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Vážení přátelé,
po prázdninové odmlce jsme tu zpět se zářijovým vydáním Svobodského fóra. V minulém vydání novin jsem vás
seznámil s investičními akcemi, které město v letních měsících chystá, nyní poinformuji, do jaké míry jsme v nich
pokročili. Zároveň přikládám aktuální fotodokumentaci.
Během několika mála dní zmizela nevzhledná budova
tepelného výměníku na Rýchorském sídlišti, která hyzdila
své okolí desítky let. Prozatím byla na vzniklé ploše vysázena tráva, příští rok počítáme se zkulturněním tohoto
místa, nejspíš zde vznikne malý parčík.
Dokončena byla rekonstrukce márnice a přilehlé zdi na
hřbitově ve Svobodě. Do makovice věžičky márnice jsme
vložili vzkaz budoucím generacím – průvodní text plus
předměty, které dle nás dokumentují dnešní dobu, tj. mince, fotografie apod. Pokračuje také rekonstrukce schodiště a křížku na hřbitově v Maršově I. Obě tyto akce jsou
z velké části financovány z dotace Ministerstva zemědělství, kterou se nám podařilo získat na jaře tohoto roku.

Ti všímavější z vás si jistě všimli stavebního ruchu na silnici
u mostu v Maršově II, kde vzniká chodník na nábřežní
zdi směrem k autobusové zastávce ve směru na Pec pod
Sněžkou. Následně bude u zastávky vybudován bezpečný bezbariérový přechod pro chodce. Druhý obdobný
přechod vyroste u penzionu „U Karla IV“. Tímto počinem
by se měl stát pohyb pěších bezpečnější a doprava klidnější i v této části našeho města, tak, jak máme zkušenost
z již v minulosti vybudovaných přechodů ve Svobodě a
Maršově I. I na tuto akci jsme získali dotační prostředky,
tentokrát ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Postupně se pracuje také na akcích týkajících se rekonstrukce zeleně ve Staré Aleji a parčíku v Tyršově ulici, kde
byly doplněny lavičky a herní prvek „Keltský kruh“.

Mimo to, že bylo dokončeno hřiště na softbal umístěné za
sportovní halou (je již pilně využíváno poměrně širokým
spektrem obyvatelstva), je plném proudu také výstavba
nového víceúčelového hřiště v zadní části areálu Městského stadionu. Na jeho výstavbu se nám také podařilo
získat dotace, a to z Nadace ČEZ a Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.

Mám tu ještě něco málo k tématu zeleně ve městě. V
posledních letech se nám dařilo oproti minulosti docela zdařile nastartovat péči o stav zeleně, její údržbu, a
to nejen v centru města, ale i v tak odlehlých lokalitách,
jako je například Muchomůrka. Bylo tomu tak proto, že
se podstatně zlepšila práce technické čety, ale i tím, že
jsme využívali institutu veřejně prospěšných prací. O tyto
pracovníky jsme ale postupem času přišli – byli buď k
nepoužití, nebo nám nebyli Úřadem práce vůbec přiděleni. Tito lidé ale samozřejmě teď logicky v práci chybí
a naši 4 pracovníci technické čety nemohou při nejlepší
vůli stíhat vše sami. Proto letos pokulhávala údržba např.
hřbitovů, či některých odlehlých ulic. V průběhu léta jsme

Regenerace veřejné zeleně v Tyršově ulici

Výstavba Víceúčelového hřiště na městském stadionu

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

měl hezčí prostranství před svým domem, či jeho okolí,
přijďte se poradit na radnici. Nabízíme zdarma materiál
a např. koupi květin, sázení a následná údržba by byla
ve vaší režii. Obyvatele Rýchorského sídliště bych rád požádal o případnou aktivitu při opatrování nového parčíku
na břehu řeky Úpy. Při počtu obyvatel sídliště se jistě najde několik jedinců, kteří si toto vezmou za své.

Jubilanti
V měsíci září oslaví svá životní jubilea dámy Danuše Nevečeřalová, Anastázie Hradecká, Jana Zámečníková,
Milena Dudková, Jaroslava Vaňková a pánové Václav
Novák, Zdeněk Vondra a Václav Vanc..
Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.

Přeji vám všem krásné babí léto, dětem úspěšný vstup do
nového školního roku.
Ing. Jiří Špetla, starosta města

paní Jana Tláskalová se svým nálezem.
Foto Irena Hubálková / Správa KRNAP

Výstavba chodníků a přechodů pro chodce v Maršově II

ale sáhli ke staré osvědčené metodě a nabrali brigádníky
z řad místní mládeže. Jmenovitě holky Kristýnu a Kateřinu
Bartoňovic s Honzou Piklem. Všichni společně začali s
čištěním chodníků podél hlavní silnice a poté se pustili do
údržby Pietteho parku v Maršově I. A tady přicházím k
jádru věci, k důvodu, proč se tu tak rozepisuji. To, že se
o park začali starat mladí, nenechalo chladnými několik
obyvatel z okolí a najednou na údržbě parku pracovalo
dvakrát tolik lidí, než bylo původně najato. Je vidět, že
lidem záleží i na vzhledu veřejných prostranství v okolí
jejich bydliště. Kam tím mířím? Rád bych, aby se takových
dobrovolníků našlo v našem městě víc. Kdo z vás by rád

Opravená márnice na svobodském hřbitově

Největší kruh penízovek vyrostl
na Janské hoře – převzato
z tiskové zprávy Správy KRNAP

Prostor vedle objektu Rýchorka po demolici výměníku
na Rýchorském sídlišti

Při houbaření na Janské hoře nedaleko Janských
Lázní našla v sobotu 6.8.2016 paní Jana Tláskalová
ze Svobody nad Úpou veliký kruh, tvořený penízovkami. Zdá se, že jde o zatím největší nalezený kruh
těchto hub v Česku.
Paní Tláskalová krátce předtím zaznamenala v médiích zprávu o tom, že podobně velký kruh našel houbař na Vysočině a jeho nález bude zapsán do České
knihy rekordů (viz http://jihlava.idnes.cz/nejvetsi-houbovy-carodejny-kruh-u-pelhrimova-foq-/jihlava-zpravy.
aspx?c=A160804_133401_jihlava-zpravy_mv). Protože se jí zdálo, že kruh na Janské hoře je ještě větší, kontaktovala Správu KRNAP. Naše kolegyně Irena Hubálková se pak vydala s nálezkyní „kruh“ změřit a zjistila, že
jeho průměr je 270 cm a v kolmém směru 240 cm. Mělo
by se tak jednat ještě o větší kolonii těchto hub. Správa
KRNAP tak se souhlasem nálezkyně nahlásila v pondělí
15.8.2016 objev správci České knihy rekordů – Agentuře Dobrý den.

Rekordní kruh penízovek na Jánské hoře.
Foto Kamila Antošová/Správa KRNAP

Skautský tábor Babí 2016
Skončil školní rok a s ním i naše pravidelné schůzky,
ale opravdové dobrodružství mělo teprve začít. Čekali
nás totiž dva týdny tábora pod velením vikingů. Ti nás
rozdělili do bratrstev a podrobili náročnému týdennímu
výcviku. Pro nás to samozřejmě nebylo nic, co bychom
nezvládli. Po tomto týdnu nás čekal důležitý úkol a to uhlídat posvátný kámen Andomal. Ten nám naneštěstí ukradl
zlý pirát Zavak.
A tak nezbylo nic jiného, než se vypravit jej hledat. V
podzemních chodbách pevnosti Stachelberg jsme narazili na první stopu, kudy se vydat. Při zdlouhavém pátrání
po Zavakovi jsme narazili na oběšence a ještě jednoho
jeho živého pomocníka. Dostali jsme nelehký úkol najít
všechny útržky pečetě, ale náš výcvik nás připravil dobře. Tak jsme se nakonec Zavaka dopátrali. Byla svedena
velká bitva, při které nakonec byl poražen, a my jsme
získali posvátný kámen zpět.
Po celou dobu tábora jsme plnili pro některé mnohdy nesplnitelné bobříky například mlčení. Kromě Stachelbergu
jsme se také podívali na Rýchorskou boudu, což byl krásný výlet, na který jen tak nezapomeneme :) Naši roveři
se také z větší části neúspěšně pokusili přepadnout tábor
trutnovských skautů. Náš tábor samozřejmě přepad také
neminul. Nevím, komu se ze začátku na tábor nechtělo,
ale vím jistě, že na konci se z tábora nechtělo nikomu.
Byl to úžasný tábor. Nelze to všechno popsat, to zkrátka
musíte zažít sami.
Ještě jen pár slov na závěr a to slov díků. Chtěli bychom
moc poděkovat našim vedoucím, myslím, že občas to s
námi nebylo vůbec jednoduché a mnohdy stále není,
přesto pro nás každý týden připravují program na schůzky, jezdí s námi na skvělé akce a vše ještě završí táborem.
Velké díky za letošní tábor patří také Matyášovi (Medardovi), který pro nás vlastně vymyslel celou celotáborovou

