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Vážení spoluobčané,
červnový úvodník našich novin bude tentokrát o něco delší, rozepíšu se v něm obšírněji o práci, kterou
vedení města doposud odvedlo a co nového do budoucna chystá. Pokusím se vás nezatěžovat zbytečnými
podrobnostmi, chtěl bych zde spíše vysvětlit kroky, které činíme a důvody, které nás k tomu vedou.
Veškeré naše snahy vycházejí z volebního programu sestaveného před komunálními volbami v roce 2010.
Tento program se snažíme postupně naplňovat, samozřejmě postupem času přicházejí i problémy, které je
třeba řešit nad rámec tohoto dokumentu. O tom ale později.
V prvé řadě jsme si vytyčili realizovat
efektivní hospodaření města. Konkrétně
to znamená prodej několika zbývajících
objektů, které město vlastní a za nemalé
finanční prostředky spravuje. Dle našeho
názoru je úkolem města spravovat majetek, který slouží potřebám všech našich
občanů, jako je zajištění funkčnosti Domu
s pečovatelskou službou, Základní školy a
Mateřské školy, Městského úřadu, hřbitovů, stadionu a místních komunikací. Tento
námi realizovaný postup jednoznačně potvrdil i dokument Rozpočtový výhled města
Svobody nad Úpou zpracovaný v tomto
roce nezávislým odborníkem na veřejné
finance.
Prvním z objektů, který jsme uvolnili k prodeji, je bytový dům č.p. 510 v ulici 5. května. Abychom vyšli vstříc
současným nájemníkům tohoto domu, odsouhlasilo zastupitelstvo města nejprve záměr prodeje současným
nájemníkům za cenu ve výši 80% znaleckého posudku. Jelikož nikdo z nich neprojevil o koupi za těchto finančních podmínek zájem (někteří z nájemníků navrhovali cenu ve výši 50% znaleckého posudku), následně
bylo zastupitelstvem schváleno předání prodeje této nemovitosti realitním kancelářím. Dalším objektem k prodeji bude bytový dům č.p. 302 na Sluneční stráni. Postup prodeje bude obdobný, tzn. nejdříve nabídneme
byty ke koupi jednotlivým nájemcům. V tomto případě však musíme vyčkat do r. 2014, kdy pomine možnost
finanční sankce ze strany MF ČR pro případ prodeje tohoto objektu ve lhůtě 10-ti let od jeho bezúplatného
nabytí. Dalším objektem, jehož stav nás trápí, je budova bývalého kina. I tento problém se snažíme řešit.
V prvé řadě jsme z důvodu bezpečnosti nechali vypracovat statický posudek objektu, který nezjistil žádné
vážné závady. Dále jsme uskutečnili kroky k uvolnění této budovy tak, aby město mělo volné ruce s jejím
budoucím využitím. Zajistili jsme dočasný přesun Jednotky hasičského dobrovolného sboru do prostor areálu
VSA-ARAL a současně s nákupem nové komunální techniky jsme využili dalších prostor k jejímu garážování
tamtéž. Protože ale víme, že toto řešení je pouze dočasné, zároveň jsme hledali pozemky v katastru našeho
města, které by z hlediska využití, dostupnosti a územního plánu tomuto záměru vyhovovaly. Nejprve padla
volba na pozemek p.p.č. 782/5 ve vlastnictví PF ČR v blízkosti čerpací stanice Benzina. Jelikož tento pozemek
není v našem vlastnictví, rozhodli jsme se požádat Pozemkový fond ČR o směnu tohoto pozemku za jiný pozemek v našem vlastnictví, který město nevyužívá. Druhá, lepší varianta, se naskytla při prověřování pozemků na
začátku Lázeňské ulice. Narazili jsme zde na pozemek p.p.č. 52/3 v osobním vlastnictví, který byl obklopen
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pozemky ve vlastnictví města. Oslovili jsme tedy majitele, který s prodejem souhlasil a město následně tuto
nemovitost získalo. Díky tomu se nám otevřel dostatečný prostor k budoucí výstavbě jak hasičské zbrojnice,
tak technického zázemí města. V souvislosti s koupí touto pozemku jsme využili našeho vstupu do Společenství
Euroregionu Glacensis zaměřeného na podporu česko-polské přeshraniční spolupráce a podali žádost o dotaci ve výši 32.000 EUR na financování projektové dokumentace na výstavbu této budovy. Posledním krokem,
který musíme k uvolnění budovy bývalého kina učinit, je přesun kanceláře starosty do budovy Městského úřadu. V této chvíli je již zpracovávána projektová dokumentace, která řeší přesun kanceláře starosty a tajemnice
do II. patra úřadu. Poté bude již na zastupitelích, jak s budovou bývalého kina do budoucna naloží. Variant
se nabízí hned několik, od prodeje objektu až po vybudování víceúčelového kulturního domu.
V rámci efektivního fungování města také průběžně prověřujeme pozemky v jeho vlastnictví a jejich využívání. Poměrně často zjišťujeme, že tyto pozemky léta využívají různé subjekty bez právního vztahu. Je tedy
opět na nás tento vztah napravit a dotčené pozemky odprodat či pronajmout, což se mnohdy neobejde bez
nepříjemných tahanic. Zde je třeba si uvědomit, že město je vlastníkem jako každý jiný občan a mělo by se
o svůj majetek starat s péčí řádného hospodáře. Pokud bude kdokoli z občanů vlastnit nemovitost a tuto bude
využívat někdo jiný, musí si s ním ten daný vlastník také nějakým způsobem právní vztah vyřešit. A stejně postupuje město a hledí při tom na to, aby všem měřilo stejně. Nehledě k tomu, že finanční prostředky získané
z těchto prodejů a pronájmů město cíleně investuje tam, kde jsou třeba. Jen pro příklad: v minulosti byl v Lázeňské ulici prodán bytový dům č.p. 314 a 315. Prodej byl uskutečněn tak nešťastně, že Společenství vlastníků
bytových jednotek koupilo pouze dům s pozemkem pod ním, okolní pozemky, tzn. přístup k domu, parkovací
plochy a zahrada zůstaly ve vlastnictví města. A vlastníci bytových jednotek je roky bez právního vztahu využívali. Po nabídce města k odkupu těchto pozemků následovala dlouhotrvající jednání, po kterých byla v těchto
dnech konečně podepsána smlouva o prodeji. Společenství vlastníků získalo pozemky do vlastnictví a město
jim umožnilo celkovou sumu splatit ve dvou splátkách v horizontu dvou let. Za finanční prostředky (první splátka ve výši 159.000 Kč) získané tímto prodejem zrealizujeme částečně druhou vlnu letošních oprav místních
komunikací v lokalitě Maršov II, na kterou v té první (proběhne v měsíci červnu), nezbyly v rozpočtu vyčleněné
finance. Prodejem těchto pozemků byla završena několikaletá etapa narovnání právních vztahů mezi městem
a uživateli pozemků v Lázeňské ulici. Jako první byly vyřešeny pozemky se společností REVIS s.r.o., poté se
společností GENOVA. Nájmem a jejich následným prodejem získalo město do rozpočtu 2.160.000 Kč.
Stejný problém jako v Lázeňské ulici registrujeme na Rýchorském sídlišti v Maršově I. I zde
vlastní jednotlivá Společenství vlastníků bytových
jednotek pouze pozemky pod jednotlivými domy,
všechny pozemky v okolí jsou ve vlastnictví města
a jsou dlouhodobě bez právního vztahu využívány a zároveň městem udržovány. Je pravda, že
na město byly v minulosti podány žádosti o koupi či pronájem jednotlivých parkovacích míst,
my však chceme celou lokalitu řešit komplexně.
Proto jsme zadali projekční kanceláři zpracování studie řešení parkování v dané lokalitě tak,
abychom v rámci možností uspokojili všechny
vlastníky bytových jednotek, kdy by každý byt disponoval 1 parkovacím místem. Až bude studie
hotova, svolá rada města otevřené jednání s občany žijícími na Rýchorském sídlišti, kde bude toto téma za účasti projektanta vysvětleno a dohodnut další
postup. Město bude připraveno, tak jako v předchozích případech, vyjít občanům vstříc, např. jednáním o zaplacení pozemků formou splátkového kalendáře, současně s návrhem možného řešení financování výstavby
nových parkovacích ploch.
Vyřešení užívání všech pozemků v katastru našeho města je „během na dlouhou trať“, zahrnuje v sobě složitá jednání se subjekty od fyzických osob, PF ČR, ŘSD, až po KRNAP. Dvakrát jsme vybrané pozemky dokonce
