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Vážení spoluobčané,
V minulém úvodníku jsem vás s radostí informoval, že se
s konečnou platností podařilo prosadit realizaci rekonstrukce krajské silnice ze Svobody do Janských Lázní.
Ta informace byla sice pravdivá, radost z ní teď už ale
tolik nemám. Jen úplnému ignorantovi by unikla skutečnost, že práce na nové silnici se v areálu náměstí Svornosti po 14-ti denní aktivitě zcela zastavily. Na vině je
zjištění, že pod asfaltovou komunikací se namísto štěrkového podloží nachází stará původní vozovka, dlážděná
ze žulových kostek. Nebudu se již zabývat rozebíráním
toho, jak se vůbec mohlo stát, že se na tuto skutečnost
přišlo až při zahájení stavebních prací a ne v rámci průzkumu při tvorbě projektové dokumentace. Co se stalo,
stalo se. Situace je komplikovanější o to, že je tato komunikace ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, který na
její opravu získal dotační prostředky ze státního fondu
dopravní infrastruktury a zakázku následně vysoutěžil
na základě nepřesné projektové dokumentace. Nyní se
zmíněná dokumentace s ohledem na nově zjištěný stav
přepracovává. Až bude hotova, práce na rekonstrukci
budou pokračovat. Ve skutečnosti to znamená, že do
15-ho září budou v celém prostoru náměstí osazeny
obruby a k nim dodlážděny konstrukce chodníků, porušená místa ve vozovce budou zasypána vyfrézovanou
asfaltovou drtí. Hned po ukončení Rudolfových slavností
budou práce pokračovat tak, aby do zimy bylo vše řádně dokončeno, včetně pokládky asfaltového povrchu.
Na tomto postupu jsme se dohodli při společné schůzce
s vedením Královéhradeckého kraje a Správy a údržby
silnic. Bohužel více v této záležitosti udělat nemůžeme,
neb toto opravdu není v naší moci. Komunikace není
ve vlastnictví města, nepodíleli jsme se ani na tvorbě
projektové dokumentace, ani na dotačním řízení, ani na
výběru zhotovitele.
Z výše popsaného plyne, že Rudolfovy slavnosti
budou! Nevím, kde se zrodila myšlenka, že se letos
slavnosti nekonají. Nevím ani, které choré mozky tuhle
dezinformaci s radostí jim vlastní šířily dál. Ani se tím nechci dále zabývat. Chci jen konstatovat, že se na slavnosti už všichni těšíme, program si můžete již podruhé

prostudovat zde v novinách, souběžně je zveřejněn na
webových stránkách města a na facebooku. V tištěné
podobě pak samozřejmě na všech vývěsních deskách
města. Letos je program oproti letům minulým trochu pozměněn, začínáme o trochu později, zato se ale můžete
těšit na vystoupení kapel O5 a Radeček a Benjaming´s
clan. A v předvečer Rudolfovek se již tradičně uvede
Divadlo S.N.Ú. v Sokolovně s premiérou nového dramatického kousku.
Nerad bych zde zapomněl na děti. Všem těm, které se
v září vracejí, či poprvé v životě usedají do školních
lavic, přeji to nejdůležitější – aby je škola bavila.
Ing. Jiří Špetla
starosta města

POKYNY A VYSVĚTLIVKY PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE PPVN
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci září oslaví svá životní jubilea dámy Danuše Nevečeřalová, Anastázie Hradecká, Valeria Meszarošová,
Marie Kašparová, Milena Dudková, Milena Drncová,
Eva Hofmanová, Alžběta Molnárová a pánové Bohuslav
Ševc, Zdeněk Dubský, Šlechtislav Žalský, Alois Tam a Josef Kratzer. Přejeme jim všem do dalších let především
hodně zdraví.

15. veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Starosta města Svobody nad Úpou svolává
15. veřejné zasedání Zastupitelstva
Města Svobody nad Úpou
na středu 6.9.2017 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti (2.patro) Městského úřadu
ve Svobodě nad Úpou

PROGRAM
1

Složení slibu nové zastupitelky

2

Určení ověřovatelů a zapisovatelky

3

Schválení programu jednání

4

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

5

Zpráva o činnosti rady a zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

6

Rozdělení finančních příspěvků v rámci dotačních programů pro rok 2017

7

Žádost o prodej části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou

8

Žádost o prodej parcely st.p.č. 458 v k.ú. Svoboda nad Úpou

9

Žádost o uvedení příjezdové cesty k domu čp.
195 v Luční ulici do původního stavu
10 Rozpočtové opatření č. 3/2017
11

Diskuse

Chcete dostávat varovné SMSky
v případě povodňové hrozby??
V rámci zpracování Digitálního povodňového plánu pro
město Svoboda nad Úpou je pro občany dále v novinách k dispozici formulář s názvem Povodňový plán
vlastníka nemovitosti (PPVN), který slouží k varování
přímo ohrožených obyvatel pomocí SMS. Obyvatelé
mají možnost jej vyplnit, nic to nestojí a je to pro jejich
dobro. V případě hrozícího nebezpečí jim bude zaslána varovná SMS. Získaná data budou nahrána do digitálního povodňového plánu a budou přístupná pouze
autorizovaným uživatelům po přihlášení.
Takže pokud máte zájem získávat varovné smsky, prosím vyplňte formulář a podepište jej (kolonka Vypracoval). Formulář je také ve formátu Word k dispozici na
webu města v Aktualitách. Takto vyplněný formulář doneste na Městský úřad (kancelář tajemnice, případně
podatelna), a to ve lhůtě do 15.9.2017. Poté budou
všechny vyplněné formuláře předány zpracovateli digitálního povodňového plánu. Více informací u tajemnice MěÚ - telefon 499 871 197, mobil 731 479 260,
email: iva.balcarova@musvoboda.cz