zprávy z města a z radnice
hru. V neposlední řadě děkujeme všem, kteří nám pomohli jak se stavbou, tak s jeho bouráním.
Za skautský oddíl
Höhneová Petra
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tel. 499871197, mobil 731479260.
Váš požadavek bude podle volných kapacit zapracován
do nového harmonogramu na období 2016/2017 a budou s Vámi dojednány platební podmínky.
Aktuální ceník pronájmu sportovní haly:
Velká sportovní hala v přízemí - 1 hod.

300 Kč včetně DPH

Malá tělocvična v 1. patře - 1 hod.

200 Kč včetně DPH
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Špetlou následovalo předání pamětních listů „dříve narozeným“ hráčům, kteří se podíleli na úspěších, ale i neúspěších fotbalového klubu. Předání se osobně zúčastnili
tito pozvaní: Jaroslav Vlček, Jaroslav Křivka, Jiří Brož, Jiří
Vlček, Jiří Turek, Stanislav Hofman, Jiří Beránek, Alfred
Renner, pan Kysilko, Petr Kvaček, Ladislav Valnoha, Jan
Tomeš, Jan Musil, Jiří Dubský, Karel Gebrt, Zdeněk Hynek, Miroslav Celba, Jaroslav Adamec, Vladislav Leško,
Jan Renner.

zprávy z města a z radnice
Nakonec následoval „zlatý hřeb“ fotbalového odpoledne, kdy se hráči Svobody utkali se starou gardou FC Hradec Králové v jejíž barvách nastoupili takový borci jako
Frýda, Jelínek, Holub, Krejčík, Merkl, Šmolka či Havlíček.
Utkání skončilo výhrou Hradce 4:2. Musím podotknout,
že ač stará garda sjezdila nespočet hřišť, tak to naše se
jim velmi líbilo a nešetřili chválou.

Rudolfovy slavnosti 17.9.2016
V sobotu 17.9.2016 vás zveme po celý den na tradiční
13. ročník Rudolfových slavností. Celý program najdete
dále v novinách.
V předvečer Rudolfových slavností se opět můžeme všichni těšit na další premiérové vystoupení svobodského divadla Divadlo S.N.Ú. Divadelníci si tentokrát připravili již
čtvrtou autorskou hru s názvem „V jednotě je síla“. Již
sám název napovídá, že se určitě opět pobavíme. Ti starší zavzpomínají na dobu minulou, mladší ročníky budou
možná nevěřícně zírat . Současně budou v sokolovně
vystaveny retrofotografie pana Stanislava Ondráčka.
Takže nezapomeňte v pátek 16. září 2016 od 19,00 hodin v sokolovně (plakát je rovněž dále v novinách).

Rozpis zápasů SK MFC Svoboda
- podzim 2016

Pronájem sportovní haly
2016 /2017
V případě zájmu o pravidelný pronájem sportovní haly
ve Svobodě nad Úpou na období 2016/2017 prosím
kontaktujte tajemnici MěÚ Ing. Ivanu Balcarovou:
email: iva.balcarova@musvoboda.cz,

DATUM

ZÁPAS

ZAČÁTEK

14.8.2016

Svoboda - Lánov

17.00

20.8.2016

Pilníkov - Svoboda

17.00

28.8.2016

Svoboda - Kunčice

17.00

4.9.2016

Dolní Kalná „B“ - Svoboda

17.00

11.9.2016

Svoboda - Černý Důl

17.00

18.9.2016

Horní Maršov - Svoboda

17.00

25.9.2016

Svoboda - Chotěvice

16.30

2.10.2016

Svoboda - Prosečné

16.30

9.10.2016

Borovnice - Svoboda

13.00

15.10.2016

Lánov - Svoboda

13.00

23.10.2016

Svoboda - Pilníkov

15.30

30.10.2016

Kunčice - Svoboda

14.30

Oslavy 70 let fotbalu ve Svobodě
Ano už je to 70 let, co se začalo v našem městečku kopat
do „kulatého nesmyslu“, a proto se místní klub MFC Svoboda rozhodl uspořádat k tomuto jubileu oslavy.
Vše se uskutečnilo v sobotu 9. července 2016 na městském stadionu ve Svobodě nad Úpou. Po úvodním přivítání předsedou klubu panem Pilným a starostou Ing.

Následně se přihlížejícím divákům představil pod vedením trenérů Veverky, Hettlera a Roudného nejmladší fotbalový potěr s ukázkou tréninkové jednotky. Poté si zahráli „báčko“ starší žáci, které vedl Zdeněk Rolenec.

O hudební doprovod se po celé odpoledne staral Olin
Kysela, za což mu patří velký dík. Kulturní program ve
večerních hodinách obstaraly hudební kapely VaŤák a
Dreams of Rock. Tímto chci poděkovat jménem SK MFC
Svoboda všem, kteří se na přípravě oslav podíleli, především předsedovi klubu panu Pilnému, panu Rennerovi
a sponzorům, bez jejichž podpory bychom se neobešli
a věřím, že to nebyla poslední oslava fotbalu ve Svobodě nad Úpou. O fotodokumentaci se postaral pan Pavel
Křivka, kterému rovněž děkujeme.

PARTNEŘI AKCE: Město Svoboda nad Úpou, 3K stavby
s.r.o., MonTraGo, Profitall spol s.r.o. Kolín, KOS Reklamy
Janské Lázně, Chata Viktorka Janské Lázně, Kristensson,
Tlachač s.r.o. Svoboda nad Úpou, tiskárna Prátr, restaurace Tatranka Svoboda nad Úpou, Kateřina Martincová-prodej palivového dřeva Svoboda nad Úpou, Jiří Stránský ml.
Děkujeme
Za SK MFC Svoboda
Pavel Vlček

zprávy z města a z radnice
Tisková zpráva z Generálního
finančního ředitelství:
Daň z nabytí nemovitých věcí
bude nově platit vždy nabyvatel
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je od 1.
listopadu 2016 vždy nabyvatel vlastnického práva k
nemovité věci. Zaniká tím povinnost ručení za daň.
Podle doposud platné právní úpravy byla daň z nabytí
nemovitých věcí v případech koupě nebo směny jedinou
daní, kde si smluvní strany mohly zvolit, kdo bude jejím
poplatníkem. V případech, kde se smluvní strany nedohodly jinak, je poplatníkem daně převodce. Novela zákona jednoznačně zavádí, že poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí bude nabyvatel (kupující). Dojde tím ke
zjednodušení správy daně.
Rozhodným dnem pro vznik daňově právního vztahu a
pro určení, kdo je poplatníkem daně z nabytí nemovitých
věcí, je u nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem
zapisovaným v katastru nemovitostí v nejčastějších případech (kupní, směnné smlouvy) den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí a k nemovitým věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí den nabytí účinnosti
smlouvy.
Pokud bude podán návrh na vklad práva z kupní nebo
směnné smlouvy do katastru nemovitostí do 31. října
2016, a není-li dohodnuto jinak, pak poplatníkem daně
je primárně převodce vlastnického práva k nemovité věci
a nabyvatel je ručitelem. Zdanění nabytí vlastnického
práva k nemovitým věcem na základě návrhů na vklad
práva do katastru nemovitostí podané 1. listopadu 2016
a později se již řídí novou právní úpravou.