získali formou veřejné dražby. Jedním z nich byla část komunikace na Sluneční stráni, tím druhým, pozemek
u městského stadionu určený pro parkování návštěvníků areálu. Tuto odstavnou plochu jsme vyčistili od náletů, nechali odstranit betonové základy bývalého sila a celou plochu zavezli štěrkodrtí a upravili (viz foto).
Když už jsme u městského stadionu, chvíli tu zůstaneme. Během minulého roku jsme uspořádali anketu
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týkající se rozmístění a skladby sportovišť, toto
téma bylo také veřejně projednáváno na dvou
jednáních zastupitelstva. Prioritou zde stále zůstává výstavba tělocvičny. Rada města zadala
projekční kanceláři zpracování studie tělocvičny
se zázemím a tribunou o rozměrech 25x19x9m,
obdobné rozměry má pro představu tělocvična
Obchodní akademie v Janských Lázních. Předpokládané náklady na výstavbu jsou do 25 mil.
Kč. Studie bude obsahovat i variantní řešení
velké tělocvičny, to pro případ získání dotace.
Musíme však myslet především na skutečnost,
že jedna věc je sportovní halu postavit a druhá
věc ji uživit, tzn. v řádu desetiletí zajistit dostatek
finančních prostředků na energie, opravy, provoz atd. V každém případě bychom rádi halu do konce roku 2014 uvedli do provozu. Dalším naším záměrem
bylo vybudovat v areálu městského stadionu víceúčelové sportovní hřiště, podobné tomu v Mladých Bukách.
Pokusili jsme se pro tento záměr získat dotaci z Nadace ČEZ – Oranžové hřiště, které nebylo pro letošní rok
vyhověno. Budeme se tedy muset ještě nějaký čas spokojit s travnatým hřištěm v rohu areálu, vybudovaným
v minulém roce. Naši snahu o realizaci tohoto projektu samozřejmě nevzdáváme, pokusíme se pro příští rok
najít další zdroje financování.
Kromě budovy bývalého kina je dalším „kostlivcem ve
skříni“ přístavba školní jídelny. I přesto, že byla postavena před 18-ti lety, její technický stav je neúnosný a léta
neřešený. Čeká nás bezodkladná oprava, kterou plánujeme na léto příštího roku. Dle zpracované projektové
dokumentace se cena rekonstrukce tohoto objektu bude
pohybovat okolo 5-ti mil. korun. Obdobným případem
je budova Domu s pečovatelskou službou. Zde bude třeba ještě tento rok provést rekonstrukci kotelny a otopné soustavy, která je na hranici své životnosti (investice
cca 1-2 mil. Kč).
A znovu zde navážu na hospodaření města, které jsem
popisoval výše. Finanční prostředky, kterými město disponuje, budou uvolňovány právě na opravy či výstavbu
nemovitostí, které slouží všem občanům našeho města a které město ke svému fungování nezbytně potřebuje.
Ostatních nemovitostí, které zatěžují rozpočet města a nepřinášejí zpět adekvátní hodnoty, se budeme postupně zbavovat. Všechny tyto plánované investice musíme ale také něčím zaplatit. Prodejem obecních lesů
město získalo doposud 24 mil. korun, další prodeje jsou ještě připravovány. Celková částka, kterou město
v současnosti disponuje, činí cca 32 mil. korun. Z této skutečnosti vyplývá, že některé investice zvládneme ze
svých prostředků, na některé bude třeba vzít úvěr, financovat z dotací, nebo je odložit. Je třeba hospodařit
s vyrovnaným rozpočtem a zachovat rezervu, pro případné špatné časy, ve výši okolo 15 mil Kč.
Dalším bodem, ke kterému jsme se zavázali, je výstavba rodinného bydlení. O tomto tématu jsem se podrobněji rozepisoval v jednom z dřívějších vydání novin, takže jen v krátkosti. Z hlediska územního plánu
a nejpříhodnějšího napojení inženýrských sítí byla vybrána lokalita na Novém Světě, pro kterou byla zpracována studie zastavitelnosti. Přichází zde v úvahu výstavba sedmi rodinných domů. Zároveň byla vypracována
a schválena pravidla pro pronájem stavebních pozemků ,s jejich následným prodejem k výstavbě RD tak, aby
se předcházelo spekulacím s těmito pozemky, nebo nenastávaly případy, že rozestavěný dům hyzdí své okolí
neúměrně dlouhou dobu.
Zajímá nás také bezpečnost občanů při pohybu po komunikacích v katastru našeho města. Plánujeme vybudovat trasu (stezku) pro pěší a cyklisty s využitím chodníků a málo frekventovaných komunikací, která bude
spojovat Maršov II přes Rýchorské sídliště, Starou alej až po školu a stadion. V rámci této akce plánujeme
vybudování 3 bezpečných přechodů pro chodce (ostrůvků). O dotaci na tuto akci jsme žádali začátkem roku,
vyhodnocení bude na konci května 2012. Více podrobných informací podám v příštím vydání novin. Jednáme
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také s ŘSD o převodu pozemku pod penzionem Walisko do vlastnictví města, po kterém by část této trasy měla
vést. Snažíme se vyřešit i další potenciálně nebezpečný úsek této stezky, což je přechod pro chodce na náměstí
Svornosti, směrem ke škole. Původně jsme zde chtěli instalovat zpomalovací prahy, tak jako v jiných částech
obce. Protože je tato silnice ve vlastnictví kraje, bylo zde potřeba vyjádření SÚS, která toto řešení zamítla. Nyní
se pokoušíme najít jiný způsob zvýšení bezpečnosti chodců, který by spočíval v instalaci tzv. zpomalovacích
semaforů.
V rámci péče o vzhled města chceme letos, v měsíci září, provést rekonstrukci parku na Pietteho náměstí.
K tomuto tématu rovněž v minulém roce proběhla anketa, celá věc byla diskutována na dvou veřejných zastupitelstvech. S podrobnostmi vás opět seznámím v příštím
vydání novin, tato akce myslím zaslouží větší pozornost.
Co se sportu a aktivit pro děti a mládež týče, vyčleňujeme v rozpočtu města každým rokem nemalé finanční
prostředky (250 tis. Kč) na podporu těchto zájmů. Vypracována byla pravidla pro přidělování těchto příspěvků a
kontrola jejich využívání. I když požadavky každým rokem téměř dvojnásobně převyšují naše možnosti, snažíme se vyčleněné finanční prostředky rozdělit spravedlivě.
Stejně tak byla ve spolupráci s vedením DPS vypracována pravidla pro přidělování bytů. Výběr klientů probíhá podle těchto pravidel, kde je každý žadatel podle kriterií bodově hodnocen, kdy hlavní prioritou hodnocení je zdravotní stav žadatele a jeho potřebnost využívání služeb DPS.
Zastupitelé také rozhodli o částečném omezení činnosti herních automatů v našem městě. Opět se jednalo
především o opatření směřující k dětem a mládeži. Obecně závaznou vyhláškou byl vymezen prostor, kde
automaty nesmějí fungovat vůbec (centrum města okolo školy) a dále bylo zakázáno provozovat tyto přístroje
na všech veřejně přístupných místech ve městě v čase od 13 – 19 hodin, tedy v hodinách, kdy se mládež pohybuje po městě. Alternativou by jí měla být právě návštěva postupně budovaného areálu městského stadionu.
Důležitou roli v životě každého města hraje jistě možnost kulturního vyžití. O to je u nás myslím bohatě
postaráno, každým rokem sestavujeme kalendář kulturních akcí zároveň s jejich rozpočtem. V průměru nám
vychází jedna akce na měsíc, což je poměrně slušný výsledek.
Tak, pokud jste měli dostatek trpělivosti a zájmu o dění v našem městě a dočetli až k tomuto řádku, nezbývá, než vám poděkovat. Chtěl jsem jen v kostce porovnat naše předsevzetí se skutečným stavem, ve kterém
se nyní nacházíme. Jak vidíte, kroky, které činíme, jsou v souladu s našimi deklarovanými závazky a v rámci
možností se nám je snad daří naplňovat. Ke všem problémům se
snažíme přistupovat komplexně
s ohledem na dlouhodobé fungování města. A za tím vším je
práce, na kterou si možná v tuto
chvíli nemůžete sáhnout, protože
je „jen na papíře“, ale své výsledky jistě v následujícím období
přinese.

