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Vážení spoluobčané,
v prázdninovém úvodníku bych vás rád podrobněji informoval o investiční akci, která tentokrát není investiční akcí
města, ale Královéhradeckého kraje. Protože ale zásadně
postihne prázdninové dění nejen v centru našeho města,
podrobně se tu o ní rozepíšu.
Jedná se o rekonstrukci krajské silnice III/2961, tedy té
spodní komunikace ze Svobody do Janských Lázní. Po letech urgencí a stížností na katastrofální stav této silnice se
nám konečně podařilo prosadit opravu jejího spodního úseku, tedy části od začátku katastru až po zatáčku u budovy bývalé České spořitelny. Ve čtvrtek 29. června došlo k
předání staveniště a práce zde budou dle vyjádření orgánů
SÚS KHK zahájeny hned počátkem července a měly by být
ukončeny v termínu do 15. září, tedy tak, aby nic nebránilo
konání letošních Rudolfových slavností na náměstí Svornosti.
V krátkosti zde popíšu dopravně inženýrská opatření, která
se v době stavby dotknou především obyvatel bydlících v
Lázeňské ulici.
1. Pravidelná doprava osob bude vedena objízdnou
trasou ze Svobody nad Úpou po silnici II/297 a ulicí
Černohorská ke stanici lanové dráhy a dále na zastávku
Jánské Lázně – Kolonáda. Zastávka Svoboda nad Úpou
– náměstí bude přemístěna na komunikace II/296 do
místa zastávky Skibusu.
2. Provoz dopravní obsluhy bude na ulici Lázeňská ve
Svobodě nad Úpou omezen na minimum a tato doprava
pro rezidenty bude vedena podle fází stavby v různé
intenzitě trasou po silnici II/297 do Janských Lázní a po
ulici Černohorská okolo Kolonády na ulici Lázeňská a
dále přes les do Svobody nad Úpou. Bude se v tomto pří-

padě jednat o omezené množství vozidel, která budou
muset dodržovat všechna omezení plynoucí z dopravního značení pro průjezd centrem města Jánské Lázně.
3. Ulice Lázeňská ve Svobodě nad Úpou bude zcela uzavřena. Provoz bude umožněn pouze pro vozidla stavby
a vozidla s povolením stavby. Stavební práce v ulici Lázeňská budou probíhat po úsecích. V pracovní době
bude průjezd dopravní obsluhy omezen a bude možný
pouze po dohodě s pracovníky stavby. Mimo pracovní
dobu bude stavba zabezpečena tak, aby byl umožněn
provizorní přístup k nemovitostem pro jejich obyvatele a
aby byl možný případný zásah vozidel IZS.
Tato opatření, ač jsou nepříjemná a omezující, jsou ale
také nezbytně nutná k zabezpečení provozu a bezpečnosti účastníků stavby. Po konzultacích s vedením dodavatelské firmy SOVIS CZ a.s. nám bylo přislíbeno, že v
rámci možností bude i v průběhu stavby umožňováno rezidentům této lokality dojíždět osobními vozidly ke svým nemovitostem. Přesto bych na ně zde apeloval, aby měli po
následující dva měsíce dostatek pochopení a trpělivosti,
odměnou jim bude nová komunikace a příjemné dojíždění
domů do budoucna. Při zmíněné rekonstrukci dozná komunikace procházející náměstím Svornosti výrazných změn,
které by měly vést k bezpečnějšímu provozu dopravy. Pro
představu přikládám vizualizaci budoucí podoby náměstí.
Přeji vám všem, především ale dětem krásné prožití letních
prázdnin.
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci červenci oslaví svá životní jubilea dámy Jiřina
Kricnarová, Marie Smetanová, Evelina Hrdá, Libuše Jobová, Jarmila Davidová a pánové Oldřich Boček a Emil
Štěpánský. 
Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.

Odstávka dodávek
tepla a teplé vody
Společnost ČET Teplárenská, a.s. oznamuje všem svým
zákazníkům, že od pátku dne 7.7.2015 (od 22,00 hodin) do pátku dne 14.7.2017 (do 22,00 hodin) připravuje pravidelnou odstávku centrálního zásobování
teplem a teplou vodou.

Přerušení provozu
knihovny v polovině června
Dovolená v ordinaci
MUDr. Jarmily Oravcové
Ordinace praktické lékařky MUDr. Jarmily Oravcové
bude od 28. 6. 2017 do 22. 7. 2017 uzavřena z důvodu dovolené.
Zástup zajišťuje v době od 3. 7. 2016 do 14. 7. 2016
MUDr. Zdeněk Vrtala, v ordinaci Horní Maršov, mobil 603 484 020. V ostatních dnech MUDr. Dagmar
Divišová, v ordinaci Mladé Buky, tel. 499 873 114, mobil 603 734 842.
Akutní případy pak pohotovost - LSPP nemocnice Trutnov
po 17. hodině (víkendy a svátky: 499 866 117 nebo 499
866 222) nebo RZP - linka 155.

Ve středu ráno 14.6.2017 čekalo na paní knihovnici po
otevření knihovny nemilé překvapení v podobě malé
potopy v knihovně. V prostoru knihovny v postranním
koutku došlo nad střešním podhledem k prasknutí plastového vodovodního potrubí během noci a zkáza byla
během pár hodin na světě. Zaměstnanci celé radnice
včetně hochů z technické čety ihned pomáhali naši paní
knihovnici vytírat a vynášet kbelíky s vodou a postupně zachraňovat namočené knihy. Týden jsme čekali na
likvidátora z pojišťovny, než přijede osobně shlédnout
škodu. Paní knihovnice bude muset odepsat asi 400
knih v celkové hodnotě kolem 65.000 Kč, které se už
zachránit nepodařilo. Několik fotografií z oné středy
nabízíme i našim čtenářům. Nicméně knihovnu se podařilo opět zprovoznit, a to od pondělí 26.6.2017 opět
začala bez omezení sloužit našim čtenářům.
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Městská knihovna bude v době letních prázdnin uzavřena dva týdny v červenci od 7.7. do 21.7. a jeden týden v
srpnu od 21.8. do 25.8., a to z důvodu čerpání dovolené paní knihovnice. Paní knihovnice přeje všem čtenářům
krásné prázdniny a my přejeme paní knihovnici tradičně
hezkou dovolenou.

