32/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Směrnice č. 21/2012, upravující přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v MŠ Svoboda nad Úpou,
kterou předložil ke schválení ředitel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/548/32/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku od Ing. arch. Žateckého a Ing. arch.
Pavla Tomka na urbanistické studie Nový svět, U svíčkárny, Nad bývalou zvláštní školou a Nad Lesním učilištěm ve výši 39.000,-Kč včetně DPH (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/549/32/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku pojišťovny Kooperativa na pojištění majetku
města od 1.5.2012, a to na jeden rok ve variantě pojistného limitu ve výši 20 mil. Kč (viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/550/32/2012
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu o provedené revizi nájemních smluv, kterou
zpracovala paní Dana Petržílková (viz příloha originálu zápisu) bez připomínek.
USNESENÍ č. RM/551/32/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
ve věci legalizace budovy kůlny na městském stadionu na pozemku st.p.č. 336 v k.ú. Svoboda nad Úpou
stejný postup, tj. ve stejném režimu jako u garáže na
st.p.č. 563 (viz zápis).
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SVOZ odpadu

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
A KOVOVÉHO ŠROTU
Ve Svobodě nad Úpou budou v sobotu 12. 5. 2012 přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad postupně dle harmonogramu na těchto stanovištích:
8.00
10.00
8.00
8.00
11.00

–
–
–
–
–

11.00
13.00
11.00
11.00
14.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

-

parkoviště u Národního domu
Maršov II naproti autobusové zastávce
Rýchorské sídliště u výměníku
Sluneční Stráň u čp. 302
Nový Svět

Po naplnění kontejneru bude kontejner vyměněn za prázdný.
Do těchto kontejnerů odkládejte věci, které svými rozměry není možné umístit do popelnic. Jsou to zejména starý nábytek, koberce, linoleum, matrace, nefunkční
sporáky, pračky, kočárky, kola, apod. Velkoobjemový odpad bude možné předat
do kontejnerů pouze v časech dle harmonogramu, proto žádáme občany, aby odpad
neodkládali na stanovištích například již v pátek apod. V tomto ohledu byla požádána
o součinnost Policie ČR – svobodské obvodní oddělení, které nám přislíbilo pomoc při
svozu velkoobjemového odpadu.
Zaměstnanci MěÚ budou po celou dobu nakládání na jednotlivých stanovištích kontrolovat, zda odpad odevzdávají skutečně svobodští občané (takže pro jistotu občanské
průkazy s sebou).Majitelé nemovitostí sloužících k rekreaci se prokážou dokladem o zaplacení poplatku za odpady za rok 2012.
Spolu se sběrem velkoobjemového odpadu bude probíhat i sběr kovového šrotu.

inzerce
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Antonín Tichý

Několik starých fotografií davů v ulicích a na náměstí maně vyvolává odezvu na první verš refrénu
zprofanované písně Jana Wericha, Jiřího Voskovce
a Jaroslava Ježka, provázející kdysi tak úspěšnou
Baladu z hadrů na scéně Osvobozeného divadla. A
člověka vzápětí napadne, že to většinou věští pěkný
průšvih. Zástupy lidí pochodujících v sevřených formacích městem znamenaly i v poklidném provinčním
městečku, jakým byla Svoboda nad Úpou v první
polovině minulého století, zpravidla nějaký zlomový
dějinný okamžik. Tak připněte fangličku a pojďte se
mnou na malý pomyslný exkurs po Haupt Strasse a
na Marktplatz, eventuelně Třídou maršála Stalina na
náměstí Svornosti. A pokud vám úsměv trochu ztuhne
ve tváři, nekruťte hlavou – takoví jsme byli. Hned první monstrózní průvod je ze svazového sjezdu Spolku
Němců v Čechách 22. 7. 1923 se 7 – 8 000 účastníky v krojích na alegorických vozech i na chodníku.
Tehdejší československé úřady v obavě z doutnajícího
nacionalizmu prozíravě zakázaly vyvěšování německých vlajek a praporů. Trasu průvodu tak zdobilo jen
nevídané množství čerstvých břízek a zelených girland. Zfanatizovaní Svoboďáci si vše vynahradili 8.

10. 1938 při frenetickém vítání říšského vojska po
zabrání Sudet nacistickým Německem. K nastoupeným šikům promlouval z provizorní tribuny pod záštitou mariánského sousoší tehdejší starosta MUDr.
Franz Breuer. Mnozí z vítajících soukmenovců se spolu s řadou nevinných spoluobčanů sešli na náměstí
znovu v roce 1945 před objektivem Vlastimila Háka
při kruté odplatě, kterou byl tak zvaný odsun většiny
místních obyvatel do Německa. Sochy pod lipami zaznamenaly také několik poválečných oslav 1. máje.
Ty z roku 1949 jsou na fotografiích zapůjčených z
Muzea Podkrkonoší v Trutnově. Z oblíbeného místa
řečnil 19. 8. 1945 i ministr školství a osvěty Zdeněk
Nejedlý. Ve dnech 12. – 14. 7. 1947 hostilo naše
město sokolský slet v Krkonoších, s jehož jásajícími
účastníky ukázková masová shromáždění opustíme.
I potom kráčely po svobodské dlažbě dějiny v podobě manifestačních oslav 1. májů, svátků osvobození,
vítězného února, říjnové revoluce, tryzen za zemřelé
státníky, „revolucí“ v roce 1968 i 1989 a ani to není
v mnoha případech nic k chlubení. Je jen na pamětnících těch událostí a na čtenářích, jestli jsou ochotni
zapůjčit další fotografie k pokračování.
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