zprávy z města a z radnice

Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti

V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea dámy Libuše Zavrtálková, Eva Erbenová, Marie
Vlachová, Věra Stránská a pánové František Koudelka, Václav Eliášek, Ladislav Havel, Jiří
Vaněk a Miroslav Škvrna. Přejeme jim do dalších let především hodně zdraví

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.
Nezapomeňte prosím tedy včas – do 30.6.2012 zaplatit výše uvedené poplatky, protože po
tomto termínu je správce poplatku povinen jej platebním výměrem zvýšit na trojnásobek.

Mažoretky Rebelky - Vícemistři oblasti - postupují do finále
mistrovství Čech

Dne 13.5. se do Chlumce nad Cidlinou sjelo 24 mažoretkových skupin různých věkových kategorií, aby se
zde utkaly o postup do finále mistrovství Čech.
V těžké konkurenci Rebelky ze Svobody nad Úpou vybojovaly 2. místo a staly se tak vicemistry oblasti a samozřejmě si zajistily postup do finále, které se koná 2. – 3.6. ve Strakonicích.
Mažoretky soutěžily ve dvou disciplínách - pochodové defilé a pódiová formace. Rebelky předvedly opravdu vynikající výkon a porazily i skutečně
silné týmy, jako jsou Lomnické mažoretky, Holohlavy, nebo Jablonecká Jablíčka.
S výkonem našich děvčat jsme opravdu moc spokojení, daly do toho všechno a úspěch se dostavil. Jsou za tím však tvrdé hodiny dřiny a odříkání.
Všechen volný čas tráví holky v tělocvičně a pilně
trénují. Velký dík patří ovšem i našim fanouškům
z řad rodičů, kteří nás pravidelně a mnohdy hodně
hlasitě podporují při každých závodech. Myslíme,
že díky nim už nikdo nepochybuje o tom, že Svoboda nad Úpou má mimořádně silnou základnu.
Rodičům děkujeme a holky: „Na vás jsme opravdu pyšné.“ dodávají vedoucí Rebelek Monika Dudová a Alena Kážová.

Maršovský hřbitov

Děkuji za vaši pozornost.
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Na maršovském hřbitově bude během letních měsíců probíhat dlouho slibovaná likvidace zbývajících 25 smrků,
takže prosíme návštěvníky hřbitova o shovívavost. Při jarním úklidu maršovského hřbitova jsme však zjistili, že přestože je na hřbitově velký modrý kontejner na odpad, někteří stále házejí odpad na okraj jednotlivých teras hřbitova.
Prosím pomozte nám a neházejte odpad jinam než do modrého kontejneru. Děkujeme za pochopení a pomoc.

Ing. Jiří Špetla
starosta města

Foto Svobody z letadla – autor Petr Toman

Dovolená v ordinaci MUDr. Oravcové

Ordinace MUDr. Oravcové bude od 27.6. do 22.7.2012 uzavřena z důvodu dovolené. Zástup zajišťuje jako
obvykle MUDr. Dagmar Divišová, v ordinaci Mladé Buky, tel. 499 873 114, mobil 603 734 842.

zprávy z města a z radnice
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Malý festival hostí letos velkou hvězdu

V Horním Maršově vystoupí 23.června Dan Bárta.
Jubilejní desátý ročník hudebně-divadelního ekofestivalu DOTEKY proběhne v Horním Maršově od 22. do
24. června. Festival, který se koná na podporu maršovských památek – především starého kostela a fary (momentálně v zde rekonstrukci vzniká Dům Obnovy Tradic Ekologie a Kultury –DOTEK), můžete letos navštívit ve
třech dnech svatojánského víkendu. V pátek 22. června zahájí festival pražská dívčí kapela Yellow sisters,
která vystoupí akusticky ve starém kostele od 20 hodin. Yellow Sisters je ženská vokální skupina - a cappella,
která svým zpěvem prochází s lehkostí napříč žánry soulu, funku, r´n´b, world music, jazzu i reggae. Ve svých
autorských písních experimentují s hlasem a hledají originální způsoby vyjádření melodie a rytmu. Vstupné na
koncert je 100Kč.
V sobotu pokračuje festival odpoledne programem pro děti. Divadlo Toy Machine předvede své představení Baron Prášil od 17 hodin přímo pod širým nebem – v prostoru před farou. Pouze v případě nepříznivého počasí se přesuneme do vinotéky Nade dnem u hlavní silnice.
Hlavní koncert letošních Doteků nás čeká v sobotu 23.6. od 20 hodin, kdy ve starém kostele vystoupí nejdříve trutnovská kapela Marta a Rasputin a poté velmi očekávaný Dan Bárta s kytaristou Jaroslavem
Friedlem. Dan Bárta, devětkrát vyhlášený v cenách Anděl jako zpěvák roku, je nejen vynikající zpěvák, ale
také textař a fotograf. Za svého dosavadního hudebního působení byl členem mnoha kapel. V současné
době hraje s Illustratosphere a kapelou Robert Balzar Trio. Dan je velmi aktivní a podílel se na vzniku více než
tří desítek alb různých hudebních žánrů. Dan Bárta má také velmi blízko k přírodě - je vášnivým fotografem
vážek, o kterých umí nadšeně a erudovaně vyprávět, mimoto se aktivně zapojil do boje za zachování přírodní památky Na Plachtě v Hradci Králové, kde se také díky němu podařilo zastavit rozpínající se developery.
Vstupné na koncert je 200 Kč. Vstupenky můžete koupit před koncertem nebo v předprodeji ve Středisku
ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově každou středu v červnu, nebo jindy po telefonické domluvě na
čísle 499 874 280.
Festival ukončí v neděli od 12.30 songová bohoslužba, kterou bude ve starém kostele sloužit farář Československé církve husitské Tomáš Karel.
Nenechte si ujít výjimečný zážitek a přijměte naše pozvání do Horního Maršova ve dnech, kdy jsou noci nejkratší…
					