Svoz nebezpečného odpadu
Nejbližším svozovým termínem je sobota 3. září 2016.
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).

11. veřejné zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou
11. veřejné zasedání Zastupitelstva města Svobody nad
Úpou se bude konat ve středu 14.9.2016 od 18,00
hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve druhém patře. Program bude k dispozici na úředních deskách a v elektronické podobě na webu města.
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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:
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Opravu márnice a věže a části přilehlé hřbitovní zdi provedla v roce 2016 firma MM Hallinto s.r.o., se sídlem Pod
Lipím 244, Náchod za 1.553.639,15 korun českých včetně daně z přidané hodnoty. Opravu zaplatila částečně
obec a částečně Ministerstvo zemědělství, které poskytlo
dotaci 700.000 korun českých na márnici a 241.377 korun českých na přilehlou hřbitovní zeď.“

- 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 25.8.2016
činí 31.762,57 Kč.

Pro budoucí generace
Dne 26.7.2016 došlo ke kompletaci písemností a předmětů, které zástupci města (Ing. Jiří Špetla – starosta města, Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, Pavla Tůmová – knihovnice) a pozvaní hosté (pan Antonín Tichý a
fotograf pan Pavel Křivka) vložili dopoledne v kanceláři
starosty na radnici do připravených tubusů pro budoucí
generace. V odpoledních hodinách pak byly tubusy vloženy do opravené makovice věže na střeše márnice. Z
tohoto mimořádného dne byla panem Křivkou pořízena
fotodokumentace a samozřejmě kronikářský zápis.
Soupis písemností a předmětů:
Hlavní písemností je Pamětní listina z 18. července 2016,
ze které cituji:
„Při opravě střechy márnice a věže byla ve středu 18. května 2016 v pravé poledne sejmuta makovice za účasti svědků s fotoaparáty v pohotovosti a v napjatém tichu otevřena.
Překvapení jako v srpnu 1966 u otevření makovice z věže
staré radnice na náměstí se ale nekonalo – tentokrát byla
prázdná. Škoda, a proto jsme se rozhodli, že budeme
lepší a zanecháme pro budoucnost odkaz v podobě této
listiny a maličkostí, které připomínají rok 2016.

Zástupci města se dále rozhodli pro budoucí generace
vložit do tubusů následující předměty a písemnosti:
- Vydání deníku Krkonošský deník ze dne 13. července
2016,
- Vydání deníku Hospodářské noviny ze dne 13. července 2016,
- Svoboda forum č. 793 z března 2016,
- Svoboda forum č. 796 z června 2016,
- Svobodský občasník č. 5/2016, který vydává pan
Pavel Křivka z 18. května 2016,
- Plakát na XIII. ročník Rudolfových slavností, které
se budou konat 17. září 2016,
- Barevný dvojlist s fotodokumentací Svobody,
- Brožura Svoboda nad Úpou - Vlastivědné putování
v česko-polské mutaci + mapa,
- Pexeso – výstava Pohádkové Krkonoše „Do Krakonošova“, která je instalována v objektu Rýchorky,
- Soubor 7 ks pohlednic ze Svobody nad Úpou,
- Soubor 14 ks fotografií z různých kulturních akcí
ve Svobodě,

zprávy z města a z radnice
- Sada oběžných mincí České republiky v dárkovém
balení, které vydává Česká mincovna,
- Kovová turistická známka STAMP Krkonoše – Svoboda nad Úpou,
- Kovová pamětní mince v plastovém obalu Krkonoše
– Svoboda nad Úpou
- Turistická magnetka Svoboda nad Úpou,
- Kamenná píšťalka na kožené šňůrce (možno nosit
na krku) se znakem města Svobody nad Úpou.
Pan Antonín Tichý nenápadně vpašoval do tubusu svou
pamětní minci z roku 2001 s nápisem Antonín Tichý
a Michal Tichý.

zápis zasedání rm
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Výpis usnesení z 43. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 29.06.2016
USNESENÍ č. RM/508/43/2016
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 stavební práce s
názvem „Oprava schodiště k lesnímu hřbitovu (I. etapa)
v k.ú. Maršov I“ (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 „Oprava schodiště k lesnímu hřbitovu (I. etapa) v k.ú. Maršov I“ výběr zhotovitele, a to společnost Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se
sídlem Týmlova 11, Praha 4, PSČ 140 00, která nabídla
nejnižší cenu bez DPH ve výši 1.034.885,73 Kč (s DPH
1.252.211,73 Kč) a pověřuje starostu města podpisem
Smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/509/43/2016
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 stavební práce s názvem
„Oprava pomníku na lesním hřbitově v k.ú. Maršov I“ (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 „Oprava pomníku na lesním
hřbitově v k.ú. Maršov I“ výběr zhotovitele, a to společnost
Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11,
Praha 4, PSČ 140 00, která nabídla nejnižší cenu bez
DPH ve výši 174.167,47 Kč (s DPH 210.742,64 Kč) a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/510/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) výběr zhotovitele na akci „Lesní kruh - Tyršova ulice“, a
to společnost GRAS SPOL s.r.o., IČ 259 93 020, se sídlem
Úpská 340, 542 24 Svoboda nad Úpou, který nabídl nejvýhodnější nabídku ve výši 48.030 Kč bez DPH (s DPH ve
výši 58.116,30 Kč).
b) návrh Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem dle bodu
a) tohoto usnesení (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
USNESENÍ č. RM/511/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání kronikářského zápisu za rok 2015, který
obsahuje 122 stran textu a fotografií a zpracovala jej kronikářka Bc. Lucie Hrušovská. Rada se shodla, že tato tématika se dotýká činností, která má v rámci rozdělení úkolů
rady na starosti Mgr. Týfa (kronikářský zápis souvisí s historií
Svobody), a proto požaduje, aby do příštího jednání zpracoval zprávu s připomínkami ke kronikářskému zápisu.

