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Vážení spoluobčané,
v minulém úvodníku jsem se věnoval problematice náhrad škod vzniklých povodněmi v červnu tohoto
roku a nyní bych chtěl na toto téma navázat a podat
vám doplňující informace. Jak jsem se již zmínil, celá
věc se odehrává ve dvou fázích. V první fázi jsme se
věnovali záchranným pracem a odstraňování přímých
povodňových škod. Tato etapa je již za námi a veškeré
pohledávky jsou již zaplaceny z finančních prostředků, které jsme získali z ministerstva financí. Nyní se
nacházíme v tzv. druhé etapě a to jsou rekonstrukce
poškozeného majetku ve vlastnictví města. V našem
případě se jedná především o účelové komunikace,
chodníky a mostky. Po vyprojektování jednotlivých akcí a sečtení rozpočtů jsme se dostali
na celkovou částku necelých 18 milionů Kč.
Protože proplácení finančních prostředků na
tuto obnovu je v gesci ministerstva dopravy,
odeslali jsme dle metodických pokynů v řádném termínu naše požadavky a pevně doufali v jejich urychlené vyřízení. Dle posledních
informací, které jsme získali, prošla naše žádost odbornou komisí, která nás zařadila do
tzv. „zelených čísel“, což znamená její předběžné schválení v plné výši, minus 15% naší
spoluúčasti dle pravidel tohoto dotačního titulu. Nyní se dle úředníků ministerstva čeká
pouze na podpis pana ministra a finance budou poté prostřednictvím úřadu Královéhradeckého kraje postupně
vypláceny
jednotlivým
postiženým obcím. My
jsme mezitím vypsali poptávková řízení na zhotovitele jednotlivých akcí
a v těchto dnech probíhá jejich výběr s tím, že
realizace bude probíhat
v následujících měsících
tak, abychom vše do příchodu zimních měsíců
stihli. Nezbývá tedy, než

doufat v přízeň počasí, protože rozsah oprav je vskutku nemalý.
Co nás trochu trápí je skutečnost, že projektové
práce související s těmito rekonstrukcemi nejsou součástí tohoto dotačního titulu, což znamená, že město je bude muset uhradit v plné výši vlastními prostředky. V našem případě se jedná o částku ve výši
1.150.000,-Kč. Tyto náklady jsme se rozhodli pokrýt
prostředky z finančních darů, které naše město získalo a doposud získává ze širokého spektra dárců, ať už
to jsou kraje, města a obce, či podnikatelské a fyzické osoby. V současné době se tato částka pohybuje
okolo 1,5 mil. Kč, není to ale konečná suma, protože
některé sbírky nejsou ještě uzavřeny a rozděleny.

Nezabýváme se ale jen problematikou povodní. Souběžně
realizujeme také dlouhodobě
plánované investiční akce města. Kromě obnovy parku na Pietteho náměstí, kam v nejbližší
době přibudou lavičky, bude
v září rekonstruováno také
dětské hřiště na Rýchorském
sídlišti. Ke konci se chýlí také
rekonstrukce budovy školní jí-

Úvodník starosty
delny, takže školáci se budou s počátkem
školního roku stravovat již v novém. Změn
doznal také plot školní zahrady, jehož výstavbou a posunutím jsme získali tolik potřebné prostory zajišťující bezpečný provoz
a pohyb školáků před školou. Dokončuje
se také stavba plotu okolo školního hřiště, kam poté přijde opět položit nový povrch – tak, jak tomu bylo před povodněmi.
Vedení školy plánuje vybavit hřiště zbrusu novými prvky – basketbalovými koši,
sloupky na volejbal, a dalším sportovním
vybavením. Dokončena je i poslední etapa přestavby radnice, tj. demolice staré
šatlavy, oprava zadní fasády a vybudování parkovací plochy za budovou. Ti z vás,
kteří se chodíte procházet stezkou Via Piette ze Svobody do Janských Lázní, si jistě
všimli nových zajímavých prvků podél této promenády. Tato zastavení postupně vznikají v rámci projektu
„Krakonošova Muchomůrka“, na jehož realizaci jsme
získali dotaci prostřednictvím Místní akční skupiny Kr-
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konoše z Programu obnovy venkova. Koncem října
by měl být celý projekt ukončen, ale podle návštěvnosti si již nyní získal mnohé příznivce z řad místních
i přespolních návštěvníků. V plánu máme ještě řadu
dalších akcí, ale o tom až příště.
Jak vidíte, i přes nepřízeň osudu v podobě
velké vody letos na jaře, se nám vcelku daří
nejen odstraňovat následky této pohromy, ale
zároveň i naplňovat naše dlouhodobé plány.

Ing. Jiří Špetla
starosta města
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zprávy z města a z radnice

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

Jubilanti

Dětské rybářské závody

V měsíci září oslaví svá životní jubilea dámy Anastázie
Hradecká, Věra Fingerhutová, Miluše Kopfová, Anitta
Spilková, Danuše Holanová, Anna Suchardová a panové Antonín Kuric, Vladimír Brát a Václav Drábek.
Přejeme jim do dalších let především hodně zdraví.

Rybářský kroužek MO ČRS Horní Maršov pořádá dětské rybářské závody v lovu ryb na udici „O Krakonošův pohár“. Závody se konají v sobotu 7. září
2013 od 14 hodin na rybníčku v Lysečinách. Přijďte povzbudit mladé rybáře! Občerstvení zajištěno!

Svoz nebezpečného odpadu
Nejbližším svozovým termínem je sobota 7. září
2013.
Svoz nebezpečného odpadu je zajištěn 6 x ročně,
a to vždy první sobotu v lichém měsíci.
Sběrná místa: Svoboda nad Úpou náměstí (9-10
hodin), v Maršově u Rýchorky (10-11 hodin) a v Maršově II u Šobků (11-11,30 hodin).