notně osázené letničkami a rozmístěné různě po obci.
S jejich údržbou v podobě pletí a pravidelné zálivky nám
ochotně pomáhají někteří naši spoluobčané či děti a my
jim moc a moc touto cestou DĚKUJEME. Pokud by byl i
další zájem a kdokoliv z občanů by nám chtěl pomoci
příští rok, tak sbíráme nápady na další umístění květníků
na veřejných plochách, které bychom objednali na příští
Dotační programy
rok a rozšířili tak květinovou výzdobu města.
Návrhy prosím zasílejte tajemnici MěÚ na email: iva.balNa elektronické úřední desce jsou k dispozici schválené carova@musvoboda.cz nebo zavolejte na telefon 731
dotační programy pro poskytování finančních příspěvků 479 260 či se zastavte na radnici. Budeme moc rádi.
v roce 2017. Dotační programy jsou schváleny do čtyř
oblastí s následujícími alokacemi:
1) Dotační program na sportovní aktivity dětí a mládeže
do 18-ti let - částka k rozdělení 100.000 Kč
2) Dotační program na sportovní aktivity dospělých - částka k rozdělení 20.000 Kč
3) Dotační program na kulturní aktivity - částka k rozdělení 30.000 Kč
4) Dotační program na sociální aktivity - částka k rozdělení 15.000 Kč
Parčík naproti poště – o tyto květníky se starají děti ze
Příjem žádostí je od pátku 5. 6. 2017 do pondělí svobodské mateřské školky společně s učitelkami
7. 8. 2017 do 17,00 hodin.
 Žadatel, resp. subjekt si může vybrat jeden z dotačních programů a podat příslušnou žádost.
 Každý žadatel, resp. subjekt může v rámci každého
dotačního programu podat pouze jednu žádost.
 V každém dotačním programu je uvedena maximál- Park v Tyršově ulici – o tyto květníky se stará paní Alena
ní možná výše dotace v jednotlivém případě a žadatel Uxová z cukrárny
nesmí požádat o částku vyšší, než je uvedeno v každém z dotačních programů v článku III. odstavci 2 !!!!
 Případné další informace podá tajemnice MěÚ (tel.
731 479 260) nebo starosta (tel. 734 609 762).

Uzavření radnice

Poděkování

Vzhledem k tomu, že ve středu 5.7.2017 a ve čtvrtek
6.7.2017 jsou státní svátky, tak Městský úřad bude v
pátek 7.7.2017 uzavřen z důvodu čerpání dovolených
všech zaměstnanců radnice. Nicméně úřední hodiny budou na radnici v pondělí 3.7.2017 normálně do 17,00
hodin a v úterý 4.7.2017 budou prodlouženy také do
17,00 hodin.

V květnu se slavil svátek matek. A obyvatelkám Domu s
pečovatelskou službou k tomuto svátku přišli popřát a předat malé dárky, na setkání ve společenských místnostech
či individuálně při návštěvě v bytech, naši mladí skauti.
Obdarovanými to bylo kvitováno s povděkem. Byl jsem
požádán o vyjádření poděkování skautům za jejich aktivitu, ale propásl jsem červnové vydání Svobodského fóra.
Tak až nyní poděkováni touto formou předávám.
Ing. Jaroslav Chmelař
(ředitel v.v.)

Nabídka pronájmu - inzerce
Nabízím pronájem bytu 2 + 1 v rodinném domě se zahradou, bazénem, krbem a parkovištěm od 1.8.2017 –
tel. 731 103 176
adresa: Sluneční stráň 233, Svoboda nad Úpou

Posezení u školní jídelny – o tento květináč a ještě o velký kulatý vedle autobusové zastávky na Trutnov se stará
rodina Holubových a paní Holanová

Nové květníky po Svobodě
Doufáme, že občanům našeho města neunikla novinka
v podobě nově zakoupených květináčů, které jsou jed-

Vchod do radnice – o tyto se starají zaměstnanci radnice
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 na křižovatce ve Staré aleji za sokolovnou, o který
se stará rodina Kyselových
 v ulici Spojovací, o který se stará rodina Kahounových,
 před Rýchorkou, o která se stará pan Jan Janouš
z AQUA baru
 v Maršově II před autobusovou zastávkou směrem
na Pec, o který se stará paní Ivana Balcarová

Před mostem na Nový svět u povodňového pomníku
– o tento květník se stará paní Míša Špetlová
Před AQUA barem v Rýchorce

Na křižovatce ve Staré aleji Pod domem rodiny Popelkových
u Kyselových
Při vjezdu do Staré aleje 2 – o tento květník a další dva
podél spojovacího chodníku naproti velkému JIPu se stará paní Miloslava Popelková

Všem ještě jednou moc děkujeme za pomoc při zalévání květinové výzdoby ve městě.

I tento květináč byl krásně barevně osázen ve stejném
Úspěchy břišních tanečnic
duchu jako všechny ostatní po obci, ale nevydržel více
jak týden a nějaký nenechavec za bílého dne jej zplenil
a většinu letniček vytrhal. Tentokrát měl kliku, že jej ni- Sultánky - MČR – GRAND FINÁLE, Praha – 28.5.2017
kdo neviděl, ale příště ji možná mít nebude. Je to škoda,
snažíme se udělat veřejné plochy hezčí a naše město
alespoň trochu vyzdobit pro všechny a tak prosíme občany, aby otevřeli oči a výzdobu si chránili a pomohli
nám ji udržet co možná nejdéle. Děkujeme.

Prostor kolem „meteostanice“ u školky – tento prostor byl
na podzim osázen vybraným lučním kvítím a okrasnými
travinami a letos na jaře už jsou první rostlinky na světě.
Další osázené květináče jsou:
 na autobusovém nádraží – o ty se stará květinářství
paní Liany Bridczikové

V neděli 28.5.17 opět po roce jsme se zúčastnili soutěže
CZEH DANCE MASTERS v Praze.
Brzy ráno již některé tanečnice (3.30) vyrazily směr Praha. Soutěž začínala přibližně v 8 hodin. Z autobusu jsme
se přesunuli do haly, která nahrazovala šatny – ráno
tam byla zima, ale přes den zde bylo hůř než ve skleníku. Ve 12 hodin dorazily i ostatní tanečnice z našeho
týmu, ale to už jsme my, co tančíme sóla a dua, měly svá
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vystoupení už dávno za sebou. Soutěž probíhala velmi
dobře a organizovaně, žádné zpoždění a vše bylo tak,
jak mělo být. V pozdních večerních hodinách (22.hod.)
jsme odjížděly směr domov, plny zážitků a dojmů. Soutěž byla konkurenčně náročná, ale i přesto jsme dovezli
pár medailí. Hlavní je zúčastnit se a jak říkal moderátor
soutěže „sláva vítězům, čest poraženým“.
Dovezli jsme 1x zlato a 2x bronz!
Belly Tery, Louny (3.6.2017)
Dne 3.6.17 v sobotu jsme se
již potřetí rozjeli na soutěž
Belly tery v Lounech. Ráno
odjezd v 5.30 opět naším
autobusem do Loun. Po příjezdu do Loun některé z nás
šly na taneční seminář. Přes
den, pokud jsme netančili,
sledovali jsme ostatní soutěžící a jejich vystoupení,
nebo odpočívali - bylo velké vedro, ale to bylo v Lounech
pokaždé i v minulých letech. Na rozdíl od Prahy, zde byly
docela zmatky, ale nás to nevyvedlo z míry a do svých
vystoupeních jsme dali vše, co nás naše trenérka naučila.
Večer, asi v 19.30, jsme vyjeli domů a za snahu na této
soutěži přivezli 13 medailí !!! 5x zlato, 1x stříbro a zbytek
bronz. Do Svobody jsme dorazily cca v 23.hodin, sice
unavené, ale šťastné z našich úspěchů.
Za skupiny Marie Krejčová
Taneční rozlučka Sultánek 2017!
V pátek 9.6. jsme se vydali do Svobody nad Úpou hrát
bowling. Hrála úplně ta nejmenší, střední a největší děvčata a i rodiče. Krásně jsme si všichni zahráli, nejmenší
dětičky odešly kolem 20. hodiny domů a postupně tam
zůstávala ta největší děvčata s některými rodiči. Všichni jsme si popovídali a rozešli se jako vždy v dobrém.
V sobotu 10.6. jsme měli naplánované focení do městské knihy, které doufejme dopadlo skvěle, samozřejmě
jsme se nechali vyfotit víckrát, nějaké ty fotečky na památku (fotograf p. Křivka). Kolem 16. hodiny jsme měli
pořádnou rozlučku na hřišti, kde byly děti a i někteří
rodiče. Opékali jsme špekáčky, jedli dort, zahrála nám
country skupina „Pajdáci“ a plno dalších věcí jsme dělali. Poseděli jsme docela dlouho, nejmenší děvčata opět
odcházela postupně domů, ale ty větší holky se skvěle
bavily dál. Není nic krásnějšího, než trávit čas s lidmi, se
kterými máte ty nejkrásnější a nezapomenutelné zážitky. Všichni jsme si to moc užili a snad ještě někdy příště.
Za letošní taneční rok bychom chtěli poděkovat za finanční podporu ZS a MŠ Svoboda nad Úpou – panu
řediteli Mgr. Hainišovi, dále také rodičům - rodině Jan-
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ských, paní Michlové, paní Martincové, paní Celbové,
panu Antonovi, panu Kalynovi, panu Yakymovi a všem
kdo nás podpořili a pomáhalo (možná jsme na někoho
zapomněli a tak se předem omlouváme). Také děkujeme bowlingu panu Hedvičákovi a restauraci Tatranka
panu Ouředníkovi.
Letošní rok byl náročný, ale nedali jsme se a dovezli
jsme ze soutěží docela dost úspěchů.
Přejeme všem krásné a slunné prázdniny.
Za skupinu Kateřina Bartoňová