Londýn z Pardubic?
Sen se stal skutečností!
Chcete vidět Big Ben, Tower Bridge, vyzkoušet Londýnské oko nebo vyrazit za nákupy na Oxford Street? Město
historických památek a výhodných nákupů otevřelo své
brány pro cestující z východních Čech, ale také třeba z
Kolína, či Jihlavy. Anglický skvost na řece Temži se tím
stává ještě dostupnější. Největší evropská nízkonákladová letecká společnost Ryanair ve spojení s Letištěm Pardubice od 5. září otevírá novou přímou linku Pardubice-Londýn. Od podzimu navíc přivítá cestující nový moderní
terminál. „Výstavba terminálu nabídne cestujícím moderní
pohodlné prostory a doplňkové služby i novou příjezdovou komunikaci,“ uvedl náměstek hejtmana pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš.
Nejlepším obdobím k prohlídce Londýna je září a říjen.
Obvykle bývá teplo a minimum dešťů. Za nákupy je nejpříhodnější vyrazit hned po Novém roce, kdy jsou výprodeje v plném proudu, ovšem díky posilující koruně jsou
zde nákupy výhodné po celý rok. Můžete navštívit i Britské muzeum, které je jedním z největších a nejvýznamnějších center historie a kultury na světě, a vstup je, světě div
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krkonošský tým už v pátek v podvečer.
Když už tým čekal po druhé na nekonečných semaforech, a bylo jasné, že v plánovaném čase nedorazí,
zrodila se myšlenka pojmout cestu trochu výletově. Volba padla na kulturněhistorickou vložku, a sice návštěvu
hradu Potštejn ve stejnojmenné obci. Poslední paprsky
zapadajícího slunce byly zachyceny na zhruba 156
snímcích, a bylo by jich určitě více, kdyby nezasáhl trenér.
Nováček Extraligy prokázal, že jsa odchován drsným
klimatem nejvyšších českých hor, nezalekne se ani Beskyd a páteční noc strávil v kempu. Bojové podmínky naladily tým na sobotní bojový výkon.
Předpověď slibovala deštivé počasí a takové se všem
také dostalo. Téměř po celé dva zápasy mrholilo s občasným přechodem v liják. Podmínky tak byly pro oba
Pozvánka na besedu
týmy náročnější a podepsalo se to v několika klíčových
situacích obou zápasů.
s promítáním
První utkání přineslo body až v dohrávce třetí směny. Po sérii několika chyb a dobře umístěných odpalů,
včetně pověstného štěstíčka, se domácí tým ujal vedení
5:0. Sparks se však nesložily a se vší vervou bojovaly a
podařilo se jim získat dva body, i přesto, že se od začátku potýkaly s výborně hrající nadhazovačkou soupeře.
V následující dohrávce však soupeř ukázal své kvality
a přidal čtyři rozdílové body. Výkon v prvním zápase
však ukázal, že Sparks se pomalu, ale jistě oklepávají a
přestávají se bát svých extraligových soupeřů.
Do druhého zápasu vletěly Sparks bez jakékoliv obavy ze Soupeře a v prvních dvou směnách se jim pokaždé podařilo skórovat. Soupeř byl talkem nováčka evidentně zaskočen, když si jeho kouč musel brát timeout,
Nabídka pracovních míst
aby pomohl svým hráčkám zastavit tlak nováčka. Šneci
– zdravotní sestra
v dohrávce třetí směny jednou bodovaly, ale to bylo na
dlouhou dobu v kolonce bodů vše. V utkání se hrálo o
Ordinace MUDr. Oravcové hledá zdravotní sestru (zástup každý míč, každou metu, každý nadhoz. Na poměry
za mateřskou dovolenou) s nástupem od 1.11.2017. Kon- softballu se hrálo nebývale dlouho. Sparks stupňovaly
taktní telefon na MUDr. Oravcovou 499 871 140 nebo svůj tlak, ale přes odpor zkušených soupeřek se nedařilo dovézt domů body. V páté směně soupeř po chybě
mobil 604 233 376.
Zubní ordinace MUDr. Feduňové v Peci pod Sněžkou hledá skóroval a utkání tak bylo vyrovnané. V sedmé směně
zdravotní sestru s nástupem od 1.9.2017 nebo po dohodě. domácí vytvořili nebývalý tlak a dokázaly s jedním ouKontaktní telefon na MUDr. Feduňovou mobil 603 413 113. tem obsadit všechny mety, avšak Sparks dobře sehrály
složité situace a bod nepřipustily.
Po obvyklých sedmi směnách již nikdo nebodoval
Za softbalem jako na výlet
a utkání tak muselo do tiebreaku. Na pálce začínaly
Sparks, ale bohužel jim dvakrát nevyšel signál a vyšli
Los Extraligy žen sotballu 2017 určil, že se mladobucké tak z této směny naprázdno. Soupeři se podařilo v osmé
Sparks utkají se Šneky z Kunovic v sobotu 19. 08. 2017. směně úspěšně zahrát ulívku, která posunula běžce z
A protože cesta z Krkonoš do Beskyd je dlouhá, vyrazil druhé na třetí metu. Následující pálkařka dobře umísse, zdarma jako v celé řadě dalších londýnských muzeí
a galerií.
Pro mnoho z nás je Letiště Pardubice svou blízkostí velmi
dobře dostupné a proti jiným letištím světa nabízí další
velkou výhodu - parkování zdarma. Odlety do Londýna
a zpět budou 3x krát týdně, a to v úterý, ve čtvrtek a v
sobotu. Od listopadu ke komfortu připočtěme ještě nový
terminál. Ceny letenek začínají od neuvěřitelných 799 Kč
(pokud však budete mít štěstí, můžete pořídit letenky v
akci ještě levněji)! „Letiště Pardubice očekává, že tuto linku může využít kolem padesáti tisíc lidí ročně. Lety se pro
velký zájem dobře plní, doporučujeme proto cestujícím,
aby si výhodné letenky pořídili v předstihu,“ řekla nám
ředitelka letiště Hana Šmejkalová.
www.airport-pardubice.cz, www.ryanair.com
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těným odpalem nedala obraně šanci a domácí si tak
připsali i druhou výhru.
Sparks se za svůj výkon rozhodně nemusí stydět. Na
hřišti nechaly všechno, co měly a ukázaly, že umí být
v Extralize rovnocenným soupeřem.
O víkendu 02. a 03. 09. 2017 hostí Sparks v sobotu od 13:00 Eagles Praha a v neděli od 11:00 Kotlářku
Praha. Hrají se vždy dvojzápasy a budou to patrně nejdůležitější utkání základní části Extraligy. Přijďte podpořit
domácí tým!
Za SOFTBALL-BASEBALL SVOBODA
Vojtěch Jiránek

Inzerce
Koupím garáž v Maršově1 za jakoukoliv cenu.
Telefon 703 316 347.