Zpráva z knihovny – nová
půjčovní doba
V naší knihovně se od 1.9.2013 mění půjčovní doba
v pondělí a ve středu. Po oba tyto dny bude
knihovna otevřena do 17,00 hodin tak, aby konec
půjčovní doby korespondoval s úředními hodinami
radnice, resp. s jejich koncem. Tato změna je z bezpečnostních důvodů.

Termín jednání zastupitelstva

Zprávy z fotbalu
Rozpis fotbalových zápasů – podzim 2013
Fotbalový oddíl SK MFC Svoboda nabízí rozpis zápasů na podzimní sezónu 2013:
datum

zápas

začátek

10.8.2013

Pilníkov : Svoboda

1700 SO

18.8.2013

Úpice „B“ : Svoboda

1700 NE

24.8.2013

Svoboda : Volanov

1700 SO

1.9.2013

Malé Svatoňovice : Svoboda 1700 NE

7.9.2013

Svoboda : Lampertice

1700 SO

14.9.2013

Prosečné : Svoboda

1700 SO

21.9.2013

Svoboda : Bohuslavice

1630 SO

29.9.2013

Černý Důl : Svoboda

1630 NE

5.10.2013

Svoboda : Hostinné „B“

1600 SO

13.10.2013 Libotov : Svoboda

1600 NE

19.10.2013 Svoboda : Starý Rokytník

1530 SO

27.10.2013 Dolní Kalná „B“ : Svoboda

1430 NE

2.11.2013

Svoboda : BílaTřemešná „B“

1400 SO

9.11.2013

Svoboda : Pilníkov

1400 SO

Ve středu 25.9.2013 se bude konat 18. veřejné
zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou od
18 hodin na radnici v zasedací místnosti ve druhém
patře. Program jednání bude zveřejněn v zákonné
lhůtě na úřední desce včetně elektronické na webu
města, jakmile bude znám.

Rudolfovy slavnosti – 21.9.2013
Letošní jubilejní X. ročník Rudolfových slavností se
koná v sobotu 21. září 2013. Celodenní program
slavností najdete na plakátu dále v tomto vydání novin. Kromě sobotního programu ale máme pro vás
všechny ještě jedno PŘEKVAPENÍ!!! Zajímá Vás,
co se děje v budově bývalé sokolovny a chtěli byste
se podívat do sálu, kde bývala tělocvična a kde se
konaly v minulosti bály a různá setkání všeho druhu? Máte jedinečnou příležitost! Ve Svobodě
vznikla skupina dobrovolníků pod vedením knihovnice Pavly Tůmové a paní učitelky Mgr. Ziny Rutarové,
kteří v sobě našli obrovský kus odvahy, času a chuti

zprávy z města a z radnice 
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a založili ochotnický spolek s názvem Divadlo S.
N.Ú. Pro ty, kteří hledají ve zkratce něco záhadného,
máme jednoduchou odpověď – prostě a jednoduše
zkratka názvu našeho města. Ale přece jen uznejte,
když se řekne „divadlo snů“, poslouchá se to lépe,
než „divadlo Svoboda nad Úpou“.

A proč píšeme o tomto počinu v souvislosti s Rudolfovými slavnostmi a se sokolovnou? I to je jednoduché.
V předvečer slavností v pátek 20. září 2013 od
19 hodin v sokolovně proběhne premiéra divadelní taškařice s názvem Kde je sakra Krakonoš!?

Ochotníci z Divadla S. N. Ú.
Vás zvou na pohádkovou taškařici ze starých Krkonoš

Kde je

Krakonoš!?

v pátek 20. září 2013 v předvečer Rudolfových slavností
o 7 hodině večerní do sokolovny ve Svobodě nad Úpou
Hra pro diváky od 9 do 99 let
Herci a tvůrci:
Jan Bříza
Věra Fingerhutová
Anna Francová
Andrea Francová
Izabela Hrnčířová
Sabina Hrnčířová
Milena Jedličková
Veronika Kaňková
Richard Kocík
Stanislav Kopiš
Zina Rutarová
Marie Scibiorová
Iveta Stránská
Hana Stránská
Lucie Trnková
Pavla Tůmová
Vstupné dobrovolné, délka představení cca 45 minut
Naši sponzoři:
Václav Skoczyk, Józef Scibior,
manželé Svobodovi – majitelé sokolovny
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Vznikající pobytové zařízení
v Lázeňské ulici
Již letos v listopadu se chystá společnost AMULET
Care s.r.o. otevřít své první Centrum spokojeného stáří – Alzheimer Care, s kapacitou 120
lůžek, a to právě ve Svobodě nad Úpou v Lázeňské
ulici vedle apartmánů REVIS.
Zařízení je určeno pro klienty
s Alzheimerovým onemocněním a jinými typy stařecké demence a budou zde
poskytovány nadstandardní
zdravotní a sociální služby 24
hodin denně, 365 dní v roce.
Součástí komplexní péče jsou
nejnovější terapeutické postupy, stravování založené na
diabetologických principech
a příjemné moderní ubytování.
Vznikající zařízení je příležitostí pro občany najít zde
zaměstnání, protože podle
informací jednatelky společnosti zde vznikne přibližně stovka pracovních míst
a v současné době probíhá nábor pracovníků. Pro

Přijďte pobejt na Krakonošovu
Muchomůrku!
Projekt „Krakonošova Muchomůrka“ ve Svobodě nad Úpou vznikl během letošních letních měsíců a je podpořen dotací z místní akční skupiny (MAS)
Krkonoše, kterou v červnu získalo město. V lokalitě
zvané Muchomůrka, kterou Svoboďáci znají a která se nachází na vycházkové stezce Via Piette nad
továrnou JAPIO nebo z druhé strany nad lesnickou
školou či nad Duncanem, vznikají krásné dřevěné
prvky pro aktivní odpočinek všech věkových skupin.
Aktuální fotogalerii najdete na webu města v sekci
FOTO - Krakonošova Muchomůrka. Součástí pro-

zprávy z města a z radnice
případné zájemce je k dispozici kontakt na ředitelku zařízení paní Miloslavu Jiráskovou (email:
miloslava.jiraskova@amuletcz.cz, tel. 734 503 102).
Na
internetových
stránkách
společnosti
www.alzheimercare.cz najdete již spoustu podrobných informací včetně formuláře žádosti pro klienty,
kteří by měli zájem o umístění.

