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Vážení přátelé,
na základě množících se dotazů na poměrně masivní
jarní prořezávání zeleně ve městě bych vás v tomto úvodníku rád informoval o našich chystaných záměrech, týkajících se budoucích parkových úprav několika vybraných
lokalit.
Po (díky povodni nadvakrát provedené revitalizaci parku
na Pietteho náměstí) a výsadbě nového parčíku naproti Rýchorskému sídlišti v Maršově I (Nadace ČEZ) jsme
se rozhodli pro letošní rok vylepšit vzhled hnedle tří ulic,
tentokrát ve Svobodě. Když byly před dvěma lety znovu
vysázeny lípy v Horské ulici, zůstalo zde několik volných
míst po před lety pokácených stromech. Tato místa budou nyní využita k dosadbě lip nových, tím bude podoba
ulice vrácena do stavu před vykácením této aleje. Na
Horskou ulici plynule naváže projekt revitalizace Staré
aleje, kterou pracovníci technické čety již téměř celou vyčistili od náletů a sousedními vlastníky pozemků navezeného „kompostu“. Následovat bude nyní výsadba keřů,
ovocných stromů a úprava celé trasy aleje, vč. instalace
mobiliáře – ptačích budek apod. Na projekt jsme získali
dotaci ve výši 380 tis. Kč (80% uznatelných výdajů) z
prostředků Státního fondu životního prostředí.

Další lokalitou, která podstoupí okrašlovací kůru, je Tyršova ulice. Zde bude také vysázen souvislý pás keřů, oddělující tento prostor od rušné přilehlé komunikace. Počítá
se také s výsadbou ovocných stromů, úpravou odpočinkového místa v prostoru stávající betonové desky (příslušenství horkovodu) včetně doplnění mobiliářem, tj. lavičkami a herními prvky. Na tento projekt jsme také obdrželi
dotaci z prostředků SFŽP, z podprogramu týkajícího se
pouze obcí ležících v Krkonošském národním parku, a to
ve výši 364 tis. Kč. Na instalaci zábavního herního prvku
– Keltského kruhu, město obdrželo dotaci od Lesů ČR ve
výši 50 tis. Kč.
Na základě projektové dokumentace, kterou k oběma
akcím vypracovala Petra Loffelmannová, byl již vybrán
zhotovitel, můžeme se tedy v následujících měsících těšit
na jejich realizaci. Budoucí podobu obou lokalit můžete
prostudovat na přiložených obrázcích.
Přeji vám všem květnatý květen a zvu vás, především vaše
děti, na první červnovou akci města – DEN DĚTÍ na Muchomůrce!
Ing. Jiří Špetla, starosta města

úvodník starosty
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zprávy z města a z radnice

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

Jubilanti

Změna telefonního čísla

V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea samé dámy, a to
paní Milada Dufková, Ivana Havlová, Marie Staňková a
Marie Sedláková.
Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.

Zubní ordinace MUDr. Skrbkové ve Svobodě nad
Úpou oznamuje, že má nové telefonní číslo 605 356
933. Původní telefon 499 871 117 bude v platnosti pouze do 1.6.2016.

Placená inzerce
EXPRESNÍ SERVIS POČÍTAČŮ

Nejbližší termíny svozu
nebezpečného odpadu v roce 2016
Na základě smlouvy mezi městem Svoboda nad
Úpou a firmou Transport Trutnov, s.r.o. byly pevně stanoveny termíny svozu nebezpečného odpadu na tyto
soboty (vždy první sobota v každém lichém měsíci):
termín

Stanoviště
Svoboda
u Rýchorky
náměstí

Maršov II
(u Šobků)

7.5.2016

9.00 - 10.00

10.00 - 11.00

11.00 - 11.30

2.7.2016

9.00 - 10.00

10.00 - 11.00

11.00 - 11.30

3.9.2016

9.00 - 10.00

10.00 - 11.00

11.00 - 11.30

5.11.2016

9.00 - 10.00

10.00 - 11.00

11.00 - 11.30

Co všechno patří do nebezpečného odpadu, najdete
dále v těchto novinách v informačním letáku společnosti
Transport Trutnov s.r.o.

Svoz objemného odpadu
Společně s květnovým svozem nebezpečného odpadu dne
7.5.2016 bude letos také zajištěn svoz objemného odpadu.
Jednotlivé časy a stanoviště jsou uvedeny níže v tabulce. Po
loňských problémech pouze upozorňujeme, že do objemného a nebezpečného odpadu nepatří stavební odpad.
Sobota dne 7. 5. 2016
Objemný odpad

Stanoviště

Nebezpečný odpad

8.00 - 11.00

Svoboda - náměstí

9.00 - 10.00

8.00 - 11.00

Rýchorské sídliště

10.00 - 11.00

8.00 - 11.00

Sluneční stráň

//////

10.00 - 13.00

Maršov II (u Šobků)

11.00 - 11.30

(parkoviště u Nároďáku)
(u výměníku)
(u čp. 302)

u Vás doma nebo v kanceláři.
servis všech značek počítačů, notebooků u Vás doma
nebo v kanceláři. Opravy notebooků včetně výměny displejů, pantů, klávesnic, plastů, mechanik DVD. Oprava
LCD monitorů. Nové mapy do navigací. Zajišťujeme instalaci windows, doinstalování nového počítače, odvirování, záchranu dat. Více informací na www.jpopservis.
cz. Jsme Vám k dispozici od pondělí do neděle včetně
svátků.
EXPRESNÍ SERVIS POČÍTAČŮ
TEL.: 739 075 488 / 499 940 990
WWW.JPOPSERVIS.CZ