5
Skautský stanový letní tábor

Tak je to zase tady. Skautský tábor, na který se všichni
svobodští skauti tak těšili, je zase za námi. Letos se konal
u Křenova od 16. Do 29.července.
Celotáborová hra byla na způsob Harryho Pottera.
Všichni skauti se sešli v Trutnově na vlakovém nádraží na
nástupišti 93/4. Po příjezdu na zastávku poblíž tábora se
setkali s Hagridem, který je dovedl až do tábora. Hned
po příchodu je profesoři rozdělili do kolejí pomocí Moudrého Klobouku. Žáci se ubytovali a hned začala výuka.
Děti se učily jak používat kouzelné formule, vařit kouzelné
lektvary, létat na koštěti, používat a poznávat kouzelné
byliny a stromy, hrát famfrpál atd.… Skauti měli přednášku o skautské historii. Nováčci se naučili základní uzly,
skautskou hymnu a večerku, co všechno má být na skautském kroji a jak podat první pomoc, kterou si vyzkoušeli
na simulační nehodě.
Po celý tábor se hrálo hodně zábavných her např.: polejvaná, bahenní souboje nebo si starší skauti mohli záhrát
pozdě v noci přepadovku. Po celý průběh tábora se konaly turnaje ve famfrpále mezi všemi kolejemi.
Na konci tábora se konaly závěrečné testy NKU. Školní pohár Bradavic vyhrál Mrzimor a pohár ve famfrpálu
Nebelvír.
Poslední večer tábora se naposledy stáhla vlajka a u táboráku se pak zpívalo a předávaly se ceny.

Pronájem sportovní
haly 2016 /2017
V případě zájmu o pravidelný pronájem sportovní haly
ve Svobodě nad Úpou na období 2017/2018 prosím
kontaktujte:
tajemnici MěÚ Ing. Ivanu Balcarovou:
email: iva.balcarova@musvoboda.cz,
tel. 499871197, mobil 731479260
Váš požadavek bude zapracován do nového harmonogramu na období 2017/2018 a budou s Vámi dojednány platební podmínky.
Aktuální ceník pronájmu sportovní haly:
Velká sportovní hala v přízemí
– 1 hodina
Malá tělocvična v 1. patře
– 1 hodina

300 Kč včetně DPH
200 Kč včetně DPH

Skautský stanový letní tábor
No a pak už nezbývalo nic než zbořit celý tábor, uklidit a jet domů. Děkujeme všem vedoucím spolu s rovery
a rangers, kteří se o nás zodpovědně starali.
Nazdar na příštím táboře!
Vojtěch Honzík

Skautský stanový letní tábor

6

Střípky z dějin – Wander Cards / Turistické vizitky
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Střípky z dějin – Wander Cards / Turistické vizitky