USNESENÍ č. RM/512/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou nesouhlasí
s návrhem splátkového kalendáře manželů Ondráčkových
na dlužné nájemné za byt v čp. 302. Dlužná částka činí
49.077 Kč a manželé Ondráčkovi navrhují splácet dluh v
měsíčních splátkách ve výši 1.000 Kč s tím, že rada stanovuje délku splatnosti dluhu na maximálně 18 měsíců. Pokud
s tím nebudou souhlasit, musí žádost o splátkový kalendář
nad 18 měsíců projednat zastupitelstvo města.
USNESENÍ č. RM/513/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části pozemku st.p.č. 197/2 v
k.ú. Svoboda nad Úpou (jedná se o část pozemku u DPS
vedle bývalé truhlárny), ale s ohledem na to, že pozemek
je stavebním pozemkem, tj. zastavěnou plochou a nádvořím, navrhuje žadateli sjednání věcného břemene na přístup a příjezd.
USNESENÍ č. RM/514/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti Římskokatolické farnosti o vzájemné
zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví města
(u svobodského kostela) a farnosti (u maršovského kostela)
a požaduje doplnit rozsah věcného břemene u svobodského kostela zákresem do pozemkového snímku.
USNESENÍ č. RM/515/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) pronájem části pozemku p.p.č. 130/1, k.ú. Svoboda
nad Úpou o výměře cca 1 m2 dle zákresu stávajícího umístění reklamy společnosti SKI SCHOOL KRKONOŠE s.r.o.,
IČ 25279831, se sídlem nám. Svornosti 527, 542 24 Svoboda nad Úpou za účelem umístění reklamního zařízení
o ploše 6,2 m2, a to na dobu neurčitou, výpovědní doba
3 měsíce. Nájemní smlouva bude obsahovat ustanovení
o odpovědnosti nájemce za případné nedodržení nebo
porušení stavebně právních předpisů. Cena pronájmu dle
položky č. 17 Ceníku nájemného a pachtovného města
(reklamní plocha nad 3 m2) ve výši 5000,-Kč/rok + DPH.
b) pronájem části pozemku p.p.č. 625, k.ú. Maršov I o
výměře cca 1 m2 dle zákresu stávajícího umístění reklamy společnosti SKI SCHOOL KRKONOŠE s.r.o., IČ
25279831, se sídlem nám. Svornosti 527, 542 24 Svoboda nad Úpou za účelem umístění reklamního zařízení
o ploše 2 m2, a to na dobu neurčitou, výpovědní doba
3 měsíce. Nájemní smlouva bude obsahovat ustanovení
o odpovědnosti nájemce za případné nedodržení nebo
porušení stavebně právních předpisů. Cena pronájmu dle
položky č. 17 Ceníku nájemného a pachtovného města
(reklamní plocha do 3 m2) ve výši 3000,-Kč/rok + DPH.
USNESENÍ č. RM/516/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 885, k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře cca 0,5 m2 dle zákresu stávajícího umístění reklamy společnosti Státní léčebné lázně Janské Lázně, se sídlem nám. Svobody 272, 542 25 Janské Lázně,
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IČ 00024007 za účelem umístění (resp. zvětšení) reklamního zařízení o ploše 1,2 m2, a to na dobu neurčitou, výpovědní doba 3 měsíce. Cena pronájmu dle položky č. 17
Ceníku nájemného a pachtovného města (reklamní plocha
do 3 m2) ve výši 3000,-Kč/rok + DPH.
USNESENÍ č. RM/517/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 64/4 v k.ú. Maršov II dle přiloženého nákresu za účelem umístění reklamního zařízení.
USNESENÍ č. RM/518/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje 
a) Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 41/2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, protože předmětný pozemek sousedí
s náměstím, která se bude koncepčně řešit a dokud nebude jasná koncepce, město by pozemek nemělo prodávat.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 41/2
v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu v příloze originálu
zápisu.
USNESENÍ č. RM/519/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje 
koncept Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí
smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, který zpracoval Mgr. Hynek (viz příloha originálu zápisu) na stavbu
„Výměna kanalizační přípojky k domu čp. 465 v Horské
ulici“ a na zřízení práva služebnosti - právo umístění a
užívání kanalizační přípojky na pozemku p.p.č. 697/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou se služebností - právo chůze za
účelem provádění údržby, oprav a likvidace předmětné
stavby ve prospěch vlastníků pozemku st.p.č. 101, jehož
součástí je budova čp. 465
USNESENÍ č. RM/520/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádosti společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. o stanovisko k opravě vodovodního potrubí v lokalitě Sluneční stráň na pozemcích p.p.č. 712/1,
477/3 a 944, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že musí
být zajištěna přístupnost ke schodům na Sluneční stráň, pokud dojde k znečištění komunikace města, bude každý den
umytá, dále alespoň týden dopředu bude nahlášen termín
realizace opravy, u komunikace města bude město požadovat atest zhutnění, 1-2 dny před vlastním asfaltováním
bude provedena vizuální kontrola stavu.
USNESENÍ č. RM/521/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádosti zástupce investora o vydání
stanoviska k územnímu souhlasu a ohlášení stavby „Stavební úpravy a přístavba rodinného domu čp. 235, ul.
Sluneční stráň, Svoboda nad Úpou, umístěné na pozemku
stp. 368 a parc. č. 770/15 a 770/20 v k.ú. Svoboda nad
Úpou“ včetně projektové dokumentace, a to:
- o vydání souhlasu vlastníka pozemku p.p.č. 770/20 v
k.ú. Svoboda nad Úpou pro výše uvedenou stavbu a pro
zřízení dvou nových sjezdů z pozemku p.p.č. 770/20 v
k.ú. Svoboda nad Úpou pro připojení sousední nemovitosti
- pozemku p.p.č. 770/15 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
- o vydání souhlasu podle § 96 odst. 3 písm. d) a § 105
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odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(souhlas osob, které mají vlastnická práva k pozemků se
společnou hranicí s pozemkem, na kterém má být realizován stavební záměr),
- o povolení připojení sousední nemovitosti - výše uvedené
stavby podle § 10 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
s tím, že rada požaduje předložení požární zprávy o vymezení požárně nebezpečného prostoru a pokud bude
tímto prostorem zasažen pozemek města p.p.č. 770/20
v k.ú. Svoboda nad Úpou, bude řešeno formou smlouvy.
USNESENÍ č. RM/522/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou vydává
souhlas na základě doplněné projektové dokumentace,
která byla vypracována autorizovanou osobou pro obor
pozemní stavby (Ing. Přemysl Vodička), ke stavbě „Přístavba domu čp. 196 Svoboda nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada upozorňuje stavební úřad na to,
že předmětem PD není situační výkres, ze kterého by bylo
patrné umístění přístavby na konkrétních parcelách a dále
není z PD patrno, zda na sousední pozemky nezasáhne
požárně nebezpečný prostor.
USNESENÍ č. RM/523/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu „Dostavba kanalizace v obci Svoboda nad
Úpou“, která řeší umístění a technické řešení stavby a vyjádření města bude sloužit jako podklad pro územní řízení
a investorem stavby je společnost Vodovody a kanalizace
Trutnov a.s. s tím, že rada pověřuje Ing. Jiránka, aby připravil k žádosti vyjádření města.
USNESENÍ č. RM/524/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
povodňový plán výstavby pro stavbu „Výstavba MVE II.
na Černohorském potoce“ (viz příloha originálu zápisu)
na základě žádosti investora.
USNESENÍ č. RM/525/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost paní Kubcové o instalaci zábradlí na cestě ke křížku na Sluneční stráni, protože se jedná o standardní cestu,
kdy Svoboda je horské město a rada zastává názor, že se
nemohou podél cest do kopce po obci instalovat zábradlí.
Dále bylo konstatováno, že se cesta v zimě neudržuje, je
málo frekventovaná a po obci jsou mnohem prudší cesty
do kopce než je právě tato.
USNESENÍ č. RM/526/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
žádost o likvidaci invazivního druhu rostlin na pozemku
města p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou (jedná se
pravděpodobně o křídlatku) s tím, že město se poradí s
odborníkem (společnost GRAS SPOL s.r.o.) a na základě
jeho doporučení město provede likvidaci rostliny v dané
lokalitě.
USNESENÍ č. RM/527/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem prostoru na sloupu veřejného osvětlení č. 39
v katastrálním území Svoboda nad Úpou (u zahradnictví
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Gras) za účelem umístění reklamní tabule o ploše 1,3 m2
podnikateli Oldřichu Kyselovi, se sídlem Svoboda nad Úpou
542 24, Stará alej 540, IČ:13188178, a to na dobu neurčitou, výpovědní doba 3 měsíce. Nájemní smlouva bude
obsahovat ustanovení o odpovědnosti nájemce za případné nedodržení nebo porušení stavebně právních předpisů.
Cena pronájmu (reklamní plocha nad 1 m2) dle usnesení č.
RM/135/11/2015 ve výši 3000,-Kč/rok + DPH.
USNESENÍ č. RM/528/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
podnět Ing. Hanuše ve věci zamokření pozemku p.p.č.
113/6 v k.ú. Maršov II, který je ve vlastnictví paní Evy Říhové s tím, že voda stéká na pozemek paní Říhové minimálně a nezpůsobuje škody, a tudíž město nebude budovat v
dané lokalitě nějaká opatření.
USNESENÍ č. RM/529/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
cenovou nabídku na návrh koncepce - studii proveditelnos-
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ti rekonstrukce veřejného osvětlení od pana Josefa Kreise
ve výši 24.200 Kč bez DPH s tím, že pověřuje starostu
města, aby poptal ještě jednu nabídku, například společnost SATHEA VISION s.r.o.
USNESENÍ č. RM/530/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádosti KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o udělení licence veřejné linkové
osobní dopravy pro dopravce: H.F.TOUR s.r.o., IČ 274 52
140 na linku: 350 501 Kamenice nad Lipou - Praha - Hradec Králové - Pec pod Sněžkou.
USNESENÍ č. RM/531/43/2016
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
rozhodnutí o výběru projektanta na zpracování projektové
dokumentace na stavbu „Přírodní centrum - Krakonošova
jezírka na p.p.č. 366, k.ú. Svoboda nad Úpou“ s tím, že
součástí cenových nabídek na kompletní PD musí být také
dílčí projekt na elektropřípojku.