Návrh železničního
jízdního řádu pro 2017/2018
Královéhradecký kraj zveřejnil na svých internetových
stránkách www.kr-kralovehradecky.cz v sekci Doprava/
Dopravní obslužnost/Jízdní řády návrh železničního
jízdního řádu pro období od 10.12.2017 - 8.12.2018.
Dle sdělení kraje nedochází v Královéhradeckém kraji
k významnějším změnám. Připomínky k tomuto návrhu
jízdního řádu je možné zasílat na adresu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nejpozději do 17. 7. 2017,
aby k nim mohlo být přihlédnuto při tvorbě konečného
návrhu jízdního řádu.

Krkonošská K70MTB

Pod tímto názvem 2.9.2017 odstartuje již 9.ročník legendárního cyklistického závodu. Přijďte podpořit závodníky už na start (10.00 na kolonádu v Janských
Lázních), jejich trať následně povede po východní části
Krkonoš a opět se budou vracet do cíle na kolonádě.
Po dobu závodu se na kolonádě můžete těšit na doprovodný program a taky na dětský závod.
Tak pozvěte své známé, přes prázdninový čas pořádně
natrénujte a v září se na všechny těšíme.
Za pořadatele - SK Janské Lázně

Ocenění pro naše město
Naše město získalo první místo v soutěži „Čistá obec“
za rok 2016 v Královéhradeckém kraji a s ním spojenou
finanční odměnu ve výši 100.000,-Kč. Po loňském druhém místu se nám v tomto ročníku podařilo zvítězit, a to
v kategorii nad 2000 obyvatel. Soutěž pořádá Královéhradecký kraj a společnost EKO-KOM a.s., a hodnotí
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se více kritérií (počet vytříděného odpadu na jednoho
obyvatele, počet kontejnerů, výtěžnost třídění atd.).
Za zmínku dále stojí, že krkonošské obce obsadily vůbec první místa. Například v kategorii do 300 obyvatel
zvítězila Malá Úpa, a v kategorii 301-2000 obyvatel
zvítězila Pec pod Sněžkou.
Toto ocenění by naše město samozřejmě nemohlo získat
bez aktivního přístupu většiny našich obyvatel k problematice třídění odpadů, za což jim patří velký dík a uznání, a budeme doufat, že příští rok opět zvítězíme. Finanční odměna bude použita na další zlepšování prostředí
našeho města a provozu našeho odpadového systému.
Petr Schön
správce odpadového hospodářství
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pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených k výstavbě rodinných domů (jsou k dispozici na webu města v sekci Dokumenty a formuláře ke stažení, tabulka
Městský úřad, podsekce Opatření, webový odkaz zde:
http://www.musvoboda.cz/dokumentykestazeni/category/30-opatreni ).
K ceně určené znaleckým posudkem (minimálně však
400,-Kč / 1 m2) bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 21%.
Záměr Města Svoboda nad Úpou č. 9/2017
na prodej nemovitosti z majetku města schválený
na 66. schůzi Rady města Svobody nad Úpou
dne 17. května 2017
USNESENÍ č. RM/815/66/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) zveřejnění prodeje parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 1201 m2, druh pozemku zahrada
s tím, že parcela bude rozdělena na dvě části o výměře
cca 600 m2 za účelem výstavby dvou rodinných domů.

Podávání podnětů pro změny
Územního plánu města
V září 2016 Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení nového Územního plánu města Svobody nad Úpou (dále
jen „ÚP“). Pracovní tým, který spolupracuje se zpracovatelem na novém ÚP, na první schůzce rozhodl, že do
31.8.2017 bude město přijímat podněty k pořízení nového ÚP. Na webu města pod sekcí Městský úřad – Územní
plán je k dispozici formulář tiskopisu pro podání podnětu.
Bude zde také zveřejňovat aktuální informace kolem poVýlet se seniory na Sněžku
řízení nového Územního plánu – odkaz na webové stránky http://www.musvoboda.cz/uzemniplan. Pokud budete potřebovat další informace či pomoc, zastavte se na V úterý 30.5.2017 uspořádalo město výlet na Sněžku
radnici u tajemnice MěÚ v kanceláři ve 2. patře – email: pro svobodské seniory. Výletu se zúčastnilo okolo 60
iva.balcarova@musvoboda.cz , telefon 499 871 197, seniorů, pro které byly připraveny autobusy a odvezly
mobil 731 479 260.
je až ke spodní stanici lanové dráhy na Sněžku. Ten den
bylo dole „v nížinách“ úmorné vedro, ale na vrcholu
Záměr města č. 9/2017
Sněžky panovaly příjemné teploty a docela tam i foukalo. Dokonce jedna dáma z řad našich milých seniorů se
Níže je uveden Záměr města č. 9/2017 - zveřejnění přiznala, že je ve svém věku na vrcholu Sněžky poprvé
prodeje parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
v životě !!! Myslím, že se paní Gaislová nebude zlobit,
o výměře 1201 m2, druh pozemku zahrada s tím, že
parcela bude rozdělena na dvě části o výměře cca 600 když prozradíme její jméno. Na Sněžce měli všichni inm2 za účelem výstavby dvou rodinných domů. Jedná se dividuální program, kochali se ten den nádhernými pao parcelu naproti bývalé Dehtochemě mezi domy čp. noramaty, protože viditelnost do krajiny byla výborná.
404 a čp. 420 v Úpské ulici. Případný prodej bude Ti zdatní se vydali Obřím dolem do Pece pod Sněžkou
podléhat Opatření orgánů města č. 3/2014 - Pravidla nebo přes Jelení boudu na Pomezní boudy pěšky. Ostat-
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zprávy z města a z radnice

ní pak sjeli lanovkou dolů do Pece a autobus všechny
v pořádku odvezl zase domů. Doufáme, že se výlet našim seniorům líbil a už nyní pro ně připravujeme další
výlet, a to na konci léta či na podzim - na Černou Horu
a do Ratibořic.