A proč / pro pět ran do čepice / jediná Svoboda v republice / je nad Úpou?
Dávným srpnovým povzdechem (ne)známého autora se vracím k nechvalně proslulému datu 21. srpna,
abychom nezapomněli! Také tenkrát v tom roce 1968
k nám přivandrovali nezvaní hosté a po několika měsících jsme své ideály dokázali pošlapat sami. Ta slova
platí stále.
Historické okénko „Střípky z dějin“ je však převážně
apolitické, tak dál už jen na veselejší notu s hlavou vztyčenou a zrakem upřeným dopředu, tak jak vandrovali
kdysi dávní vandrovníci s vandrbuchem plným razítek
z navštívených míst v torně přes rameno. Dnešní vandrovní si říkají turisti a s posílením nohou o kola i cykloturisti, mototuristi…a kdo ví, kudy bude pokračovat vývoj
člověka líného na krok a přesto bažícího po poznání
krás rodné vlasti i blízké a vzdálené ciziny na vlastní oči - nejen zprostředkovaně na internetu. Turisticky
atraktivní místa, z nichž to v nejbližším okolí nejnovější, pětihvězdičkové, je viditelné z mnoha míst našeho
města na nedalekém západním obzoru nad Janskými
Lázněmi, vydávají množství propagačních materiálů
pro nalákání dalších a dalších návštěvníků. V sázce
na sběratelské geny každého průměrného Čecha jsou
jedním z nejnovějších taháků turistické vizitky – šlágr
několika uplynulých sezón. Vedle tradičních pohlednic,
jejichž prodej doslova zabíjí Česká pošta nesmyslným
šroubováním nákladů za přepravu, různých samolepek
horských hotelů, jejichž názvy se mění rychleji, než se
stačí vyprodat vytištěný náklad, odznaků, u nichž s upadající kvalitou ochabl i zájem sběratelů, to byly svého
času na přelomu tisíciletí číslované turistické známky.
Dřevěné plakety s vypáleným obrázkem o průměru

Střípky z dějin – Wander Cards / Turistické vizitky

Svoboda nad Úpou Rudolfovy slavnosti a Expozice Do Krakonošova

Antonín Tichý

Pročpak asi / tihle Češi / všecko / co člověka těší / zadupou?
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6 cm se v případě, že jejich množství přeroste čilému
turistovi přes hlavu, stávají jen neplánovanou zásobou
paliva do krbu. Ta svobodská se znakem města má číslo
1010. Teď tedy „frčí“ mezi turistickými suvenýry nalepovací vizitky s výherními kupony. Celý „projekt“ je marketingově perfektně zpracován – k nalepování vizitek je
nutno zakoupit i turistický deník, kde lze vizitky doplnit
turistickými razítky z navštíveného místa i osobními poznámkami. Za čas lze získat nejen obrázkový doklad
své cestovatelské aktivity v podobě originálního alba,
ale za kupony s čárovým kódem zaslanými v počtu minimálně 100 kusů na adresu vydavatele další deník zdarma a postupně i sadu odznaků znalce nebo nějakou
další vylosovanou stejně hodnotnou (zbytečnou) cenu.
Velice mi to připomíná spontánní „cancáky“ někdejších
divokých trampů a čundráků. S vervou hodnou obdivu
si takové tulácké deníky plné razítek, vstupenek, jízdenek, účtenek, chaotických poznámek a nečitelných podpisů z náhodných setkání vedl tulák všech tuláků řečený
Šedý vlk. Zanechal jich po sobě kupu, která bez zájmu
dědiců skončila ve stoupě. Prefabrikované turistické deníky zatím nic podobného nečeká a mohou se utěšeně
plnit stovkami nových barevných obrázků z cest, které
jednou oživí vzpomínky majitelů, až ty v paměti vyblednou. Město Svoboda nad Úpou se na vizitce s číslem
693 prezentuje záběrem z tradičních Rudolfových slavností a nově číslem 2048 Expozicí Do Krakonošova
v Rýchorce. Jako ochutnávku připojuji ještě několik vizitek z nejbližších zajímavých lokalit. K jejich získání je
třeba v rámci fair play zvednout tělo od počítače a vynaložit jisté fyzické úsilí a tak udělat i něco užitečného
pro své zdraví. Momentální vizitkovou horečku dokážu
pochopit, sám jsa sběratelským virem chronicky zasažen. Přiznávám, že turistika už dávno není zrovna šálek
mého čaje a tento článek není placená reklama. Přeji
mnoho šťastných kilometrů a úspěšný lov.

Janské Lázně Stezka korunami stromů Krkonoše a lázeňská Kolonáda

Lesní hrádek Aichelburg v Temném Dole a Rýchorská bouda na Rýchorách

Černá hora * Baldův svět Mladé Buky * Břecštejn
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