Výpis usnesení z 44. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 13.07.2016
USNESENÍ č. RM/532/44/2016
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací na stavbu „Dostavba kanalizace Svoboda nad Úpou“ s těmito výhradami:
- v průvodní zprávě je chybně uváděna stávající ČOV ve
Svobodě nad Úpou, správně je v Trutnově-Bohuslavicích;
- v průvodní zprávě je chybně situováno město Svoboda
nad Úpou jako východně od Pece pod Sněžkou a severně
od Jánských Lázní, správně je jižně (max. jihovýchodně)
od Pece pod Sněžkou a východně od Janských Lázní;
- v PD je křížení komunikací se stokami a přípojkami navrženo protlakem, dle zkušenosti je protlak v místních geologických podmínkách většinou neproveditelný (velmi častý
výskyt valounů o průměru větším jak 300 mm;
- v PD nejsou uvedeny dotčené parcely – nutná kontrola;
- stoka „Ulice Kostelní“ s DN 250 je napojena do stávající
stoky s DN 200! Je třeba zjistit, jaká část stávající stoky by
se měla přeložit;
- v průvodní zprávě v popisu stoky „Ulice Kostelní I“ je
chybně citováno umístění T kusu u č. p. 47, správně 530;
- v průvodní zprávě v popisu stavebních objektů – výtlačného potrubí (v celé stavbě je pouze 15 m výtlačné stoky) jsou uváděny sekční uzávěry, proplachová armatura a
souběh s gravitační stokou, které zde nejsou.
USNESENÍ č. RM/533/44/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.j.
SVO/1063/2016 (viz příloha originálu zápisu) ve výši
890 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města na sociální služby a aktivity v roce 2016 č.j.
SVO/300/2016 ze dne 4.2.2016 Oblastní charitě Trutnov,
se sídlem Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČ 434 65 439.
b) znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.j.

SVO/1555/2016 (viz příloha originálu zápisu) ve výši
5.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků
z rozpočtu města na sociální služby a aktivity v roce 2016
č.j. SVO/300/2016 ze dne 4.2.2016 příspěvkové organizaci Domov důchodců Lampertice, se sídlem Trutnov –
Lampertice 204, PSČ 54101, IČ 00195022.
c) znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.j.
SVO/1706/2016 (viz příloha originálu zápisu) ve výši
9.110 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města na sociální služby a aktivity v roce 2016 č.j.
SVO/300/2016 ze dne 4.2.2016 spolku SK Akáda, se sídlem Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně, IČ 642 02 05.
d) znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.j.
SVO/1899/2016 (viz příloha originálu zápisu) ve výši
30.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na kulturní aktivity v roce 2016 č.j.
SVO/1549/2016 ze dne 5.5.2016 spolku Junák – český
skaut, středisko Svoboda nad Úpou, z.s., se sídlem Lázeňská, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 601 53 563.
e) znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.j.
SVO/1892/2016 (viz příloha originálu zápisu) ve výši
13.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla
Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní aktivity dospělých v
roce 2016 č.j. SVO/1548/2016 ze dne 5.5.2016 spolku
Sportovní klub MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu
222, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 682 47 885.
f) znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.j.
SVO/1905/2016 (viz příloha originálu zápisu) ve výši
7.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků
z rozpočtu města na sportovní aktivity dospělých v roce
2016 č.j. SVO/1548/2016 ze dne 5.5.2016 spolku
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SOFTBALL-BASEBALL SVOBODA, se sídlem Lipová 520,
542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 601 50 807.
USNESENÍ č. RM/534/44/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
dotační program s názvem „Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z
rozpočtu města v roce 2016 na sportovní aktivity dětí a
mládeže do 18-ti let“ s alokací 100.000 Kč (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/535/44/2016
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek
dne 1.8.2016 v 15,00 hodin u veřejné zakázky dle bodu
a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla - starosta, Ing. Chmelař Jaroslav –
člen Rady města, Vilém Kaňka – zástupce velitele JSDH
Svoboda,
náhradníci: Jan Bartoníček – velitel JSDH Svoboda, Mgr.
Petr Týfa.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace na VZ malého rozsahu na dodávku „Pořízení
nového dopravního automobilu pro JSDH Svoboda nad
Úpou“ (viz příloha originálu zápisu).
b) - Auto Trutnov s.r.o., IČ 259 31 270, se sídlem Krkonošská 566, 541 01 Trutnov,
- AUTOSTYL a.s., IČ 247 27 741, se sídlem Horská 579,
541 01 Trutnov
- OLFIN Car s.r.o., IČ 609 13 312, se sídlem Královédvorská 517, 541 01 Trutnov,
- Fa RENE a.s., IČ 150 61 931, se sídlem Bratří Štefanů
886/67, 500 03 Hradec Králové,
- STRATOS AUTO, spol. s r.o., IČ 620 28 367, se sídlem
Bratří Štefanů 1002, 500 03 Hradec Králové,
- AUTO VINKLER, s.r.o., IČ 280 83 831, se sídlem Lannova 2061/8 110 00 Praha 1 – Nové Město.
USNESENÍ č. RM/536/44/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
znění předžalobní výzvy ve věci úhrady částky plnění za
část nákladů na provedení neodkladného odstranění stav-

by opěrné zdi ve Staré aleji (viz příloha originálu zápisu)
a pověřuje starostu, aby zajistil doručení výzvy paní Zapadlové.
USNESENÍ č. RM/537/44/2016
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádosti KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o udělení licence veřejné linkové
osobní dopravy pro dopravce: Ing. Roman Koula, IČ 111
63 801 na linku: 690 970 Trutnov - Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy.
USNESENÍ č. RM/538/44/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o souhlasu s provedením stavby číslo 22
- 440/2016 (viz příloha originálu zápisu) se Správou KRNAP. Předmětem smlouvy je provedení stavby - zaústění
kanalizace do vodního toku ve vlastnictví Správy KRNAP,
Janského potoka.
USNESENÍ č. RM/539/44/2016
Rada města Svobody nad Úpou předává 
Zastupitelstvu města k projednání Pasport skutečného
provedení stavby - Překrytí Janského potoka HM 2,6312
- 3,4174 na p.p.č. 725/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, který
je součástí nabídky Správy KRNAP na bezúplatné převzetí
této stavby, tj. překrytí Janského potoka včetně koryta potoka a nábřežních zdí v Kostelní ulici.
USNESENÍ č. RM/540/44/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 192/3 v k.ú. Maršov I dle zákresu v příloze žádosti.
USNESENÍ č. RM/541/44/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú.
Maršov II.
USNESENÍ č. RM/542/44/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 625 v
k.ú. Maršov I o výměře cca 25 m2 na dobu neurčitou.
USNESENÍ č. RM/543/44/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
návrh „Zprávy o uplatňování územního plánu obce Mladé Buky“ (viz příloha originálu zápisu) a nemá k němu
připomínek.

