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Vážení spoluobčané,
v měsíci září nám pomalu končí léto (u nás na horách i rychle) a vzpomínky na teplé dny občas připomene babí léto. V tomto měsíci začne úprava Pietteho
náměstí pod bývalou školou, kde býval rybníček. Nová
úprava bude trochu připomínat původní provedení

této části našeho města, kde bude možná trocha odpočinku pro naše občany. Bohužel rybníček se už nepodaří uvést do původního stavu, ale náznak rybníčku
bude součástí úpravy Pietteho náměstí. Nové cestičky
a lavičky jistě zkrášlí naše město a nová zeleň přispěje k lepšímu prostředí v blízkosti silnice. Pro představu
vám přinášíme náhled budoucího provedení úpravy
Pietteho náměstí, které bude zpestřením v této části
města.
Dne16.8.2012 se uskutečnil tradiční výlet na Černou horu pro naše seniory a jejich doprovod. Autobusem byla zajištěna přeprava k lanové dráze do Janských Lázní a ,,Černohorským expresem“ přeprava na
vrchol hory. Počasí bylo přesně takové, jaké je třeba
pro toulání po vrcholkách našich hor. Na Černé hoře
bylo zajištěno malé občerstvení a po krátké procházce
se naše „výprava“ pomalu přesunula zpět na začátek
cesty a to k DPS ve Svobodě nad Úpou. Nejstaršímu

účastníkovi výletu bylo neuvěřitelných 92 let (pan Jedlička)! Tímto také děkujeme firmě Mega plus s.r.o.,
za bezproblémovou přepravu seniorů na vrchol Černé hory i zpět, hlavně při nastupování a vystupování
z přepravních kabinek.

Závěrem
bych
vás rád pozval na
tradiční Rudolfovy slavnosti, které
se konají v sobotu
15.9.2012. Je připraven jako tradičně bohatý program
pro všechny věkové
skupiny a věřím, že
si každý najde něco
pro sebe.
		
		

Bohuslav Krčmář
místostarosta města
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti

V měsíci září oslaví svá životní jubilea dámy Valéria
Meszarošová, Eliška Jarkovská, Marie Kašparová,
Alžběta Molnárová a pánové Bohuslav Ševc, Zdeněk
Dubský, Šlechtislav Žalský a Alois Tam. Přejeme jim do
dalších let především hodně zdraví.

Zprávy ze školy

Zahájení školního roku 2012/2013
na naší škole
Školní rok 2012/2013 bude zahájen v pondělí 3. září
2012. Všichni žáci se sejdou před školou v 8,10 hod.
a odtud si je odvedou třídní učitelé do tříd. S sebou
si vezměte pouze něco na psaní a poznámkový sešit.
Prvňáčci se svými rodiči počkají před školou na příchod ředitele školy a třídní učitelky a společně v 8,10
hod. odejdou do třídy k slavnostnímu zahájení školního roku.
V pondělí 3. září bude vyučování pouze jednu vyučovací hodinu tzn. do 8,55 hod. Družina bude v
provozu již od 6,15 hod. V provozu bude také školní
jídelna.
V následující dny bude vyučování již podle rozvrhu.
Organizace školního roku 2012/2013
Období školního vyučování ve školním roce
2012/2013 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a
konzervatořích v pondělí 3. září 2012.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvr-

tek 31. ledna 2013.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno v pátek 28. června 2013.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek
25. října a pátek 26. října 2012.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu
22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna
2013.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 1. února 2013.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 4.2. – 10.2.2013
- okres Trutnov
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
28. března a pátek 29. března 2013.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty
29. června 2013 do neděle 1. září 2013.
Období školního vyučování ve školním roce
2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.

Zářijové jednání zastupitelstva

Zářijové jednání zastupitelstva se bude konat ve středu 19.9.2012 od 18 hodin v hotelu PROM. Program
jednání bude zveřejněn v zákonné lhůtě na úřední
desce MěÚ včetně elektronické.

Svoz nebezpečného odpadu

Nejbližším svozovým termínem je sobota 1. září
2012.
Svoz nebezpečného odpadu je zajištěn 6 x ročně, a
to vždy první sobotu v lichém měsíci – dalším termínem v roce 2012 tedy je sobota 3.11.2012.
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).