cházky může být i návštěva přilehlého parku s názvem
Farmapark Muchomůrka, o kterém najdete
další informace na vlastních internetových stránkách
http://www.farmapark-muchomurka.cz/. Snažili jsme
se zachytit na fotografiích celou lokalitu co možná
nejlépe, ale najděte si určitě čas na procházku na
Muchomůrku a určitě nebudete litovat. Vidět vše
na vlastní oči stojí za to. Projekt ještě není zcela dokončen, až do konce října budou na Muchomůrce
instalovány další dřevěné prvky a každý týden se tu
objevuje něco nového. Takže neváhejte a přijďte
pobejt na Krakonošovu Muchomůrku.
Ochutnávku z nových fotek nabízíme i našim čtenářům.

zprávy z města a z radnice 
Krakonošova Muchomůrka:

Farmapark Muchomůrka:
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zápis z usnesení Rm

Výpis usnesení z 57. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 31.07.2013
USNESENÍ č. RM/898/57/2013
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádostí paní Evy Tlachačové s tím, že nejprve
město osloví projektanty za účelem zpracování návrhu technického řešení rekonstrukce cesty kolem čp. 154 Pod Rýchorami
včetně odvodnění a pokud bude zjištěno, že prodejem požadovaných částí pozemků nedojde k problémům při případné
rekonstrukci v budoucnu, je možné požadované části prodat.
V rámci jednání byl zároveň paní Tlachačové udělen souhlas s
nezbytnými opravami jejího majetku, který zasahuje do obecních pozemků.
USNESENÍ č. RM/899/57/2013
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
a) starostu města, aby zajistil k urbanistické studii Svoboda
nad Úpou - zástavba p.p.č. 456/1 - k.ú. Maršov I, situace
varianty „B“ (viz příloha originálu zápisu) geometrické plány
zaměření a poté znalecký posudek na ocenění pozemků pro
připravovanou směnu se společností Krkonošské papírny a.s.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) zveřejnění záměru města na směnu pozemků ve vlastnictví
města dle urbanistické studie Svoboda nad Úpou - zástavba
p.p.č. 456/1 - k.ú. Maršov I, situace varianty „B“ (viz příloha
originálu zápisu), a to p.p.č. 611/2, části p.p.č. 642/3, části
p.p.č. 639 a části p.p.č. 641/3, vše v k.ú. Maršov I.
USNESENÍ č. RM/900/57/2013
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu, aby písemně oslovil vedení společnosti Benzina a
upozornil je na neutěšený stav veřejné zeleně v okolí nově zrekonstruované čerpací stanice Benzina ve Svobodě nad Úpou a
zda by mohlo vedení společnosti apelovat na nájemce stanice,
aby pravidelně udržoval okolí čerpaní stanice ve stavu, který
by zákazníky přitahoval a nikoliv spíše odpuzoval.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pozemek p.p.č.
782/5 v k.ú,. Svoboda nad Úpou s paní Jitkou Částkovou
s tím, že do dodatku bude zapracována povinnost nájemce
pravidelně provádět údržbu pozemku (tj. sekat trávu) a to od
května do září každý měsíc s tím, že pokud tak neučiní do
konce srpna 2013, bude smlouva vypovězena k 1.10.2013 v
souladu s převzatým ujednáním.
USNESENÍ č. RM/901/57/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost společnosti MEGA PLUS s.r.o. o dočasné umístění 5 ks
propagačních trojbokých nosičů s reklamními materiály společnosti okolo pěti sloupů veřejného osvětlení podél hlavní
silnice cca od křižovatky po sokolovnu (viz žádost v příloze), a
to od 1.8.2013 do 30.9.2013 bezplatně, ale za těchto podmínek:
- jedna strana nosiče bude využita bezplatně městem pro propagaci Rudolfových slavností 2013,
- společnost MEGA PLUS s.r.o. zajistí bezplatný grafický návrh,
tisk pěti kusů plakátů a výlep plakátů na nosiče tak, aby v
době před konáním slavností od 6.9.2013 do 21.9.2013
byla strana nosiče s propagací slavností otočena směrem do
komunikace.