ÚSPĚCHY MLADÝCH HASIČŮ
Letošní příprava nevyšla vniveč, všichni předvedli své
maximum, a tak to letos i párkrát cinklo.
Na konci května na okresním kole dorostu jsme se letos
poprvé zúčastnili, ne jako družstvo, ale jako jednotlivci,
a výsledky byly skvělé. V kategorii dorostenci mladší si
Tomáš Hroch 1. místem vybojoval postup do krajského
kola. V kategorii dorostenci střední získal Honza Chebli
ocenění za odvahu a statečnost, kterou předvedl při závodě požárnické všestrannosti. V kategorii dorostenky
starší skončila Petra Höhneová na druhém místě. V kategorii dorostenky střední, kde byla největší konkurence,
se našim holkám dařilo hlavně při závodě požárnické
všestrannosti, který Petra Horváthová s přehledem vyhrála a celkově skončila na 3. místě. Ve stejné disciplíně
vybojovala Alla Kalyn 3.místo a celkově skončila bramborová.
První červnový víkend patřil okresnímu kolu mladších
dětí, kterého jsme se díky dětem z Maršova zúčastnili,
a především si odvezli cenné zkušenosti a celkové 9.
místo.
Letos se nám podařilo spolu s dorostenkami vytvořit i
tým žen, který se 10. června zúčastnil ve zmenšeném
počtu okresního kola v požárním sportu. Zde jsme se
neočekávaným výkonem při požárním útoku posunuly
na celkové 2. místo.
Týden na to nás Tomáš Hroch reprezentoval na krajském kole dorostu v Hradci Králové, kde svým výkonem
obsadil 5. místo.
Byla to náročná sezóna, která ale zdaleka nekončí, další i když menší závody nás čekají i o prázdninách. Všem
děkujeme za skvělou reprezentaci, věříme že nadšení
pro tento sport vám vydrží a přejeme hezké prázdniny.

Kulturní tým
DEN DĚTÍ
V pátek 2. června jsme pořádali na Muchomůrce DEN
DĚTÍ. Téma pro letošní rok- INDIÁNI A HLEDÁNÍ VELKÉHO NÁČELNÍKA MUCHOMŮRKY. O celé akci se zde
rozepisovat nebudu, kdo dorazil tak si užil a kdo nepřišel,
myslím, že prohloupil :o).
Doufáme, že všem zúčastněným se den dětí líbil a už se
těší na příští rok. My se totiž těšíme. A téma? No to se
uvidí?
Ale za co stojí se rozepsat, je pomoc sponzorů a dobrovolníků.
Velký dík patří firmě KVK PARABIT, která nám darovala bublifuky, chlebíčky s čokoládou a omalovánky. Panu
ŠUBRTOVI z Trutnova za jablíčka, která dětem a nejen
dětem moc chutnala. 
BARU AKVÁRKO za lízátka.
Velice děkujeme také SKAUTŮM za zapůjčení týpí a pomoc na stanovištích.
A dále všem, kteří pomáhali DĚTSKÝ DEN uskutečnit:
Bohoušovi Krčmářovi za ztvárnění náčelníka Muchomůrky a krátké navrácení se do kulturního týmu :o)
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Žákům základní školy, bez kterých bychom se už ani
neobešli a jsou velkou součástí kulturního týmu, Policii
ČR, která připravila mimo střílení ze vzduchovky i vystoupení psovoda, myslivcům, lyžařům, hasičům, fotbalistům, baseballistům a panu Ondráčkovi. 
Svátě Juhászové a oddílu TJ KRAKONOŠ. Oldovi Kyselovi, bez kterého by naše akce nebyla ta pravá. Tomáši Zelenkovi, za bezplatný vstup do farmaparku Muchomůrka. Technické četě města, všem fotografům,
kteří nám pomohli zdokumentovat celý den. Monice a
Mírovi Škvrnovým, za každoroční zpříjemnění dne dětí,
jejich výborným trdelníkem. Rodině Ruseovým za pomoc na stanovištích.
A velké, ale opravdu velké poděkování patří VILDOVI
KAŇKOVI, který se stal omylem nedílnou součástí kulturního týmu. Velice často nám pomáhá s přípravami na všechny kulturní akce i ve chvílích svého volna. DĚKUJEME
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A pokud jsem na někoho zapomněla, velice se
omlouvám, bylo vás tento rok opravdu hodně. Tak
ještě jednou moc díky
Fotografie z akce najdete zde: http://bazin-ga.rajce.
idnes.cz/DD_Svoboda_-_2.6.2017/
http://ondrdedek.rajce.idnes.cz/2017__06_Detsky_
den_na_Farme_Muchomurka_ve_Svobode_1/
a ve výloze městského úřadu
Pro malou účast na akci loučení s létem (ani se nedivím,
kdo by se chtěl loučit s létem :o), jsme se rozhodli akci
zrušit a tak se opět uvidíme na oblíbené DRAKIÁDĚ, která bude trochu v jiném kabátku, než jste zvyklí. Těšte se.
KRÁSNÉ SLUNEČNÉ LÉTO, DĚTEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY, DOSPĚLÝM DOVOLENÉ A HLAVNĚ ÚSMĚV
NA TVÁŘI A DOBROU NÁLADU
VÁM PŘEJE SVOBODSKÝ KULTURNÍ TÝM.

PROFITUJTE Z TOHO,
CO PRÁVĚ NEVYUŽÍVÁTE.
Pronajímejte svůj dům, chalupu či apartmán. Připojte se k 16 000 majitelů
rekreačních objektů, kteří vložili důvěru v Interhome.