Výpis usnesení z 38. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 08.08.2012
USNESENÍ č. RM/650/38/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Ing. Jiránka, aby ve spolupráci s Ing. Pavlíčkem z architektonické a projekční kanceláře TRIO PROJEKT Dvůr Králové nad Labem zpracovali
projektovou dokumentaci pro provádění stavby na rekonstrukci školní
jídelny se stavební připraveností na rekonstrukci bytu v budoucnu s termínem předání PD do 31.10.2012.

USNESENÍ č. RM/651/38/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh poptávkového řízení, resp. Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Zpracování projektové dokumentace – Novostavba tělocvičny, pozemek p.p.č. 847, Svoboda nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu) se
změnami, které jsou uvedeny v zápise výše (viz zápis) a zaslání této
výzvy pěti vybraným projekčním kancelářím, které byly schváleny na 36.
schůzi Rady města dne 27.6.2012.
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USNESENÍ č. RM/652/38/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh poptávkového řízení, resp. Výzvy k podání nabídky a k prokázání
splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Městský úřad Svoboda nad Úpou, stavební úpravy čp. 474“ (viz
příloha originálu zápisu) se změnami, které jsou uvedeny v zápise výše
(viz zápis) a zaslání této výzvy pěti vybraným firmám, které byly schváleny na 37. schůzi Rady města dne 18.7.2012 a zveřejnění této výzvy na

webu města pro případné další uchazeče.
USNESENÍ č. RM/653/38/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
stavebního technika města, aby do příštího jednání rady oceňované
parametry u nabídek na opravu plotu kolem školní zahrady sjednotil
a projednal s firmami jejich přecenění tak, aby bylo možné porovnat
jejich cenové nabídky.

Výpis usnesení z 39. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 15.08.2012
USNESENÍ č. RM/654/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
stavebního technika Ing. Hanuše, aby společně s panem Hofmanem
(autorizovaný technik v oboru mosty a technické konstrukce pan Jan
Hofman, Batňovice) provedli prvotní prohlídku mostních objektů ve
městě a rada požádala pana Hofmana, aby poté připravil pro město
cenovou nabídku na zpracování potřebné mostní dokumentace.
USNESENÍ č. RM/655/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
a) starostu města, aby předal příslušným orgánům státní správy Petici občanů Maršova II za odstranění dopravních značek povolujících
rychlost 70km/hod v lokalitě Maršov II a apeloval u příslušných orgánů státní správy za zrušení zvýšené rychlosti. Tuto petici podepsalo 86
obyvatel žijících v lokalitě Maršova II (tedy téměř všichni), kteří požadují
odstranění výše uvedených dopravních značek za účelem zvýšení bezpečnosti a snížení hlučnosti.
b) starostu města, aby zajistil stanovisko a návrh odborníka na dopravu
ve věci dopravního značení v lokalitě Maršov II (výjezdy z vedlejších
místních komunikací na hlavní silnici) a dále ve věci přechodu pro
chodce v této lokalitě.
USNESENÍ č. RM/656/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem čtyř parkovacích míst na části pozemku p.p.č. 78/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou takto:
3 parkovací místa nad trafostanicí:
• 1x paní Lenka Burešová, nájemní smlouva od 1.9.2012 na dobu
neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 200,-Kč/
rok (nepodnikatelský účel)
• 1x pan Karel Závrtálek, nájemní smlouva od 1.9.2012 na dobu
neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 200,-Kč/
rok (nepodnikatelský účel)
• 1x pan Oldřich Kysela, nájemní smlouva od 1.10.2012 na dobu
neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 200,-Kč/
rok (nepodnikatelský účel)
1 parkovací místo pod trafostanicí:
• 1x pan Oldřich Kysela, nájemní smlouva od 1.9.2012 na dobu
neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 200,-Kč/
rok (nepodnikatelský účel)
USNESENÍ č. RM/657/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádostí o pronájem pozemku p.p.č. 825/3 o výměře
1149 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že oba žadatelé budou
vyzváni, aby podali městu cenovou nabídku na nájemné za 1 m2, přičemž výše nabízeného nájemného musí činit nejméně 2,-Kč / 1 m2.
USNESENÍ č. RM/658/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
a) žádost pana Petra Moravce o pronájem části pozemku p.p.č. 391/3
v k.ú. Svoboda nad Úpou vzhledem k tomu, že pozemek má pronajatý
Správa KRNAP a město nemůže pronajmout pozemek (byť i jen část
pozemku) dvěma subjektům.

Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města, aby vstoupil do jednání s manžely Michelovými za
účelem vyřešení majetkoprávních vztahů kolem jejich domu na Sluneční stráni – viz zápis.
USNESENÍ č. RM/659/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost Společenství vlastníků jednotek v Černohorské ulici čp. 30 (dále
jen „společenství“) o vyřešení sporu s panem Pikolonem (na pozemku
pana Pikolona p.p.č. 611/1 v k.ú. Maršov I je zásobárna pitné vody
pro objekt čp. 30 a pan Pikolon nesouhlasí se zapsáním věcného břemene) s tím, že město není kompetentní v dané záležitosti pomoci a
společenství se musí obrátit na příslušný soud a podat soudní žalobu
na zřízení věcného břemene z důvodů uvedených v zápise.
USNESENÍ č. RM/660/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
žádost manželů Vaňkových o prodej pozemku p.p.č. 376/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou a žádost vlastníků bytových jednotek v Úpské ulici
čp. 178 o prodej pozemků p.p.č. 376/1, 376/3 a 376/6, vše v k.ú.
Svoboda nad Úpou s tím, že i nadále trvá na svém usnesení z 37. RM,
kterým nedoporučila zastupitelstvu prodej pozemku p.p.č. 376/3 ani
jiných v této lokalitě, a předává celou záležitost zastupitelstvu, protože
se jedná o žádosti o prodej.
USNESENÍ č. RM/661/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost pana Jiřího Jona o prodloužení nájmu na podkrovní byt v čp.
510 s tím, že se rada k žádosti vrátí až po převzetí suterénního bytu po
panu Špacírovi.
USNESENÍ č. RM/662/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
žádost o zařazení dohodců Komoditní burzy PROFIT do případného
výběrového řízení na zprostředkování nákupu energií
USNESENÍ č. RM/663/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru pronájmu i prodeje části pozemku p.p.č. 290/1
a části pozemku p.p.č. 265/1, oba v k.ú. Maršov I (viz zákres v žádosti
pana Václava Jirsáka a Dr. Ing. Petra Nowaka v příloze originálu zápisu).
b) zřízení věcného břemene na umístění a užívání potrubního přivaděče na pozemku p.p.č. 295/1 a zřízení věcného břemene na umístění a
užívání zemního elektrického vedení a podzemního odpadního kanálu
na pozemku p.p.č. 265/1, oba v k.ú. Maršov I s právem vstupu na tyto
pozemky za účelem provádění údržby a oprav v rozsahu dle příslušného geometrického plánu formou Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene.
USNESENÍ č. RM/664/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
s návrhem stavebního technika na využití stavebního materiálu z demolice bývalé šatlavy za radnicí na opravu plotu kolem školní zahrady a
řešit tak cenové nabídky ve vazbě na demolici šatlavy ve spolupráci s
vybraným zhotovitelem v následujícím bodě.

výpis z usnesení rm
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USNESENÍ č. RM/665/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na demolici bývalé šatlavy od společnosti AQUAVIT,
spol. s r.o., se sídlem R.Frimla 856, Trutnov, IČ 46506527, ve výši
478.857,-Kč s DPH s tím, že tato cena bude zapracována do návrhu
rozpočtového opatření, ale konečná cena díla bude dle skutečně provedených prací ve vazbě na předchozí bod, tj. s využitím vybouraného
stavebního materiálu na opravu plotu kolem školní zahrady (tj. s možností úspory za likvidaci a odvoz vybouraného materiálu).
USNESENÍ č. RM/666/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby oslovil jednu z firem, která nabízí zpracování pasportizace veřejného osvětlení, za účelem zpracování orientační cenové nabídky za tuto činnost pro město Svoboda nad Úpou (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/667/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou postupuje
záležitost ve věci neoprávněného využívání stavby bez čp./če na st.p.č.
271 v k.ú. Svoboda nad Úpou (kolna naproti Japiu) společností JAPIO
spol. s r.o. městskému právníkovi Mgr. Čermákovi, aby celou záležitost
řešil soudní cestou.
USNESENÍ č. RM/668/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh platového výměru ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Mgr. Jana Hainiše (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/669/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) informaci, že město na akci „Bezpečnostní úpravy na silnici II/296
a II/297“ získalo příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 845.000,-Kč (viz Informace o schválené akci v příloze
originálu zápisu).

