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Vážení spoluobčané,
již jsem se zde o té problematice rozepisoval, ale radši
ji zmíním znovu. Od května budou v některých lokalitách
města, které dosud nejsou odkanalizované, probíhat práce na nápravě tohoto stavu. Investorem je VaK Trutnov
a.s., zhotovitelem firma Z&D stavby, s.r.o. Předání staveniště již proběhlo a v příštích dnech celá akce vypukne. Dle
harmonogramu, který k textu přikládám, budou nejprve
pracemi zasaženy ulice Lipová, a to ve směru od Janského potoka podél zdravotního střediska k Městským
garážím, dále pak ulice Maršovská. Před započetím prací budou všechny dotčené subjekty včas vedením firmy
zhotovitele seznámeny s organizací výstavby a budou
s nimi projednány podmínky přístupu k objektům během
stavby. Obecně platí, že práce budou probíhat denně od
7 do 16 hodin, poté budou výkopy bezpečně zakryty a
lokality budou dostupné i osobními automobily. Následovat budou ostatní lokality dle harmonogramu. Poslední
ulice (za DPS) by měla být hotova v listopadu. Na jednu
stranu tato činnost přinese obyvatelům dotčených lokalit
určité nesnáze, na tu druhou si poté mohou oddychnout,
že jejich obydlí splňují veškeré hygienické normy, běžné
v Evropě 21. století a nemusí se každý měsíc strachovat,
že nestihnou včas vyvézt přeplněný septik.
Při příležitosti Dne země se naše město v měsíci dubnu
poprvé v historii připojilo (na popud a za pomoci Kamila
Nováka) k aktivitě „Čištění řeky Úpy“. Kromě města Trutnova, které celou akci zaštiťovalo, se do úklidu zapojil
také městys Mladé Buky, takže bylo o naši řeku postaráno po celé délce toku mezi našimi městy. V sobotu 21.
dubna dopoledne jsme se u areálu firmy Gras sešli v poměrně slušném počtu (20 sběračů) a po krátké poradě,
převzetí rukavic a pytlů a rozdělení lokalit jsme se rozešli
po obou stranách řeky Úpy ke sběru léty nahromaděných odpadků. Sběr probíhal ve všech třech katastrech
města, tedy ve Svobodě, Maršově I a II a do oběda jsme
zvládli obejít téměř všechny úseky břehů. Na některé ale
při veškeré snaze a úsilí nezbyly síly, nechali jsme si je
tedy na příští rok, kdy se této akce zúčastníme znovu,
protože Úpa si to zaslouží! Nesmím zde zapomenout na
žáky ZŠ ve Svobodě, kteří společně s učiteli v předstihu
již v úterý v hojném počtu 80 pracantů uklízeli břehy řeky
u Městského stadionu a okolí cest na Muchomůrku. Jako

odměna je čekají stylové náramky s logem akce a snad i
dobrý pocit z práce na zlepšení životního prostředí okolo
nás. Kromě toho tam byli místo odpoledního vyučování,
což bych taky bral… . Věřím, že příští rok se nás sejde
podstatně více, ale na poprvé to nebylo vůbec špatné.
Za odměnu jsme si na konci všichni upekli buřtíky a rozešli se spokojeně domů. Všem, kteří přišli a pomáhali,
rovněž všem sponzorům, za řeku Úpu a přírodu vůbec,
mnohokrát děkuji. Myslím, že jsme všichni odcházeli
domů spokojení, přiznám se, že jsem byl atmosférou celého „setkání“ příjemně překvapen. Zkuste to příště i vy,
uvidíte, bude vám fajn, jako nám tentokrát.
Za čistou SVOBODU nad ÚPOU
Ing. Jiří Špetla, starosta města

úvodník starosty
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úvodník starosty