ü Více než 50leté zkušenosti
v rekreačním pronájmu

ü Zajistíme vše od prezentace ü Optimální obsazenost díky
po komunikaci s hosty

Interhome s.r.o. | Tel. +420 222 323 322
myhome@interhome.cz | myhome.interhome.cz

celosvětové rezervační síti

Výpis usnesení rm
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Výpis usnesení z 67. schůze Rady města
Svoboda nad Úpou konané dne 05.06.2017
USNESENÍ č. RM/817/67/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
výběr zhotovitele v rámci VZMR na služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce objektu
čp. 473 (bývalé kino) na sociální bydlení a víceúčelový
sál, st.p.č. 109 v k.ú. Svoboda nad Úpou“, a to společnost
SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, IČ 183 81
481, který nabídl cenu ve výši 1.480.000 Kč bez DPH (s
DPH 1.790.800 Kč) a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/818/67/2017
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Mgr. Hynka, aby projednal rozsah pro bezúplatný převod
pozemku p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I (pod spojovacím
chodníkem pod Waliskem) s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/819/67/2017
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádosti společnosti RYDVAL-ELEKTRO,
s.r.o. o vyjádření ke stavbě s názvem „Svoboda nad Úpou
p.č. 346/1 pro město Svoboda nad Úpou“. Jedná se o
připojení elektroměrového rozvaděče na p.p.č. 346/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou na základě žádosti města, kdy
přípojné místo bude v trafostanici č. TU-1082, která musí
být upravena dle popisu v žádosti (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že povrch dosypaného materiálu bude překryt ornicí, oset a upraven tak, aby jej bylo možno udržovat sekačkou.
USNESENÍ č. RM/820/67/2017
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost společnosti IKN služby s.r.o. (provozovatel Lékárny
U Černého orla) o umístění směrových poutačů o rozměrech 70 x 100 cm na vybrané 4 sloupy veřejného osvětlení dle příloh v žádosti a umístění směrovky ve stejném
designu s označením „LÉKÁRNA“ na rozcestník v prostoru
„meteostanice“ na křižovatce ulic 5. května a Kostelní s
tím, že rada souhlasí s umístěním směrovky na rozcestník v
prostoru „meteostanice“ (na náklady žadatele) a směrového poutače o rozměrech 70 x 100 cm pouze v Lázeňské
ulici (u ostatních návrhů na sloupy VO nesouhlasí s umístěním s ohledem na rozhledové vlastnosti či blízký park
v Tyršově ulici), a dále požaduje předložení vizualizace
reklamních poutačů o rozměrech 70 x 100 cm.
USNESENÍ č. RM/821/67/2017
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
a) projednávání žádosti zástupce investora rodiny Hamplových (pan Jaroslav Kovář - poradenská a konzultační
činnost, Horní Maršov) v bodech 1) o zřízení VB práva
chůze a jízdy přes p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II a 3) žádost o
souhlas s PD na terénní úpravy, zpevněné plochy, opěrné
plochy a kolny na dřevo (přílohou žádosti byla kompletní

PD), a to až po jednání zastupitelstva dne 7.6.2017, v rámci kterého je navržena k prodeji část parcely p.p.č. 411 v
k.ú. Maršov II.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) žádost zástupce investora rodiny Hamplových (pan
Jaroslav Kovář - poradenská a konzultační činnost, Horní
Maršov) v bodě 2) žádost o uzavření smlouvy o výjimce
vzhledem k přesahu požárně nebezpečného prostoru kolny na p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II s tím, že rada souhlasí s
požárně nebezpečným prostorem, který zasahuje do parcely p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II a který bude řešen formou
Smlouvy o věcném břemeni, ve které nebude omezeno
právo obce na umístění inženýrské sítě pod povrchem.
USNESENÍ č. RM/822/67/2017
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti pana Petra Moravce o projednání a
vyjádření v tom smyslu, že bude město připraveno využít
jeho služeb, spočívajících ve svozu nepotřebných funkčních výrobků od občanů v rámci dotačního titulu na vozidlo ze SFŽP ČR s tím, že pan Moravec bude pozván na
příští jednání rady, aby svůj záměr podrobněji představil.
USNESENÍ č. RM/823/67/2017
Rada města Svobody nad Úpou projednala
ústní žádost paní Věry Andršové (provozovatelka Národního domu na náměstí) o vymezení prostoru nástupiště
na autobusové zastávce na náměstí vpravo před bývalou
školní jídelnou s tím, že tento prostor bude vymezen bílou
čárou na chodníku o rozměrech 3 x 12 metrů (střed nástupiště bude tvořit stojan s označením zastávka s jízdním
řádem) + informační cedulka o způsobu vymezení nástupiště, to vše na náklady žadatelky.
USNESENÍ č. RM/824/67/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.
17_SOBSO1_4121291991 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/825/67/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na výměnu kotle a opravu kouřovodu v
budově radnice od firmy Miroslav Brslínek, IČ 13185063,
se sídlem Tylova 807, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
která nabídla cenu ve výši 99.970,-Kč bez DPH ( s DPH
120.964,-Kč).
USNESENÍ č. RM/826/67/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
výběr administrátora žádosti o dotaci na projekt s názvem
„Stezkou od výhledů k jezírkům“ - pracovní název Krakonošova jezírka, a to společnost Regional Development
Agency, IČ 70157855, se sídlem Panská 1492, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, která nabídla cenu ve výši 30.000
Kč bez DPH (s DPH 36.300 Kč).
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USNESENÍ č. RM/827/67/2017
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
s žádostí pana Jana Janouše o vybudování oplocení pronajaté části pozemku p.p.č. 41/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
dle žádosti s tím, že rada souhlasí s umístěním plotu na hranici pronajatého pozemku dle nájemní smlouvy a v případě
ukončení nájmu bude plot odstraněn na náklady žadatele.
USNESENÍ č. RM/828/67/2017
Rada města Svobody nad Úpou předává
Zastupitelstvu města žádost společnosti KATA, a.s. o
předběžný souhlas, resp. vyjádření k umístění provozovny Herna Národní dům na adrese nám. Svornosti 470
ve Svobodě nad Úpou od března 2018 (podrobně viz
zápis).

USNESENÍ č. RM/829/67/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu i prodeje části
pozemku p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 200 m2 (dle zákresu v příloze záměru) za účelem
zahradní činnosti s tím, že po žadateli bude požadována
záloha ve výši 5.000 Kč na zpracování GP a znaleckého
posudku.
b) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (dle zákresu
v příloze záměru) pro potřeby propagace Krakonošovy
Muchomůrky, k terénním modelacím a venkovní instalaci
ve stejném duchu jako stávající sochy, stavby a mobiliář
v okolí Muchomůrky.

Výpis usnesení z 14. veřejné zasedání Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou konaného dne 07.06.2017
USNESENÍ č. ZM/185/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 7.6.2017 s doplněním o bod
17 - Třídění plastů a rozdělení odměny od EKO-KOMu a
původní bod 17 - Diskuse bude přečíslován na bod 18.
USNESENÍ č. ZM/186/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 8.3.2017 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/187/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 8.3.2017
do 6.6.2017, zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva.
USNESENÍ č. ZM/188/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
že město s konečnou platností neuplatní právo zpětné
koupě dle čl. 7.3. Kupní smlouvy ze dne 20.8.2014 (dále

jen „smlouva“) s právními účinky vkladu této smlouvy ke
dni 3.9.2017 a v souladu s čl. 7.7. smlouvy, pokud pan
Václav Dvořáček písemně požádá, město vystaví potvrzení o zániku výhrady zpětné koupě pro potřeby provedení příslušné změny v Katastru nemovitostí.
USNESENÍ č. ZM/189/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej dvou částí parcely p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda
nad Úpou, a to o výměře 5 m2 (nově vymezený GP č.
736-264/2017 ze dne 19.5.2017 jako p.p.č. 688/2 v
k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku ostatní plocha
se způsobem využití ostatní komunikace) a 1 m2 (nově
vymezený GP č. 736-264/2017 ze dne 19.5.2017 jako
p.p.č. 688/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku
ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace),
panu Martinu Blažkovi.
b) prodej dvou parcel dle bodu a) tohoto usnesení za
částku v celkové výši 18.662 Kč, která se skládá z úhrady za obě parcely ve výši 3.600 Kč dle znaleckého