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) návrh Smlouvy o dílo se společností AQUASYS spol. s r.o., se sídlem
Jamská 2488/65, Žďár nad Sázavou, IČ 25344447 (viz příloha originálu zápisu) na realizaci akce „Bezpečnostní úpravy na silnici II/296
a II/297“ ve výši 1.428.931,60 Kč včetně DPH s tím, že do návrhu
smlouvy byly zapracovány všechny připomínky městského právníka
Mgr. Huspeka (viz příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
c) starostu města podpisem smlouvy o dílo, uvedené v bodu b) tohoto
usnesení se zapracovanými připomínkami Mgr. Huspeka.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
d) návrh Smlouvy o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP se společností Flexum Trade a.s., Praha 1, IČ 28593090
ve výši 49.000 bez DPH (viz příloha originálu zápisu) na akci „Bezpečnostní úpravy na silnici II/296 a II/297“ s tím, že do návrhu smlouvy
byly zapracovány všechny připomínky městského právníka Mgr. Huspeka (viz příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
e) starostu města podpisem smlouvy o dílo, uvedené v bodu d) tohoto
usnesení se zapracovanými připomínkami Mgr. Huspeka.
USNESENÍ č. RM/670/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
písemná stanoviska pánů Lukáše Voborského a Pavla Voborského ve
věci prodeje části pozemku p.p.č. 521/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
(viz přílohy originálu zápisu) a předává je zastupitelstvu města k projednání.
USNESENÍ č. RM/671/39/2012
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
podání žádosti o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova (MAS
Krkonoše) na vybudování odpočinkových míst v lokalitě na Muchomůrce.

MO ČRS Horní Maršov pro své mladé členy pořádá každoroční dětské rybářské
závody v lovu ryb na rybníčku v Albeřicích.Závodů se zúčastní děti z našeho
kroužku a mladí rybáři z partnerského kroužku Eldorádo Trutnov.Všichni
fanoušci rybářského cechu jsou srdečně zváni!!Občerstvení připraveno nejenom
pro soutěžící rybářský potěr ,ale i pro rodiče,kamarády a příchozí diváky
-POZOR NEBUDOU SE PRODÁVAT ALKOHOLICKÉ NÁPOJE!!

1.9. 2012 - od 8.00hod. do 14.30hod. rybníček v Albeřicích
těšíme se na Vás!!Přijďte povzbudit mladé rybáře
A pozor možná nás navštíví i samotný Krakonoš
MO ČRS Horní Maršov
rybářský kroužek
www.rybymarsov.unas.cz

Střípky z dějin: Svobodská exlibris
Svobodská exlibris
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Střípky z dějin: Procházka místopisem staré Svobody nad Úpou

Antonín Tichý

Kniha je stále ještě nejlepší přítel člověka a věřme, že ani s
překotným vývojem digitalizace textů se na tom nic nezmění.
Zato majetnická značka exlibris, starší než knihtisk, objevující se již ve středověkých rukopisných kodexech, se z přídeští
knih stěhuje dnes stále častěji do sběratelských sbírek. Slovo
pochází z latiny a znamená doslovně „z knih“. Ve tvaru ex libris nebo exlibris bývá vytištěno na malém ozdobném lístku se
jménem, monogramem, erbem či jiným výtvarným motivem
vyjadřujícím vztah majitele ke knize. Zpočátku je používali především panovníci, šlechta a kláštery. Jejich autory byli přední
výtvarníci své doby od Albrechta Dürera, Lucase Granacha až
po naše české umělce Josefa Mánesa, Mikoláše Alše, Alfonse
Muchu či Maxe Švabinského. Od konce 19. století se alespoň