Veřejná sbírka na knihu
o historii Svobody
Město Svoboda nad Úpou založilo veřejnou sbírku za
účelem shromažďování finančních prostředků na vydání
knihy o historii Svobody nad Úpou. Veřejná sbírka byla
zahájena 1.1.2016 a bude trvat do 30.9.2018. Pokud
máte zájem finančně podpořit vydání knihy o historii Svobody, na jejímž zpracování se podílí pracovní tým pod
vedením ředitele Okresního archivu v Trutnově Mr. Romana Reila, můžete tak učinit dvěma způsoby:
- složením hotovosti do pokladny zřízené Městským
úřadem pro účely této veřejné sbírky (radnice, 1. patro, u pí Jany Hryzlíkové)
- převodem na zvláštní bankovní účet zřízený pro
účel této veřejné sbírky, číslo bankovního účtu
4115223309/0800
Dárci (fyzické osoby i právnické osoby) si mohou vyžádat u tajemnice MěÚ potvrzení o výši daru pro účely
odpočtu ze základu daně dle zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Aktuální stav veřejné sbírky k 15.4.2016 činí
10.755,62 Kč.
DĚKUJEME !!!

zprávy z města a z radnice
Zprávy z knihovny
Za rok 2016 se vybíral v knihovnách nejlepší dětský čtenář z 1. až 5. třídy. V naší knihovně zvítězila Rozárka
Milionová, která přečetla 97 knih a v soutěži Lovci perel se umístila třetí. Jako odměnu za svou píli dostala 3D
puzzle a další dárky.

4
zemřel. Nejvíce správných odpovědí měla paní Tereza
Línková, která vyhrála poukázku na nákup knih v hodnotě 500,-Kč. Blahopřejeme.
Pavla Tůmová - knihovnice
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zprávy z města a z radnice
Vítání občánků

V pátek dne 8.4.2016 jsme na radnici přivítali do života
naše malé Svoboďáčky, kteří se narodili koncem loňského roku a začátkem letošního.
Slavnostního přivítání do života se zúčastnili rodiče s dětmi Matějem Kosinou, Sárou a Dominikem Glovňovými,
Annou Janoušovou, Miriam Kutíkovou, Amálií Šišperovou
a Tomášem Davídkem.
Slavnostního obřadu se zúčastnily děti ze svobodské mateřské školy, které pod vedením paní učitelky Martiny Holubové miminkám zarecitovaly, zazpívaly a maminkám
předaly kytičku.
Přejeme všem ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky do
života.

Dovolená v ordinaci
MUDr. Jarmily Oravcové

V naší knihovně proběhla z 1. na 2. dubna Noc s Andersenem. Hladký průběh noci mi opět pomohla zajistit Mgr.
Zina Ottová, za což jí tímto děkuji. Velké poděkování
také patří paní Aleně Uxové, která nám tradičně umožnila v její cukrárně přečíst část z úplně nové knihy Expedice
z pohlednice. Z této knihy si letos četly děti na 1619 registrovaných místech (knihovnách, školách, nemocnicích,
ústavech…) v Evropě, ale i v zámoří.
Ve svobodské knihovně nocujeme pravidelně 12 let (od
roku 2005) a této akce se za tu dobu zúčastnilo dohromady přes 170 dětí. V březnu 2007 děti zasadily u školní
jídelny Pohádkovník, který nám už pěkně vyrostl. Akce
na podporu dětského čtenářství nás všechny letos opět
bavila a těšíme se na další.
Během měsíce března měli čtenáři možnost vyplňovat vědomostní test. Ten se týkal spisovatele Arnošta Lustiga,
od jehož narození letos uplyne 90 let a který před 5 lety

Ordinace praktické lékařky MUDr. Jarmily Oravcové bude
od 22. 6. do 15. 7. uzavřena z důvodu dovolené.
Zástup zajišťuje v době od 22. 6. 2016 do 1. 7. 2016
MUDr. Dagmar Divišová, v ordinaci Mladé Buky, tel.
499 873 114, mobil 603 734 842.
V době od 4. 7. 2016 do 15. 7. 2016 zajišťuje zástup
MUDr. Zdeněk Vrtala v ordinaci Horní Maršov nebo
Pec pod Sněžkou, mobil 603 484 020.
MUDr. Oravcová prosí své klienty, aby se včas předzásobili léky.

Město nabízí lipové dřevo
Město Svoboda nad Úpou nabízí na prodej lipové dřevo
(nakrácené na 1m polena) za cenu 500,-Kč + DPH za
jeden PRM (prostorový metr o rozměrech 1x1x1 metr).
V případě zájmu kontaktujte pana Viléma Kaňku na tel.
734 151 956.

• HOTOVOST AŽ DO DOMU
• NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
• MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

STAÈÍ
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70.000 KÈ
840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ

zápis zasedání rm
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Výpis usnesení z 37. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konaného dne 23.03.2016
USNESENÍ č. RM/407/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
Zastupitelstvu města prodat část pozemku p.p.č. 809/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 230 m2 s následujícími podmínkami, které byly projednány s žadatelem a vzájemně odsouhlaseny v rámci jednání rady dne 23.3.2016:
- součástí kupní smlouvy bude ujednání o věcném břemenu, respektive právo umístění a užívání inženýrských sítí ve
vlastnictví města, s právem vstupu za účelem jejich oprav,
údržby a likvidace (přesný text se doladí)
- kupující nebude oprávněn provádět jakékoliv stavební
úpravy, které by bránily či omezovaly odvedení povrchových vod z komunikace, tj. ze zbývající části pozemku p.p.č.
809/1 (poznámka: poslední uliční vpusť na komunikaci (tj.
části stávajícího pozemku p.p.č. 809/1) zůstane, s ohledem
na uzavřené věcné břemeno, v majetku města. Důvodem je
fakt, že veškeré povrchové vody z komunikace od předmětné vpusti až k nové hranici, včetně vody splavené z okolních
pozemků stečou po souvislé asfaltové ploše až k jejímu konci, to je cca 4 m za novou hranicí vytvořenou oddělením odprodávaného pozemku. V současné době totiž povrchová
voda vtéká ve dvou uličních vpustích, které jsou umístěny na
případně odprodávané části pozemku. 
- kupující uhradí - náklady spojené vyhotovením GP, znaleckého posudku, poplatkem na vklad vlastnického práva,
daní z nabytí nemovitostí. Smlouva bude obsahovat zvláštní ustanovení o částce, kterou kupující bude povinen uhradit jako náklad na zhotovení nového chodníku na zbývající
části pozemku p.p.č. 809/1 (tj. propojení nového konce
komunikace s ul. Úpská, konstrukci dimenzovat na mechanizaci pro zimní údržbu.
- součástí prodeje části pozemku bude čedičová dlažba a
4 ks kovové sloupky s řetízkem a tato dlažba bude zahrnuta do kupní ceny v rámci znaleckého posudku,
- kupní smlouvu uzavřít až po vydání příslušného povolení
stavebního úřadu opravňujícího k výstavbě chodníku,
- podání návrhu na vklad až po uhrazení kupní ceny a
všech dalších nákladů spojených s uzavřením kupní smlouvy – jinak odstoupení od smlouvy + smluvní pokuta.
USNESENÍ č. RM/408/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zajištění úklidu v Domě s pečovatelskou službou pomocí pracovníků veřejně prospěšných služeb v rámci nového
projektu od 1.5.2016 (pokusí se zajistit tajemnice MěÚ,
pokud budou schváleni vhodní uchazeči).
b) zřízení nového pracovního místa od 1.5.2016 na zajištění činností jako pomocník správce stadionu s pracovním
úvazkem 0,7 a zajištění činnosti výdeje obědů v Domě s
pečovatelskou službou s pracovním úvazkem 0,3 s tím, že
rada pověřuje tajemnici, aby rozhodla po dohodě s řediteli obou příspěvkových organizací, zda se bude jednat
o zaměstnance města s oběma pracovními úvazky nebo
zda pracovní úvazky budou rozděleny mezi dva právní
subjekty (tj. město a jednu z příspěvkových organizací).
Takto vytvořené pracovní místo bude nabídnuto současnému pracovníkovi veřejně prospěšných prací, který pracuje
jako pomocník správce stadionu v rámci VPP a tajemnice