HARMONOGRAM ,,DOSTAVBA KANALIZACE VE SVOBODĚ NAD ÚPOU - 2018
Kód

Stoky

bm

1

S1 - u Trojánků

199

2

S2 - Maršovská

143

4

S4 - Spojovací

151

5

S5 - Kostelní

86

6

S6 - Kostelní

28

7

S7 - Kostelní k DPS

138

8

S8 - Kostelní za DPS

100

9

S9 - Lipová

283

11

Výtlak Ts1

95

12

Podružné řády

87

13

Komunikace

Duben

Květen

Červen

Červenec

3

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

zprávy z města a z radnice

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

Jubilanti
V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea dámy Milada
Dufková, Anna Hoferová, Marie Staňková, Miluše Slaninová, Tatjana Šimralová, Jarmila Koukalová a pánové
Jan Kapucián, Josef Dittrich a Imrich Černý. Přejeme jim
všem do dalších let především hodně zdraví.

Vítání občánků – 23. 3. 2018

V pátek dne 23.3.2018 jsme v naší obřadní síni Městského úřadu přivítali do života naše nejmenší, nově narozené
Svoboďáčky, a to Šimona Hassmanna, Elišku Endrlovou,
Anastázii Sobotkovou a Vendulu Stránskou. Děkujeme
moc dětem z mateřské školky pod vedením paní učitelky
Havlíkové za pěkný program v rámci slavnostního obřadu a předání kytiček maminkám.
Toto Vítání občánků bylo zároveň posledním slavnostním
obřadem pro matrikářku paní Janu Hryzlíkovou, která k
30.4.2018 na radnici končí a odchází do zaslouženého
důchodu. Touto cestou bych ráda jménem celého Městského úřadu poděkovala paní Hryzlíkové za práci, kterou vykonávala po mnoho let na radnici a popřála ji do
dalších let mnoho zdraví a štěstí.
V současné době se již zaučuje nová paní matrikářka,
také Jana, ale Straková.

Dovolená v ordinaci
MUDr. Jarmily Oravcové
Ordinace praktické lékařky MUDr. Jarmily Oravcové
bude od 29. 6. 2018 do 22. 7. 2018 uzavřena z důvodu dovolené.
Zástup zajišťuje v době od 16. 7. 2018 do 22. 7. 2018
MUDr. Zdeněk Vrtala, v ordinaci Horní Maršov, mobil
603 484 020. V ostatních dnech MUDr. Dagmar Divišová, v ordinaci Mladé Buky 8 – 12 hodin, tel.:

zprávy z města a z radnice
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.
MUDr. Oravcová prosí své klienty, aby se včas předzásobili léky.

Břišní tanečnice
- Dvorská jednička 7. 4. 2018
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5KULTURNÍ TÝM

Duo Anna Šourková + Lenka Maderová - 1. místo v kategorii dospělí.
Nemám co dodat :). Děkuji holky!:)
A na závěr by chtěla poděkovat organizátorům, vynikající práce, super moderování. A také děkuji porotě za výsledky a za zpětnou vazbu:). A samozřejmě velké díky
rodičům a škole za podporu:) Děkuji a gratuluji !!!:)
trenérka IrinaViničuk

Noc s Andersenem 2018
Na letošní Noci s Andersenem se sešlo celkem 14 dětí a
2 dospělí. Jednalo se již o 18. ročník této celorepublikové
akce na podporu dětského čtenářství. Opět jsme prožili
večer a noc plnou soutěžení a čtení. Tentokrát se akce
nesla v duchu Jaroslava Foglara a s ním také souvisela
většina úkolů, které děti plnily na cestě za pokladem. Velmi děkuji Mgr. Petře Štěpové za pomoc v průběhu akce.
Dík také patří členkám kroužku Knihomol, které pomáhaly s přípravou – Barboře Fabiánové a Kateřině Kovářové.
Za občerstvení děkuji maminkám a paní Aleně Uxové.
Pavla Tůmová – knihovnice
Vydali jsme se do Dvora Králové nad Labem reprezentovat ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou a město Svoboda
nad Úpou. :) Byla to super soutěž :) Ze 6 přihlášek jsme
dovezli do Svobody nad Úpou :
Skupina Sultánky Habibi -1. místo v kategorii děti
Skupina Sultánky – 2. místo v kategorii junioři
sólo Anna Šourková – 1. místo v kategorii děti
sólo Carla Hajurková – 3. místo v kategorii děti
Sólo Lenka Maderová – 2. místo v kategorii dospělí