Výpis usnesení rm
posudku od Ing. Františka Řezníčka č. 3318-31/17 ze
dne 22.5.2017, z úhrady dlužného nájemného za bezesmluvní užívání dvou částí parcely p.p.č. 688 v k.ú.
Svoboda nad Úpou ve výši 2.850 Kč (k ceně nebude
připočteno DPH, protože vlastník objektu čp. 419 není
plátcem DPH a objekt je určen k bydlení) od 16.7.2003
do 31.5.2017 dle znaleckého posudku od Ing. Františka Řezníčka č. 3318-31/17 ze dne 22.5.2017, z úhrady
nákladů spojených s koupí výše uvedených parcel v celkové výši 12.212 Kč (8.712 Kč za zpracování GP č. 736264/2017 ze dne 19.5.2017, 2.500 Kč za zpracování
znaleckého posudku č. 3318-31/017 ze dne 22.5.2017
a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru
nemovitostí).
c) lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej dvou částí parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b)
tohoto usnesení do 31.8.2017.
USNESENÍ č. ZM/190/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej části parcely p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II o výměře 11 m2 dle GP č. 218-263/2017 ze dne 18.5.2017,
do podílového spoluvlastnictví, a to 1/2 panu MUDr.
Jaroslavu Hamplovi, PhD. a 1/2 panu RNDr. Jaroslavu
Hamplovi a paní RNDr. Janě Hamplové.
b) prodej části parcely dle bodu a) tohoto usnesení za
cenu, která bude určena znaleckým posudkem, minimálně však za 400,-Kč za 1 m2, a z úhrady nákladů spojených s koupí výše uvedené části parcely (tj. 7.187 Kč
za zpracování GP č. 218-263/2017 ze dne 18.5.2017,
částku za zpracování znaleckého posudku a 1.000 Kč
za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
c) lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej části parcely dle
bodu a) tohoto usnesení za cenu určenou dle bodu b)
tohoto usnesení do 30.9.2017.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou doporučuje
d) Radě města, aby zřídila právo chůze a právo jízdy ve
prospěch každého vlastníka pozemku st.p.č. 102 v k.ú.
Maršov II, jehož součástí bude nově vystavěná budova s
tím, že výši náhrady za zřízení určí znalecký posudek.
e) Radě města, aby zajistila, že na pozemku města p.p.č.
411 v k.ú. Maršov II nebude zřízen požárně nebezpečný
prostor zamýšlené kůlny.
USNESENÍ č. ZM/191/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej parcely p.p.č. 309/7 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 260
m2 manželům Jaroslavu a Danuši Fejklovým.
b) prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku
v celkové výši 16.300 Kč, která se skládá z úhrady za
parcelu ve výši 13.000 Kč dle znaleckého posudku od
Ing. Františka Řezníčka č. 3312-25/17 ze dne 11.4.2017
a z úhrady nákladů spojených s koupí výše uvedené parcely v celkové výši 3.300 Kč (2.300 Kč za zpracování
znaleckého posudku č. 3312-25/017 ze dne 11.4.2017
a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru
nemovitostí).
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c) lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu
a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení
do 31.8.2017.
USNESENÍ č. ZM/192/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
prodej parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 8488 m2, protože
parcela obklopuje zahrádkářskou kolonii v lokalitě Pod
Rýchorami a jejím odprodejem by došlo k odříznutí všech
parcel uvnitř parcely p.p.č. 123/1 od jediné přístupové
komunikace.
USNESENÍ č. ZM/193/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh starosty do zimy připravit změnu v dopravním značení v ulici 5. května tak, že zákaz stání bude přehozen
na druhou stranu, čímž by se zlepšil výjezd z postranních
ulic a vyřešit parkování před budovou mateřské školky
tak, že část křižovatky bude zablokována a vznikne zde
křižovatka tvaru T (návrh řešení - viz příloha zápisu). Na
tato opatření byla podána žádost na silniční správní úřad
v Trutnově o povolení a město očekává, že vydání rozhodnutí by mohlo do podzimu být a samotná realizace
dopravního značení by se měla do zimy stihnout. Teprve
po zimě bude prověřeno, zda se toto opatření osvědčí a
tím pádem už by se nemusela nechat dělat nějaká další studie a pokud se prokáže, že opatření jsou i nadále
nedostatečná, tak se k dané problematice zastupitelstvo
vrátí a nechá zadat zpracování studie koncepčního řešení dopravy v centru města včetně mostu Nepomuckého,
který je nyní omezen tonáží a nesmí na něj nákladní vozy.
USNESENÍ č. ZM/194/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2016 včetně
příloh č. 1 a č. 2 (vše viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/195/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) Závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok
2016 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření města
za rok 2016 a dalších příloh (viz příloha originálu zápisu) vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez
výhrad.
b) účetní závěrku Města Svobody nad Úpou za účetní
období 2016 sestavenou ke dni 31. 12. 2016 bez výhrad
a pověřuje starostu města podpisem protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2016.
USNESENÍ č. ZM/196/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 31.5.2017 provedenou tajemnicí MěÚ včetně Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 5/2017 ze
dne 1.6.2017 (viz přílohy originálu zápisu).
b) informace v souvislosti s přijetím zákona č. 23/2017
Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
c) návrh rozpočtového opatření č. 2/2017 (viz přílo-

13Výpis usnesení rm
ha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření
č.2/2017 činí objem celkových příjmů 363.500,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2017 po této změně se zvyšují na 29.498.100 Kč), objem celkových výdajů v rámci
rozpočtového opatření č. 2/2017 činí mínus 614.500,-Kč
(celkové výdaje rozpočtu na rok 2017 po této změně se
snižují na 46.133.500 Kč) a financování rozdílu v rámci
rozpočtového opatření č. 2/2017 činí mínus 978.000,Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2017 po této
změně se snižuje na 16.635.400 Kč).
USNESENÍ č. ZM/197/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou souhlasí
s ukončením projednávání regulace používání zábavné pyrotechniky na území města, a to s ohledem na nezájem občanů,

který vyplynul z vyhodnocení v rámci provedené ankety.
USNESENÍ č. ZM/198/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zápis č. 4 z jednání kontrolního výboru ze dne 10.4.2017
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/199/14/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
žádost společnosti KATA, a.s. o předběžný souhlas ze
dne 31.5.2017 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že město má platnou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o
stanovení veřejně přístupných míst a času, ve kterých je
provozování výherních hracích přístrojů, koncových interaktivních videoloterních terminálů a herních míst lokálního herního systému zakázáno.