zpracuje do nejbližšího návrhu rozpočtového opatření navýšení mzdových prostředků na toto pracovní místo.
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
c) informaci ředitele DPS o tom, že zmapoval mezi klienty
pečovatelské služby zájem o poloviční porce a zjistil, že o
tyto poloviční porce není zájem.
USNESENÍ č. RM/409/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku
za rok 2015 příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou ve výši 228.580,48 Kč dle návrhu ředitele DPS v příloze originálu zápisu a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou sestavenou ke dni 31.12.2015.
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
b) Vyúčtování nákladů DPS na úseku pečovatelské služby
za rok 2015 s vazbou na přepočet dotace pro rok 2016
dle aktuálního počtu hodin poskytnuté pečovatelské služby
za rok 2015 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada
pověřuje starostu a ředitele DPS, aby pozvali starosty
všech zúčastněných obcí za účelem projednání tohoto dokumentu (podrobně viz zápis).
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
c) ředitele DPS, aby předložil radě města finanční hospodaření příspěvkové organizace za první čtvrtletí roku
2016, a to do 30.4.2016.
USNESENÍ č. RM/410/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení podaných nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na
služby s názvem „Regenerace zeleně v intravilánu města
Svoboda nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu), který
zpracovala hodnotící komise dne 21.3.2016 bez námitek
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na služby vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Regenerace zeleně
v intravilánu města Svobody nad Úpou“ výběr zhotovitele,
a to společnost OK GARDEN s.r.o., se sídlem Sládkovičova 1233/21, Praha 4, PSČ 142 00, IČ 275 71 297, která
nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši 247.968,96 Kč (s
DPH 300.042,44 Kč) a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/411/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Vegetační úpravy veřejného
prostranství - Tyršova ulice“ a závazný návrh Smlouvy o dílo,
který je přílohou této Výzvy (viz přílohy originálu zápisu), kdy
na tuto akci město obdrželo Rozhodnutí o získání dotace ze
SFŽP ČR ve výši 363.509 Kč (80% uznatelných nákladů) s
tím že v návrhu Výzvy byly upraveny požadavky na kvalifikaci uchazečů (viz úprava v příloze originálu zápisu).
b) výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- GRAS SPOL s.r.o., IČ 259 93 020, se sídlem Úpská 340.
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542 24 Svoboda nad Úpou,
- RSU s.r.o., IČ 274 90 670, se sídlem Voletinská 252, 541
03 Trutnov 3,
- OK GARDEN s.r.o., IČ 275 71 297, se sídlem Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 - Krč.
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek
dne 11.4.2016 v 15,00 hodin u veřejné zakázky dle bodu
a) tohoto usnesení: 
členové: Ing. Jiří Špetla - starosta, Jiří Rajsner – stavební
technik města, Ing. Chmelař Jaroslav – člen Rady města
náhradníci: Ing. Ivana Balcarová, Mgr. Petr Schön.
USNESENÍ č. RM/412/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh smluvního vztahu s panem Pavlem Křivkou s vybraným uchazečem na fotografické práce pro publikaci o historii Svobody nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/413/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) písemné vyhotovení Protokolu ze závěrečné kontrolní
prohlídky stavby „Stabilizace svahu pod čp. 463 ve Svobodě nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města, aby se spojil s městským právníkem za
účelem zpracování dalšího právního postupu či rozboru ve
věci stavby „Stabilizace svahu pod čp. 463 ve Svobodě
nad Úpou“ s termínem zpracování do 30.4.2016.
USNESENÍ č. RM/414/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu č. Z_S24_12_8120049994 na realizaci přeložky knn, PS pč. 71 (přeložka kabelového vedení a 2 ks kabelové skříně u bývalého výměníku na Rýchorském sídlišti).
USNESENÍ č. RM/415/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
upravený návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. IV-12-2014125/VB/1 na stavbu: Maršov
I knn p.č. 240/13 pro garáž Ritter“ v souladu s usnesením
rady č. RM/382/35/2016 ze dne 24.2.2016.
USNESENÍ č. RM/416/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Ing. Jiránka, aby do příštího jednání rady připravil pro radu
návrh na výběr lokalit a variant ze Studie proveditelnosti
na připojení zbývajících lokalit ke splaškové kanalizaci.
USNESENÍ č. RM/417/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou vypovídá
a) Nájemní smlouvu ze dne 1.10.2011 na nájem pozemku
p.p.č. 900 a část pozemku p.p.č. 52/1, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou a pověřuje Mgr. Schöna a starostu, aby
projednali výpověď se současným nájemcem tak, aby pozemky nebyly zatíženy nájemním vztahem k 1.7.2016.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) zadání zpracování projektu na odstranění stavby garáže na st.p.č. 62/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, která je v
majetku města tak, aby projekt šetrně vyřešil stavební oddělení společné střechy a zdi s objektem na st.p.č. 62/1 a
město mohlo následně požádat stavební úřad o rozhodnutí o odstranění stavby a vlastní realizaci optimálně spojit s
případnou vlastní výstavbou hasičské zbrojnice.
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USNESENÍ č. RM/418/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou stanovuje
a) postup u st.p.č. 337 v k.ú. Svoboda nad Úpou v majetku
města - jedná se o pozemek o výměře 5 m2 u DPS při vstupu
na stadion, na kterém je v KN vedena stavba bez čp/če,
která ve skutečnosti neexistuje. Zde město požádá stavební
úřad, aby prohlásil, že stavba neexistuje na této parcele a
na základě tohoto dokumentu provede KN výmaz stavby a
přesun stavební parcely mezi pozemkové parcely.
b) postup u st.p.č. 458 v k.ú. Svoboda nad Úpou v majetku
města - jedná se o pozemek o výměře 47 m2, na kterém je
umístěna garáž, kterou využívá pan Jaroslav Vít bez smluvního vztahu s městem. Budova garáže není zapsána na
LV, to znamená, že vlastník garáže musí nejprve prokázat
vlastnictví. Pokud garáž v minulosti koupil otec pana Víta
a nebyla předmětem dědického řízení (což určitě nebyla,
protože jinak by byla zapsána na LV pana Víta), je třeba
postupovat následovně: 
- nejprve si pronajmout okolní pozemek p.p.č 28/1 od
Státní pozemkového úřadu
- vlastník garáže musí udělat kompletní projektovou dokumentaci na garáž, kterou předloží stavebnímu úřadu
včetně zajištění přístupu (nájemní vztah s SPÚ) a doložení
souhlasu vlastníka pozemku (nájemní vztah s městem na
st.p.č 458), poté vlastník garáže získá stavební povolení,
následně může dodatečně zkolaudovat (což je titul pro zapsání stavby do KN) a poté by mohl požádat město o odprodej parcely pod garáží a poté i SPÚ o prodej okolního
pozemku p.p.č 28/1 jako funkčního celku. 
Druhou možností je si pozemek pod garáží pouze pronajmout od města, a proto rada schválila zveřejnění záměru
pronájmu pozemku st.p.č 458 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
c) postup u st.p.č. 533 v k.ú. Svoboda nad Úpou v majetku
města - jedná se o pozemek o výměře 4 m2 v Horské ulici
v zahradě manželů Adamcových, na kterém je v KN vedena stavba bez čp/če, která ve skutečnosti stavbou není.
Jedná se o trafostanici. Zde město požádá stavební úřad,
aby prohlásil, že stavba neexistuje na této parcele a na
základě tohoto dokumentu provede KN výmaz stavby a
přesun stavební parcely mezi pozemkové parcely.
d) postup u st.p.č. 602 v k.ú. Svoboda nad Úpou v majetku
města - jedná se o pozemek o výměře 63 m2 u autobusového nádraží, na kterém je v KN vedena stavba bez
čp/če ve vlastnictví ČEZ Teplárenská, a.s. Rada schválila
zveřejnění záměru pronájmu i prodeje této parcely s tím,
že vedení město vstoupí do jednání s vlastníkem stavby za
účelem sjednání smluvního vztahu.
e) postup u st.p.č. 188 v k.ú. Maršov I v majetku města jedná se o pozemek o výměře 60 m2 na Rýchorském sídlišti u čp. 116, na kterém je v KN vedena stavba bez čp/če
ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. Rada schválila zveřejnění
záměru pronájmu i prodeje této parcely s tím, že vedení
město vstoupí do jednání s vlastníkem stavby za účelem
sjednání smluvního vztahu.
f) postup u st.p.č. 84 v k.ú. Maršov I v majetku města - jedná se o pozemek o výměře 20 m2 podél hlavní silnice vedle hospody u Karla IV., na kterém je v KN vedena stavba
bez čp/če ve vlastnictví Vodovody a kanalizace, a.s. Rada
schválila zveřejnění záměru pronájmu i prodeje této parcely s tím, že vedení město vstoupí do jednání s vlastníkem
stavby za účelem sjednání smluvního vztahu.
g) postup u st.p.č. 112 v k.ú. Maršov II v majetku města jedná se o pozemek o výměře 10 m2 u lesa za bývalou
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Technometrou, na kterém je v KN vedena stavba bez čp/
če ve vlastnictví Vodovody a kanalizace, a.s. Rada schválila zveřejnění záměru pronájmu i prodeje této parcely s tím,
že vedení město vstoupí do jednání s vlastníkem stavby za
účelem sjednání smluvního vztahu.
USNESENÍ č. RM/419/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou za účelem umístění reklamní cedule o velikosti 300 x
150 cm.společnosti GAST-PRO s.r.o. dle zákresu v příloze
originálu zápisu s následujícími podmínkami: 
Nájemní smlouva bude platná dnem podpisu s odloženou
účinností (pokud nenabude účinnosti do 31.12.2016, pozbude platnosti), která bude vázáná na doručení příslušného souhlasu stavebního úřadu s umístěním reklamní cedule, který musí být vydán nejpozději do 30.12.2016. Další
podmínky nájmu - 5.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou s
3M výpovědní lhůtou.
USNESENÍ č. RM/420/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 885 v
k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem umístění reklamní cedule.
b) zvětšení reklamní plochy dle žádosti Státních léčebných
lázní Janské Lázně s.p. pouze za podmínky smluvního přechodu pod nájemní vztah s tím, že po uplynutí lhůty pro
zveřejnění záměru pronájmu platí stejné podmínky budoucího nájemního vztahu jako v předchozím usnesení v rámci
bodu 13 tohoto jednání rady.
USNESENÍ č. RM/421/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost paní Kateřiny Valentové o schválení splátkového
kalendáře na dluh ve výši 3.150 Kč z vyúčtování služeb a
energií pro bytovou jednotku 302/1 v bytovém domě čp.
302 na Sluneční stráni, a to ve 3 splátkách (2 x 1.000 Kč
+ 1 x 1.150 Kč).
USNESENÍ č. RM/422/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost pana Vasyla Vasylynetse a pana Vasyla Hlyanenka o prodej části pozemku p.p.č. 17/1 o výměře cca 50
m2 v k.ú. Maršov I za účelem výstavby dvou garáží dle zá-
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kresu v příloze žádosti. Rada nesouhlasí s umístěním dvou
garáží uprostřed prostoru mezi dvěma bloky řadových garáží a nabízí žadatelům část stejného pozemku, která ale
bezprostředně navazuje na řadové garáže (zakončeno
garáží na st.p.č. 298 v k.ú. Maršov I), přičemž žadatelé
budou povinni vybudovat přeložku cesty a doložit souhlas
vlastníka garáže na st.p.č. 298 (pokud využijí nabídku
města na změnu umístění garáží).
USNESENÍ č. RM/423/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Mgr. Hynka, aby projednal s Bc. Markem Hlízou - vedoucím oddělení územního plánování MěÚ Trutnov jeho podnět ohledně zveřejněných Pravidel pro přijímání návrhů na
pořízení změny č. 3 Územního plánu města Svobody nad
Úpou (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/424/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
veškeré změny v Knihovním řádu Městské knihovny ve Svobodě nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) dle návrhu
knihovnice.
USNESENÍ č. RM/425/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
úpravu platového výměru ředitele příspěvkové organizace
Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov Ing. Petra Kučery s účinností od 1.4.2016 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že příplatek za vedení ve výši
20% zůstává zachován a osobní příplatek se stanovuje ve
výši 10%.
USNESENÍ č. RM/426/37/2016
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádosti KÚ Královéhradeckého kraje
o vyjádření k žádostem o udělení licencí k provozování
vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce
na linky:
- OSNADO spol. s r.o., IČ 150 57 615 na linku: 690 252
Pec pod Sněžkou - Trutnov - Hostinné - Jičín - Ml. Boleslav
-/Poděbrady - Praha
- OSNADO spol. s r.o., IČ 150 57 615 na linku: 690 280
Pec pod Sněžkou - Trutnov - Dvůr Králové n.L. - Hradec
Králové - Pardubice.