KULTURNÍ TÝM
Kulturní tým
V sobotu 7. dubna jsme na školní zahradě pořádali za
slunečného počasí akci Vítání jara. I přes malou účast
dětí jsme si všichni užili krásné rozkvetlé odpoledne. Fotodokumentaci od pana Křivky přikládáme.
AKCE ČERVEN:
2. června – DEN DĚTÍ

Očkování proti vzteklině
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Očkování proti vzteklině dne 17. 5. 2018:
- na parkovišti naproti Národnímu domu 15,40 – 15,55
- na Rýchorském sídlišti 16,05 – 16. 15
Cena: 300,-Kč vzteklina, 400,-Kč kombinace

výpis usnesení RM

Výpis usnesení z 83. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konaného dne 28. 03. 2018

Veterinář, s.r.o. - MVDr. Novotný
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USNESENÍ č. RM/1041/83/2018
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
návrh Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp (viz příloha návrhu zápisu)
na zpětný odběr svítidel - zářivek z důvodů podrobně
popsaných v zápise.
USNESENÍ č. RM/1042/83/2018
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost o změnu užívání stavby „kůlna u rodinného
domu čp. 7“ v Maršově II v ulici Pod Rýchorami, která
spočívá v záměru žadatele zbudovat zde zázemí pro
bourání, zrání, balení a zamrazování masa z vlastního
chovu a místnost pro zpracování medu s tím, že požaduje po žadateli předložení stanoviska odboru územního
plánování Městského úřadu v Trutnově o tom, zda je
záměr v souladu s územním plánem města.

USNESENÍ č. RM/1043/83/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru prodeje parcely p.p.č. 469 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, druh pozemku zahrada, o výměře 561 m2 dle platných Pravidel pro prodej pozemků
ve vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných
domů č.j. SVO/1934/2014 ze dne 11.6.2014 s tím, že
před objednáním znaleckého posudku bude po žadateli požadováno uhrazení zálohy ve výši 5.000 Kč.
USNESENÍ č. RM/1044/83/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohoda o umístění stavby č. IP-12-2009659/VB/02,
Svoboda n.Ú., knn p.č. 38/6 Kuncova (viz příloha originálu zápisu).