Výpis usnesení z 45. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 03.08.2016
USNESENÍ č. RM/544/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že pověřené osoby informovali přítomné o
stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN a dále dokument „Akce investičního charakteru v roce 2016 - plán
harmonogramu a stav plnění (viz příloha originálu zápisu)
s aktuálními informacemi ohledně jednotlivých akcí.
USNESENÍ č. RM/545/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis do kroniky obce za rok 2015, který zpracovala Bc.
Lucie Hrušovská - kronikářka obce (viz příloha originálu
zápisu) a upravil Mgr. Týfa s tím, že jakmile bude zápis

graficky upraven do konečné elektronické podoby, bude
zveřejněn na webu města.
USNESENÍ č. RM/546/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
záležitost ohledně změny č. 3 Územního plánu (dále jen
„ÚP“) a s ohledem na to, že stávající ÚP se zpracovával
před účinností nového stavebního zákona, ačkoliv byl
schválen po jeho účinnosti a dále s ohledem na skutečnosti, se kterými se město v současné době potýká při řešení
mnoha problematických staveb (z hlediska výkladu jejich
souladu či nesouladu s ÚP) se rada domnívá, že se vyplatí
provést celkový proces pořízení nového ÚP, než dělat změnu stávajícího ÚP a zařadí tento návrh na zářijové jednání
zastupitelstva (podrobně viz zápis).
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USNESENÍ č. RM/547/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
ve věci vzájemného ujednání o věcném břemeni přístupu
k pozemkům ve vlastnictví města a římskokatolické farnosti
tak, že budou uzavřeny současně dvě samostatné smlouvy
o věcném břemenu s tím, že u obou smluv bude rozsah
věcného břemene určen geometrickým plánem.
USNESENÍ č. RM/548/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti věcného
břemene (právo umístění požárně nebezpečného prostoru
na části pozemku p.p.č. 430/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou)
s panem Petrem Moravcem, kterou zpracoval Mgr. Hynek
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/549/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
požárně bezpečnostní řešení pro stavbu - stavební úpravy
a přístavba rodinného domu čp. 235, ul. Sluneční stráň,
Svoboda nad Úpou a žádost o uzavření Smlouvy ve věci
přesahu požárně nebezpečného prostoru na pozemek
města p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že
bude řešeno na stejném principu jako v předchozím bodě, tj.
formou Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (právo umístění požárně nebezpečného prostoru na
části pozemku p.p.č. 770,/20 v k.ú. Svoboda nad Úpou).
USNESENÍ č. RM/550/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
- služebnosti na umístění stavby vodovodu - kanalizace zřízené v rámci akce „Dostavba kanalizace v obci Svoboda
nad Úpou“, a to na pozemcích města p.p.č. 35/7, 686/1,
30, 201/4, 679/8, 7/1, 684, 683, 161/1 895, 847,
679/3, 732, 679/10, 851/1, 712/1 a 526/3, vše v k.ú..
Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu),
b) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na umístění stavby vodovodu - kanalizace
zřízené v rámci akce „Dostavba kanalizace v obci Svoboda nad Úpou“, a to na pozemcích města p.p.č. 579/1,
549/3 a st.p.č. 96/3, vše v k.ú.. Maršov I (viz příloha
originálu zápisu),
c) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti na umístění stavby vodovodu - kanalizace
zřízené v rámci akce „Dostavba kanalizace v obci Svoboda nad Úpou“, a to na pozemcích města p.p.č. 364/1 a
79/1, vše v k.ú. Maršov II (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/551/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje 
žádost manželů Petra a Ivany Juhászových o stanovisko
města k předložené dokumentaci na stavbu „Stavební
úprava zahradního domku na poz. č. 209 Svoboda nad
Úpou“. Z projektové dokumentace vyplývá, že stavební
úpravou zahradního domku se rozumí přístavba ke stávajícímu zahradnímu domku o výměře 17,4 m2, přičemž
stávající zastavěná plocha činí
25 m2. Rada provedla
kontrolu souladu s regulativy Územního plánu a bylo zjištěno, že daná lokalita v k.ú. Maršov II je vedena jako území
pro sport, rekreaci a cestovní ruch a výtah z regulativu uvádí:
A. přípustné - stávající objekty chat
C. nepřípustné - stavby pro individuální rekreaci a zahrádkářské kolonie
Proto tedy rada rozhodla, že stávající zahradní domky
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Územní plán připouští ovšem bez možnosti dalšího rozšiřování, tj. ÚP respektuje stávající stav, nikoliv však přístavbu.
USNESENÍ č. RM/552/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost o stanovisko ve věci udělení souhlasu s napojením
zpevněných ploch u objekt čp. 453 v Horské ulici na veřejnou asfaltovou komunikaci v Horské ulici na p.p.č. 697/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že budovaná opěrná
zeď, která nyní stojí částečně na pozemku města, bude
z pozemku města odstraněna a přemístěna na pozemek
investora. Dále ve věci návrhu situace od projektanta na
napojení zpevněných ploch na obecní komunikaci rada s
návrhem nesouhlasí a požaduje, aby ve vrchní části nad
vjezdem do vlastního parkování bylo zachováno zatravnění a navrácení do původního stavu (bylo vyznačeno do
situačního snímku od projektanta). S realizací spodního
zpevněného nájezdu rada souhlasí.
USNESENÍ č. RM/553/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 192/3 v k.ú. Maršov I o výměře cca 65 m2 za účelem umístění květinových záhonů a
občasného parkování vozidla manželům Bohumilu a Zdeně Karlíkovým, a to na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez uvedení důvodu za nájemné ve výši 500,-Kč ročně
(použita individuální sazba ceníku - pol. 18 s ohledem na
multifunkční využívání pozemku).
USNESENÍ č. RM/554/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem (pacht) pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II o
výměře 650 m2 pro rekreační účely a zahradu manželům
Petru a Věře Jiráskovým, a to na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez uvedení důvodu za nájemné ve výši 2,Kč/1 m2/ rok (použita položka č. 1 ceníku nájemného), tj.
celkem 1300 Kč ročně.
USNESENÍ č. RM/555/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem pozemku p.p.č.625 v k.ú. Maršov II o výměře
25 m2 za účelem venkovní předzahrádky společnosti R
BURGER s.r.o., a to na dobu neurčitou s 3M výpovědní
lhůtou bez uvedení důvodu za nájemné ve výši 1.000 ročně + DPH (použita položka č. 7 ceníku nájemného) s tím,
že ve smlouvě bude výslovně ujednáno, že nájemce provedl nepovolené úpravy (nutno podrobně specifikovat ve
smlouvě) na části pozemku, který je předmětem nájmu a
bere na vědomí, že při skončení nájmu bude povinen jej
uvést do původního stavu.
USNESENÍ č. RM/556/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem (pacht) části pozemku p.p.č. 41/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 150 m2 pro za účelem
zahrady panu Janu Janoušovi, a to na dobu neurčitou s
3M výpovědní lhůtou bez uvedení důvodu za nájemné ve
výši 2,-Kč/1 m2/ rok (použita položka č. 1 ceníku nájemného), tj. za minimální sazbu ve výši 500 Kč ročně.
USNESENÍ č. RM/557/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 64/4 v k.ú. Maršov II
o výměře cca 8 m2 společnosti Regata Čechy a.s., IČ
26154200, a to na dobu neurčitou s výpovědní dobou
3M bez udání důvodu + ustanovení o odpovědnosti za
případnou škodu vzniklou v důsledku nedodržení nebo
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porušení stavebně právních předpisů za nájemné ve výši
dle sazebníku pronájmů - položka č. 17 5000,-Kč + DPH
(plocha nad 3 m2).
USNESENÍ č. RM/558/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
záznam z místního šetření ze dne 19.7.2016 ve věci odstranění nepovolené stavby na p.p.č. 154/12 v k.ú. Maršov
II (viz příloha originálu zápisu) a s ohledem na to, že ke
dnešnímu dni (3.8.2016) ze strany manželů Říhových (ačkoliv to bylo přislíbeno) žádný návrh na majetkoprávnímu
vypořádání v lokalitě Maršov II nepřišel, rada se rozhodla,
že se pokusí vyvolat jednání s návrhem na majetkoprávní
vypořádání v intencích návrhu, který je přílohou protokolu
z místního šetření ze dne 19.7.2016 (viz zápis + příloha
protokolu z místního šetření ze dne 19.7.2016).
USNESENÍ č. RM/559/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
požadavek Společenství vlastníků Sluneční stráň 302, Svoboda nad Úpou o úhradu odebrané elektrické energie za
provoz zařízení pro přenos dat (internet) umístěného na
objektu z důvodů, které jsou podrobně popsány v zápise,
zejména však proto, že nájemníci domu Sluneční stráň čp.
302 měli reklamovat pravidelné roční vyúčtování služeb
ve lhůtách, stanovených ve vyúčtování (nikoliv Společenství vlastníků čp. 302 coby nově založený právní subjekt
po prodeji bytových jednotek).

