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Vážení spoluobčané,
v říjnovém úvodníku se budu opět v krátkosti věnovat obnově majetku města po červnových povodních.
Jak jsem v minulém vydání avizoval, čekali jsme na
doručení rozhodnutí Ministerstva dopravy o schválení
naší žádosti o dotaci na rekonstrukce poškozených

oprava chodníků po obou stranách silnice mezi Svobodou a Maršovem I a oprava sesuvů ve Staré aleji.
Celou etapu této obnovy budeme zakončovat rekonstrukcemi komunikací spolu s jejich odvodněním v
posledních třech lokalitách, které byly zároveň nejvíce postiženy. Jedná se o lokality Maršovská, Luční a
Nový Svět.
komunikací a chodníků ve vlastnictví města. Toto
rozhodnutí nám bylo minulý týden doručeno, takže
můžeme s klidným svědomím pokračovat v již započatých pracích. V současné době se dokončují rekonstrukce komunikací v Maršově II, a to u zahrádek
pod Rýchorami, pod Světlou horou u Hančilů a u
Trojánků, dále pak komunikace s odvodněním nad
Lesnickou akademií ve Svobodě. Následovat bude

Také školní hřiště doznalo změn. Po opětovném
položení sportovního povrchu bylo nově oploceno a
vybaveno stojany s basketbalovými koši a sloupky na
volejbal.
Nerezignovali jsme ale ani na dlouhodobě plánované investiční akce města. Koncem září přebíráme
opravenou budovu školní jídelny, takže areál školy
bude kompletně včetně zahrady v novém kabátu. Na

Úvodník starosty
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Rýchorském sídlišti v Maršově I bylo zrekonstruováno dětské hřiště včetně osazení laviček, čeká nás zde
ještě oprava oplocení. Naproti, na místě sportovního

hřiště pod kostelem, vyrůstá nové, tolik potřebné parkoviště osobních vozů, které výrazně navýší kapacitu
parkovacích míst v této lokalitě. Část tohoto prostoru jsme ale využili pro sportovní účely a vznikne zde
nové sportoviště menších rozměrů.

Máme za sebou jubilejní, už desátý ročník Rudolfových slavností, které se dle mého názoru, i přes poměrně nepříznivé počasí, nadmíru vydařily. Návštěvníci tentokrát kromě bohatého programu jistě ocenili
i množství a rozmanitost prodejních stánků, kterých
se letos sešlo opravdu hodně. Je namístě poděkovat
všem účinkujícím a hlavně organizátorům této akce,
kteří se postarali o to, aby do sebe vše zapadalo tak,
jak mělo, práce to jistě nebyla jednoduchá.
V měsíci říjnu bych chtěl pozvat všechny z vás, kteří
si rádi hrají, na novou akci, kterou bude město pořádat ve spolupráci se základní školou. V sobotu 12.
října se uskuteční na Muchomůrce podzimní vypouštění draků. Doporučuji všem zúčastněným osvěžit si
základní znalosti ve stavbě těchto konstrukcí, neboť
autoři těch nejzdařilejších modelů budou na konci
akce náležitě oceněni. Plakáty s upřesněním termínu
včas vyvěsíme, silný vítr objednáme.
Ing. Jiří Špetla
starosta města

zprávy z města a z radnice
Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea dámy Drahomíra Mandysová, Růžena Šteruská, Eva Čermáková,
Jana Jakubcová, Marie Imrišková a pánové Miloš
Ondrák, Josef Novák, Jaroslav Bělík, Kurt Sucharda
a Ladislav Žák. Přejeme jim do dalších let především
hodně zdraví.

Nabídka prodeje použitého
materiálu ze školní jídelny
Město nabízí případným zájemcům použitý stavební materiál ze školní jídelny - viz seznam níže. Pokud
máte zájem o odprodej nějakého použitého stavebního materiálu ze školní jídelny (možno i jednotlivě), podejte si prosím na MěÚ písemnou žádost o odprodej s
uvedením konkrétní nabídkové ceny. Případné další informace podá stavební technik města pan Jiří Rajsner
- tel. 739 008 476, email: jiri.rajsner@musvoboda.cz
Seznam:
1) Střešní okna VELUX GZL M06
3ks
2) Topné těleso KORADO typ klasik 21 800/600 2ks
3) Topné těleso KORADO typ klasik 21 600/500 1ks
4) Topné těleso KORADO typ klasik 21 600/600 1ks
5) Topné těleso KORADO typ klasik 33 1000/500 2ks
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6) Topné těleso KORADO typ klasik 33 800/300
7) Topné těleso KORADO typ VK 22 900/500
8) Topné těleso KORADO trubkové
450/900
9) Plynový kotel VAILLANT

3ks
2ks
1ks
1ks

Týden knihoven
Letošní čtyřicátý týden (30. 9.2013 –
4. 10.2013) je týdnem knihoven.
Jako každý rok jsou pro velké i malé
čtenáře připraveny literární kvízy. Výherci z řad dětí i dospělých čtenářů
obdrží poukázky na nákup knih. Po
celý týden bude probíhat zaškolování seniorů do práce s internetem. Proběhne prodej vyřazených knih.
Noví čtenáři se mohou na 1 rok zaregistrovat zdarma. Pro dlužníky bude v tomto týdnu platit amnestie.

Podzim v našem těle –
přednáška o zdraví
Přednáška proběhne ve středu 16. října 2013 od
17,30 hodin v prostorách knihovny. Lektor Zdena
Kasáková. Vstupné dobrovolné.

Hudební večer s Pěnou
V Depresi se uskuteční v pátek 22.11.2013 tradiční
hudební večer s Pěnou. Začátek ve 20,00 hodin. K
poslechu a tanci bude hrát country skupina „Pěna“.

Premiéra Divadla S.N.Ú.
V předvečer Rudolfových slavností v pátek 20. září
2013 proběhla v prostorách nově otevřené sokolovny premiéra pohádkové taškařice „Kde je sakra
Krakonoš?“ v podání skvělých a především odvážných divadelních ochotníků ze Svobody a nejbližšího
okolí s příznačným názvem Divadlo S.N.Ú. O tom,
že po takovém počinu po dlouhých desetiletích byl
doslova hlad, nás všechny přesvědčil obrovský zájem
diváků, kteří naplnili tělocvičnu v sokolovně. Sokolovna v pátek 20. září 2013 o sedmé hodině večerní
praskala ve švech! Divadelníci připravili asi 300 míst
k sezení, ale ta nestačila a spousta diváků musela
postát. Přesto všichni zůstali a vydrželi až do závěrečného potlesku a jásotu, který nebral konce.
Sokolovna byla vyzdobena na jedné straně historickými fotografiemi s divadelní tématikou a po druhé
straně se sportovní tématikou. Většinu fotografií s do-

provodným textem poskytl pan Antonín Tichý, některé
fotografie pocházely ze soukromého archívu rodiny
Vrbenských. Po premiéře diváci společně s ochotníky
živě diskutovali nad výstavou fotografií a s nostalgií
vzpomínali na časy dávno minulé.

zprávy z města a z radnice 

Přejeme Divadlu S.N.Ú. pod vedením paní knihovnice Pavly Tůmové a paní učitelky Mgr. Ziny Rutarové
mnoho dalších takových úspěšných premiér. Podle
informací od Pavly Tůmové už se píše další hra a divadlo určitě bude pokračovat.
A tak se těšíme brzy na další vystoupení našich ochotníků a věříme, že jste si premiéru užili a na chvíli zapomněli na starosti všedních dnů. A těm, kteří premiéru nestihli, nabízíme několik fotografií s tím, že další
možnost shlédnout toto představení budou mít 30.
listopadu, tentokrát v předvečer času adventního,
kdy město připravuje takové malé další překvapení,
o kterém se dočtete více v listopadových novinách.

Poděkování divadelníků
Za celé Divadlo S.N.Ú. děkujeme svým prvním divákům za báječnou atmosféru, která nás povzbudila
k další činnosti a moc děkujeme za kladné ohlasy,
které přicházejí ze všech stran.
		
Pavla Tůmová a Mgr. Zina Rutarová

Rudolfovy slavnosti – 21.9.2013
V divadelní euforii po páteční premiéře začaly v sobotu dopoledne Rudolfovy slavnosti – X. ročník. Už od
rána většina rozhovorů začínala slovy: „Byl jsi včera
na divadle v sokolovně? To bylo skvělý viď?“ A v tomto duchu probíhaly celé slavnosti, jejichž program byl
tak trošku sázkou do loterie. Vsadili jsme na bohatý
program po celý den, který začal už od oběda tradičním vystoupením školy, příjezdem Rudolfa II., a už
od dvou hodin odpoledne pokračoval vystoupením
skupiny Maxim Turbulenc, poté vystoupením skvělé
skupiny Dobré ráno blues band, pana Uhlíře s jeho
kapelou, a to vše moderoval pan Zdeněk Izer, který
přidal i své samostatné vystoupení. Střídání skupin
na hlavním podiu skvěle vyplnil program na druhém
menším podiu na parkovišti, kde vystupovali šermíři,
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kejklíři, čarodějka či dobová hudba. Bohatý program
udržel návštěvníky slavností po celý den a návštěvnost
slavností byla určitě rekordní. Lidé nepřišli pouze na
hlavní „hvězdu“ programu v podvečer, ale zůstali celý
den, protože vybrat z programu jen to nejlepší bylo
těžké. Vrcholem večera pak byl nádherný ohňostroj
s hudebním doprovodem, který organizátoři zkusili
zařadit po letech opět do programu s ohledem na
jubilejní X. ročník. Zatím nevíme, zda z ohňostroje
vznikne tradice, ale desátý ročník si to určitě zasloužil
a podle ohlasu byl opravdu krásný.
A tak na závěr nezbývá, než opět poděkovat všem –
městu Svoboda nad Úpou, panu Jiřímu Pavukovi s
jeho družinou, technické četě města pod vedením Vil-
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zprávy z města a z radnice
Cena: 200,-Kč / hod. (při dlouhodobém pronájmu
180,-Kč / hod.)
Informace, rezervace: Martina Svobodová, tel.
775 271 107

VOLBY
dy Kaňky, Oldovi Kyselovi, vedení základní školy a dětem základní školy, mažoretkám a břišním tanečnicím
za hezká vystoupení, panu Hedvičákovi za bezplatné
zapůjčení pozemku a pomoc při slavnostech, informačnímu centru pana Búše, panu Pavlu Čekaňákovi
za zprovoznění mobilních rozvaděčů, panu Křivkovi
za fotky a samozřejmě největší díky patří vám všem,
kteří jste na slavnosti přišli pobejt, přestože počasí
nebylo zrovna ideální. A tak zase za rok, třetí sobotu
v září ve Svobodě nad Úpou – 20.9.2014.

Sokolovna ve Svobodě
Tělocvična ve Svobodě nad Úpou (bývalá sokolovna) opět otevřena!!!
Prostor tělocvičny lze využít jak ke sportovním tak ke
kulturním aktivitám (akademie, divadlo, ….)

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 25. a 26. října 2013.
Volební místnosti jsou pro voliče ze Svobody v jídelně
v Domu s pečovatelskou službou a pro maršovské
voliče pak v salonku restaurace hotelu PROM na Pietteho náměstí.