výpis usnesení RM
USNESENÍ č. RM/1045/83/2018
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
a) žádost společnosti Stezka korunami stromů Krkonoše s.r.o. o pronájem sloupů VO na účelem umístění reklamy, a to z důvodu připravované opravy veřejného
osvětlení podél hlavní silnice v letošním roce.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) Mgr. Schöna, aby neprodleně zahájil ukončování
smluv na umístění reklamních zařízení na sloupech veřejného osvětlení, a to buď dohodou nebo výpovědí.
USNESENÍ č. RM/1046/83/2018
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání podkladového materiálu týkajícího se stavebních úprav bytového domu čp. 4 ve Svobodě nad
Úpou v ulici Pod Rýchorami (protokol z jednání ze dne
16.1.2018, dokument Zásady organizace výstavby technická zpráva na stavbu „Stavební úpravy a přístavba bytového domu na parc. č. 59, 119/8 a 119/9 v
kat. úz. Maršov II, Svoboda nad Úpou“, 3 ks projektové
výkresy s řešením staveniště, vše viz přílohy originálu zápisu) s tím, že je potřeba s ohledem na tonáž mostu a
na nedobrý stav přístupové komunikace dořešit otázku
příspěvku na opravu komunikace, protože s ohledem na
výstavbu bude poškozena ještě více a dále je třeba stanovit podmínky max. tonáže, kterou komunikace bude
moci být dopravou zatížena a pověřuje starostu, aby
vše do příštího jednání připravil.
USNESENÍ č. RM/1047/83/2018
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
dokument Návrh - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje KHK v uplynulém období (říjen 2016 - leden
2018) bez připomínek.
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USNESENÍ č. RM/1048/83/2018
Rada města Svobody nad Úpou projednala
návrh zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem Bezpečná pěší doprava ve Svobodě a oprava veřejného osvětlení podél hlavní silnice
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že prošla jednotlivé
texty, provedla doplnění, úpravy apod. a po konzultacích s odborníky (podrobně viz zápis) bude v příštím
týdnu v rámci mimořádné korespondenční rady schváleno konečné znění celé zadávací dokumentace tak,
aby mohla být začátkem dubna zveřejněna na Profilu
zadavatele.
USNESENÍ č. RM/1049/83/2018
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) výpověď současného nájemce restaurace na
městském stadionu pana Jakuba Ouředníka ke dni
31.3.2018.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) tajemnici, aby vypsala výběrové řízení na nového nájemce restaurace na stadionu od 1.7.2018 ve stejném
duchu jako již několikrát v minulosti.
USNESENÍ č. RM/1050/83/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. SVO/1435/2017
ze dne 21.6.2017 (SML000362) na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Rekonstrukce objektu
čp. 473 (bývalé kino) na sociální bydlení a víceúčelový
sál, st.p.č. 109 v k.ú. Svoboda nad Úpou“ ve Svobodě
nad Úpou (viz příloha originálu zápisu), kdy předmětem dodatku je smluvní ujednání o prodloužení termínu
plnění z 31.3.2018 na 31.5.2018 z důvodů popsaných
v zápise.

Výpis usnesení z 84. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konaného dne 04. 04. 2018
USNESENÍ č. RM/1051/84/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh zadávací dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce s názvem Bezpečná pěší doprava ve
Svobodě a oprava veřejného osvětlení podél hlavní
silnice (viz přílohy originálu zápisu) s tím, že opravy
a doplnění dle zápisu byly zapracovány a takto doplněné a upravené bude zasláno nejpozději ve čtvrtek
5.4.2018 administrátorovi veřejné zakázky (společnost
RDA Rychnov nad Kněžnou) ke konečnému dopracování celé zadávací dokumentace tak, aby mohla být co
možná nejdříve zaslána ke kontrole dotačnímu orgánu

a posléze zveřejněna na profilu zadavatele.
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
b) členy hodnotící komise pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Bezpečná pěší doprava ve Svobodě a oprava veřejného osvětlení podél hlavní silnice,
a to Ing. Jiřího Špetlu (starosta), Ing. Václava Jiránka
(člen rady a předseda stavební komise), pana Pavla
Munzara (projektant opravy veřejného osvětlení), Ing.
Františka Balcara (odborník na veřejné osvětlení) a Jiřího Rajsnera (stavební technik města) a náhradníky za
členy, a to pana Jiřího Vlčka, Ing. Josefa Hůrku a Mgr.
Petra Schöna.

7ZÁMĚR MĚSTA

Střípky z dějin – První exponát
Střípky z dějin: První exponát
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9Střípky z dějin – První exponát