Výpis usnesení z 68. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 21.06.2017
USNESENÍ č. RM/830/68/2017
Rada města Svobody nad Úpou vydává
příslib obce k žádosti pana Petra Moravce o projednání a vyjádření k dotačnímu projektu v tom smyslu, že
Město Svoboda nad Úpou bude připraveno využít jeho
služeb, spočívajících v bezplatném svozu nepotřebných
funkčních výrobků od občanů v rámci dotačního titulu na
vozidlo ze SFŽP ČR s tím, že že organizace svozu bude
prováděna tak, aby nedocházelo v době realizace svozu ke vzniku černých skládek.
USNESENÍ č. RM/831/68/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku na rekonstrukci datové a telefonní sítě v rámci
celé radnice včetně knihovny, a to od TEZKOM – Ludvík Kubík, se sídlem Náchodská 347, 541 01 Trutnov, IČ
728 76 328 (viz příloha originálu zápisu). Nabídka se
sestává z dodávky materiálu v ceně ve výši 115.578,-Kč
bez DPH (s DPH ve výši 139.849,-Kč a dále ze soupisu prací (natažení kabelů, propojení, lištování, průrazy,
začišťovací práce apod. přepojení a nastavení telefonní ústředny, zpracování technické dokumentace datové
sítě dle skutečného provedení, to vše za cenu ve výši
67.000,-Kč bez DPH (s DPH 81.070,-Kč) s tím, že tato
akce bude vyjmuta ze Směrnice pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu č.j. SVO/3338/2016 ze dne
10.11.2016, a to v souladu s Čl. 1 písm. e) – zakázky
vyplývající se smluvního vztahu nebo dlouhodobé spolupráce a písm. g) – další situace, pokud o nich tak rozhodnou orgány města, a to z důvodů, které jsou podrobně
popsány v zápise.
USNESENÍ č. RM/832/68/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o dílo se společností KONSTRUKT s.r.o., IČ
27519911, se sídlem Pražská 800, 500 04 Hradec Králové (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je

přesun ocelové konstrukce z Lázeňské ulice (z místa výstavby nové hasičské zbrojnice) na pozemek u čerpací
stanice Benzina p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
Na základě místního šetření, které proběhlo na místě a
kterého se účastnili p. Rajsner, starosta a Ing. Jiránek došlo k optimalizaci položek nabízeného rozpočtu od výše
uvedené firmy (také zhotovitel díla „Výstavba nové hasičské zbrojnice“), kdy z nabízené částky 377.000,-Kč
bez DPH došlo k úspoře na konečných 280.000,-Kč bez
DPH (viz podrobně zápis).
USNESENÍ č. RM/833/68/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o dílo na výměnu kotle a opravu kouřovodu v budově radnice od firmy Miroslav Brslínek, IČ 13185063,
se sídlem Tylova 807, 544 01 Dvůr Králové nad Labem,
která nabídla cenu ve výši 99.970,-Kč bez DPH ( s DPH
120.964,-Kč) (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/834/68/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku od firmy KALIN spol. s r.o. na opravu
chodníku podél hřbitovní zdi na Sluneční stráni, a to ve
výši 49.960,-Kč bez DPH (60.452,-Kč s DPH).
USNESENÍ č. RM/835/68/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) ohlášení stavby – jedná se o stavební úpravy bývalé
pekárny čp. 521 v Tyršově ulici v rámci změny užívání
stavby na bistro a byt v II. NP (ohlašovatel pan Petr Horáček) bez námitek.
Rada města Svobody nad Úpou vydává
b) nesouhlas k žádosti pana Petra Horáčka o stanovisko
ke stavební úpravě objektu na st.p.č. 95/2 v Tyršově ulici (za domem čp. 521) – vytvoření garážových vrat do
objektu na st.p.č. 95/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, který
bezprostředně sousedí s pozemkem města p.p.č. 104/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože parcela p.p.č. 104/1
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v k.ú. Svoboda nad Úpou je vedena v KN jako zahrada
a nikoliv jako komunikace, stále se nedaří s rodinou Kučerových vypořádat majetkoprávní vztahy i přes opakované pokusy (příjezdová komunikace vede po pozemku
rodiny Kučerových). Vzhledem k tomu, že nelze příjezdovou komunikaci považovat za dořešenou z hlediska majetkoprávních vztahů s vazbou na změnu druhu pozemku
v Katastru nemovitostí nelze vydat k žádosti souhlasné
stanovisko.
USNESENÍ č. RM/836/68/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) ústní vyjádření zástupce investora rodiny Hamplových
(p. Jaroslav Kovář) ve věci požárně nebezpečného prostoru, který rada řešit nemusí, protože stavebník zamýšlenou kůlnu posunul na svůj pozemek tak, aby požárně
nebezpečný prostor nezasahoval do parcely města p.p.č
411 v k.ú. Maršov II. 
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) žádost zástupce investora rodiny Hamplových, p. Jaroslava Kováře, o zřízení věcného břemene na právo chůze a jízdy pro přístup k RD čp. 69 v k.ú. Maršov II přes
parcelu města p.p.č. 411 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Výměra plochy je dána projektovou dokumentací na zpevněné plochy č. 1872/16 s názvem „Novostavba RD, Pod
Světlou Horou 69, Svoboda nad Úpou, Terénní úpravy,
zpevněné plochy, opěrná zeď, kůlna“, kterou vypracoval
Hynek Stiehl a Ing. Milan Jansa. (viz příloha originálu
zápisu), a to formou vzorové smlouvy o věcném břemeni
za cenu dle obecného znaleckého posudku na přístupy k
domům, kde jsou zpevněné plochy.
USNESENÍ č. RM/837/68/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) kompletní zadávací dokumentace k VZMR na digitální
povodňový plán (viz zápis a přílohy originálu zápisu).
b) návrh příkazní smlouvy se společností ŠINDLAR s.r.o.,
IČ 260 03 236 na zajištění výběrového řízení na dodavatele lokálního výstražného systému (viz příloha originálu zápisu) za cenu ve výši 30.250,-Kč včetně DPH.
c) Kompletní zadávací dokumentaci na dodavatele lokálního výstražného systému (viz zápis a přílohy originálu
zápisu) s tím, že tato zadávací dokumentace bude zaslána společnostem:
 ELMIK s.r.o., IČ 04506677, se sídlem Obora III
168/2, 757 01 Valašské Meziříčí
 EMPEMONT s.r.o., IČ 27772179, se sídlem Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí
 ELSPET s.r.o., IČ 63489996, se sídlem Palackého
353, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
USNESENÍ č. RM/838/68/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou za rok 2016 (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
USNESENÍ č. RM/839/68/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost společnosti IKN služby s.r.o. (provozovatel Lé-
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kárny U Černého orla) o umístění směrových poutačů
o rozměrech 70 x 100 cm na sloupy veřejného osvětlení
v Lázeňské ulici, v ŹUpské ulici č. 127 a 7 (dle příloh
v žádosti) a umístění směrovky ve stejném designu s označením „LÉKÁRNA“ na rozcestník v prostoru „meteostanice“ na křižovatce ulic 5. května a Kostelní s tím, že rada
souhlasí s umístěním směrovky na rozcestník v prostoru
„meteostanice“ (na náklady žadatele).
USNESENÍ č. RM/840/68/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku od společnosti Gordic spol. s r.o., která
je dodavatelem a správcem celého informačního systému
GINIS, jenž město používá, na nový modul SPI Spisovna
za cenu ve výši 24.200 Kč včetně DPH + konfigurace do
IS GINIS za cenu ve výši 12.487 Kč včetně DPH, tj. celkem za 36.687 Kč včetně DPH. Modul bude napojen do
celého informačního systému na stávající spisovou službu
a bude využíván v rámci skartačního řízení elektronických
dokumentů (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/841/68/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost manželů Hainišových o zřízení věcného břemene na umístění plynovodní přípojky na části parcely p.
p.č. 684 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu v GP č.
737-2038/2017, který je přílohou žádosti (viz příloha
originálu zápisu) včetně Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900092906/1/2017 mezi smluvními stranami: Obec (povinná smluvní strana), GridServices, s.r.o.,
v zastoupení GASNet, s.r.o. (oprávněná smluvní strana)
a Mgr. Hainiš (investor) s tím, že za věcné břemeno o výměře 7 m2 bude uhrazena částka 50,-Kč / 1 m2 + DPH.
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Antonín Tichý