Milada Dobiášová, Středisko ekologické výchovy SEVER

Červnové jednání zastupitelstva

Červnové jednání zastupitelstva se uskuteční ve středu 20. června od 18 hodin v hotelu PROM. Program bude
zveřejněn na úřední desce i na webu města v zákonné lhůtě minimálně 7 dní předem. Jste srdečně zváni.

IX. ročník Rudolfových slavností 15.9.2012

Jaro už je v plném rozkvětu a organizační tým Rudolfových slavností už myslí na konec léta – na sobotu
15.9.2012, kdy se uskuteční již IX. ročník tradičních slavností. V těchto dnech pracujeme intenzivně na konečné podobě programu, ale už dnes známe hlavní taháky celodenní programu, ve kterém nebudou chybět tradiční kejklíři, šermíři, dobová hudba či
vystoupení základní školy a jejich mažoretek, břišních tanečnic a pěveckého
kroužku a samozřejmě příjezd císaře Rudolfa II.
V 15,00 hodin zahájí hlavní programový blok Ruda z Ostravy. Ano, je
to tak, pokud posloucháte doma či v autě rádio a stanici Frekvenci 1, určitě
znáte i Rudu z Ostravy a jeho ostravský dialekt a peprný humor. Můžete se
tedy těšit na jeho 40 minutové vystoupení.
Od 16:15 až do 18:00 vystoupí hudební skupina JAM & BAZAR. Její
repertoár určitě přitáhne všechny věkové kategorie. Nabízí pecky, které všichni dobře znáte, které oslovují a baví již několik generací! To vše v živelné,
pódiové show let sedmdesátých i osmdesátých, ke které nepochybně patří
také stylové kostýmy. Kapelu, známou dnes již ve všech koutech České země,
na Slovensku, v Německu i Polsku, tvoří skvělé zpěvačky a zkušení muzikanti.
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Podtitul Top Of The 70‘s Pop naznačuje, že kapela hraje ty největší pecky a notoricky známé melodie převážně
tohoto období. Konec minulého století patřil k hudebně nejplodnějším, takže show Jam&Bazar je nabita známými hity. Stačí připomenout několik jmen: ABBA, Boney M, Suzi Quatro, Baccara, Blondie, Donna Summer,
Bee Gees, ale ve svém repertoáru mají také českou pop music, zaručeně pobaví a potěší třeba české filmové
melodie.
Hlavním hostem letošních Rudolfových slavností bude od
18:30 Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. Že vám to nic
neříká? Přiznám se, že v první chvíli jsem reagovala úplně
stejně, přece jen už jsem také z té střední generace. Ale po
návštěvě webových stránek skupiny (http://www.michalhruza.
cz/) jsem zjistila, že třeba hit Bílá velryba nebo titulní píseň
pátečního retroseriálu Vyprávěj je právě od nich. Takže mladé
fanynky určitě zajásají.
Večer zakončí od 20:00 hodin skupina Koneckonců, která
v loňském roce zaznamenala velký úspěch a letos jsme je
oslovili znovu s tím, že budou hrát po celý zbývající večer až
půlnoci.
Nedávno vyšel v příloze Hospodářských novin článek „Neznámá tvář Rudolfa II“. Naše slavnosti se honosí názvem Rudolfovy slavnosti, protože císař Rudolf II. povýšil v říjnu roku 1580 Svobodu na horní město.
Od prvního ročníku používáme na plakáty obrázek Rudolfa II. z dob jeho stáří, protože prostě jiný nemáme.
A teprve v tomto článku jsem se dočetla, že vlastně ani jiný portrét nebyl nikdy znám, až nedávno se objevil
v italské sbírce anonymní portrét muže a po vědeckém zkoumání obrazu bylo zjištěno, že se jedná o dosud
neznámou podobiznu třicetiletého císaře Rudolfa II. Obě podobizny můžete porovnat sami, zde vám je nabízíme. Celý článek z přílohy Hospodářský novin máme na radnici naskenovaný, takže případným zájemcům
ráda ofotím nebo pošlu emailem.
(kontakt: Iva Balcarová
email: iva.balcarova@musvoboda.cz)

výpis z usnesení rm
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Výpis usnesení z 33. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 01.05.2012
USNESENÍ č. RM/552/33/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
a) stavebního technika Ing. Hanuše a starostu Ing. Špetlu, aby
vypsali poptávkové řízení na realizaci demolice objektu „bývalé
šatlavy“ za radnicí s tím, že město osloví tři firmy (Kalin spol.s r.o. Praha 4, KT Stav s.r.o. Svoboda nad Úpou a Aquavit
spol s r.o. Trutnov) s termínem předložení jejich nabídek do
31.5.2012.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) likvidaci přerostlých a nebezpečných tůjí a úpravu smuteční
vrby na svobodském hřbitově s tím, že město na tuto akci osloví
firmu Kalin spol. s r.o. Praha 4, která již zajistila likvidaci jedné
zlomené tůje na hřbitově.
USNESENÍ č. RM/553/33/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) ukončení stávající nájemní smlouvy s panem Šándorem Havránem na pronájem pozemku st.p.č. 161/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou dohodou, a to k 14.5.2012 včetně vypořádání nájemného k tomuto datu.
b) uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku st.p.č.
161/1 o výměře 1120 m2 a části pozemku p.p.č.774/1 o výměře 101 m2, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou pro podnikatelský účel - provoz Květinového centra, a to na dobu určitou od
15.5.2012 do 14.5.2013 s tím, že pronajímatel souhlasí s tím,
aby nájemcem byl pan Šándor Havrán, bytem Mladé Buky čp.
58 a součástí smlouvy bude ujednání, že pronajímatel výslovně
souhlasí s tím, že předmět nájmu je nájemce oprávněn dát do
podnájmu paní Lianě Bridzikové, bytem Husitská 324, Hostinné. IČ 499 98 188.
c) aby v nájemní smlouvě bylo uvedeno, že na pronajatých částech pozemků dle bodu b) se nacházejí nezkolaudované stavby
a povinností nájemce je, že do konce nájmu (tj. do 14.5.2013)
je povinen tyto stavby zlegalizovat v souladu se stavebním zákonem. V případě, že budou tyto stavby zlegalizovány v termínu, budou smluvní strany jednat o případném prodloužení
nájemní smlouvy.
d) výši nájemného, a to dle ceníku pronájmu pozemků města
Svobody nad Úpou pro podnikatelský účel. Jedná se celkem
o 1.221 m2, kdy:
prvních 25 m2 / 1.000,-Kč = 25.000,-Kč
dalších 75 m2 / 100,-Kč = 7.500,-Kč
zbývajících 1121 m2 / 1,-Kč = 1.121,-Kč
Celková výše nájemného bude činit 33.621,-Kč a k nájemnému nebude uplatňováno DPH.
USNESENÍ č. RM/554/33/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zadání vypracování jednoduché studie parkování na Rýchorském
sídlišti odborníkům - stavebně dopravním inženýrům (Ing. Janák
nebo Ing. Marx) za účelem zjištění technické reálnosti popsaného návrhu konceptu parkování na Rýchorském sídlišti (viz zápis)
včetně orientačního rozpočtu, který bude podkladem pro jednání se zástupci jednotlivých společenství na Rýchorském sídlišti.