Výpis usnesení z 38. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konaného dne 13.04.2016
USNESENÍ č. RM/427/38/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení
podaných nabídek z jednání hodnotící komise v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
vedenou mimo režim zákona na služby s názvem „Vegetační úpravy veřejného prostranství - Tyršova ulice“ (viz příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Vegetační úpravy veřejného
prostranství - Tyršova ulice“ výběr zhotovitele, a to společnost GREEN PROJECT s.r.o., se sídlem Dobřejovická 194,
252 43 Průhonice, IČ 271 95 783, která nabídla nejnižší
cenu bez DPH ve výši 277.537,49 Kč (s DPH 335.820,36

Kč) a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/428/38/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu
na stavební práce „Přechody pro chodce a chodníky v k.ú.
Maršov II“ včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz
přílohy originálu zápisu).
b) výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to: 
- SVOBODA – dopravní a inženýrské stavby a.s., IČ 287
96 578, se sídlem Školní 201, 549 81 Meziměstí,
- M – SILNICE a.s., IČ 421 96 868, se sídlem Husova
1697, 530 03 Pardubice,
- BORTA s.r.o., IČ 481 51 050, se sídlem Sehnoutkova 59,
503 04 Černožice,
- EUROVIA CS, a.s., IČ 452 74 924, se sídlem Národní
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138/10, 110 00 Praha 1,
- NOVOSTAV s.r.o., IČ 455 39 006, se sídlem Koutníkova
404/20, 503 01 Hradec Králové – Plotiště nad Labem.
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek
dne 11.5.2016 v 15,00 hodin u veřejné zakázky dle bodu
a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla - starosta, Jiří Rajsner – stavební
technik města, Ing. Václav Jiránek – člen Rady města, Vlček Jiří – člen stavební komise města, Ing. Chmelař Jaroslav – člen Rady města.
náhradníci: Ing. Ivana Balcarová, Mgr. Petr Schön.
USNESENÍ č. RM/429/38/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu
na stavební práce „Demolice výměníku na Rýchorském sídlišti“ včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz přílohy
originálu zápisu).
b) výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to: 
- UMBRELLA s.r.o., IČ 252 99 352, se sídlem Jičínská 65,
541 01 Trutnov,
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542
24 Svoboda nad Úpou,
- ATM CZ a.s., IČ 284 88 300, se sídlem U měšťanského
pivovaru 934/4, 170 00 Praha 7 – Holešovice,
- ENVISTONE, spol. s r.o., IČ 259 94 182, se sídlem U
Panelárny 469, 503 02 Předměřice nad Labem,
- SKLÁDKA POD HALDOU s.r.o., IČ 252 95 080, se sídlem Na Rovni 849, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší.
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek
dne 11.5.2016 v 9,00 hodin u veřejné zakázky dle bodu
a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla – starosta, Mgr. Petr Hynek – místostarosta, Jiří Rajsner – stavební technik města, Ing. Chmelař Jaroslav – člen Rady města Mgr. Petr Schön – pracovník HSO.
náhradníci: Ing. Václav Jiránek, Ing. Ivana Balcarová, Ing.
Josef Hůrka
USNESENÍ č. RM/430/38/2016
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Mgr. Hynka, aby připravil do příštího jednání rady koncept kupní smlouvy se zřízením věcného břemene a koncept Dohody o narovnání ve věci dlužného nájemného
v souvislosti s narovnáním majetkoprávních vztahů kolem
Měšťanského domu (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/431/38/2016
Rada města Svobody nad Úpou vypovídá
nájemní smlouvu na pozemek u sokolovny p.p.č. 78/3 v
k.ú. Svoboda nad Úpou, který byl pronajat panu Peškovi
za účelem trénování biketrialu za roční nájemné ve výši
1,-Kč. Důvodem výpovědi je dlouhodobě plánované jiné
využití dané lokality.
USNESENÍ č. RM/432/38/2016
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
se žádostí paní Evy Tlachačové o povolení zpevnění terénu v k.ú. Maršov II u domu čp. 154 dle návrhu v žádosti
(viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
USNESENÍ č. RM/433/38/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
informace Mgr. Huspeka ve věci soudního sporu s některý-
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mi nájemníky bytového domu čp. 302 na Sluneční stráni (viz
zápis) s tím, že rada vyčká na rozhodnutí soudu, následné
doručení soudního rozsudku a poté se k dané věci vrátí.
USNESENÍ č. RM/434/38/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku od pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s. na
pojištění majetku města od 1.5.2016 na jeden rok, tj. do
30.4.2017 za částku ve výši 179.929,-Kč ročně.
USNESENÍ č. RM/435/38/2016
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
a) o podaných námitkách od uchazečů:
- č.6 – GREEN PROJECT s.r.o., IČ 271 95 783
- č.9 – VYKRUT zahradní služby a.s., IČ 039 21 921
tak, že je připouští a uznává s odůvodněním, že formulace kvalifikačních předpokladů ve Výzvě nebyla některými uchazeči zcela pochopena a mohla vést ke špatnému
výkladu pojmů ze strany uchazečů. Zde je třeba připomenout, že bylo vyloučeno celkem sedm uchazečů, ale
pouze dva z nich podali námitku. Nicméně zadavatel
vyhodnotil podané námitky obou výše uvedených uchazečů, které směřovaly výhradně k požadavku zadavatele
na předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku s názvem Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví,
který nepovažují uchazeči za relevantní požadavek a zadavatel znovu posoudil doklad, opravňující oba uchazeče
k podnikání (tj. živnostenské oprávnění), ze kterého bylo
zjištěno, že oba shodně prokázali kvalifikaci k plnění předmětu veřejné zakázky s poukazem na požadované živnostenské oprávnění (zde oba disponují oborem činnosti: poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost). Dále zadavatel připustil u obou
uchazečů, že předmět podnikání zapsaný v obchodním
rejstříku s názvem Výroba, obchod a služby neuvedené v
přílohách 1 a 3 živnostenského zákona lze považovat za
splnění kvalifikace, protože podle živnostenského oprávnění u obou uchazečů pro druh živnosti Ohlašovací volná
je předmět podnikání se stejným názvem. Oba výše uvedení uchazeči budou zařazeni zpět do zadávacího řízení,
a to s ohledem na zásadu rovného zacházení a zákaz
diskriminace dle § 6 ZVZ a zadavatel provede nové vyhodnocení podaných nabídek.
Rada města Svobody nad Úpou ruší
b) v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na služby vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Regenerace zeleně
v intravilánu města Svobody nad Úpou“ své usnesení číslo
RM/410/37/2016 písm. b) ze dne 23.3.2016, kterým
schválila výběr zhotovitele, a to společnost OK GARDEN
s.r.o., se sídlem Sládkovičova 1233/21, Praha 4, PSČ 142
00, IČ 275 71 297 a tím také ruší Oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky ze dne 29.3.2016.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné
zakázky malého rozsahu na služby vedené mimo režim
zákona o veřejných zakázkách s názvem „Regenerace
zeleně v intravilánu města Svobody nad Úpou“ výběr zhotovitele, a to společnost GREEN PROJECT s.r.o., se sídlem
Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice, IČ 271 95 783,
která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši 244.914,42
Kč (s DPH 296.346,45 Kč) a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.