Antonín Tichý

Když kronikář starobylého hornického městečka pod
Rýchorami Bernard Hampel (*20. 10. 1871 - + 2. 10.
1934) vydal v polovině 20. let minulého století nedatovaný útlý svazeček výňatků z dějin Svobody nad Úpou,
připsal ho „k užitku a prospěchu vlastivědnému spolku u
příležitosti otevření místního muzea“. Vlastivědný a muzejní spolek byl oficiálně založen v roce 1927 a jeho
prvním předsedou se stal starosta města Rudolf Lissak
zvolený v roce 1925. Muzeum bylo prozatímně umístěno ve školní budově a členové spolku za přispění mnoha
dárců horlivě shromažďovali jednotlivé historické předměty a archivní dokumenty. Inventární soupis, který býval uložen v archivním fondu muzea, pořízený tehdejším
správcem sbírek vrchním učitelem ve výslužbě Vinzenzem Schöpsem ještě před záborem pohraničních oblastí
Československa včetně Svobody nad Úpou nacistickým
Německem, obsahoval několik stránek vzácných a zajímavých položek. Bohužel po druhé světové válce a dost
možná už během ní byla značná část sbírek rozchvácena. To co zůstalo, bylo direktivním nařízením tehdejších
úřadů převezeno do Muzea Podkrkonoší v Trutnově a dle
nepodložených informací i do jiných muzejních a galerijních institucí. Jen někde a jen některé lze v přírůstkových
knihách vystopovat. Stejný osud potkal i další soukromé
sbírky obrazů, historických zbraní, nábytku či knih i osobních památek jak se veřejnost mohla docela nedávno
přesvědčit při objevné souborné výstavě o podnikání rodiny Piette instalované v Městském muzeu v Žacléři. Mnohokrát opakované moudro, že kdo nezná svou minulost,
bude nucen si ji zopakovat je připisováno americkému
filosofovi se španělskými kořeny George Santayanovi.
Jeho platnost je trvalá a v současnosti možná víc než kdy
jindy. Vždyť, co hmotného zůstane po dnešní „virtuální“
generaci kdyby nastal nějaký celosvětový blackout? A co
jiného je vzrůstající snaha mnoha jedinců poznat své dáv-

né předky? A proč rostou různá muzea všeho možného
i nemožného jako houby po dešti? Pevně věřím, že i ve
Svobodě se jednou v budoucnu najdou nadšenci a nějaké vlastivědné muzeíčko vydupou ze země. Ten ideální
čas už sice minul, ale tak i tak budou muset začínat od
nuly s prázdným stolem. Jedním ze „základních kamenů“
sbírky by mohl být třeba hraniční mezník někdejšího vlčického panství. Kdysi jich v terénu bylo značné množství.
Pomalu však mizí a narazit na nějaký zachovalý na původním místě je téměř vzácnost. Většina jich byla podél
hranic pozemků vysazena tehdejším majitelem panství
Josefem Adamem ze Schwarzenbergu na základě tak
zvaného Tereziánského katastru při aktualizaci berní
ruly za panování Marie Terezie v letech 1748 – 1757.
Brousit si zuby na honosný hraniční kámen, dokonalou
kamenickou práci s rodovým znakem a řádem zlatého
rouna s letopočtem 1752, jaké stávaly na význačných
bodech, jehož ojedinělý exemplář se po mnoha letech
vrátil z parku Lázní Bělohrad zpátky „domů“ do centra
Janských Lázní je celkem zbytečné. Ale z těch řadových z
místního permského pískovce s vročením 1755 a velkým
pořadovým číslem by se jeden ztracenec snad do muzea
dostat mohl. Houbaři mohli ještě nedávno v lesích kolem
zříceniny Břecštejna narazit také na souvislou řadu mladších hraničníků s písmeny HW, což není nic jiného než
německý název panství Herschaft Wildschütz. I jednotliví
movitější držitelé pozemků značili svůj majetek bytelnými hraničníky z kamene. Několik se mi jich kdysi v okolí
Svobody nad Úpou podařilo vyfotografovat a pomocí
císařských otisků stabilního katastru i přibližně určit. Po letech už jsem v terénu bohužel nenašel ani jeden. Možná
je pohltila vegetace, možná našly konec pod koly těžké
mechanizace při práci v lese, možná je úmyslně vykopali
noví majitelé realit, možná zcizili nenechavci, kdo ví. Dost
možná ale jen zapomínám a ztrácím orientaci.
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