USNESENÍ č. RM/560/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
a) ve věci rekonstrukce Luční ulice a zpracování PD pro
provedení stavby nejprve zahájit stavební řízení a počkat
na výsledek stavebního řízení, ze kterého mohou vyplynout
další požadavky či změny od účastníků řízení, které by bylo
vhodné zapracovat do samotné PD pro provedení stavby.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a o výkonu
autorského dozoru č. SVO/922/2016 ze dne 9.3.2016
na vypracování projektové dokumentace pro provedení
stavby „Rekonstrukce Luční ulice ve Svobodě nad Úpou“ s
tím, že doba plnění díla (předání PD pro provedení stavby)
bude prodloužena do 31.12.2016 s ohledem na přijaté
usnesení v bodě a).
USNESENÍ č. RM/561/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
informace o spotřebě elektrické energie v budově kina (viz
zápis) s tím, že rozhodla o zachování současného stavu,
aby město nepřišlo o rezervovaný příkon, a pověřuje starostu a tajemnici, aby provedli organizační opatření tak,
aby došlo k maximálním úsporám ve spotřebě elektrické
energie v budově bývalého kina.
USNESENÍ č. RM/562/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
ve věci bouracích prací souvisejících s výstavbou nové
hasičárny, a to tak, že město počká na výsledek dotační-
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ho řízení (výsledek se předpokládá v říjnu 2016) a teprve poté budou realizovány bourací práce a vybudování
zpevněných ploch. Samotné realizaci však musí předcházet rozhodnutí stavebního úřadu o demolici + stavební
povolení na zpevněné plochy a následně poptávkové
řízení na výběr zhotovitele.
USNESENÍ č. RM/563/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost většiny vlastníků objektů v Tyršově ulici o regulaci
dopravy v Tyršově ulici (viz příloha originálu zápisu + viz
zápis) a rozhodla, že s ohledem na vznikající klidovou
parkovou zónu, kde jsou či v budoucnu ještě budou v
parku umístěny hrací prvky pro děti, je zde odpočinkové
místo s posezením pro návštěvníky cukrárny město zajistí
umístění dopravní značky se zákazem vjezdu (nebude
platit pro vlastníky nemovitostí v dané lokalitě), pokud
bude vydáno kladné stanovisko od dopravního inženýra
DI Policie ČR a po vydání kladného Rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.
USNESENÍ č. RM/564/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
Výzvu Ministerstva zdravotnictví, Českého inspektorátu
lázní a zřídel ke sdělení stanoviska k návrhu Vyhlášky o
stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů
minerálních vod lázeňského místa Janské Lázně a vymezení konkrétních ochranných opatření s tím, že nemá k návrhu Vyhlášky žádné námitky.
USNESENÍ č. RM/565/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
odpisový plán pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou - Rekonstrukce výtahu v DPS od 1.1.2017 (viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/566/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádosti paní Blanky Imriškové o stanovisko včetně projektové dokumentace na stavbu „Opěrná
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zídka u čp. 139 ve Svobodě nad Úpou, Maršov I“.
USNESENÍ č. RM/567/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením na stavbu „Autoservis a dva služební byty v podkroví,
stavební úpravy stávajícího objektu + nástavba a přístavba“ č.j. SVO/2421/2016 ze dne 26.7.2016 (viz příloha
originálu zápisu) a nemá k němu námitek,
USNESENÍ č. RM/568/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost pana Tomáše Hovarda o přeložení lampy VO z
jeho pozemku p.p.č. 770/10 v k.ú. Svoboda nad Úpou u
čp. 260 na Sluneční stráni z důvodu rekonstrukce plotu s
tím, že lampa VO bude odstraněna v současné době bez
náhrady a při případné rekonstrukci plotu je třeba zajistit
vytyčení kabelu VO a jeho zajištění tak, aby nedošlo k přerušení vedení.
USNESENÍ č. RM/569/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou ruší
a) usnesení č. RM/535/44/2016 písm. a) ze dne
13.7.2016, kterým byla schválen návrh Výzvy k podání
nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na VZ malého
rozsahu na dodávku „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Svoboda nad Úpou“.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje 
b) návrh aktualizované Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na VZ malého rozsahu na dodávku „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH
Svoboda nad Úpou“ včetně kompletní zadávací dokumentace, tj. příloh č.1, 2 a 3 (vše viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/570/45/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
složení nové správní rady sociálního fondu Města Svobody nad Úpou, a to ve složení Marta Vlčková, Alena Dvořáčková a Ing. Ivana Balcarová.
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Elektronická evidence tržeb
Začínáme od 1. prosince!
Koho se evidence týká?
Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby
v hotovosti.

Které tržby se budou evidovat?
Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například
i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou.
Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Kdy se začne evidovat?
1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací a stravovací služby
1. března 2017 (2. fáze) - maloobchod a velkoobchod
1. března 2018 (3. fáze) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi,
(např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)
1. června 2018 (4. fáze) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?
Přehledné informace o evidenci tržeb naleznete na www.etrzby.cz.
Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím webového formuláře
nebo infolinky +420 225 092 392.

www.etrzby.cz

Střípky z dějin: Kukaččí vejce
Střípky z dějin – Kukaččí vejce
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17Kukaččí vejce

Antonín Tichý

Stejně nepatřičně jako příslovečná podvržená snůška
kukačky do hnízda drobných ptáčků zpěváčků působil netypický dům číslo 66 na náměstí ve Svobodě nad
Úpou. Mezi historickou zástavbou řadových přízemních
renesančních městských domů s jednoduchou dřevěnou
lomenicí předsazenou na sloupech podloubí, nesoucích
v sobě neskrývaný odkaz gotického tvarosloví přenesený
ze sousedního Slezska, společnou především pro hornická města východních Krkonoš - Vrchlabí, Žacléř, Svobodu nad Úpou a částečně i Černý Důl - podobajících se
svým jednoduchým svislým bedněním štítů, zdobených po
přestavbách následkem častých požárů nanejvýš střídáním svislého a šikmého kladení prken doslova jako vejce
vejci, je nezvyklý tvar barokního štítu krajně neobvyklý a
ojedinělý. Žádný jiný není na dochovaných fotografiích ve
Svobodě doložen. V Janských Lázních, po staletí nedílné
části Svobody, se podobným štítem s jednodušším opakováním i na střešním vikýři vyznačoval dnes již neexistující
mlýn číslo 6 na Rudolfově potoce ve stejnojmenném údolí
v sousedství dnešní boudy Plyšanka, který údajně vznikl s
výstavbou osmnácti tak zvaných nadačních domů v letech
1677 – 1683 financovaných tehdejším majitelem vlčické-

ho panství knížetem Johannem Adolfem Schwarzenbergem. Publikovaná kresba signovaná monogramem WM
s datací 1916 je uložena v archivu grafik Muzea Podkrkonoší v Trutnově s označením jako dům Josefa Baudische.
Jediná známá fotografie, potvrzující existenci domu v této
podobě je kvalitní celkový pohled na město od východu
z trutnovského fotoateliéru Anton Carl Pitzek a datováním
do roku 1874, kterou lze vidět v Rakouském státním archivu
ve Vídni. Domovní číslo na kresbě dokonce dlouho odrazovalo od zařazení do Svobody. I na druhý pokus ho většina badatelů četla jako 90 66, než zvítězil názor, že to jen
tak nedbale přepsal autor kresby zkratku Numer pro číslo
popisné. Jméno Baudisch bylo v nejbližším okolí poměrně
rozšířené. Přímo ve Svobodě nad Úpou je jistý Hans Baudisch uváděn již v berní rule z roku 1654. Trutnovský Dr.
Alois Mühlberger ve svém článku v časopisu Ostböhmische Heimat číslo 8 z roku 1930 o Svobodě nad Úpou v
17. století po třicetileté válce, jmenuje na základě urbáře
panství Vlčice k roku 1685, mezi místními řemeslníky hned
osm Baudischů. Také v soupisu svobodských dušiček, pořízeným farním úřadem ve Vlčicích v roce 1843, kdy bylo
v městečku celkem 129 domů je celá řada Baudischů. Z