USNESENÍ č. RM/555/33/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
uzavření smlouvy, resp. dohody o o zprostředkování prodeje
bytového domu čp. 510 v ulici 5.května ve Svobodě nad Úpou
s následujícími realitními kancelářemi:
- RAKO reality CZ s.r.o., se sídlem Palackého 89, Trutnov, IČ
288 29 875
- DOBRÉ BYDLO, s.r.o., se sídlem Jihoslovanská 36, Trutnov,
IČ 259 73 851
- M & M reality holding a.s., se sídlem Krakovská 1675/2,
Praha 1, IČ 274 87 768
USNESENÍ č. RM/556/33/2012
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost nájemce restaurace na stadionu paní Jarmily Kočové
o změnu provozní doby v létě, a to denně od 15,00 - 22,00
hodin, v pátek a v sobotu pak do 24,00 hodin, protože
není v souladu s podmínkami výběrového řízení. Minimální
požadovaný rozsah otevírací doby restaurace byl součástí zadávacích podmínek výběru nájemce na stadionu (letní
měsíce květen - září libovolných 6 dní od 11,00 - 22,00
hodin), kdy tyto podmínky byly známy všem uchazečům a ti
učinili své nabídky v souladu s těmito podmínkami, a proto
není možno změnit tyto podmínky v průběhu trvání nájmu,
protože město by mohlo čelit stížnostem ostatních zájemců
v rámci výběrového řízení, a proto rada nemůže této žádosti
vyhovět.
USNESENÍ č. RM/557/33/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Dohody o partnerství s Městysem Mladé Buky (viz příloha originálu zápisu), kdy předmětem této smlouvy je stanovení
podmínek partnerství a vzájemné spolupráce smluvních stran při
realizaci projektu zakoupení a provozování mobilního kompostovacího stroje. Městys Mladé Buky se zavazuje podat žádost
o dotaci v rámci OP životního prostředí, zajistit financování projektu v plném rozsahu a zakoupit kompostovací stroj do svého
výlučného vlastnictví, který bude následně užíván všemi partnerskými účastníky společně. Dále se městys Mladé Buky zavazuje
poskytovat kompostovací stroj ostatním partnerům bezplatně,
každý z partnerů bude hradit pouze náklady spojené s užíváním
stroje pro svou potřebu a dále část nákladů vynaložených na
údržbu stroje.
USNESENÍ č. RM/558/33/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby projednal s PF ČR, zda má město zajistit
zpracování znaleckých posudků v souladu s interním předpisem
PF ČR (viz zápis) od znalce p. Hlaváče.
Pokud PF ČR toto odsouhlasí, aby zajistil do 31.5.2012 zpracování znaleckých posudků v souladu s podmínkami pro směnu
pozemků pro uskutečnění investiční výstavby, kdy jsou výchozí
cenové podmínky stanoveny takto:
- pozemek ve správě PF ČR (p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad
Úpou) bude oceněn cenou obvyklou (tržní) podle předpokládaného, resp. možného využití
- pozemek navrhovatele (pozemek města p.p.č. 207/6 v k.ú.
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Maršov II) bude oceněn cenou dohodnutou, vycházející z platného cenového předpisu pro oceňování nemovitostí.
USNESENÍ č. RM/559/33/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Svoboda nad Úpou
dle návrhu geometrického plánu (příloha originálu zápisu):
- p.p.č. 521/1, druh pozemku trvalý travní porost, výměra 54 m2
- p.p.č. 522/2, druh pozemku trvalý travní porost, výměra 163 m2
- p.p.č. 521/2, druh pozemku ostatní plocha, výměra 186 m2.
USNESENÍ č. RM/560/33/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
převod částky 302.000,-Kč (viz zápis) do rezervního fondu příspěvkového organizace Dům s pečovatelskou Svoboda nad
Úpou na financování investičních oprav (rekonstrukce kotelny
a otopné soustavy)
USNESENÍ č. RM/561/33/2012
Rada města Svobody nad Úpou odmítá
návrh technického řešení rekonstrukce kotelny a otopné soustavy od Ing. Romana Matouška (viz zápis), protože je vyhotoven
pouze formou hrubého odhadu a vyzývá jej, aby návrh svého řešení podrobně specifikoval. Dále rada schválila, aby byly
osloveny další firmy (J.B.THERM Trutnov, Jan Ryšavý Trutnov,
Jan Hynek Žacléř), aby si město mohlo porovnat rozsah a způsob řešení, cenovou nabídku a garance záruky s předložením
nabídek radě do 30.6.2012
USNESENÍ č. RM/562/33/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
stavebního technika Ing. Hanuše, aby zajistil cenovou nabídku od pana Pavla Čekaňáka na odstranění závad dle Zprávy
o pravidelné revizi elektrického zařízení - společné prostory bytového domu čp. 302 na Sluneční stráni do 15.5.2012.
USNESENÍ č. RM/563/33/2012
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
cenovou nabídku pana Dušana Veverky na variantní opravu
můstku u hřiště (pozink nebo nerez) a dále na zhotovení prodloužení zábradlí na mostě Jana Nepomuckého (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že město ještě poptá na zpracování cenové nabídky firmu Energie Termo s.r.o., Svoboda nad Úpou
s termínem do 15.5.2012.
USNESENÍ č. RM/564/33/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh místostarosty p. Krčmáře, aby z bazénu v zahradě mateřské školky bylo vybudováno pískoviště dle technických možností
a v souladu s hygienickými normami a pověřuje stavebního
technika a starostu tuto možnost prověřit a event. zajistit.
USNESENÍ č. RM/565/33/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
vypracování odborného znaleckého posudku, který by navrhl
řešení využívání komunikace ve Staré aleji kolem domu čp. 538
z hlediska profilu a únosnosti a po předložení výsledků tohoto
posudku se rada k dané záležitosti vrátí.
USNESENÍ č. RM/566/33/2012
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) dopis manželů Búšových, kterým upozorňují na možné problémy s parkováním před objektem Rýchorka v souvislosti se
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záměrem města vybudovat zde přechodový ostrůvek pro chodce (viz příloha originálu zápisu) s tím, že město nemůže za to,
že v minulosti nebylo s výstavbou objektu Rýchorky řešeno parkování. Dnešní parkování je na komunikaci ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a nejedná se o parkování, ale pouze o
odstavný pruh.
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
b) manželům Búšovým, aby vstoupili do jednání s městem ve
věci vybudování parkovací plochy na vlastní náklady před objektem Rýchorky na pozemcích města.
USNESENÍ č. RM/567/33/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby projednal s vedoucím Obvodního oddělení
Policie ČR ve Svobodě nad Úpou návrh na úpravu dopravního
značení před budovou služebny ve Svobodě nad Úpou, a to
umístěním dopravní značky Vyznačené parkoviště s dodatkovou
tabulkou A8d nebo E8e s nápisem policie a vyznačením úseku platnosti v délce 11 metrů na pozemku p.p.č. 52/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, které by zajistilo místo pro 4 až 5 vozidel
(k parkování služebních vozidel Policie ČR a vozidel policistů
ve službě, k parkování občanů, kteří se dostavují na služebnu)
- viz zápis.
USNESENÍ č. RM/568/33/2012
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost pana Richarda Kocíka o zpevnění přístupové cesty města, protože z žádosti nevyplývá konkrétní informace, o jakou
část přístupové cesty se jedná a pověřuje starostu projednat
s panem Kocíkem.
USNESENÍ č. RM/569/33/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
dopracování návrhu geometrického plánu k pozemku p.p.č.
335/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou tak, aby bylo vyznačeno do
GP skutečné výměra části pozemku p.p.č 335/1, kde se nachází skála, dále výměra zastavěných částí (tj. kolny, části domu
a přístavby, které se nacházejí na pozemku p.p.č. 335/1) a výměra zbývající části, kde se rozkládá zahrada.
USNESENÍ č. RM/570/33/2012
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
žádost vlastníků pozemků pod garážemi v Lázeňské ulici o svolání jednání v souvislosti s městem předložené smlouvy o koupi
pozemků p.p.č. 318/6 a části p.p.č 318/1, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřuje
Ing. Hůrku, aby do příští rady připravil veškerou stavební dokumentaci, ze které vyplývá, za jakých podmínek byly garáže
povolovány.
USNESENÍ č. RM/571/33/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Směrnice č. 21a/2012, upravující přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/572/33/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh tajemnice MěÚ poskytnout pracovníkům veřejně prospěšných služeb hrubé mzdy ve výši příspěvku od Úřadu práce
ČR, který je poskytován městu na základě Dohody o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu

výpis z usnesení rm
a Evropského sociálního fondu s tím, že odvody zaměstnavatele budou nákladem města.
USNESENÍ č. RM/573/33/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku na výroční vydání Veselého výletu č. 38 - léto 2012 (noviny letos vycházejí dvacet let) ve výši
14.000,-Kč.
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USNESENÍ č. RM/574/33/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
projekt „Podpora spolupráce Města Svobody nad Úpou a gminy Kamienna Gora“, který je realizován v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Cílem projektu je získat
finanční prostředky na projektovou dokumentaci pro výstavbu
nové hasičské zbrojnice, technické vybavení pro hasiče a dále
na pořádání společných cvičení a soutěží pro mladé hasiče ve
spolupráci s polským partnerem.

Výpis usnesení z 34. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 16.05.2012
USNESENÍ č. RM/575/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou projednala
společné žádosti devíti vlastníků pozemků pod garážemi v Lázeňské ulici a Společenství vlastníků bytových jednotek v Lázeňské čp. 314 a 315 (viz přílohy originálu zápisu včetně pozvánek
na jednání) v rámci svolaného jednání se všemi výše uvedenými
subjekty. Záznam tohoto jednání je uveden zápise.
USNESENÍ č. RM/576/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
oceněný seznam běžných oprav místních komunikací (vyjma 8b
vzhledem k současným finančním možnostem města v rozpočtu) s tím, že do nejbližšího rozpočtového opatření bude začleněna částka na druhou vlnu běžných oprav místních komunikací a rada pověřuje stavebního technika, aby zpracoval nejpozději do 6.6.2012 oceněný seznam druhé vlny oprav místních
komunikací.
USNESENÍ č. RM/577/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku pana Dušana Veverky na variantní opravu
můstku u hřiště (pozink) v ceně 17.400,-Kč bez DPH a dále na
zhotovení prodloužení zábradlí na mostě Jana Nepomuckého
v ceně 23.100,-Kč bez DPH (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že finanční prostředky na tyto opravy budou zapracovány do
nejbližšího rozpočtového opatření.
USNESENÍ č. RM/578/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) cenovou nabídku na likvidaci zbývajících 25 smrků na maršovském hřbitově, a to od pana Ing. Pavla Klevcova v hodnotě 125.640,-Kč bez DPH. Rada porovnala cenové nabídky
na stejnou akci z podzimu 2011 (způsob těžby spodem kolem
kostela), kdy nejnižší nabídka činila 325.000,-Kč včetně DPH.
Protože se město zabývalo přes zimu změnou způsobu těžby,
bylo docíleno značné úspory v rámci této akce, protože způsob
těžby bude proveden vrchem přes lesní pozemek ve vlastnictví
Správy KRNAP a dřevní hmota bude ponechána Správě KRNAP
k využití (v případě odvozu vytěžené dřevní hmoty na pozemky
města do 5 km by se výše uvedená cenová nabídka navýšila
o 50.040,-Kč bez DPH).
b) cenovou nabídku na provedení řezu lip na Sluneční stráni
na pozemku p.p.č. 483/1 ve výši 46.456,-Kč včetně DPH od
Ing. Pavla Klevcova.