„Tak kampak letos, paní Nováková? Zase do Chorvatska? Máte recht, tam je to nejlepší. Mladí jezdí sice na
Baleáry, ale to je zbytečně daleko a Jadran je Jadran.
Praděda tam bojoval ještě za monarchie v první válce
u maríny, a i když to pak byla Jugoška, cítili jsme se
tam vždycky jako doma.“ Nechtěně zaslechnutý útržek rozhovoru na jinak liduprázdném chodníku nejživější svobodské ulice – a hned je tu téma k odlehčenému letnímu vzpomínání. Pro horaly z Krkonoš byla
každá větší vodní kaluž v krátkém létě vždycky velkým
lákadlem a nedostatek vhodných míst ke koupání se
podepsal i na skutečnosti, že mnoho vynikajících zimních sportovců neumělo plavat. Voda v řekách byla
většinou znehodnocená splašky z průmyslových provozů. Dnes, kdy je aspoň malý bazén téměř na každé
zahradě a letecké spoje dopravují cestovatele chtivé
zážitků k mořím všech kontinentů, mladá generace
těžko pochopí letní dovolenkové touhy svých prarodičů. Volného času nebylo zdaleka tolik. Představte si
milé děti, že se makalo i v sobotu! Cestovat za hranice
všedních dnů šlo jen s Čedokem a výlet za hranice
státu zdaleka nebyl pro každého. Když připomenu jen
komplikace s vydáním pasu, souhlas závodní organizace ROH, uličního výboru, případně vojenské správy,
omezený příděl valut, ponižující vyplňování výjezdní
doložky a stovky dalších totalitních ptákovin, slyším už
dopředu údiv současníků: „Co to kruci je?“ A přitom
šlo třeba jen o několikadenní zájezd rozhrkanou Karosou ČSAD k nehostinnému a studenému Baltu. Za
teplem vás stejný autobus dovezl k Magyar tenger
Balatonu a samozřejmě i k Černému moři do Bulharska, nad jehož tehdejší vybaveností spousta Čecháčků
ohrnovala nos. Nebo ty šťastnější (a spořivější) do již
zmiňované Jugoslávie. Žádné Kanáry, Thajsko, Madagaskar nebo Seychely, Kapské město, Dubaj, Abú
Zabí a další perly v Emirátech. Ale ani Egypt, Tunis či
Itálie a vůbec svět za železnou oponou. A tak jsme
šlapali přes kopec, stejně jako generace před námi, k
otevřenému přírodnímu koupališti v Sejfech. Zatímco
svobodští konšelé veřejný bazén stále jen plánovali
- jednou u tělocvičny, jindy v údolí Janského potoka
či místo rybníčku ve vyhlášeném parku papírenského
podnikatele Weisshuhna, kde je v současnosti fotbalový stadion, nebo spolu s tehdy samostatnou obcí
Maršov I. v prostoru za Justovým mlýnem, podnikavý

Josef Siegel z Mladých Buků zahájil provoz přírodní
plovárny a vzdušných lázní v Dolních Sejfech údajně
již 24. července 1932. Koupaliště vzletně nazvané
„Rübezahl“ (no nedivte se, žili tady Němci) v lesním
klínu s přitékající čerstvou, patřičně studenou vodou a
svažitou oplocenou loučkou k opalování mělo i skokanský můstek a bylo hojně navštěvované i po válce.
Po několikaleté odmlce a chátrání se v roce 2002 obnovený „Retro park Sejfy“ včetně vyhlášené stylové
restaurace opět otevřel. Ale jak kdysi prohlásil nějaký
starý moudrý Říman – neskočíš dvakrát do stejného
koupaliště. Konkurence krytých akvaparků s bohatou
nabídkou dalších atrakcí je veliká a možností nepočítaně. Ale vraťme se do tenkrát. Nejbližší podobná
plovárna směrem do hor byla v Peci pod Sněžkou. Ač
téměř v centru obce, zela většinou prázdnotou. Ani
otužilé horáky totiž ledová voda moc nelákala. Předválečná omladina ve Svobodě vzala mnohokrát za
vděk koupelí v umrněném rybníčku v parku u kostela,
ta poválečná, především z oblasti bližších Maršovů,
využívala i nově vybudovanou nádrž na jímání pitné
vody na dnešní chráněné lokalitě Slunečná stráň při
užívané cestě na Rýchory s přísným zákazem koupání. Jak však říkával blízký příbuzný zmíněného starého
Římana, zakázaný chleba nejvíc chutná. Ať jsou podmínky k letním aktivitám sebeskromnější, nejvíc záleží
na tom, s kým je trávíte. Užijme si volnosti nejen v létě,
dokud je svět otevřený. A mysleme na to při volbách!
Legenda k obrázkům: Na lesním koupališti v Sejfech
bývalo někdy při slavnostních příležitostech víc teple
ustrojených „čumilů“ než plavců. Někteří odvážlivci si
užívali i exhibice na skokanském můstku. Oba snímky z
třicátých let jsou z atelieru Josefa Jeschke ve Svobodě
nad Úpou. Snímek z plaveckých závodů dvojic v Peci
pod Sněžkou pořídil v roce 1935 fotograf Hugo Gleissner z Velké Úpy. Ani tady nepůsobí diváci nijak letně.
Tam, kde se dnes vyhřívají na lavičkách senioři z Domu
s pečovatelskou službou, se kdysi ráchala svobodská
mládež, stejně jako pováleční kluci a holky v novém
rybníčku pod Rýchorami, který, když byl nový, odrazoval chladem už na pohled. Vyfotil ho Václav Kopecký.
A nakonec „zlatá šedesátá“ na koupališti v Sejfech.
Přesně takhle trávila volné letní dny, s knížkou a Krakonošem za zády, moje generace. Standa Ondráček měl
už tenkrát aparát vždy při sobě.

Střípky z dějin: Začíná léto – hurá k vodě!
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