školní noviny
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ŠKOLIČKA NA NEČISTO
Zveme budoucí prvňáčky do školy! Školička nanečisto
pro budoucí prvňáčky proběhne každý čtvrtek v květnu,
tedy 5., 12., 19. a 26. května od 13.15 do 14.00 hodin
v učebně 3. třídy. S dětmi se vzájemně seznámíme, abychom se mohli těšit na září.
Mgr. Milada Pleskačová

ANGLICKO-ČESKÉ
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Ve čtvrtek 21.4. proběhlo v Trutnově anglicko -české zpracování divadelní hry John a Mary. Představení se zúčastnili všichni žáci druhého stupně. Cílem divadla v anglickém jazyce je atraktivní formou umožnit žákům zdokonalovat znalost cizího jazyka, získat schopnost bezprostřední interakce a zároveň prožít jedinečný umělecký zážitek.

SPOLUPRÁCE S KRNAPEM
Naším příspěvkem k ochraně přírody, zejména té krkonošské, byla akce ve spolupráci s KRNAP. Čtvrťáci se v
pátek 15.4. zapojili do úpravy chráněných lokalit, hrabali louky na Slunečné stráni pod Rýchorami. Dostalo
se jim nejen výkladu o výskytu chráněných rostlin, ale
i odměny za dobře provedenou práci. Užili si práce s
hráběmi, opékání buřtů i her na louce. Třídní učitel všem
zúčastněným děkuje za aktivní přístup,svobodská škola
bude díky nim určitě přizvána k další spolupráci v našich
Krkonoších.

PŘEHAZOVANÁ
DÍVEK
Ve čtvrtek 14. dubna se žákyně 6., 7. a 8. třídy zúčastnily
okresního kola v přehazované.
Turnaj se konal ve sportovní
hale města Hostinné a soutěžit
přijelo celkem dvanáct škol.
Zřejmě hned první vítězný zápas děvčata velmi povzbudil
a podařilo se jim vyhrát hned
další, ve kterém zvítězily nad
trutnovským gymnáziem. Celkové 5. místo v turnaji je vynikajícím výsledkem. Děvčatům

blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší
školy.Školu reprezentovaly žákyně: P. Plecháčová, K. Píchová, V. M. Klozová, N. Mičánková, V. Šobková, M.
Šobková, A. Blažková, A. Hettlerová, B. Fabianová , N.
Štěpová, K. Ježková, A. Francová, Š. Juhászová

SBĚR PAPÍRU 2016
Ve dnech 17. – 18. května se uskuteční soutěž tříd ve
sběru papíru. Pevně svázaný a roztříděný papír budeme
vybírat před budovou školy v těchto časech:
úterý
středa

7:00 – 7:45 14:00 – 18:00
7:00 – 7:45 14:00 – 16:30

DEN ZDRAVÍ
Dne 4. 4. 2016 proběhla na naší škole ve Svobodě nad
Úpou další osvětová a již pravidelně každoročně se opakující celoškolní akce, nazvaná „den zdraví“. Děti všech
ročníků a všichni pedagogové se účastnili různých aktivit,
přednášek a sportovního programu, které si pro své spolužáky připravili žáci 6. ročníku.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
15.4.2016 a 22.4.2016 proběhlo přijímací řízení na
střední školy. Všichni uchazeči se úspěšně dostali již v
prvním kole.

11Kulturní tým
VÍTÁNÍ JARA
2. dubna, na krásnou slunečnou aprílovou sobotu, jsme
se sešli na školním hřišti a vyzkoušeli tak krásnou školní
zahradu, a to při konání nové akce ,, VÍTÁNÍ JARA S
VÍLOU JARNIČKOU“. Pro děti jsme připravili oblíbenou
hru špikovaná. Na startu si děti kreslily na chodník, od
Zuzky dostaly kartičky a pustily se do sledování šipek.
Po cestě si mohly odpočinout na stanovištích, kde vyráběly kytičky, zasadily trávu, zacvičily si při skákání v pytli,
skoku přes švihadlo, nebo chůzi na chůdách. V cíli se
dozvěděly od Matyáše, kolik barev má duha a mohly
se za odměnu vydat hledat poklad víly Jarničky, který
na ně čekal v jarní truhle. Na stanovištích vše jistili Zuzka
Katka, Stela, Andrejka, Kuba, Adam, Timik, Míša, Denisa,
Matyáš, Adla, Anička a Tomík. Panu řediteli děkujeme za
dovolení, akci ve škole a na hřišti uspořádat.
Myslím, že se akce velice vydařila a dětem se líbila.

Zároveň jsme pořádaly 3. Svobodskou burzu. Prodávajících se sešlo dost, ale tentokrát nám chyběli nakupující.
Proto prosím, pokud máte nápad, jak, kde, či kdy tuto akci
uspořádat, napište své nápady na spetlovkaM@seznam.
cz, ať je při podzimní burze větší zájem a návštěvnost.
Ale i přes malý zájem jsme si tuto akci užili. Pochutnali si
na jednohubkách, které všichni prodávající přinesli jako
zápisné (byly VÝBORNÉ). Popovídali jsme si a strávili tak
pěkné dopoledne s příjemnými lidmi.
A O TOM TO PŘECI JE.
Více fotografií najde zde: 
http://ondrdedek.rajce.idnes.cz/Kresleni_na_ulici_ve_Svobode_
drive_1976_%2C_dnes_2016_a_zitra_2017%2C_18%2C_19_.../
Přeji za celou Kulturní partu krásné jaro a těšíme se
Akce na červen
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Střípky z dějin: Hlavní třídou od domu k domu
Střípky z dějin – Hlavní třídou od domu k domu
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Antonín Tichý