V textu jsou pro snadnější orientaci použita původní popisná čísla domů před posledním přečíslováním historického
centra města Svoboda nad Úpou v roce 1999

nich pocházel i dlouholetý předseda samosprávy řezník
Ignaz Baudisch z čísla 42 nebo první poštmistr a zahradník Ambros Baudisch z čísla 2. A samozřejmě i v době
sčítání majitel domu číslo 66 soukeník Ignaz Baudisch, se
kterým bydleli v té době synové Vinzens a Franz. Podle
sčítacích operátů ani v roce 1900 ani 1910 však žádný Josef. V té době už byl majitelem domu pekařský mistr Karel
Maisner. Zcela přestavěn do současné podoby byl dům
novým majitelem holičem Josefem Jägrem jako jeden z posledních v této souvislé řadě „radniční“ strany náměstí až
v roce 1927. To už ale s největší pravděpodobností výrazné barokní prvky z jeho průčelí dávno zmizely. Nejdéle
odolávalo modernizaci sousední hospodářské stavení číslo 65, přebudované zhruba před čtyřiceti lety. Z obrázku
je patrná i poměrná šířková rozložitost štítu podepřeného
čtyřmi tesařsky opracovanými sloupy. Většina historických
dřevěných domů kolem náměstí a v páteřní hlavní ulici (dnes ul. 5. května) měla obvykle jen tři nosné sloupy
podsíní. Bednění lomenice v okenní části podkroví je ze
svisle kladených širokých prken se zalištovanými spárami.
Vzniklé postranní trojúhelníky jsou bedněny diagonálně
kolmo na krov. Spodní hrana štítu je ukončena vyřezáva-

nou obloučkovou lištou. Vrchní ozdobné předsazení štítu
je bedněno klasovitě na střední lištu, kde je také jedno
půdní okénko. Nad záklopovým prknem je pobití opět
svislé se segmentovým zakončením. Nápadné „oslí uši“
po stranách imitují charakteristické voluty zděných barokních štítů. Za pozornost stojí i větrací vikýřky v šindelové
krytině střechy. Přestože ze schematické kresby nelze vyčíst, co se skrývá za jednoduchými rámovými dveřmi s
plnou výplní, osazenými v masivní kamenné zárubni, je
zřejmé, že život rodiny se odehrával v zadním obytném
traktu s vchodem do zahrady. Okna v přízemí patří nejspíš řemeslnické dílně nebo obchůdku, jak bývalo v kraji
dobrým zvykem. Také vedlejší dům číslo 67 vpravo je
proti fotografii z roku 1874 mnohem větší, čili byl přestavěn ještě jednou ze dřeva, než dostal současnou zděnou podobu se změněnou orientací střešního hřebene a
zániku podloubí jako u všech sousedních domů. Pečlivé
dláždění chodníku i uliček mezi domy je jen autorská licence malíře a sen mnoha svobodských generací, který
se vyplnil teprve v 21. století. Na časy, kdy mohli naši
předkové korzovat centrem města „suchou nohou“ však
můžeme jen s nostalgií vzpomínat.

Tatáž situace o rovných sto let později. Západní horní roh náměstí Svornosti v červnu 2016. Zleva původní domovní
čísla 64, 65, 66, 67 za ten čas narostla lidskou hloupostí o celou čtyřstovku. (Foto autor)
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GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Odbor komunikace
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: 257 044 025

TISKOVÁ ZPRÁVA
Finanční správa varuje před podvodnými SMS zprávami, které mají za
cíl vylákat z lidí peníze
Finanční správa varuje občany před podvodnou SMS zprávou, kterou se někdo snaží
vylákat z občanů peníze, přičemž zneužívá jména finančního úřadu. SMS zpráva vypadá
jako upozornění finančního úřadu na daňový nedoplatek. Dlužník je vyzýván, aby částku
uhradil na uvedený bankovní účet, který však v žádném případě není účtem finančního
úřadu. Na neznámého pachatele bylo podáno trestní oznámení.
Znění podvodné SMS je následující:
„Dobrý den pane (uvedeno jméno konkrétní osoby) kontaktuji vás ohledně pohledávky, kterou
u nás máte na finančním úřadě. Jedná se o částku (uvedena konkrétní částka) Kč. Neprodleně
uhraďte na účet 19-2475370207/0100. Jako variabilní symbol zadejte vaše rodné číslo, ať vám
nenarůstají penále. Za oddělení pohledávek vyřizuje Mgr. (uvedeno jméno konkrétní osoby,
nejedná se o jméno žádného správce daně). Děkuji a přeji hezký den.“
V případě, že by vám byla doručena takováto zpráva, zkontrolujte si prosím na stránkách
Finanční správy číslo účtu finančního úřadu, kam peníze posíláte, případně se obraťte na
svého správce daně.
Odkaz na: Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní od 1. 1. 2016
Tiskovou zprávu naleznete též na: www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/promedia/tiskove-zpravy/2016/FS-varuje-pred-podvodnymi-SMS-7487

V Praze dne 23. srpna 2016
Ing. Petra Petlachová
Ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí
Generální finanční ředitelství
Telefon: 602 674 903
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divadlo - premiéra

Rudolfovy slavnosti
ve Svobodě nad Úpou 17. září 2016
Program – hlavní pódium
10:00 hod.
10:30 hod.
11:00 hod.
11:30 hod.
12:00 hod.
13:00 hod.
14:00 hod.
15:10 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
17:50 hod.
19:00 hod.
20:30 hod.
21:30 hod.
22:20 hod.
0:30 hod.

XIII. ročník

Peregrin – dobová hudba
Magic fire – žonglérské vystoupení
Magic fire – kejklíř Lukáš
Streitax – šermíři
Vystoupení ZŠ Svoboda nad Úpou
Příjezd Rudolfa II. (historický průvod)
Dudácká muzika Bedrník z Jižních Čech
Milan Pitkin
Dudácká muzika Bedrník z Jižních Čech
Zpěvačka Marcela Holanová
Zbyněk Drda – vítěz třetí řady Superstar
Skupina Elán Revival
Kapela Koneckonců
Ohnivé vystoupení – SHŠ Streitax – Havran, Žongléři Magic fire
Kapela Koneckonců
Ukončení programu

Program v centru města na náměstí

10:00 hod. po celý den – dobová tržnice s řemesly, výstava motorek, aut – veteránů
13:00 – 14:00 hod. Magic fire – žonglérské pouliční divadlo
14:00 – 15:00 hod. Magic fire – kejklíř Lukáš
16:00 – 17:30 hod. Magic fire – žonglérské pouliční divadlo

Program ve středověkém ležení pod parkovištěm
10:30 hod. po celý den – střelba z kuší, luků, vrhací zbraně, jízda na
koních – všem zdarma

Program na parkovišti

14:00 hod. Kopeckého loutkové varieté
14:45 hod. Magic fire – žonglérská dílna
15:15 hod. Peregrin – dobová hudba
15:45 hod. Magic fire – kejklíř Lukáš
16:15 hod. Spolek Rozárka z Jiříkova
– sokolnická společnost, ukázky a výklad
17:15 hod. Peregrin – dobová hudba
17:45 hod. Streitax – šermířská pohádka Matylda
18:15 hod. Robin Herák a taneční show s Lucií Sýkorovou
a TS Atitude Dvůr Králové nad Labem
18:35 hod. Magic fire – kejklíř Lukáš