USNESENÍ č. RM/579/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
Zastupitelstvu města prodej pozemků na Sluneční stráni, a to
p.p.č. 521/1, p.p.č. 522/2 a p.p.č. 521/2, vše v k.ú. Svoboda
nad Úpou dle návrhu geometrického plánu (příloha originálu
zápisu) dle s tím, že zastavěné plochy budou prodány za 400,Kč/1 m2 a ostatní za 50,-Kč/1 m2 + poměrné náklady geometrického zaměření (vypočtený poměr dle prodávaných m2
jednotlivým žadatelům).
USNESENÍ č. RM/580/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby ve spolupráci s geodetem a panem Glossem dořešil skutečné zaměření skály na části pozemku p.p.č
335/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že rada doporučuje
zastupitelstvu prodej části pozemku takto - zastavěné části pozemku (tj. kolna 8 m2 + přístavba domu 11 m2) dle dopracovaného návrhu GP za 400,-Kč / 1 m2, zahrada za 50,-Kč/1 m2
a část pozemku, kde se nachází skála (po společném prověření
a event.. dopracování) za 1,-Kč / 1 m2 + náklady geometrického zaměření.
USNESENÍ č. RM/581/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh starosty na likvidaci bazénu v areálu zahrady mateřské
školky ve Svobodě nad Úpou (viz zápis) vlastními silami s tím,
že požádá o bezplatnou likvidaci členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů, kteří mají potřebnou techniku na likvidaci.
USNESENÍ č. RM/582/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
a) žádost společnosti Ježek - plyn s.r.o., Svoboda nad Úpou
o umístění firemní reklamní tabule na části pozemku u autobusového nádraží st.p.č. 161/1 o rozměrech 0,6 m x 1,5 m s tím,
že společnost nejprve doloží k žádosti stanovisko Dopravního
inspektorátu Policie ČR.
Rada města Svobody nad Úpou nařizuje
b) společnosti Ježek - plyn s.r.o., Svoboda nad Úpou okamžité
odstranění firemní reklamní tabule z části pozemku u autobusového nádraží st.p.č. 161/1 (viz zápis).
Rada města Svobody nad Úpou stanovuje
c) podmínky pro umístění reklamních zařízení pevně spjatých
se zemí, a to tak, že za tato reklamní zařízení bude město vybírat pouze poplatek z veřejného prostranství dle platné obec-
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ně závazné vyhlášky o místních poplatcích, ale před umístěním
reklamního zařízení a před vyměřením poplatku musí žadatel
požádat radu města o souhlas s umístěním.
USNESENÍ č. RM/583/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
poskytnutí součinnosti při řešení daného problému s dotčenými
orgány státní správy tak, aby si vlastníci jednotlivých pozemků,
na kterých se nacházejí nebezpečné stromy, mohli problém řešit.
USNESENÍ č. RM/584/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti manželů Kyselových o pronájem jednoho
parkovacího místa pro soukromé účely na části pozemku p.p.č.
78/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že bude provedeno místní šetření s nájemci všech parkovacích míst a bude prověřena
celá situace, tj. využívání městského pozemku v dané lokalitě
(nejen pronajatých parkovacích míst).
USNESENÍ č. RM/585/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) uzavření nájemní smlouvy krátkodobého charakteru na 30
dní s paní Věrou Andršovou na umístění předzahrádky o rozměrech 3,5 m x 1,5 m, tj. 5,25 m2 / 40,-Kč, tj. celkem za 210,-Kč
(k ceně nebude účtováno DPH) před restaurací Národní dům
na chodníku (část pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou) neprodleně po jednání rady.
b) zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č 679/2 v
k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem umístění předzahrádky na
chodníku před restaurací Národní dům o rozměrech 3,5 m x
1,5 m, tj. 5,25 m2 za cenových podmínek měsíčně 40,-Kč/
1 m2, tj. celkem za 210,-Kč měsíčně (k ceně nebude účtováno
DPH).
USNESENÍ č. RM/586/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou vyhovuje
žádosti nájemce restaurace na stadionu paní Jarmily Kočové o
úpravu provozní doby v restauraci na stadionu, a to denně od
15:00 do 24:00 hodin + víkendové zápasy fotbalové přípravky s odůvodněním, že bude i nadále dodržen hodinový rozsah
provozní doby, který odpovídá původnímu požadovanému rozsahu, dále proto, že v požadované době od11:00 - 15:00 je
rozsah služeb pro veřejnost minimální, ne-li nulový a značně
ztrátový a v neposlední řadě proto, že nabízené služby nájemcem jsou velice dobré a dle sdělení tajemnice MěÚ platební
morálka nájemce je vzorová, včetně veškeré komunikace.
USNESENÍ č. RM/587/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
uvolnění části rezervního fondu na nátěr okapů, oplechování,
parapetů a zábradlí na DPS ve výši 86.966,-Kč včetně cenové
nabídky pana Oldřicha Vydry, který nabídl tuto cenu (cena je
konečná, dodavatel není plátce DPH).
USNESENÍ č. RM/588/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh tajemnice ve věci prodeje poškozeného malotraktoru formou zveřejnění inzerátu (viz zápis).

výpis z usnesení Rm
USNESENÍ č. RM/589/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v bytovém domě čp.
302 na Sluneční stráni paní Kateřině Valentové do 31.5.2013.
b) prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v bytovém domě čp.
510 v ulici 5. května 510 panu Jiřímu Jonovi do 31.10.2012.
USNESENÍ č. RM/590/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
přidělení bytu č. 25 v Domě s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou paní Zdeňce Oravcové s tím, že pokud přidělení
bytu odmítne, rada se bude přidělením tohoto bytu zabývat na
dalším jednání rady, které proběhne 6.6.2012.
USNESENÍ č. RM/591/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o vyjádření
ve věci udělení licence k provozování vnitrostátní zvláštní linky
osobní dopravy Pec pod Sněžkou - Janské Lázně bez námitek.
USNESENÍ č. RM/592/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
v souladu se školským zákonem a na základě výsledku konkursního řízení ze dne 7.5.2012 na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Mgr. Jana Hainiše s účinností od
1.8.2012 na období 6 let do 31.7.2018.
USNESENÍ č. RM/593/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou postupuje
celou záležitost k projednání Zastupitelstvu města a protože od
pí Evy Tlachačové má město prozatím pouze obecnou nabídku bez konkrétní nabízené ceny, doporučuje rada zastupitelstvu
schválit směnu pozemků za účelem získání pozemků, které jsou
územním plánem určeny jako technická zóna, tj. za účelem vybudování např. technického zázemí města.
USNESENÍ č. RM/594/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
Zastupitelstvu města přehodnotit původní usnesení v záležitosti
nákupu pozemku p.p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou od
SŽDC, st. org. s tím, že město vysloví souhlas s koupí tohoto
pozemku, ale vyhrazuje si právo definitivního rozhodnutí o koupi učinit až na základě znalosti výše kupní ceny.
USNESENÍ č. RM/595/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
stavebního technika, aby prověřil a zajistil s dostatečným časovým předstihem možnosti připojení zdroje el. proudu (např.
dočasné připojení od ČEZu pro konkrétní akci) na náměstí
Svornosti pro účinkující i stánkaře tak, aby letošní Rudolfovy
slavnosti proběhly bez problémů.
USNESENÍ č. RM/596/34/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
sociální pracovnici Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
Mgr. Kateřinu Hynkovou na základě Rozsudku Okresního
soudu v Trutnově č.j. 12 P 55/63 ze dne 7.6.2007 výkonem
funkce opatrovníka paní Vladimíry Kirchhofové, bytem Kostelní
526, Svoboda nad Úpou, která byla výše uvedeným rozsudkem
zbavena způsobilosti k právním úkonům ve všech věcech.

Střípky z dějin: Silnice šedivá a „chlupatej benzin“
Silnice šedivá a „chlupatej benzin“
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Střípky z dějin: Silnice šedivá a „chlupatej benzin“

Antonín Tichý

Uvelebeni v pohodlném čalounění svého ferrari,
bavoráku, škodovky nebo nějakého čilého „japončíka“ (každý podle velikosti vášně a naditosti kapsy)
si už ani nedokážeme představit drkotání na kozlíku
za koňským spřežením po prašných cestách nedávné
minulosti. Mnozí si rozmanité povozy bez burácejících motorů pamatujeme aspoň z dětství. Nejmladší
generace už jen z pohádek a filmů pro pamětníky.
Technický pokrok uhání kroky mílovými a během
posledního století trumfnul zaběhnutý pořádek věků
předešlých. Dnes už lze tažná zvířata při práci – a nebyli to vždycky jenom koně – vidět jen sporadicky, pokud vyloučíme jezdecký sport, který se s těžkou dřinou
formanských, důlních, pivovarských, vojenských a samozřejmě zemědělských koní nedá srovnávat. Jen si
vzpomeňte na statné valachy pendlující s nákladem
mezi papírnami a nádražím či zapřažené v alegorických vozech poválečných 1. májů, bujné vraníky
klusající s lehkými bryčkami posledních sedláků nebo
trpělivé a odolné huculy z horských bud, oddaně čekající na své věčně podroušené vozky před hospodou
Na Peci, než je nahradily rolby a sněžné skútry. Typických zemědělských statkářů, jak je známe z úrodnějších rovin, ve Svobodě nad Úpou nikdy moc nebylo.
I drobní hospodáři ale měli aspoň jednoho koníka
nebo kravku. Větší ruch než na kamenitých políčkách
ve stráních nebo v lese se dal zaznamenat na cestách.
K přepravě nákladů a osob sloužili v dřevních dobách

formani a poštovní dostavníky. Na svobodském náměstí se potkávaly „diligence“ směřující do Janských
Lázní a Pece pod Sněžkou nebo naopak s hor směrem k Trutnovu. I první poštovní „autobusy“ z karosářské dílny Ignaze Theodora Petery z Vrchlabí tahali
koně a vedle průkopnických motorových omnibusů
dopravců Otto Rennera ze Svobody a Alfreda Wintera z Janských Lázní jezdily ještě dlouho po I. světové
válce. (Na fotografii z roku 1925 je kočí dostavníku
Josef Pettirsch, uprostřed v čepici Winter a v popředí
v klobouku Renner). Objemné náklady hravě zvládalo vyhlášené dvojspřeží papírenského podnikatele Ferdinanda Schmidta, ať už šlo o varné kotle pro
papírenskou výrobu nebo třeba kostelní zvony. Mezi
atypickými tahouny vynikal nejznámější svobodský vůl
zvaný Bubi, jehož majitel si občas dovolil taškařici
a zapřáhl ho pro obveselení přihlížejících do kočáru.
„Chlupatý benzin“ s dlouhýma ušima slyšící na jméno
Honza zásoboval se svým vodičem panem Hubertem
Wurbsem drobné spotřebitele uhlím ještě v polovině 70. let minulého století. V sousedních Mladých
Bukách mu konkuroval dokonce oslí pár povozníka
Ditricha. Při závratně stoupajících cenách pohonných
hmot a společné nechuti automobilových koncernů,
ropných gigantů a betonové lobby stavitelů dálnic
opustit systém výbušných motorů, mě občas zamrazí
při myšlence, že by se popisované časy mohly docela
klidně vrátit.

Dvojspřeží firmy Schmidt při přepravě varného kotle od vlaku do papíren v Dolním Maršově v roce 1912 a
podobný zápřah se zvony pro katolický kostel v Janských Lázních před Pietteho školou v Maršově I. v roce 1921.

Žánrový obrázek z podzimních prací v Podkrkonoší od Františka Háka z Nové Paky a svobodská kuriozita - vůl
zapřažený do kočáru.

Poštovní dostavníky na svobodském náměstí za starého mocnářství na dobových pohlednicích.

Anonymní „chlupatej benzin“ z předválečné Svobody
a poslední svobodský povozník Hubert Wurbs s oslem Honzou.

Předchůdce autobusů na lince Svoboda nad Úpou – Pec pod Sněžkou z Peterovy vrchlabské karosárny a dopravci prvních autobusových linek na svobodském nádraží.

nABÍDKA MĚSTA SVOBODA NAD ÚPOU

Město Svoboda nad Úpou

Nabídka Města Svoboda nad Úpou

na prodej majetku města schválený na 34. schůzi Rady města
Svobody nad Úpou dne 16. května 2012
USNESENÍ č. RM/588/34/2012

druh vozidla:

typ vozidla:
SPZ:
rok výroby:

malotraktor s návěsem

Jedná se o pojízdné vozidlo, které je však poškozené (rozbitá
skla) a selhává brzdový systém – doporučujeme prohlídku
vozidla na místě

malotraktor - MT8-065, návěs – S151
bez SPZ
1990
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inzerce

IRIS DIAGNOSTIKA
je tisíce let známá metoda, která odkrývá zdravotní disharmonie člověka. Představme si oko jako promítací plátno, na kterém jsou rozmístěny všechny orgány
lidského těla. Když se podíváme na oko zblízka, uvidíme různá znaménka (čárky,
tečky, kolečka, laguny, různé tvary a barevné skvrny…) Odborníci (iridiologové)
podle těchto různých znamének a jejich rozmístění dokážou rozpoznat zdravotní
disharmonie člověka.
Oko je propojeno s celým naším tělem. Díky velké citlivosti tohoto propojení se
jakékoli vytvářející zdravotní změny v organismu, začnou hned v počátku zakreslovat v oku. Proto je iris diagnostika vynikající prevencí pro každého z nás. Jak
pro seniory, juniory, tak i malé děti. V dětských očích vidíme genetiku, kterou
získali od svých rodičů či předků. Lidské tělo je vnímavé a citlivé, proto se všechny negativní změny hned projeví na oční duhovce. V oku odkrýváme nejen důsledky, ale hlavně příčiny zdravotních problémů. Oko je odrazem našeho životního stylu. Díky našemu chování, smýšlení a následnému konání si
vytváříme buď harmonii, nebo disharmonii v těle. Iris diagnostika odhaluje nejen nemoci, ale i psychiku člověka.
Dalším ovlivňovatelem zdravotních potíží je životospráva. Nedodržováním pravidelného stravování, efektivního
pitného režimu, odpočinku a spánku, si vytváříme disharmonii v těle = nemoci. Dokud člověk nepochopí, že
základem zdravého radostného života je rovnováha – harmonie těla, mysli a duše, tak
nemůže být zdravý.
Iris diagnostika je metoda, která odhaluje disharmonii lidského těla, ale odhalením zdravotních problémů se z nemocí nevyléčíme. K tomu je potřeba udělat další kroky a změny.
Zájemce o irisdiagnostiku zveme na besedu do hotelu Měšťanský dům
ve Svobodě nad Úpou na náměstí Svornosti ve středu 27. června 2012 od 16
hodin. Nabídneme Vám přímo na místě irisdiagnostiku a představíme naše
ozdravující přípravky z hlívy ústřičné a bylin. Děti do 12 let mají irisdiagnostiku zdarma.

www.iris-diagnostika.cztel: 603 572 559, 602 666 474

V případě zájmu o prohlídku vozidla prosím kontaktujte
tajemnici MěÚ:
Ing. Ivana Balcarová – tel. 499 871 197, mobil 731 479 260,
email: iva.balcarova@musvoboda.cz
Písemné cenové nabídky prosím doručte do podatelny Městského
úřadu ve Svobodě nad Úpou v zalepené obálce s označením :
„MALOTRAKTOR – NABÍDKA“
doručovací adresa: náměstí Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad
Úpou
Záznam o zveřejnění nabídky na úřední desce MěÚ, včetně elektronické:
č.j. : SVO/1503/2012
skartační znak/lhůta: S/1
Spis. znak: 87.1
Zveřejněno:
22.5.2012
Sejmuto:
20.6.2012
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tajemnice MěÚ