Připusťme, že ještě žije pomyslný rodák ze Svobody nad
Úpou, kterému je zhruba devadesát a nohy mu stále slouží,
má dobrý zrak a jeho paměť neovlivňuje nějaký záhadný soukmenovec Alzheimer. Bude – li mít navíc chuť vydat se na kratičkou procházku po tradiční „Hauptstrasse“ svého rodiště od
železného mostu přes Úpu k starobylé radnici a zpět, držme
se ho jako klíště, mohlo by to být nejen zajímavé, ale i poučné.
Téměř v každém domě žilo kdysi několik rodin a v přízemí
byly obchody, krámky, řemeslnické dílny nebo hospůdky. Některé zůstávaly na jednom místě celá desetiletí, jiné se operativně měnily podle požadavků doby. Dokáže – li se tedy náš
průvodce přenést v myšlenkách dejme tomu do časů po roce
1930, kdy tudy chodíval jako školáček se zvědavýma očima
a zvídavou myslí, tím líp. Zapomeňme na měnící se předpisy
pro jízdu vpravo či vlevo a vykročme klasicky po směru hodinových ručiček neboli téměř shodně s číslováním domů, ve kterém byl tenkrát ještě relativně tradiční pořádek. Dnes je nutno
přičíst v historickém centru k původnímu číslu hodnotu 400. A
pro přehlednost si do závorky uvedeme i současný stav.
Vlevo od svatého Jana, trochu zastrčené v zahradě je č. 24
- podnikatelská vila a sanatorium s lékařskou ordinací (zdravotní středisko), č. 1 – v bývalém výstavném hotelu je výroba
topenářských potřeb (pošta), č. 2 – vila pana starosty (mateřská škola), č. 21 – bednář (rodinný dům), č. 22 – pekárna,
modistka a obchod střižním zbožím (prázdné stavební místo),
č. 23 – kdysi vyhlášený hotel Sněžka, pak dům látek a módního zboží (drogerie), č. 25 – tradiční oblíbená Peterova cukrárna (dům duchů Hotel Ski), č. 27 – drogerie (secondhand), č.
28 – ovoce a zelenina (restaurace Satelit, na prodej), č. 30 –
továrnická vila, kancelář, malíř pokojů (potraviny Večerka), č.
31 – podnikatelská vila s prodejnou železářství, barev, skla a
porcelánu (kadeřnictví, pobočka pojišťovny), č. 32 – obchod
obuví, zlatnictví a hodinářství (modeláž nehtů a solárium), č.
33 – klempířství (prázdný obchod), č. 34 – pekařství (tabák,
zlatnictví a hodinářství, obojí mimo provoz), č. 137 – obchod

smíšeným zbožím (potraviny Večerka), č. 38 – obchod smíšeným zbožím, sklenář (pension Kalimero – secondhand), č.
39 – cukrárna, papírnictví, prodej tabáku (rodinný dům), č. 40
– dámské krejčovství (rodinný dům), č. 41 – modistka, obchod
střižním zbožím (rodinný dům), č. 42 – tiskárna, holič a kadeřník (rodinný dům), č. 43 – kartáčník, vázání knih (neobydlený
dům v rekonstrukci). Tady náš průvodce spočine zalíbeným
pohledem na dominantě náměstí, starobylé radnici s hotelem
a předzahrádkou v přízemí, ale pokročilý čas na věžních hodinách ho donutí přejít na protější chodník a vydat se po druhé
straně ulice zpět. Z č. 102 – zavoní káva: cukrárna a kavárna
(galerie ručních prací), č. 103 – obchod střižním zbožím (zrušená cukrárna), č. 104 – provazník (zrušený obchod potravin),
č. 105 – krejčí, prodej konfekce, mlékárna, truhlárna (zrušený
obchod), č. 106 – lékárna, krejčí (zrušená lékárna), č. 107
– papírnictví (rodinný dům), č. 144 – obchod kůžemi (v rekonstrukci), č. 108 – řezník a uzenář (oprava motorových pil),
č. 109 – malíř a natěrač, ovoce a zelenina, holič a kadeřník
(zrušená vinárna a výrobna lahůdek), č. 110 – továrnická vila,
lékařská ordinace (obytný dům), č. 111 – pohostinství (rodinný dům), č. 112 – pekař, smíšené zboží, mlékárna (potraviny
samoobsluha), č. 141 – řezník a uzenář, pohostinství (zrušený
obchod), č. 113 – obytný dům a kanceláře firmy Weisshuhn,
později papírnictví (ovoce a zelenina) a v poslední roubené
chaloupce za zatáčkou s č. 114 tapetář (prázdné místo).
Dnešní ulice 5. května spolu s náměstím Svornosti byla vždy výkladní skříní městečka, přestože to, objektivně vzato, na některých
dobových pohlednicích zdaleka nevypadá tak ideálně jako ve
vzpomínkách pamětníků. I v současnosti by se našlo sto a jeden
odstrašujících detailů. Zkusím ale pro změnu jen chválit, chválit,
chválit. Občas si některý z domů v ulici navlékne nový kabát. I
když to je někdy jen „navrch huj“ a v mnoha případech už zase
ošuntěl, nabízím několik příkladů, jak by to ulici slušelo, kdyby…

Hotel ski 
a odvážně barevný
decentní dům č.431

Škoda, že jen čelní
stěna. Bývalá
tiskárna – i starý
dům může vypadat
zajímavě

Perly ulice – renesanční
lékárna (bývalá) a rokokový dům, kde neváhal
přespat císař Josef II.

Dávno, dávno již
tomu... První pohlednice je z dob
Rakouska – Uherska,
druhá z Třetí Říše
Číslo 508 už trochu pelichá, pro 510 a 430 nebyla zvolena zrovna nejlepší barva

Zdravotní středisko
a mateřská škola

S přimhouřením oka nad neumětelstvím fotografa lze přijmout i další fasády (foto autor)