USNESENÍ č. RM/902/57/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrhy výzev na podání nabídek na zajištění výkonu činnosti
technického dozoru investora a koordinátora BOZP (viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/903/57/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru města na pronájem pozemků v Lázeňské
ulici, a to p.p.č. 307 o výměře 226 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití neplodná půda, p.p.č. 318/2 o výměře
707 m2, druh pozemku vodní plocha, způsob využití zamokřená plocha, p.p.č. 318/3 o výměře 366 m2, druh pozemku
trvalý travní porost, p.p.č. 693/5 o výměře 89 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vše v k.ú.
Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/904/57/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou kalkulaci na zpracování projektové dokumentace k
akci „Zlepšení tepelně izolačních a technických vlastností budovy MŠ Svoboda nad Úpou, st.p.č. 144, k.ú. Svoboda n/Ú“
od společnosti Broumovské stavební sdružení s.r.o., která je
nezbytná pro podání žádosti o Dotaci z fondů Evropské unie z
Operačního programu životní prostředí (OPŽP), pokud celková cena včetně DPH bude činit 150.000,-Kč a pověřuje starostu města jednáním v tomto smyslu.
USNESENÍ č. RM/905/57/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady dle stavu k 26.7.2013 (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že po provedené kontrole nesplněných usnesení byly komentáře zaznamenány do modulu
evidence usnesení.
USNESENÍ č. RM/906/57/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene za účelem
položení teplovodní přípojky v ulici Pod Rýchorami k čp. 33
na p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II formou vzoru Smlouvy o zřízení budoucího VB za 50,-Kč/1 m2 s maximální šíří koridoru
2 metry.
USNESENÍ č. RM/907/57/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost pana Martina Punčocháře o uložení kanalizační přípojky na p.p.č. 723/1 a 707, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou za
účelem připojení domu čp. 538 ve Staré aleji na kanalizační
řád formou vzoru Smlouvy o zřízení budoucího VB za 50,-Kč/1
m2 s tím, že bude proveden žadatelem atest zhutnění 1 - 2 dny
před uvedením vozovky do původního stavu.
USNESENÍ č. RM/908/57/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost sdružení JUNÁK - svaz skautů a skautek, středisko
Svoboda nad Úpou o spolufinancování při opravě přístupové
cesty a mostu ke klubovně a obnově prostoru před ní v Lázeňské ulici, které byly poničeny letošními povodněmi. Jedná se
o částku ve výši 4.000,-Kč, která bude poskytnuta na nákup
materiálu z rozpočtu města na výše uvedené opravy.
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USNESENÍ č. RM/909/57/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
podkladový materiál, který zpracoval Mgr. Huspek a který se
týká aktuálního stavu ve věci zvyšování nájemného v bytech
města (viz příloha originálu zápisu - např. nesouhlas některých
nájemníků z bytového domu čp. 302 se zvýšením nájemného
a se znaleckým posudkem na zvýšení nájemného, který vypracoval Ing. Tomáš Voborník - znalec z oboru). Rada se zabývala
podrobně tímto znaleckým posudkem a konstatovala, že znalecký posudek vypracovala osoba kompetentní k této činnosti,
tj. znalec s kulatým razítkem, který v závěru svého posudku
uvedl, že si je vědom následků nepravdivého znaleckého posudku a v tomto smyslu radě nezbývá, než se se znaleckým
posudkem ztotožnit, protože neumí posoudit, zda je v pořádku
či nikoliv. Jediným, kdo je oprávněn a může rozhodnout o tom,
že výše nájmu uvedená v tomto znaleckém posudku není nájmem obvyklým, je soud a následně musí určit výši nájmu jinou
a v tomto smyslu rada pověřuje Mgr. Huspeka dokončit proces
zvyšování nájemného v bytech města.
USNESENÍ č. RM/910/57/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) informace ohledně povodňové škody na mostu u hotelu
PROM, které konstatují po konzultaci mostních projektantů se
závěry prohlídky mostu od pana Hofmana, že po technické i
ekonomické stránce věci bude nový most nejlepším řešením,
včetně rozpočtu na nový most (celkem 2.165.322,-Kč včetně

8
DPH), který je navržen jako monolitický želozebetonový rám.
Přesné rozměry a technické řešení bude nutno řešit v rámci
projektové dokumentace.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) cenovou kalkulaci od Ing. Ivana Šíra na zpracování projektové dokumentace na nový most u hotelu PROM ve výši
160.000,-Kč bez DPH
USNESENÍ č. RM/911/57/2013
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
a) s návrhem pana Krčmáře nevyužít dotaci na nákupu tzv.
biobusu (nákladní vůz, který by svážel bioodpad z města) z
dotačního programu Ministerstva životního prostředí a zaměřit
se ve věci likvidace biodpadu na spolupráci s městysem Mladé
Buky a pořídit pro občany vaky na biodpad, který by se svážel
z města právě do Mladých Buků.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) návrh pana Krčmáře na provedení dopravního značení kolem bezpečnostního přechodu před Rýchorkou formou žlutých
pruhů, protože řidiči často parkují v blízkosti tohoto přechodu
a někdy je omezen průjezd, zejména pokud zde parkují nákladní auta a pověřuje Ing. Hůrku jako silniční správní úřad,
aby zajistil toto značení.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
c) starostu města, aby zajistil opravu opravy děr v komunikaci
na Sluneční stráni a kanálu u domu Hovardových.

Výpis usnesení z 58. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 21.08.2013
USNESENÍ č. RM/912/58/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) nabídku uchazeče MATEX HK s.r.o., IČ 259 68 807 na akci
„01_chodníky podél II/297 a II/296“ za nabídnutou cenu ve
výši 1.396.618,-Kč bez DPH.

pro deset lokalit v obci ve výši 949.606,-Kč včetně DPH. Projektové práce nelze hradit z poskytnuté dotace od Ministerstva
dopravy ČR, ale město na jejich financování použije přijaté
finanční dary od krajů, měst, obcí, podnikatelských subjektů
a soukromých osob, jejichž výše činí aktuálně již 1,6 mil. Kč.

b) nabídku uchazeče Ing. Pavla Landsperského, IČ 631 80 511
na akci „03_oprava účelové komunikace Pod Světlou Horou
u čp. 152“ za nabídnutou cenu ve výši 471.872,-Kč bez DPH.

USNESENÍ č. RM/914/58/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Novostavba
tělocvičny, pozemek p.p.č. 847, Svoboda nad Úpou“ vedenou
v rámci otevřeného řízení (dále jen „Zpráva“ - viz příloha originálu zápisu).

c) nabídku uchazeče Ing. Pavla Landsperského, IČ 631 80 511
na akci „04_oprava účelové komunikace Pod Světlou Horou
u čp. 136“ za nabídnutou cenu ve výši 326.204,-Kč bez DPH.
d) nabídku uchazeče Ing. Pavla Landsperského, IČ 631 80 511
na akci „05_oprava účelové komunikace Pod Rýchorami - pod
zahradami“ za nabídnutou cenu ve výši 608.330,-Kč bez DPH.
e) nabídku uchazeče REPARE TRUTNOV, IČ 648 24 781 na
akci „06_oprava účelové komunikace Pod Rýchorami k čp. 9“
za nabídnutou cenu ve výši 224.988,-Kč bez DPH.
f) nabídku uchazeče Ing. Pavla Landsperského, IČ 631 80 511
na akci „08_oprava účelové komunikace Horská nad lesárnou“ za nabídnutou cenu ve výši 349.625,-Kč bez DPH.
g) nabídku uchazeče ALGON, a.s. IČ 284 20 403 na akci
„10_Stará alej – oprava sesutého svahu podél účelové komunikace“ za nabídnutou cenu ve výši 910.594,-Kč bez DPH.
USNESENÍ č. RM/913/58/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenové kalkulace na nezbytné projektantské práce na opravy
komunikací po červnové povodni (viz příloha originálu zápisu)

Rada města Svobody nad Úpou odkládá
b) rozhodnutí zadavatele v souladu s § 81 odst. 1 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění o výběru nejvhodnější nabídky v souladu se Zprávou uvedenou v
bodě a) tohoto usnesení do 2.10.2013, a to ze dvou důvodů:
1) město zatím nemá oficiální vyjádření, resp. rozhodnutí od
Ministerstva dopravy ČR o poskytnutí dotace na obnovu území
po červnové povodni
2) město zatím nemá oficiální vyjádření ve věci případné dotace na výstavbu tělocvičny.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
c) tajemnici MěÚ, aby připravila návrh výběrového řízení na poskytovatele úvěru ve výši 15 mil. Kč na výstavbu tělocvičny dle
platného usnesení zastupitelstva, tento návrh zaslat co nejdříve
členům rady emailem k odsouhlasení a zveřejnit tak, aby lhůta pro
podání nabídek s platností 60 dní byla nejpozději do 27.9.2013.
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USNESENÍ č. RM/915/58/2013
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
otevírání obálek s nabídkami na činnost koordinátora BOZP
při výstavbě tělocvičny s ohledem na odklad výběru zhotovitele
v předchozím bodě tohoto jednání a s ohledem na stávající
situaci města popsanou v předchozím bodě.
USNESENÍ č. RM/916/58/2013
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
otevírání obálek s nabídkami na činnost technického dozoru
investora při výstavbě tělocvičny s ohledem na odklad výběru
zhotovitele v bodě 3 tohoto jednání a s ohledem na stávající
situaci města popsanou v tomto třetím bodě programu jednání
rady.
USNESENÍ č. RM/917/58/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
společnou písemnou stížnost manželů Teclových a pana Jiřího
Tlapala na zápach unikající z továrny Dehtochema, resp. KVK
Parabit (viz příloha originálu zápisu) s tím že město předá podnět odboru životního prostředí MěÚ v Trutnově k prošetření.
USNESENÍ č. RM/918/58/2013
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
a) žádost Mgr. Ing. Samuela Hejzlara o upuštění podmínky
zpracování projektové dokumentace na opravu komunikace K
Muchomůrce kolem domu Rusových směrem k čp. 10 a trvá
na předložení jednoduché PD stavebnímu úřadu, a to zejména
s ohledem na zkušenosti při nedávných povodních.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města, aby projednal se společností JIP, a.s. zabezpečení prostoru před velkoobchodem v objektu papíren tak,
aby zde nedocházelo k vyjíždění vozidel přes chodník v majetku
města.
USNESENÍ č. RM/919/58/2013
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost Společenství vlastníků bytových jednotek Spojovací čp.
113 o zajištění protipovodňové stěny na hranici jejich pozemku
a přilehlého chodníku v majetku města, protože město není
schopno ochraňovat soukromý majetek občanů na jejich pozemcích.
USNESENÍ č. RM/920/58/2013
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost Petra a Ivany Juhászových o pronájem části pozemku
p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II dle zákresu v příloze žádosti (viz
příloha originálu zápisu), protože není možné řešit individuální
situaci žadatele a ohrozit tak sousední přilehlé nemovitosti. Je
třeba vymyslet koncepční řešení změnou odtokových poměrů v
lokalitě, kdy nebudou ohroženy jiné pozemky.
USNESENÍ č. RM/921/58/2013
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej pozemků p.p.č. 318/2, 318/3,
307 a 693/5, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože v územním plánu je zde počítáno s přístupovou cestou k lokalitě pro
výstavbu RD nad bývalou zvláštní školou v budoucnu a s veřejnou zelení na zbývající části pozemků a názorem rady je pouze
pronájem společnosti AMULET Care s.r.o. na dobu 10 let s
další 5tiletou opcí, resp. prodloužením o dalších 5 let.
USNESENÍ č. RM/922/58/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) pronájem pozemků 307 o výměře 226 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, p.p.č. 318/2

zápis z usnesení Rm
o výměře 707 m2, druh pozemku vodní plocha, způsob využití zamokřená plocha, p.p.č. 318/3 o výměře 366 m2, druh
pozemku trvalý travní porost, p.p.č. 693/5 o výměře 89 m2,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vše
v k.ú. Svoboda nad Úpou společnosti AMULET Care s.r.o., IČ
254 21 697, se sídlem Pod Křížkem 1773/2, 147 00 Praha
4 - Braník.
Rada města Svobody nad Úpou stanovuje
b) podmínky nájmu uvedeného v bodě a) tohoto usnesení takto:
- nájem od 1.11.2013 do 31.10.2023 s 5ti letou opcí za účelem realizace parku pro klienty vznikajícího pobytového zařízení s názvem Centrum spokojeného stáří – Alzheimer Care,
- do 31.3.2014 předložit k odsouhlasení jednoduchý projekt
parku na pronajatých pozemcích,
- do 30.9.2014 bude provedena realizace parku v souladu s
odsouhlaseným projektem, pokud nebude splněno ukončit
nájemní vztah s 1měsíční výpovědní lhůtou,
- po ukončení nájemního vztahu formou protokolárního záznamu nebude nájemce požadovat po pronajímateli finanční
kompenzaci za vysázenou a vzrostlou zeleň,
- roční nájemné ve výši 0,20 Kč / 1 m2.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) uzavření nájemní smlouvy dle bodu a) tohoto usnesení za
podmínek nájmu stanovených v bodě b) tohoto usnesení až po
projednání žádosti manželů Tichých o prodej pozemků na nejbližším zasedání Zastupitelstva města, resp. pokud bude tento prodej zastupitelstvem na základě doporučujícího usnesení
rady zamítnut.
USNESENÍ č. RM/923/58/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
Výroční zprávu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou za rok 2012 bez námitek.
USNESENÍ č. RM/924/58/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) sdělení ředitelky DPS, že příspěvkové organizaci byla poskytnuta neinvestiční dotace na pečovatelskou službu celkem ve
výši 702.000,-Kč z MPSV a dále od Královéhradeckého kraje
ve výši 32.000,-Kč. V rozpočtu na rok 2013 bylo počítáno s
částkou 600.000,-Kč. Rozdíl činí 134.000,-Kč.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) žádost ředitelky příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou o převedení částky ve výši
134.000,-Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace pro
případné budoucí investice.
USNESENÍ č. RM/925/58/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost knihovnice o úpravu půjčovní doby v knihovně od
1.9.2013, a to takto:
- pondělí do 17,00 hodin (dosud do 16,30)
- středa do 17,00 hodin (dosud do 17,30)
Změna půjčovní doby souvisí se zajištěním bezpečnosti knihovny, knihovnice a návštěvníků, a to tím, že půjčovní doba bude
stejná jako úřední hodiny radnice.
USNESENÍ č. RM/926/58/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zpracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci kotelny
a rozvodů tepla v objektu DPS s předpokládaným rozpočtem
rekonstrukce ve výši 3.216.000,-Kč bez DPH s tím, že do kon-

zápis z usnesení rm

10

FSC Trademark ® Forest Stewardship Council, A. C. All rights reserved. FSC-SECR-0038

upomínkový předmět z FSC dřeva. Vstup zdarma, občerstvení zajištěno.

Kapacita workshopu s exkurzí je omezena a je třeba se předem přihlásit. Přihlaste se již nyní a rezervujte si tak jisté místo. Pro informace a přihlášky kontaktujte workshop@czechfsc.cz nebo telefonicky
kancelář FSC ČR: 545 211 383. www.czechfsc.cz

USNESENÍ č. RM/932/58/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost společnosti Omnis Olomouc, a.s. o povolení umístění
reklamy na sloupech VO na akci Krkonošský veletrh po dobu
od 17.9. - 28.9.2013 (10 dní) za nabízenou cenu ve výši
1.000,-Kč bez DPH.

Zjistíte, jak se v lesích hospodaří i jak Vy sami můžete šetřit přírodu a
přispět k ochraně ohrožených českých i světových lesů. Vítáni jsou i rodiče s dětmi! Na děti čeká řada lesních aktivit v doprovodu lesního skřítka. Všichni účastníci obdrží tištěné zpracované materiály z workshopu a drobný

Pojďte s námi navštívit FSC lesy, kde se hospodaří šetrně
a přírodě blízce!
Proč se zúčastnit?

„Není les jako les“

FSC Česká republika

ve spolupráci se Správou KRNAPu
zve na workshop s lesnickou exkurzí

USNESENÍ č. RM/929/58/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
druhé řešení úpravy komunikace k zahrádkám na Třešňovce na
Sluneční stráni dle návrhu pana Jřího Vlčka (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že rada pověřuje starostu zajištěním úpravy cesty.

Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
b) Zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva o
prodeji p.p.č. 387/1 panu Moravcovi v části o věcném břemenu a dále zrušit usnesení o uzavření smlouvy o budoucím
věcném břemenu přístupu k pozemku st.p.č. 629 v souvislosti
s nově zjištěnými skutečnostmi dle geodetického zaměření přístupové cesty a pěšiny k vodojemu na parcele st.p.č. 580 v k.ú.
Svoboda nad Úpou (viz zápis).

Hotel PROM, Svoboda nad Úpou 27
www.hotelprom.cz

USNESENÍ č. RM/928/58/2013
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
s návrhem na rozšíření projektové dokumentace na akci „Zlepšení tepelně izolačních a technických vlastností budovy MŠ
Svoboda nad Úpou, st.p.č. 144, k.ú. Svoboda n/Ú“ o projekt
elektro (23.500,-Kč bez DPH) a slaboproud (cca 9.000,-Kč
bez DPH), protože podle zjištění jsou elektroinstalace a rozvody slaboproudu v mateřské školce značně zastaralé a bylo by
vhodné, pokud se již bude rekonstrukce dělat, tak provést vše
najednou.

USNESENÍ č. RM/931/58/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje parcely st.p.č. 629 v k.ú. Svoboda nad Úpou

14. 9. Svoboda nad Úpou
(14 -17 h)

USNESENÍ č. RM/927/58/2013
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
na základě žádosti paní Dany Kleprlíkové a pana Roberta Kleprlíka se stavbou plotu a podezdívky zničené červnovou povodní v souladu s předloženou PD pro ohlášení stavby (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/930/58/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ve věci soudního
sporu se společností INGENIRING KRKONOŠE a.s. (viz příloha originálu zápisu), kterým se celá záležitost vrací k dalšímu
řízení k Okresnímu soudu v Trutnově.

so

ce ledna 2014 bude připravena zadávací dokumentace výběrového řízení na zhotovitele, do konce března 2014 bude na
základě výsledku výběrového řízení vybrán zhotovitel a v letních
měsících 2014 proběhne rekonstrukce topení v DPS.

Pears Health Cyber, s.r.o.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 - Holešovice
Telefon: +420 272 732 996
Fax: +420 272 732 995
www.pearshealthcyber.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA

Ke zveřejnění: ihned

Kontakt pro média: Romana Žatecká
Telefon: +420 724 600 735

E-mail: romana.zatecka@pearshealthcyber.com
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Praha, 12.8.2013 – Zájem zaměstnanců Lékárny Harmonia v Trutnově o to, jak se zdejší lidé vypořádali
s důsledky povodní, vedl až k založení veřejné sbírky. „Fakt, že mnoho lidí zasažených v červnu povodněmi,
se ani dva měsíce poté není schopno vypořádat s jejími následky a nemají střechu nad hlavou, je alarmující.
Ačkoli společnost sídlí v Praze a má své provozovny po celém Česku, rozhodli jsme se podat pomocnou ruku
lidem na Trutnovsku, konkrétně ve Svobodě nad Úpou,“ říká Pavel Knorr, výkonný ředitel společnosti Pears
Health Cyber, která Lékárny Harmonia provozuje.
Společnost proto nyní zaregistrovala veřejnou sbírku, ve které chce získat peníze pro lidi postižené povodní,
kteří nemusejí mít dost vlastních sil na návrat k běžnému životu a obnovu majetku. „Nečekaná živelní
pohroma je rána do vazu, často zásadní zlom v životě lidí, kterých se dotkla. Těžce ho nesou mladí a silní,
natož senioři. Od samého vzniku firmy jsem směřoval k tomu, abychom podporovali slabé. Proto vítám
sbírku, kterou spontánně iniciovali sami zaměstnanci firmy jako vánoční překvapení pro ty, jejichž Vánoce
by letos vůbec nemusely být šťastné a veselé,“ říká majitel společnosti Vladimír Finsterle.
„V pražských i mimopražských kancelářích máme kasičky, do kterých může přispět každý z našich téměř 150
zaměstnanců. O příspěvek žádáme i naše zákazníky a obchodní partnery, založený máme i transparentní
účet. Každá získaná koruna bude znamenat signál, že v nás stále zůstávají empatie a soucit,“ dodává Pavel
Knorr. Sbírka registrovaná Magistrátem hl. m. Prahy bude ukončena 30. listopadu 2013 a výtěžek rozdělen
v první polovině prosince.
Společnost Pears Health Cyber si zakládá na tom, že podporuje slabé. Od roku 2008 trvale podporuje
pacienty se vzácnou nemocí motýlích křídel (EB) a prostřednictvím organizace DebRA ČR věnovala na
zlepšení kvality jejich života už 945 tisíc korun. Kromě toho získává i firemní dobrovolníky a nabízí vlastní
know how a kontakty. Další dárcovské akce na společností provozovaném portálu Lékárna.cz pomohly také
regionálním neziskovým organizacím. Veřejná sbírka je další formou, kterou tato ryze česká firma projevuje
svou odpovědnost vůči okolní společnosti. „Zaměstnanci firmy stále přicházejí s iniciativou a nápady na
pomoc - nemocným či slabým, dětem i seniorům,“ dodává Pavel Knorr.
Přispět do veřejné sbírky může každý, a to zasláním libovolného příspěvku na transparentní účet č.
1620432079/5500 (Raiffeisen bank, a.s.), nebo vhozením hotovosti do kasiček s logem sbírky v Lékárnách
Harmonia.

O Lékárně Harmonia v Trutnově

Kontakt pro média: Romana Žatecká
Telefon: +420 724 600 735 | E-mail: romana.zatecka@pearshealthcyber.com
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V lékárnách Harmonia nakoupí zákazníci široký sortiment léků na recept i volně prodejných přípravků
včetně potravinových doplňků, dále přípravky alternativní medicíny, léčebnou a dekorativní kosmetiku,
pomůcky aj. Lékárny nabízejí zákazníkům věrnostní program v podobě slevové karty a 30korunový bonus
na recept hrazený z veřejného zdravotního pojištění.
Objednat si můžete také v klidu svého domova na www.lekarna.cz a dohodnout si vyzvednutí zboží ve
vybrané kamenné lékárně.

O společnosti Pears Health Cyber
Pears Health Cyber je česká firma založená v roce 1999. Jejím hlavním posláním je aktivně přispívat
k inovacím komunikace ve zdravotnictví vytvářením nových informačních, vzdělávacích a obchodních
řešení. Již dnes je používá cca 1,5 milionu obyvatel ČR a asi 50 procent lékařů a lékárníků. Společnost
provozuje první lékárnu na internetu www.lekarna.cz a respektovaný portál o zdraví www.ordinace.cz.

Kontakt pro média: Romana Žatecká
Naše divize:
Telefon: +420 724 600 735 | E-mail: romana.zatecka@pearshealthcyber.com
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Dobré světlo!

Střípky z dějin: Dobré světlo!
Antonín Tichý

S vynálezem digitální fotografie a cenovou dostupností i relativně kvalitních fotoaparátů může dnes „sekat“ tisíce záběrů doslova každý. Zpracováním na počítači se z nich nechá vybrat i pár opravdu zdařilých, i
když je to někdy jen souhra šťastných náhod. S bystrým
okem, které vidí i to, co většina z nás mine bez povšimnutí, se však musí člověk narodit. I ve Svobodě nad
Úpou je řada úspěšných fotografů, převyšujících běžnou populaci, spokojenou se svými obligátními svátečními snímky dětiček či památečními alby „přepálených“
záběrů z dovolené. Mezinárodního věhlasu janskolázeňského barda Bohdana Holomíčka sice zatím žádný
nedosáhl, ale hezké a zajímavé obrázky umí ledaskdo.
Těžko dnes určit, kdo první vybočil z řady. Připomeňme
si alespoň profesionálního fotografa Josefa Jeschke
z fotoatelieru u kostela, po kterém zůstalo množství
aranžovaných portrétních fotografií, dnes bohužel bezejmenných dávných svobodských obyvatel a hlavně
dostatek kvalitních krajinářských pohlednic. Na jeho
archiv negativů navázal po válce jeho nástupce Mojmír
Černý, než skončily na smetišti. Množstvím dokumentárních fotografií kostelů, kaplí, pomníků a božích muk
z turistických vycházek do blízkého i vzdálenějšího okolí
byl pověstný prokurista z místní svíčkárny Fritz Hiltscher.
Spousta jeho fotek se po čase pomíchala v jednom
domě s produkcí drogisty Vlastimila Háka, který v duchu rodinné tradice založené otcem Františkem a proslavené bratrem Miroslavem Hákem, jednou z nejvýraznějších osobností české moderny, taky fotografoval.
Současný specialista na fotografování hub Jiří Hák sice
do rodiny nepatří, ale ve svém oboru je třída. Našlápnuto měl po roce 1945 také Ladislav Jičínský, jak dokládají mnohé regionální publikace z té doby. Novátorskými experimenty se občas blýskl Standa Steiner, na
rozdíl od konzervativního Josefa Dvořáčka. Oba fotili

Josef Jeschke - Ateliérové foto

zprvu rádi a hodně. Z místního fotokroužku vzešli i ambiciózní Jaroslav Morávek, talentovaný Zdeněk Rejzek
s unikátními černobílými snímky z Rýchorského pralesa, nenápadný Lubor Kotek, jehož precizně vymakané
bezchybné zimní krajiny doslova mrazí, i hajný Jaromír
Baier s (jak jinak) nevšedními pohledy na život v přírodě. Už před emigrací do Německa si krásu Krkonoš zamiloval zdejší rodák a dnes příležitostný chalupář Horst
Meier, který si občas střihne i nějaký zajímavý portrét.
Početné generace školní mládeže i místních sportovců
mají většinu fotografií od neúnavného Standy Ondráčka, který je s přechodem na digitál stále chrlí s energií
vulkánu. Podobně zásobuje svůj web zajímavostmi z
domova i ze světa z Nového Města nad Metují někdejší Svoboďák Alois Miláček. I mnozí další publikují své
kouzlení se světlem především na internetu. Ať už je
to Bob Hlávka s pravidelným zpravodajstvím ze světa
motorizmu, nebo pohotový Pavel Křivka s reportážemi
ze Svobody nad Úpou a blízkého okolí. Koníčka na
profesi povýšil Petr Toman, jehož letecké pohledy na
hřebeny Krkonoš, vydávané rodinným vydavatelstvím
ZiTo, jsou mezi sběrateli ceněné vysoko. O výpravných
publikacích nemluvě. Doslova lahůdkou jsou unikátně
nasvětlené zvětšeniny z podzemí od Radko Táslera, přibližující emocionální zážitky z cizokrajných jeskyní, zaniklých důlních děl, ale i prozaické kouzlo technických
památek, kanálů a stok, nám, bázlivým pozemšťanům.
Nelze vyjmenovat všechny obyvatele Svobody, kteří někdy drželi v ruce kameru nebo fotoaparát, zvlášť když
mnozí se svými výsledky nijak nechlubí. A to by podle
mě Karel Kapucián, Pepa Čermák, Vašek Štěp, Standa
Hofman, Jan Leitgeb a mnoho a mnoho jiných určitě
mohli. Výběr ukázek v galerii je zcela náhodný, na přeskáčku časem a pro některé autory nemusí být zrovna
typický. Tak už to chodí. ( www.freiheit.cz ).

Lubor Kotek - Noční moře

Alois Miláček - Ještěd
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Fritz Hiltscher - Na výletě

Ladislav Jičínský - Propagační koláž

Jaroslav Morávek – Staré bělidlo
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Vlastimil Hák - Krkonoše jsou naše

Stanislav Steiner - Návrh plakátu

Radko Tásler – Albeřická jeskyně
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Petr Toman – Centrum z ptačí perspektivy

Horst Meier – Šedý vlk

Bob Hlávka – Rally Bohemia

Stanislav Ondráček – Děda Hubert

Josef Čermák – Kouzlo zimy

Zdeněk Rejzek – Jinovatka

Pavel Křivka – Z cyklu Známé tváře

Václav Štěp – Dinopark

Rudolfovy slavnosti
ve Svobodě nad Úpou 21. září 2013

Program - hlavní pódium

X. ročník

10:00 hod. Dei Gratia – dobová hudba
10:30 hod. Kejklíř Radim z Radoušova
11:00 hod. Rytíři krále Jana – šermíři
11:30 hod. Dei Gratia – dobová hudba
12:00 hod. Vystoupení ZŠ Svoboda nad Úpou
13:00 hod. Příjezd Rudolfa II. (historický průvod)
od 14:00 – 20:00 hod. moderuje na hlavním pódiu Zdeněk Izér
14:00 hod. Maxim Turbulenc a Zuzana Míková
16:00 hod. Vystoupení baviče – Zdeněk Izér
17:00 hod. Dobré ráno blues band
18:30 hod. Jaroslav Uhlíř s kapelou
20:00 hod. Kapela Konec konců
21:30 hod. Ohnivé vystoupení žonglérů Ignis Inferno a kejklíře Radima z Radoušova
22:00 hod. Ohňostroj
22:15 hod. Kapela Konec konců
0:30 hod. Ukončení programu

Program v centru města na náměstí
10:00 hod. po celý den – Dobová tržnice s řemesly
15:00 – 16:00 hod. Ignis Inferno – pouliční divadlo na chůdách, žonglování
17:30 – 18:30 hod. Ignis Inferno

Program na parkovišti
14:30 hod. Agentúra Mág – Dobová magická čísla pro děti i dospělé,
malování na obličej, balonková show
15:30 hod. Rytíři krále Jana – šermíři
16:00 hod. Dei Grátia – dobová hudba
16:30 hod. Ignis Inferno – žongléřské vystoupení
16:50 hod. Kejklíř Radim z Radoušova
17:30 hod. Rytíři krále Jana – šermíři
18:00 hod. Agentúra Mág – Dobová magická čísla pro děti
i dospělé, malování na obličej, balonková show

19:00 hod. Kejklíř Radim z Radoušova