Výměna řidičských průkazů
Městský úřad Trutnov, oddělení dopravně správních
agend – registr řidičů vyzývá veřejnost, aby včas přistoupili k další etapě výměn řidičských průkazů. U řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 2001 do
31. prosince 2002 byly jejich držitelé povinni učinit
nejpozději do 31. prosince 2012, u řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 2003 do 30. dubna
2004 jsou jejich držitelé povinni učinit nejpozději do
31. prosince 2013. Ve správním obvodu Městského úřadu Trutnov zbývá k povinné výměně do konce
roku 2013 cca 2 500 řidičských průkazů!
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu není
možné řídit motorové vozidlo. Z toho pramení i heslo
„NEVYMĚNÍŠ – NEPOJEDEŠ“. Rozhodující pro povinnost výměny je právě datum jeho vydání nikoli typ
řidičského průkazu.
Výměna je osvobozena od správního poplatku. Sebou je nutné vzít platný doklad totožnosti, jednu fotografii 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí
platnost. Výměna probíhá na příslušném pracovišti
obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle
místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu –

zprávy z města a z radnice 
pro správní obvod Městského úřadu Trutnov je tímto
místem Horská 932, Trutnov (areál Autostylu). Nový
řidičský průkaz bude vydán do 20 dnů od podání
žádosti (popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500,- Kč).
Další informace můžete získat na internetových
stránkách www.vymentesiridicak.cz
Dále Městský úřad Trutnov, oddělení dopravně správních agend – registr řidičů informuje veřejnost, že dne
22. října 2013 bude z technických důvodů registr řidičů po celý den uzavřen. Výměnu řidičských průkazů
a další úkony lze zajistit v týdnu od 21.10.2013 do
25.10.2013: v pondělí a ve středu od 08:00 hod. do
17:00 hod. nebo ve čtvrtek od 08:00 hod. do 11:00
hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod., popřípadě
v pátek od 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00
hod. do 14:30 hod. Děkujeme za pochopení
			
zástupce vedoucího oddělení
				
Zdeněk Popelka

Dětské rybářské závody
V sobotu 7. září pořádal
rybářský kroužek MO ČRS
Horní Maršov dětské rybářské závody v lovu ryb
na udici.
Poprvé byly závody přístupné i pro děti z okolních kroužků. A poprvé také
děti soutěžily o Krakonošův pohár. Za krásného
slunečného počasí se sešlo 23 mladých závodníků
včetně dvou dívek. A konkurence byla opravdu veliká, kromě našich členů se závodů zúčastnili i mladí
rybáři z Vrchlabí, Trutnova, Havlovic a Petříkovic.
Letošní závody byly rekordní v počtu úlovků, bylo uloveno celkem 54 ks kapra a 6 ks plotic. Samozřejmostí
byla tradiční soutěž v nahazování prutem na terč na
kapra Karla, kde děti získávaly pomocné body a návštěva vládce hor samotného Krakonoše.
Celkovým vítězem se stal Zbyněk Novák z vrchlab-
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ského kroužku, který ulovil 9 kusů kapra v celkové
délce 420cm. Na druhém místě skončil člen našeho kroužku Kryštof Kaňka, který nachytal také 9 kusů
kapra, ale v celkové délce rovných 400cm. A třetí
místo získal také člen našeho kroužku Tobie Škvrna,
tomu se podařilo ulovit celkem 6 kusů kapra v délce
271cm. Byl oceněn i rybář největší ulovené ryby závodů - Dominik Straka za kapra 55cm.
Další umístění našich členů:
5. místo-Filip Duda, 6. místo-Nikol Vaňková, 7. místo-Honza Hamáček, 12. místo-Michal Slováček, 13. místo-Marek Hedvičák, 14.místo-Kuba Slováček, 15. místo-Filip Tomíček a na 22. místě skončila Terezka Hedvičáková. Všem děkuji za příkladnou reprezentaci našeho
kroužku a medailistům gratuluji za krásné umístění.
Chtěl bych poděkovat všem sponzorům, bez kterých
by nebylo možné zajistit tak krásné ceny a občerstvení
pro všechny závodníky. Poděkováni i panu Kučerovi, který nám už několik let dělá nezapomenutelného
Krakonoše. A nakonec bych chtěl poděkovat členům
výboru MO ČRS Horní Maršov a mé rodině, bez kterých bych závody v takové kvalitě nebyl schopen připravit. Fotky ze závodů a aktuální informace o kroužku na www.rybymarsov.webnode.cz
		
vedoucí kroužku Radek Slováček
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zápis z usnesení Rm

Výpis usnesení z 59. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 04.09.2013
USNESENÍ č. RM/933/59/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace o kolem pozemku p.p.č. 236/9 v k.ú. Maršov I, na kterém stojí nezkolaudovaný rodinný dům pana Vachka, který zemřel v
březnu 2013 a který je veden na Listu vlastnictví pro město Svoboda
nad Úpou (viz zápis), s tím že město se pokusí pomoci dědicům s
převodem pozemku do jejich vlastnictví za předpokladu, že budou
souhlasit s převodem části pozemku o výměře cca 70 m2, po kterém
vede obecní cesta.
USNESENÍ č. RM/934/59/2013
Rada města Svobody nad Úpou dává
a) opět podnět stavebnímu úřadu, aby ve věci komunikace nad bývalou zvláštní školou znovu urgoval provedení opatření stavebníkem
panem Tomáškem v souladu se zápisem z místního šetření ze dne
24.7.2013 (viz příloha originálu zápisu), ke kterým se pan Tomášek
zavázal, a to se lhůtou do 30.9.2013. V této věci rada pověřuje za
stavební úřad Ing. Hůrku a za město stavebního technika pana Rajsnera, aby společně protokolárně převzali učiněná opatření dle výše
uvedeného zápisu a předložili radě zprávu.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) urychlené pokácení stromu na pozemku p.p.č. 694/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že pokácení stromu zajistí město pomocí odborné firmy co možná nejdříve z důvodu ohrožení přilehlých nemovitostí a dřevo z něj bude nabídnuto případným zájemcům k prodeji
dle platného ceníku města.
USNESENÍ č. RM/935/59/2013
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti pana Marka Škardy o zřízení věcného břemene
přístupu na pozemek p.p.č.641/1 v k.ú. Maršov I z důvodu zajištění
přístupu na jeho pozemek p.p.č. 641/2 v k.ú. Maršov I, a to až po
dokončení procesu směny pozemků a režimu přístupů k nim s Krkonošskými papírnami a.s. v souladu s již přijatým usnesením rady.
USNESENÍ č. RM/936/59/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) písemnou výpověď nájemce restaurace na stadionu paní Jarmily
Kočové, která byla městu doručena dne 22.8.2013 z důvodu finanční
nákladovosti provozovny, které je již pro ni neúnosné. S ohledem na
výpovědní dobu dle smlouvy nájem paní Kočové skončí 31.10.2013.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) návrh znění výběrového řízení na nájem nebytových prostor restaurace na stadionu od 1.11.2013 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/937/59/2013
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
o tom, že v rámci letošních Rudolfových slavností nebude v provozu prostor bývalé hasičárny, a to z důvodu špatného stavu objektu
bývalého kina a také proto, že se prostory využívají ke skladování
popovodňového materiálu, který není kam přemístit.
USNESENÍ č. RM/938/59/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) žádost o vydání vyjádření k žádosti o změnu licence k provozování
vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce: OSNADO
spol. s r.o. na linku 690 252 Pomezní boudy/Pec pod Sněžkou – Trutnov – Hostinné – Jičín – Ml. Boleslav/Poděbrady – Praha
b) žádost o vydání vyjádření k žádosti o vydání licence k provozování
vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce: ARRIVA

Východní Čechy a.s. na linku 600660 Ledeč nad Sázavou – Havlíčkův Brod – Chotěboř – Chrudim – Pardubice – Hradec Králové
– Trutnov – Janské Lázně
USNESENÍ č. RM/939/59/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na
poskytnutí investičního úvěru na financování akce: „Novostavba tělocvičny, pozemek p.p.č. 847, Svoboda nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
b) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne
24.9.2013, na vyhodnocení nabídek na poskytnutí investičního
úvěru na financování akce: „Novostavba tělocvičny, pozemek p.p.č.
847, Svoboda nad Úpou“, a to Ing. Jiřího Špetlu, Mgr. Petra Hynka,
Ing. Ivanu Balcarovou, Mgr. Petra Schöna, Mgr. Jana Hainiše, a jejich náhradníky Ing. Josefa Hůrku, pí Janu Trejbalovou.
USNESENÍ č. RM/940/59/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na
opravy komunikací po červnové povodni na dvě největší akce:
02-Maršovská, 07-Nový svět a dále návrh poptávkového řízení na
zbývající akci 09 - Luční (vše přílohou originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/941/59/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh programu 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou (viz příloha originálu zápisu), které se bude konat ve středu
25.9.2013 v zasedací místnosti v 2. patře na radnici s tím, že bude doplněn o samostatný bod o aktuálním stavu kolem výstavby tělocvičny.
USNESENÍ č. RM/942/59/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
konečné verze návrhů Smluv o dílo s uchazeči MATEX HK s.r.o., Ing.
Pavel Landsperský, REPARE TRUTNOV s.r.o. a ALGON, a.s., kteří
byli vybráni na minulé radě na menší opravy komunikací po červnové povodni, a to v lokalitách Pod Světlou Horou, Pod Rýchorami,
Horská, Stará alej a opravy chodníků podél hlavní komunikace (viz
přílohy originálu zápisu) s tím, že rada pověřuje starostu podpisem
všech smluv.
USNESENÍ č. RM/943/59/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
podkladový materiál (viz příloha originálu zápisu) na základě kterého
bylo zjištěno, že orientační kalkulace za opravu jednoho metru chodníku (výpočet byl proveden v souladu s technickou zprávou projektanta a nabídkovou cenou vybraného uchazeče na opravu chodníků po
povodni - MATEX HK s.r.o.) činí 1.780,-Kč včetně DPH. Rozsah zbývajících částí chodníků podél hlavní silnice od čerpací stanice Benzina
po křižovatku pod Hančilovými v Maršově II (vyjma chodníků od křižovatky u spořitelny po křižovatku na Pietteho náměstí, které se budou již
opravovat po povodni na podzim), které by potřebovaly opravit, činí
cca 2000 m a celková finanční potřebnost pak činí cca 3,5 mil. Kč.
USNESENÍ č. RM/944/59/2013
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednání žádosti nového vlastníka bytu č. 1 v bytovém domě v
ulici 5. května 510 paní Markéty Fraňkové o souhlas s vybudováním
hlavního vchodu do tohoto bytu ze dvora s tím, že pověřuje stavebního technika, aby prověřil navrhované řešení po stavební stránce a
předložil zprávu do příštího jednání rady.

Výpis usnesení z 60. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 18.09.2013
USNESENÍ č. RM/945/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
změnu dodavatele plynu, a to ze společnosti Europe Easy Energy a.s.
na společnost VEMEX Energie a.s. od 1.1.2014 pro odběrná místa
radnice, budovy čp. 222 na stadionu, čp. 510 a základní školy (od-

běrná místa školy, školní jídelny, školních dílen a mateřské školy) z
důvodu další možné úspory, která je popsána v zápise.
USNESENÍ č. RM/946/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost pana Zdeňka Svobody o zřízení věcného břemene na umístění

zápis z usnesení zm
parovodní přípojky k objektu bývalé sokolovny čp. 555 na pozemcích
města p.p.č. 78/3, 78/4 a 78/1, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou dle
geometrického plánu č. 682-38/2013 (viz příloha originálu zápisu)
v rozsahu cca 97 m2 s tím, že rada stanovila cenu ve výši 50,-Kč bez
DPH / 1m2 a pověřuje Ing. Hůrku, aby formou vzorové smlouvy o
zřízení věcného břemene žádost vyřídil.
USNESENÍ č. RM/947/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost paní Markéty Fraňkové o souhlas s vybudováním vchodu
do bytu č. 1 v bytovém domě čp. 510 na ulici 5. května s tím, že
navrhované řešení je po stavební stránce proveditelné, pokud bude
provedeno tak, jak žadatelka popisuje a deklaruje ve své žádosti ze
dne 30.8.2013. Nad rámec této žádosti však stavební technik vyžaduje úpravu stávajícícho žlabu a svodu dešťové vody. S žadatelkou
bude sepsána před zahájením prací Smlouva o právu k provedení
stavby, ve které budou stanoveny stavebním technikem konkrétní
technické podmínky s tím, že realizace bude provedena podle pokynů města a na náklady žadatele, který nebude v budoucnu požadovat po městu žádnou kompenzaci v případě, že se rozhodne
takto upravený byt prodat.
USNESENÍ č. RM/948/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost zástupce investora pana Petra Remeše o uložení plynovodní
přípojky k čp. 200 ve Svobodě nad Úpou přes zahradu mateřské
školky na st.p.č. 144 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu v příloze originálu zápisu a doporučuje investorovi k napojení přípojky
využít svůj pozemek p.p.č. 913 a poté se napojit na pozemku p.p.č.
679/4, kde bude část přípojky na cizím pozemku nejkratší.
USNESENÍ č. RM/949/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_
S14_12_8120041954 (viz příloha originálu zápisu), který se týká
přeložky kabelového vedení NN pro novou hasičárnu na pozemcích p.p.č. 52/3 a 52/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou v Lázeňské ulici.
USNESENÍ č. RM/950/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
konečný seznam s rekapitulací víceprací (celkem 65.989,-Kč bez
DPH) a méněprací (celkem 66.086,-Kč bez DPH) při realizaci rekonstrukce školní jídelny bez připomínek, protože se jedná o téměř
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stejné částky a není třeba počítat s navýšením rozpočtu na tuto akci
nad rámec uzavřené smlouvy o dílo..
USNESENÍ č. RM/951/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu s SHŠ Rigel, IČ
708 37 945 v rámci letošních Rudolfových slavností 2013 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/952/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby v říjnu 2013 svolal schůzky vedení města se
stávajícími nájemníky bytových domů čp. 510 a 302 za účelem
jednání dle zápisu.
USNESENÍ č. RM/953/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
pozemkový snímek s geodetickým zaměřením plotu a pokračující linie
asfaltové plochy směrem ke schodišti u domu manželů Michelových čp.
236 na Sluneční stráni dle usnesení rady z 56. schůze dne 10.7.2013
(viz příloha originálu zápisu). Zaměřením bylo zjištěno, že plot manželů
Michelových se skutečně nachází na pozemku města p.p.č. 715/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou. Celá záležitost bude předmětem jednání 18.
veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 25.9.2013.
USNESENÍ č. RM/954/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou vypovídá
nájemní smlouvu na pozemek p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
s nájemcem panem Václavem Herbsem z důvodu neplacení nájemného a pověřuje Mgr. Schöna vypovědět smlouvu dle ustanovení čl. III
odst. 2 písm. d) nájemní smlouvy s použitím tříměsíční výpovědní lhůty.
USNESENÍ č. RM/955/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost společnosti ARBOR, spol. s r.o., IČ 446 99 158, o souhlas
se záměrem umístění a vybudování nové základnové stanice společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. na střeše panelového domu
Rýchorské sídliště čp. 125.
USNESENÍ č. RM/956/60/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost pana Alexandra Kuruce o odprodej 2 ks topných těles KORADO typ klasik 33 1000/500, které byly vybourány v rámci rekosntrukce ze školní jídelny, za nabídnutou cenu panem Kurucem
ve výši 250,-Kč za 1 ks topného tělesa včetně DPH.

Výpis usnesení z 18. veřejného zasedání
Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konané dne 25.09.2013
USNESENÍ č. ZM/249/18/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad
Úpou dne 25.9.2013 s doplněním o body 13 - Směna pozemků
kolem domu čp. 236 na Sluneční stráni a 14 - Rozpočtové opatření
č. 4/2013.
USNESENÍ č. ZM/250/18/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou volí
do návrhové komise pro přípravu a sumarizaci usnesení ze zasedání pana Mgr. Jiřího Slaninu a paní Ing. Zuzanu Škarkovou.
USNESENÍ č. ZM/251/18/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad
Úpou ze dne 26.6.2013 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/252/18/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 26.6.2013 do
24.9.2013 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/253/18/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu o aktuálním stavu výstavby tělocvičny (viz zápis).
USNESENÍ č. ZM/254/18/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej pozemku p.p.č. 378/2 v k.ú. Maršov II, druh pozem-

ku ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace, o výměře
113 m2 manželům Ireně a Jiřímu Musilovým, trvale bytem Pod Rýchorami 3, Svoboda nad Úpou.
b) prodej pozemku dle písmene a) tohoto usnesení za cenu ve výši
znaleckého posudku + náklady za zpracování znaleckého posudku.
c) schvaluje lhůtu pro uzavření kupní smlouvy na pozemek dle
bodu a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení do
31.10.2013.
USNESENÍ č. ZM/255/18/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost pana Tomáše Horáka o prodej pozemků p.p.č. 104/1 a části
pozemku p.p.č. 903, protože po pozemcích vede obecní komunikace k bývalé svíčkárně a město má s danou lokalitou jiný záměr.
USNESENÍ č. ZM/256/18/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost manželů Drábkových o prodej části pozemku p.p.č. 572
v k.ú. Maršov I, druh ostatní plocha se způsobem využití ostatní
komunikace, protože se jedná se o část veřejné cesty - komunikace
mezi domem čp. 68 a domy čp. 10 a 11.
USNESENÍ č. ZM/257/18/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 341/60 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, druh pozemku ostatní plocha, se způsobem
využití neplodná půda, o výměře cca 220 m2 dle zákresu v příloze
originálu zápisu.
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zápis z usnesení zm

USNESENÍ č. ZM/258/18/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost manželů Tichých o 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 potvrzuje tak usnesení Rady města o pronájmu těchto pozemků společnosti AMULET Care s.r.o.
dle podmínek nájmu stanovených Radou města usnesením číslo
RM/922/58/2013 písm. b).
USNESENÍ č. ZM/259/18/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou ruší
a) své usnesení číslo ZM/245/17/2013 písmena c), ca), d), e), f) a
g) ze dne 26.6.2013, které bylo přijato na 17. veřejném zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
b) prodej pozemku st.p.č. 629 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m2 společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., se sídlem Revoluční 19, 541
01 Trutnov, IČ 601 08 711.
c) prodej pozemku dle bodu b) tohoto usnesení za cenu ve výši
25,-Kč / 1 m2, tj. za celkovou cenu ve výši 350,-Kč + kolek v hodnotě 1.000,-Kč za návrh na vklad do Katastru nemovitostí.
d) stanovení lhůty pro uzavření smlouvy dle bodu b) za cenu dle
bodu c) tohoto usnesení do 15.11.2013.
e) uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi panem Petrem
Moravcem, bytem Sluneční stráň 218, Svoboda nad Úpou jako
budoucím prodávajícím a městem Svoboda nad Úpou, jejímž
předmětem bude prodej části pozemku p.p.č. 387/1, druh pozemku lesní pozemek, o výměře cca 8900 m2 (viz grafická příloha)
v k.ú. Svoboda nad Úpou za předpokladu, že se pan Petr Moravec nestane vlastníkem pozemku p.p.č. 387/3 v k.ú. Svoboda nad
Úpou do 31.12.2014.

f) podmínku pro uzavření smlouvy dle bodu e) tohoto usnesení, že
kupní cena za 1 m2 bude shodná jako kupní cena za 1 m2, která
je obsažena v kupní smlouvě mezi městem jako prodávajícím a
panem Petrem Moravcem jako kupujícím, kdy předmětem tohoto
prodeje je pozemek č.parc. 387/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz
případný bod g) tohoto usnesení).
g) prodej pozemku p.p.č. 387/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh
pozemku lesní pozemek, o výměře 11831 m2 panu Petru Moravcovi, bytem, Sluneční stráň 218, 542 24 Svoboda nad Úpou.
h) prodej pozemku dle bodu g) tohoto usnesení za celkovou cenu
ve výši 305.000,-Kč + kolek v hodnotě 1.000,-Kč za návrh na
vklad do Katastru nemovitostí + náklady za geodetické zaměření.
i) stanovení společné lhůty pro uzavření smluv dle bodu e), a g) za
podmínek dle bodu f) a h) tohoto usnesení do 30.11.2013.
USNESENÍ č. ZM/260/18/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje pozemků dle zákresu v pozemkovém
snímku v příloze originálu zápisu, a to:
- p.p.č. 808/22 v k.ú. Svoboda nad Úpou, o výměře 152 m2, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda
- část p.p.č. 808/20 v k.ú. Svoboda nad Úpou, o výměře 236 m2,
druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda.
b) zveřejnění záměru pronájmu části pozemku dle zákresu v pozemkovém snímku v příloze originálu zápisu p.p.č. 715/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, o výměře cca 32 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace.
USNESENÍ č. ZM/261/18/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 4/2013 (viz příloha originálu
zápisu). Objem celkových příjmů činí 18.800.000,-Kč, objem
celkových výdajů činí 21.456.000,-Kč a financování rozdílu činí
2.656.000,- Kč.

DRAKIÁDA
V sobotu 12. �níjna e 13 hodin

v areálu Muchom�rrk
po�ádá m�sso Svoboda nad Úpou

akci �Vypou�t�jní dak��.
Postavte drnrn n p�ií�te ho p�edvést!
Pro ��astníky p��praveny sout��e s vyhodnocením a sladká odm�na.
� p�ípad� nep�í�n�vého po�así se akce odkládá.

čipová karta iredo
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Projekt modernizace odbavovacího systému integrovaného rozvoje dopravy
Královéhradeckého a Pardubického kraje

ČIPOVÁ KARTA IREDO

Postupně nahradí stávající vícedenní papírové a přestupní papírové jízdenky.
Jakým způsobem získám kartu?
Již od 1.8.2013 lze podat žádost o čipovou kartu IREDO na kontaktních místech
a od 1.9.2013 i prostřednictvím elektronického formuláře na www.oredo.cz. Čipová karta bude vyhotovena do 14 dnů od podání žádosti.
Žádost můžete také podat v obsluhovaných stanicích Českých drah.
U nezletilých do 15 let vyřizuje žádost i vyzvednutí zákonný zástupce, který předloží rodný list žadatele nebo svůj platný občanský průkaz, ve kterém má dítě zapsáno.
Kde čipovou kartu koupím?
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Cestující se s ní budou prokazovat při cestování v rámci všech autobusů
a vlaků Královéhradeckého a Pardubického kraje zapojených do Integrovaného dopravního systému IREDO.
Karta bude fungovat také jako elektronická peněženka pro nákup jednorázové jízdenky. Je především vhodná pro cestující, kteří dojíždějí denně
např. do školy nebo do zaměstnání.

č.
2
3
4

Město
Broumov
Hradec Králové
Hradec Králové

Adresa
Přadlácká 62
Riegrovo nám. 914/2
Nerudova 104

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Jičín
Náchod
Rychnov nad Kněžnou
Vrchlabí
Trutnov
Nový Bydžov
Dvůr Králové nad Labem
Svoboda nad Úpou
Hořice

17. listopadu 861
Kladská 286
Soukenická 242
Lánovská 1527
Říční 56
Masarykovo náměstí 2
17. Listopadu 1076
Nádražní 501
Havlíčkova 2168 autobusové nádraží

Otevírací doba
Po-Pá 7:30-12:00 13:00-16:30
Po-Ne 6-18:45
Po-Čt 8-17, Pá 8-15 (po předchozí domluvě email/telefon příjem žádosti kdykoliv)
Po, Út, Čt, Pá 7-11:30, 12-14:30 St 7-11:30, 12-16:30
Po-Pá 7-15:00
Po-Pá 7:00 - 15:30
Po, St, Pá 8:30-14:45 Út, Čt 8-15:15
Po- Pá 7:30-11, 12-15
Po-Pá 7-15
Po-Pá 11-15
Po-Pá 7-14
Po-Pá 8:00-11:00 11:30-16:00

PARDUBICKÝ KRAJ

Při nákupu vícedenní nebo zónové jízdenky na železniční stanici nebo v autobuse, dojde k jejímu nahrání na čipovou kartu. Současně bude cestujícímu vydán daňový doklad, sloužící ke kontrole platnosti karty i k případné
reklamaci.
Kontrola platnosti jízdenky bude probíhat přiložením čipové karty k odbavovacímu zařízení v autobuse, k přenosné pokladně průvodčího ve vlaku
nebo ke čtečce revizora.
Budou v prodeji papírové jízdenky?
V platnosti i nadále zůstává papírová jízdenka zakoupená při nástupu a uplatněná na příslušném spoji a jednodenní papírová síťová jízdenka.
Ke změnám dochází u vícedenních jízdenek.
Prodej vícedenních papírových jízdenek bude ukončen. Nově bude prodej vícedenních jízdenek podmíněn nahráním na čipovou kartu IREDO.
Termíny ukončení platnosti jednotlivých typů vícedenních papírových jízdenek:
7denní jízdenka končí dnem 6. 10. 2013
30denní jízdenka končí dnem 29. 10. 2013
90denní končí dnem 28. 12. 2013
Platnost papírové přestupní jízdenky je do 31.12.2013. Po tomto datu bude přestupní jízdenka nahrávána na čipovou kartu IREDO.
Mohu na jízdném ušetřit?
Určitě ano. Pokud jste pravidelným cestujícím, který využívá veřejnou dopravu
při cestě do školy či do práce, vyplatí se Vám pořídit čipovou kartu IREDO a čerpat výhody vícedenního jízdného.
Příklad:
Jednotlivá jízdenka z Hradce Králové do Pardubic činí 34 Kč. Pokud budete cestovat v pracovním týdnu zaplatíte za pět jízd tam a zpět 340 Kč. Při použití čipové
karty IREDO a nahráním sedmidenního jízdného zaplatíte 272 Kč. U třicetidenního a devadesátidenního jízdného je výsledná úspora větší.
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Město
Chrudim
Jevíčko
Lanškroun
Litomyšl
Pardubice
Svitavy
Ústí n. O.
Holice
Vysoké Mýto
Polička

24 Přelouč
25 Česká Třebová

Adresa
Čs. armády 702
Brněnská 558
Nádražní 165
Mařákova 1087
náměstí Jana Pernera 217
Malé náměstí 24
Lochmanova 177
Bratří Čapků č.p. 951
Jiřího z Poděbrad 526
Palackého nám. 160
Dukelské náměstí 306
Náměstí Jana Pernera 579

Otevírací doba
Po, St 6:30-16:30 (o prázdninách do 14:30), Út, Čt, Pá 6:30-14:30
Po-Pá 7-10:30 12:30-14
Po 8-10 14-16, Út-Čt 8-10 12-13
Po 7:30-9 12:30-15, Út-Čt 7:30-9 12:30-14
Po-Ne 00-24
Po 7-11 12:30-15, Út, St, Pá 7-11 12:30-14, Čt 7-11 12:30-13:00
Po 9-11:30 13-16, Út, St, Pá 9-11:30 13-14:30, Čt 9-11:30
Po-Pá 6:30-11, 11:30-14:30
Po 7-11:30 12-16:30, Út, St, Pá 7-11:30 12-15, Čt 7-11:30 12-13:30
Po-Pá 8-17 So 9-12 (září až červen) Pá 8-18 So-Ne 9-12, 13-15 (červenec, srpen)
Po-Ne 5-21
Po-Čt 6-15 , Pá 6-16:30, Ne 12-20

Jaké dokumenty budu potřebovat k získání karty?
K získání personifikované karty budete potřebovat:
- vyplněnou žádost o čipovou kartu IREDO
- doklad totožnosti/ občanský nebo jiný průkaz obsahující jméno, datum narození a fotografii/
- průkazovou fotografii /3,5x4,5mm/
- žáci a studenti - potvrzení o studiu v předtištěné kolonce žádosti anebo platný žákovský průkaz
Zažádat také můžete o anonymní čipovou kartu, která má omezenou funkčnost
a lze jí použít pouze jako elektronickou peněženku. Tato čipová karta bude vystavena na počkání na kontaktních místech.
Kolik Kč zaplatím za vydání karty?
Za vydání karty zaplatíte 150,- Kč. Děti, žáci a studenti zaplatí do konce letošního roku 80,- Kč.
Platnost karty bude 6 let.

Město Svoboda nad Úpou pořádá

v pátek 22. 11. 2013 od 20 hod.

v Deprese Music Clubu

HUDEBNÍ VEČER
k poslechu hraje

skupina

PĚNA
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Antonín Tichý

Svobodou ještě doznívají ohlasy letošního jubilejního X. ročníku tradičních (a vydařených) Rudolfových
slavností, korunovaných velkolepým ohňostrojem a
do uší se stále hlasitěji vtírají dotěrné otázky zlých jazyků, proč právě tomuto ne příliš schopnému, psychicky labilnímu vladaři z dlouhé řady Habsburků na
českém trůně, který trpěl stihomamem a depresemi a
zemřel pronásledován pokročilou syfilidou, jsou novodobé lidové radovánky zasvěceny. Nota bene, když
se ke Svobodě nikdy nepřiblížil ani velkým obloukem
a jeho každoroční příjezd v čele slavnostního průvodu je záležitost ryze fiktivní. Vím, vím, povýšil svým
dekretem z 18. 10. 1580 Svobodu na město! Ještě dříve ale jeho děd Ferdinand I., shodou okolností
právě v době, kdy si tvrdě vyšlápl na vzpurná města v
Českém království, vytáhl nevýznamné hornické hnízdo uprostřed krkonošských pohraničních hvozdů z nicoty do privilegované společnosti horních měst a obdařil ho rovnocennými výsadami a dosud užívaným
městským znakem. A to prosím již 30. 8. 1546, což je
stále ještě nejstarší historicky doložené datum o existenci Svobody nad Úpou. Ani v tomto případě to jistě
nebylo nic osobního. Každý takový majestátní výnos
byl podložen mravenčí prací regionálních lobbistů,
majitelů jednotlivých panství a v našem případě hlavně držitelů slibných rýchorských důlních nalezišť s vidinou dlouhodobého přísunu zlaťáků do bezedných
panských pokladen. Tradice lidových slavností a veselic sahá daleko za horizont věků a nemusíme zabíhat až k bájným Keltům a jejich oslavám slunovratů.
I naši zbožní předkové rádi slavili. Poutě a posvícení
zastřešoval nějaký církevní svatý, ale i na zcela komerčních výročních trzích účinkovali trubadúři, kejklíři, potulní rytíři a jiná cháska. Vlivem historických
zvratů, spojených s koncem II. světové války a vysídlením valné části původních obyvatel, žijeme v kraji
bez tradic. Totalitní náhražky v podobě prvních májů,
družstevních dožínek či dnů horníků vyčpěly, a tak
zapouštějí kořínky tradice nové. Kandidátů na patronát letního jarmarku se nabízelo jak poslanců do
sněmovny. Sousední obec Mladé Buky sáhla do trutnovského bájesloví po Martinu Witanovském, údajném lokátorovi ze začátku 11. století. Pro Svobodu
nad Úpou se tak automaticky nabízí jeho současník
Petr Hostolovský. Byli? Nebyli? Pravdu nezná nikdo,
jak pravil Plútarchos. Když už jsme v osudí ponechali
pouhé dva Habsburky, kterým jsme za zásluhy o naše
město odpustili i ten zakladateli nového československého státu po roce 1918 proklamovaný čtyřistaletý
útlak české Koruny, položme je na pomyslné misky
vah, abychom vyloučili nějakou novodobou losovačku. A přestaňme mudrovat nad tím, proč mělo

Československo podle nepsaného zákona, že každá
změna je k horšímu, oproti Habsburské monarchii tak
krátkou trvanlivost. Nejprve Ferdinand. Je starší a byl
I. Král německý a císař římský, český a uherský král
a rakouský vévoda se narodil 10. 3. 1503 ve Španělsku a zemřel 25. 7. 1564 ve Vídni. Přestože po celý
čas svého dlouhého vládnutí usiloval zakladatel rakouské linie rodu a potažmo i monarchie o centrální
řízení mnohonárodnostního státu z Vídně, jsou jeho
ostatky paradoxně uloženy v chrámu sv. Víta v Praze.
Sňatkem s Annou Jagellonskou vyženil dědická práva
na České království, která pomocí velkolepých slibů
stavům uplatnil při volbě krále 23. 10. 1526. Po korunovaci nesplnil nic. Jeho přísná katolická výchova,
formovaná renesančními idejemi Erasma Roterdamského, přinesla do luteránských Čech rekatolizaci.
A v roce 1556 přišli na jeho pozvání „českých knížek
hubitelé lítí“ – jezuiti. I díky jim jsou ale dnes České země pokladnicí barokního umění a architektury.
Přísného a chladného panovníka zlidšťuje legenda
o jeho věrné lásce k manželce, zhmotněná do Letohrádku královny Anny v Královské zahradě Pražského
hradu. Jeho vnuk Rudolf, toho jména II. má pro české
uši libější zvuk. Rudolfínská doba, to je zlatý věk umění a vědy (i té scestné) doba Golema a sběratelství
vrcholných uměleckých děl i kuriozit. Arcivévoda rakouský, císař římský, král český, uherský a chorvatský
a nositel Řádu zlatého rouna přišel na svět ve Vídni
18. 7. 1552. Zemřel v Praze 20. 1. 1612 a byl pohřben vedle děda ve Svatovítské katedrále. Přestěhováním císařského dvora z Vídně do Prahy (za kterým nebylo ale nic jiného než neshody s příbuznými
a hlavně strach z Osmanské říše, z kteréhož důvodu
zamýšlel stejný akt již jeho předchůdce Maxmilián II.)
povýšil provinční město na pupek mocnářství. Praha zaznamenala nebývalý rozvoj, stejně jako Pražský
hrad, do Prahy proudili vyslanci, obchodníci, umělci, vědci i podvodníci, které vzdělaný císař velkoryse
podporoval. Jeho duševní choroba jej stále víc přitahovala k excentrickým zálibám – alchymii, astrologii
a erotické nevázanosti, až se stal hříčkou v rukách
různých šejdířů a vykuků. Byl však posledním českým
panovníkem sídlícím trvale v Praze a krátce před smrtí
podepsal (víceméně vynuceně) slavný Majestát, zaručující českým evangelíkům náboženskou svobodu.
A to se nezapomíná. Nelze se divit, že pořadatelé
slavností před těmi deseti lety vybrali jeho. Možná ale
má na volbě hlavní zásluhu sympatické ztvárnění Rudolfa Janem Werichem v populárním filmu Císařův
pekař – pekařův císař. Anebo se jen naplnilo osobní
motto Rudolfa II. – Fulget caesaris astrum – Nechť
září císařova hvězda! Ať tedy září.
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Tři různé podoby Ferdinanda I. – princátko, jinoch a zralý muž na rytině Martina Rotty
Portrét Rudolfa II. od Hanse von Aachen * Bronzová busta císaře od Adriana de Vries
Rudolf II. jako řecký bůh Vertemnus na fantazijním obraze Giuseppe Arcimbolda (1591).

Mnozí o nich mluví, málokdo je viděl.
Na oba nedochované uváděné pergameny odkazuje teprve listina jejich následníka Ferdinanda III. z roku
1648, deponovaná v SOkA v Trutnově, s jehož laskavým svolením je zde publikována.