v českých zemích stává exlibris nejen rozšířenou zálibou kulturně smýšlejících jednotlivců, ale stále častěji i objektem sběratelského zájmu. Výtvarná dílka současných malířů a grafiků,
Karla Beneše, Vladimíra Suchánka, Josefa Lieslera, Vladimíra
Komárka nebo Ludmily Jiřincové si už dnes vlepuje do knih
málokdo. Zato mezi sběrateli těchto miniaturních grafických
listů, kteří se dokonce organizují ve Spolku sběratelů a přátel
exlibris už od roku 1918 se s nimi čile obchoduje. Stejně jako s
podobnými grafickými miniaturami, jimiž jsou přání k Novému
roku, tak zvané „péefky“. Pokusím se čtenářům představit malý
a zcela náhodný vzorek exlibris se vztahem ke Svobodě nad
Úpou a jejímu nejbližšímu okolí ať již obrazovým námětem
nebo bydlištěm majitele či autora.

Tvorbou exlibris se zabýval i svobodský učitel a výtvarník Alfred Landgraf. První z uvedených vytiskl pro sebe, druhé pro ředitele
školy Ivana Hraběte a třetí pro kamaráda Tondu.

Exlibris Rudolfa Lissaka, starosty města v letech 1925 – 1933 a MUDr. Josefa Breuera, praktického lékaře a čelního představitele
mnoha předválečných místních spolků, jehož autorem je maršovský učitel Hans Bernatschek.
Z knih rodiny autora článku jsou i poslední dvě ukázky. První je dílem grafika a ilustrátora Karla Beneše, druhou ryl malíř a grafik
Vladimír Komárek.

inzerce

Z tvorby Hanse Bernatschka jsou i exlibris maršovského učitele Emila Soudila, buršácká značka studenta Richarda Augsta, Spravedlnost
z knih majitele cukrárny na náměstí Oskara Illnera a výmluvné exlibris spolumajitele strojírenské továrny Hugo Schneidera

Následuje romantická krajina pro dceru Annu, Obří důl se Sněžkou pro manžele Regnierovy a svobodské náměstí Otto Schmidta.
Poslední v řadě je dětské fotografické exlibris synáčka prokuristy ze Stephanovy svíčkárny Fritze Hiltschera.

Rudolfovy slavnosti

ve Svobodě nad Úpou 15. září 2012

Program - hlavní pódium

IX. ročník

10:00 hod. PerKelt – hudba středověku
10:30 hod. Šermíři Durabo
11:00 hod. Kejklíř Vítek – Brémští cirkusanti (loutková pohádka)
11:30 hod. PerKelt – hudba středověku
12:00 hod. Vystoupení ZŠ Svoboda nad Úpou
13:00 hod. Příjezd Rudolfa II. (historický průvod)
13:45 hod. PerKelt hudba středověku
14:30 hod. Kejklíř Vítek – Pirátský příběh
15:00 hod. Vystoupení Rudy z Ostravy
16:15 hod. Koncert skupiny JAM & BAZAR
18:30 hod. Michal Hrůza s kapelou HRŮZY - koncert
20:00 hod. Kapela Konec konců
21:30 hod. Chůdadlo – Ohnivá show
21:50 hod. Kapela Konec konců
0:30 hod. Ukončení programu

Program v centru města na náměstí
od 10 hodin po celý den – Dobová tržnice s řemesly
12:45 – 13:45 hod. Chůdadlo – Dell Arte (velké ruce na chůdách)
15:45 – 16:15 hod. Chůdadlo – Drak, Jiří a věž
(chůdové představení)
18:00 - 18:30 hod. Chůdadlo – Efreet (akrobacie na chůdách)
19:30 - 20:00 hod. Chůdadlo – Efreet (akrobacie
na chůdách)

Program ve středověkém ležení pod parkovištěm
od 10:30 hod. po celý den - Střelba z kuší, vrhací
zbraně, jízda na koních,
15:00 hod Durabo - Šermířské vystoupení,
ukázky zbrojí a zbraní
Naši
sponzoři:

