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Úvodník

a doufám, že se vždy přidají ti, kterým není lhostejný stav
přírody v našem nejbližším okolí. Letos jsme tedy společně
s ostatními účastníky vyčistili řeku Úpu od Trutnova přes
Mladé Buky a Svobodu až do Horního Maršova.

letní turistická sezóna je v plném proudu. Pro velkou část
z nás je to doba odpočinku a relaxace, pro další naopak
období maximálního pracovního nasazení, pokud pracují
v oblasti služeb pro turisty. Věřím, že i v tomto období si
se zájmem přečtete novinky a důležité informace z našeho
města.

V prosinci vyšla kniha o historii našeho města, mnoho
z vás si ji koupilo, další výtisky lze zakoupit na městském
úřadě. Zájemci o historii Krkonoš a údolí Úpy zvláště, by si
neměli nechat ujít projekt Archa Krkonoš, který byl představen v květnu ústavem Paměť Krkonoš. Cílem projektu
je shromáždit, zpracovat a zpřístupnit informace o historii
Krkonoš a podhůří a zachovat je tak pro další generace.
Na webové adrese www.archakrkonos.cz najdete databázi
objektů, osob, obrazových děl a událostí ze starší i novější
historie. Všechny dostupné informace se propojí, tak, aby
například bylo možné najít informace o minulých obyvatelích každého stavení. Jistě chápete, že je to “běh na dlouhou trať” ale databáze se postupně plní, informace přibývají a editoři stále hledají spolupracovníky, kteří by svými
znalostmi místní historie přispěli k ověření nebo doplnění
informací. Nyní v databázi najdeme informace z výše položených obcí, například Velké Úpy, Albeřic a Lysečin, počítá
se ale s tím, že přibudou informace z dalších obcí a měst
včetně Svobody nad Úpou. Také technické provedení databáze se jistě ještě změní a zlepší. Tak neváhejte a ve volné
chvíli nahlédněte do historie Krkonoš na uvedené adrese.

Vážení spoluobčané,

Nejprve se vrátím až do dubna, kdy jsme se nechali nepříznivým počasím odradit od účasti na dobrovolnické akci,
úklidu řeky Úpy. Slíbili jsme si tehdy, že to pro letošní rok
nevzdáváme a akce se zúčastníme později. V červenci jsme
slib splnili, byť za velmi skromné účasti. Osobně si myslím,
že bychom se měli i v příštích letech k této akci připojit

Přeji vám krásné letní dny.
Helmut Ruse
místostarosta města
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Zprávy z města a z radnice
Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci srpnu oslaví svá
životní jubilea dámy Věra
Stodůlková, Klaudia Černá,
Dáša Hedvičáková, Helena
Tichá, Terezia Dubská, Marie Ježková a pánové Jaroslav Mačí, Bohumil Karlík,
Zdeněk Balcar, Miroslav Pikl
a Jiří Chramosta. Přejeme
jim všem do dalších let především hodně zdraví.

Odstávka ČEZ Distribuce a.s.
Ve středu 7.8.2019 nepůjde v některých částech elektřina
v čase od 08:00 – 11:00 hodin. Výpis ulic a čísel popisných
zde:
Svoboda nad Úpou - Svoboda nad Úpou
Horská
134 , 145 , 163 , 164 , 166 , 167 , 168 , 177 , 184 , 187 ,
212 , 213 , 242 , 244 , 251 , 263 , 265 , 268 , 269 , 271 ,
272 , 273 , 279 , 453 , 454 , 457 , 458 , 459 , 460 , 464 ,
465 , 545 , 552 , 558 ,
Lázeňská
199 , 202 , 206 , 207 , 214 , 245 , 247 , 250 , 266 , 267 ,
274 , 313 , 314 , 315 , 316 , 317 , 319 , 52 , parc.č. 535 ,
Luční
211 ,
nám. Svornosti
452 , 466 , 467 , 468 , 469 , 470 , 471 , 472 ,
Stará alej
1 , 108 , 170 , 174 , 205 , 208 , 217 , 221 , 248 , 264 , 275
, 276 , 277 , 278 , 299 , 462 , 463 , 480 , 518 , 522 , 523
, 524 , 538 , 540 , 546 , 548 , 551 , 554 ,
Tyršova
180 , 477 , 478 , 517 , 532 ,
Úpská
156 , 16 , 178 , 340 , 555 , parc.č. 886 ,
15.08.2019 (07:30 - 15:00) - plánovaná odstávka č.
110060664080
Svoboda nad Úpou - Svoboda nad Úpou
Nový svět
143 , 151

Nová kašna na maršovském hřbitově
Pravidelným návštěvníkům určitě neuniklo, že na maršovském hřbitově byla instalována nová kašna na vodu,
která je naprosto stejná jako na svobodském hřbitově.
Nová kašna nahradila původní zdroj vody na hřbitově,
kolem kterého bylo bláto, voda při stáčení vody do konve
stříkala kolem a držet konev ve výšce bylo pro starší
návštěvníky opravdu velmi těžké. Nyní je manipulace
s konvemi snadná a kašna je i vzhledně velmi hezká,
takže doufáme, že nám vydrží a bude sloužit mnoho let.
2
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Poděkování členkám KPOZ
Svou činnost v Komisi pro občanské záležitosti (KPOZ) letos na vlastní žádost ukončily paní Věra Fingerhutová
a paní Libuše Vostrovská. Obě dámy se dlouhodobě aktivně podílely na činnosti komise a přispívaly tím ke spokojenosti svobodských občanů. Za to jim patří velký dík. Děkujeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Zdenka Dvořáková
předsedkyně KPOZ

Samozřejmě i já osobně se připojuji jménem Městského
úřadu k poděkování a moc a moc děkuji oběma výše uvedeným dámám a vážím si jejich práce v komisi.
Ale sluší se poděkovat nejen jim, protože komisí pro občanské záležitosti prošla řada členek, kterým v minulosti
poděkováno nebylo. Takže sice pozdě, ale přece ….
Děkujeme tímto spoustě děvčat a dam, které působily
anebo stále pracují v komisi pro občanské záležitosti
(dříve se tomu říkalo Sbor pro občanské záležitosti) za
jejich čas a práci v komisi. Pravidelně navštěvují naše
seniory s gratulací a drobným dárkem k jejich narozeninám, popovídají si s nimi, stráví s nimi někdy několik hezkých minut a někdy i pár hodin 😊 a vzpomínají
s nimi a vypráví si. Kromě této činnosti komise zajišťuje
také pravidelná Vítání občánků pro naše nově narozené
Svoboďáčky. Je to jedna z mála komisí, která opravdu
v našem městě funguje skvěle a mnoho let a její členky
stále udržují tuto společenskou tradici. Takže děkujeme moc ještě jednou všem a snad nám odpustí tento
hřích.
A nyní se ještě vrátím k onomu „nešťastnému“ odvolání
dvou výše uvedených členek, které bylo použito v jednom
z usnesení Rady města z června letošního roku. Nikdo
z nás zákony nevymýšlí, ale pouze aplikuje v praxi a jedním
z nich je i zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Komise pro občanské záležitostí je komisí rady, a proto v tomto případě se

její činnost musí řídit tímto zákonem o obcích, který v § 102
odst. 2, písm. h) říká, že radě obce je vyhrazeno:
„zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále
jen „komise“), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy
a členy,“
Takže pro vysvětlení, odvolání dvou členek letos v červnu
bylo jen formální potvrzení jejich svobodného rozhodnutí
ukončit činnost v komisi v souladu se zákonem obcích. Nic
jiného v tom prosím nehledejte, bohužel litera zákona je
někdy z pohledu jazyka českého velmi strohá a necitlivá,
ale tak to v životě chodí. Pokusili jsme se tedy strohost zákona alespoň zjemnit a napravit výše uvedeným poděkováním.
Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ

Výluka železničního uzlu Jaroměř
Ve dnech 24. července až 14. prosince budou z důvodu
rekonstrukce železniční stanice Jaroměř probíhat výluky
v úsecích Hradec Králové - Jaroměř - Dvůr Králové nad
Labem - Stará Paka a Hradec Králové - Jaroměř - Česká
Skalice - Náchod. České dráhy nahradí dálkové a regionální vlaky autobusovou dopravou, která bude organizována
dle výlukového jízdního řádu. V provozu bude několik různých linek náhradní autobusové dopravy. Výlukou je také
ovlivněna regionální autobusové doprava, která zajišťuje
návaznosti na vlaky v přestupních uzlech (Česká Skalice,
Červený Kostelec, Malé Svatoňovice, Svoboda nad Úpou
a Dvůr Králové nad Labem). Z důvodu zachování důležitých
návazností došlo k úpravám v jízdních řádech na dotčených
autobusových linkách. Doporučujeme cestujícím, aby věnovali při plánování cest přes vyloučené úseky zvýšenou pozornost.
Informace o výluce na trati 030 v úseku Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem - Stará Paka naleznete na odkaze:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/
doprava/obsluznost/omezeni/vlak/vyluka-na-trati030-v-useku-jaromer---dvur-kralove-nad-labem-od-7:00-dne-24-7--do-23:59-dne-15-8-2019-a-od-00:01-dne-308--do-23:59-dne-14-12-2019-309091/
Informace o výluce na trati 031 v úseku Hradec Králové
hl.n. - Smiřice - Jaroměř - Česká Skalice naleznete na odkaze:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/doprava/obsluznost/omezeni/vlak/vyluka-na-trati-031-v-useku-hradec-kralove-hl-n----smirice---jaromer---ceska-skalice-309088/
Výlukové jízdní řády dotčených autobusových linek naleznete na odkaze:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/doprava/obsluznost/omezeni/autobus/vylukove-jizdni-rady-autobusovych-linek--ktere-jsou-ovlivneny-rekonstrukci-zst-jaromer-ve-dnech-24-7----14-12-2019-309113/

Zpráva ze školy
Žáci 4.třídy se zapojili do projektu «Šťastné stáří očima dětí»,
cílem kterého je odstraňování stereotypů a předsudků
o stáří a snaží se propojit svět dětí a svět seniorů. A jak
k tomu došlo u nás již slovy dětí:
Dnes po druhé vyučovací hodině jsme vyrazili do Alzheimer
centra. Cestou jsme sbírali a jedli lesní jahody. Po přivítání
od sestřiček jsme zarecitovali Polednici (spolu s námi i dvě
babičky) a Uspávanku. Po recitaci jsme se rozdělili ke třem
nebo čtyřem stolům mezi babičky a dědečky. Společně
jsme vyráběli buď strom - senioři dělali kuličky z krepáku
a my kreslili a lepili, nebo tašku s motýlem, který měl vyzdobená křídla z obkreslených rukou. Paní učitelka nám dala
za úkol si se stařečky povídat. Někomu to šlo, někomu ne.
Já si vybral dědu jménem František. ...Já jsem měla kouzelnou babičku, ale neodpovídala mi. ...My jsme měli veselou
paní Marii, byla s ní sranda, povídala nám o škole a svém
zlobení. ...Vyrábění jsem si moc užil, snad zase půjdeme.
...Tenhle den se mi moc líbil.
Filip Pačes, Honzík Horák, Zdena Balcarová, Jakub Línek, David Zeman a Kuba Skála
Na závěr ještě velká pochvala dětem za jejich velmi pěkné
chování a vystupování.
Mgr. Martina Hanušová a Míša Špetlová

Mistrovství české republiky ve
smíšeném slowpitchi 2019
Ve dnech 5. až 7. července proběhlo na hřištích ve Svobodě
nad Úpou, Mladých Bukách a Horním Starém Městě ¨Mistrovství České republiky ve smíšeném slowpitchi. Tento ročník turnaje se nesl v duchu zanedbané přípravy ze strany
české softballové asociace, která dala přednost jiným akcím,
což bylo oblíbenému turnaji a jeho účastníkům na škodu.
Vítězství si již po několikáté odnesl tým Sparks Mladé Buky,
kterému tímto gratulujeme! Tým SB Svoboda skončil na nepopulárním čtvrtém místě, avšak je třeba říci, že vzhledem ke zvyšující se kvalitě účastníků turnaje je to výsledek uznání hodný.
Za celý tým SB Svoboda a ostatní pořadatele turnaji velice
děkuji správci městského stadionu ve Svobodě nad Úpou,
Karlovi Stránskému, který svou prací a pílí připravil hřiště,
s jehož kvalitami ostatní hřiště nemohla soupeřit. Spoustu
pochval jsme obdrželi též od protihráčů, kteří velice litovali, že si na hřišti mohli zahrát pouze jeden den díky rozpisu,
který připravila Česká softbalová asociace.
Dále nemohu zapomenout na za pomoc, kterou při organizaci poskytly společnosti SkiResort Live s.r.o. z Janských
Lázní a Tlachač s.r.o. ze Svobody nad Úpou. Bez jejich přispění by šel turnaj stěží připravit. Děkujeme!
V příštím roce máme zájem pořádat znovu mistrovství,
avšak v takové formě, aby si i svobodští diváci přišli na krásný sportovní zážitek.
Mgr. Vojtěch Jiránek
SRPEN 2019
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Kulturní tým
Tak asi takto nějak vypadá naše Svobodská knihobudka 👍.
Vytvořily jsme ji pro naše občany, ale i pro návštěvníky Krkonoš, kteří mají dlouhou chvilku, třeba při čekání na další
spoj 😏.
Ale očividně slouží zatím k trávení volného času svobodské i nesvobodské mládeži a bůhví komu ještě. Jedná mla-
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dá slečna ze Svobody včera po domluvě s námi, přidělala
s přítelem kešku a ejhle, ta už tam dnes není ☹.Je tam jen
krásný vzkaz.
Ať jste fanoušci kulturního týmu, či ne - prosíme vás, nebuďte slepí, nebojte se zavolat na policii a nahlásit, že je
někde něco špatně. Začněte si více všímat okolí, vždyť je ta
Svoboda přece VAŠE ❤.
Díky váš Kulturní tým

Výpis usnesení z 5. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou konaného dne 24.06.2019
USNESENÍ č. ZM/49/5/2019

USNESENÍ č. ZM/54/5/2019

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

schvaluje

schvaluje

program 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 24.6.2019, který bude:

a) prodej parcel p.p.č. 101/5 o výměře 1291 m2 a p.p.č.
101/8 o výměře 687 m2, obě druh pozemku zahrada,
obě v k.ú. Maršov I, které byly Záměrem č. 13/2016 ze
dne 20.5.2016 určeny pro výstavbu rodinného domu,
manželům XXXXXX a XXXXXX XXXXXX, trvale bytem
XXXXXX XXXXXX, Praha 9 – Satalice, PSČ 190 15 za účelem výstavby rodinného domu.

a) v bodě 6 rozšířen o Žádosti o svolání mimořádného jednání zastupitelstva
b) doplněn o bod 15 - Bezúplatný převod parcely p.p.č.
235/20 v k.ú. Maršov I od ÚZSVM
a původní bod 15 – Diskuse bude přečíslován na bod 16.

USNESENÍ č. ZM/50/5/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 8.4.2019 bez námitek.

USNESENÍ č. ZM/51/5/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí

b) prodej obou parcel dle bodu a) tohoto usnesení za cenu
ve výši 791.200,- Kč bez DPH + 21% DPH, tj. celkem za
957.352,- Kč včetně DPH + náklady za zpracování znaleckého posudku ve výši 4.500 Kč + správní poplatek za
vklad do KN ve výši 1.000 Kč s tím, že prodej se bude řídit dokumentem s názvem Pravidla pro prodej pozemků
ve vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných
domů č.j. SVO/1934/2014 ze dne 11.6.2014, resp. prostřednictvím vzorové Kupní smlouvy, která je součástí
výše uvedených Pravidel.
c) prodej obou parcel dle bodu a) tohoto usnesení za cenu
dle bodu b) tohoto usnesení ve lhůtě nejpozději do
30.11.2019.

zprávu o činnosti Rady města za období od 8.4.2019 do
24.6.2019 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.

USNESENÍ č. ZM/55/5/2019

USNESENÍ č. ZM/52/5/2019

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

schvaluje

pověřuje

a) směnu, resp. darování části parcely v majetku města
p.p.č. 572/1 o výměře 99 m2 v k.ú. Maršov I, v obci
Svoboda nad Úpou, druh pozemku ostatní plocha, se
způsobem využití ostatní komunikace (dle GP č. 380218/2017 ze dne 25.2.2019 se jedná o část „e“) za část
parcely p.p.č. 260/12 o výměře 98 m2 v k.ú. Maršov I,
v obci Svoboda nad Úpou, druh pozemku zahrada, se
způsobem využití ostatní komunikace (dle GP č. 380218/2017 ze dne 25.2.2019 se jedná o část „b“), kdy
u této části parcely p.p.č. 260/12 na základě územního rozhodnutí č.j. SVO/2767/2018 ze dne 15.10.2018
(vydal Městský úřad ve Svobodě nad Úpou, hospodářsko-správní odbor) dojde ke změně využití území
na druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace. Tato směna, resp. vzájemné
darování bude provedeno prostřednictvím uzavření
darovací smlouvy, kterou Město Svoboda nad Úpou
daruje panu XXXXXX XXXXXX XXXXXX, trvale bytem
XXXXXX XXXXXX, 263 01 Dobříš, výše popsaný díl „e“
z parcely p.p.č. 572/1 v k.ú. Maršov I, paní XXXXXX
XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXX, 263 01 Dobříš daruje Městu Svoboda nad Úpou výše popsaný díl
„b“ z parcely p.p.č. 260/12 v k.ú. Maršov I a dále paní
XXXXXX daruje panu XXXXXX XXXXXX XXXXXX, bytem XXXXXX XXXXXX, 263 01 Dobříš díl „d“ z parcely
p.p.č. 260/12 v k.ú. Maršov I dle GP č. 380-218/2017
ze dne 25.2.2019 (znění darovací smlouvy - viz příloha
originálu zápisu).

a) Radu města, aby podala podnět Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje k případné změně povolení provozu společnosti KVK Parabit, a.s., spočívající ve stanovení
specifických emisních limitů ve vztahu k zápachu.
b) Radu města, aby prověřila možnosti a cenovou dostupnost provádění měření hluku prostřednictvím autorizované firmy.
rozhodlo
c) o tom, že se k problematice zápachu a hluku vycházejících z provozu firmy KVK Parabit, a.s. opět vrátí v jarních
měsících roku 2020.

USNESENÍ č. ZM/53/5/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej část parcely p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I o výměře cca
85 m2 dle zákresu v příloze žádosti za účelem chovu ovcí
s odůvodněním, které je totožné s již přijatým usnesením zastupitelstva č. ZM/243/18/2018 ze dne 20.6.2018, tj. protože
část parcely má přímou vazbu na nově vybudovaný chodník
za bývalou družinou směrem do Černohorské ulice a vzhledem k tomu, že spojovací chodníček je nově vybudován a není
zatím jasné, jak bude fungovat, jak bude využíván, rada navrhuje prozatím tuto část parcely neprodávat a nejprve prověřit
v čase funkčnost chodníčku i s vazbou na jeho nejbližší okolí.
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b) že v rámci uzavření darovací smlouvy tak, jak je popsáno
v bodě a) tohoto usnesení, nebude uplatněna finanční
kompenzace s ohledem na stejnou výměru vzájemně
darovaných m2. Náklady za zpracování znaleckého posudku uhradili manželé XXXXXX. Náklady za podání návrhu na vklad darovací smlouvy do Katastru nemovitostí
budou hradit manželé XXXXXX. Náklady na vypracování
darovací smlouvy městským právníkem Mgr. Huspekem
hradí Město Svoboda nad Úpou.
c) lhůtu pro uzavření darovací smlouvy dle bodu a) za finančních podmínek dle bodu b) tohoto usnesení do
30.9.2019.

USNESENÍ č. ZM/56/5/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2018
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok
2018 a dalších příloh (viz přílohy originálu zápisu) vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami, ke kterým bylo přijato opatření (viz příloha originálu zápisu) potřebné k nápravě zjištěných chyb dle § 17
odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění,
b) účetní závěrku Města Svobody nad Úpou za účetní období 2018 sestavenou ke dni 31. 12. 2018 bez výhrad
a pověřuje starostu města podpisem protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2018.

USNESENÍ č. ZM/57/5/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 12.6.2019 provedenou tajemnicí MěÚ včetně Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 6/2019 ze
dne 12.6.2019 (viz přílohy originálu zápisu).
b) návrh rozpočtového opatření č. 4/2019 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření č.4/2019 činí
objem celkových příjmů 444.075,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2019 po této změně se zvyšují na 47.626.361
Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 4/2019 činí 444.075,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na

rok 2019 po této změně se zvyšují na 65.531.471 Kč), přičemž financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření
č. 4/2019 je nulové (celkové financování rozpočtu na rok
2019 zůstává v nezměněné výši 17.905.110 Kč).
c) použití částky 300.000 Kč ze stávajícího rozpočtu na
položce 3421/6XXX na financování výměny a nákupu
prvků na dětských hřištích na Rýchorském sídlišti a na
dětském hřišti na městském stadionu.

USNESENÍ č. ZM/58/5/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí
u fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva obce
takto:
- předseda komise 500 Kč, a to s účinností od 1.7.2019.

USNESENÍ č. ZM/59/5/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě čj. SVO/2931/2018, č.
SML000581 ze dne 26.10.2018 (viz příloha originálu zápisu) na nákup sněhové frézy ke stroji Weidemann a pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č.1.

USNESENÍ č. ZM/60/5/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zápis č. 1 z jednání kontrolního výboru ze dne 29.5.2019.

USNESENÍ č. ZM/61/5/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
bezúplatný převod parcely p.p.č. 235/20 v k.ú. Maršov I,
obci Svoboda nad Úpou o výměře 22 m2 , druh pozemku
ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, protože pozemek je zastavěn místní komunikací, jejíž
těleso je ve vlastnictví Města Svobody nad Úpou a údržbu
na ní provádí Město Svoboda nad Úpou.

Výpis usnesení z 6. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou konaného dne 08.07.2019
USNESENÍ č. ZM/62/6/2019

USNESENÍ č. ZM/64/6/2019

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

schvaluje

schvaluje

program 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 8.7.2019.

v rámci veřejné zakázky vedené jako veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“), jejíž zadávání se v souladu s § 31 zákona neřídí
tímto zákonem, na stavební práce s názvem „Oprava veřejného osvětlení v ulicích Lázeňská, Horská, Černohorská,
K Muchomůrce a Spojovací ve městě Svoboda nad Úpou“
nabídku od firmy Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem
Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou, která byla vyhodno-

USNESENÍ č. ZM/63/6/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 24.6.2019 bez námitek.
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cena v souladu s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové
ceny. Firma nabídla cenu ve výši 6.093.572,53 Kč bez DPH
(7.373.222,16 Kč včetně 21% DPH). Předpokládaná hodnota zakázky dle Výzvy byla 5.607.193,94 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem Smlouvy
o dílo po schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem
dne 8.7.2019.

USNESENÍ č. ZM/65/6/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

ní č.5/2019 činí objem celkových příjmů 220.400,-Kč
(celkové příjmy rozpočtu na rok 2019 po této změně
se zvyšují na 47.846.761 Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 5/2019 činí mínus 4.526.600,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok
2019 po této změně se snižují na 61.004.871 Kč), financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č.
5/2019 činí mínus 4.747.000,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2019 po této změně se snižuje na
13.158.110,-Kč).

schvaluje

www.musvoboda.cz

návrh rozpočtového opatření č. 5/2019 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatře-

Výpis usnesení z 15. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 08.07.2019
USNESENÍ č. RM/168/15/2019

USNESENÍ č. RM/171/15/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

projednala

schvaluje

zápis č. 3 z jednání komise pro rozvoj města dne 17.6.2019
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že že usnesení z něj nejsou platná, protože komise nebyla usnášeníschopná (jednání se zúčastnili pouze dva členové komise z celkového
počtu 7 členů), a proto zápis nebude zaevidován ani zveřejněn.

žádost o stanovisko města k připojení na komunikaci pro čp.
78 - vila Piette ve Svobodě nad Úpou s tím, že do příští rady
bude připraven návrh Smlouvy o právu k provedení stavby
a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene.

USNESENÍ č. RM/169/15/2019
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti zástupce investora o vyjádření k PD
na akci „Přístavba garáže na p.p.č. 368/2 u č.p. 221, k.ú. Svoboda nad Úpou“ a pověřuje starostu města, aby kontaktoval Městský úřad v Trutnově, odbor územního plánování
a rozporoval vydané Závazné stanovisko orgánu územního
plánování č.j. MUTN 38234/2019 ze dne 30.4.2019 (viz příloha originálu zápisu), protože dle názoru rady se v případě
č.p. 221 ve Staré aleji nejedná o rodinný dům, ale o objekt
určený k rekreaci, který v této čistě obytné lokalitě vůbec
neměl být v minulosti postaven a přístavba garáže a terasy k tomuto objektu má sloužit rovněž pro rekreaci, takže
výše uvedené stanovisko je v rozporu s Územním plánem
města Svobody nad Úpou. Dále rada města požaduje, aby
investor doplnil projektovou dokumentaci o požárně bezpečnostní řešení, zásady organizace výstavby a způsob řešení odvodu dešťových vod ze stavby a přilehlé asfaltové
komunikace.

USNESENÍ č. RM/170/15/2019
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti zástupce investora o vyjádření pro
územní a stavební řízení na akci „Rekreační objekt č.p. 44,
k.ú. Maršov II, č. parc. st. 1“ a požaduje od zástupce investora doložení stanoviska orgánu územního plánování Městského úřadu v Trutnově, které nebylo součástí projektové
dokumentace.

USNESENÍ č. RM/172/15/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu s panem Janem Sajnerem, IČ 07133391
na pronájem části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře 8 m2 za účelem umístění předzahrádky před barem
Akvárko, a to na dobu určitou do 31.10.2019 za nájemné
ve výši 500,-Kč bez DPH (605,-Kč s DPH) s podmínkou, že
předzahrádka nebude užívána v době nočního klidu, tj. od
22:00 – 6:00 hodin

USNESENÍ č. RM/173/15/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
schvaluje žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní
XXXXXX XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXX, Svoboda nad Úpou.

USNESENÍ č. RM/174/15/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 22 v Domě s pečovatelskou službou dle
návrhu sociální pracovnice panu XXXXXX XXXXXX, trvale
bytem XXXXXX XXXXXX, Horní Maršov, z důvodu sociální
a zdravotní naléhavosti, pokud uhradí jednorázový příspěvek ve výši 60.000 Kč. Pokud pan XXXXXX přidělení bytu
odmítne nebo pokud neuhradí ve stanovené lhůtě jednorázový poplatek, rada schvaluje další pořadí pro přidělení
bytu č. 22 při splnění podmínek dle platných Pravidel pro
přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou, a to
v pořadí XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXX
XXXXXX.
SRPEN 2019
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USNESENÍ č. RM/175/15/2019

1) nabídka od ÚZSVM na bezúplatný převod parcely p.p.č.
102/1 v k.ú. Maršov I – jedná se o parcelu pod domy čp. 1
a 156 na začátku Staré aleje

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1000/2017 ohledně
Územního plánu (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/176/15/2019
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
a) starostu města, aby ve spolupráci s městským právníkem podali podnět Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje k případné změně povolení provozu společnosti KVK Parabit, a.s., spočívající ve stanovení specifických
emisních limitů ve vztahu k zápachu.
b) člena rady pana Tomáše Hovarda, aby prověřil možnosti a cenovou dostupnost provádění měření hluku prostřednictvím autorizované firmy.

USNESENÍ č. RM/177/15/2019

2) vzájemné bezúplatné převody pozemků v lokalitě náměstí Svornosti - vypořádání majetkoprávních vztahů
v souvislosti s rekonstrukcí komunikace směrem do Lázeňské ulice mezi městem a Královéhradeckým krajem:
- Město Svoboda nad Úpou, převede do vlastnictví - daruje do vlastnictví Královéhradeckého kraje parcely p.p.č.
679/15 o výměře 231 m2 a 679/17 o výměře 47 m2, obě
v k.ú. Svoboda nad Úpou
- Královéhradecký kraj daruje - převede do vlastnictví Města Svobody nad Úpou parcely p.p.č. 706/3 o výměře 128
m2, p.p.č. 706/4 o výměře 35 m2 a p.p.č. 706/5 o výměře 34
m2, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou.
a doporučuje Zastupitelstvu města tyto majetkoprávní
úkony schválit.

USNESENÍ č. RM/180/15/2019
Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

projednala

schvaluje
Opatření orgánů města - Pravidla pro umísťování reklamních zařízení ve sportovní hale ve vlastnictví Města Svobody nad Úpou a návrh vzorové nájemní smlouvy (viz přílohy
originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/178/15/2019

návrh na letní využití parkovací plochy u Duncanu pro návštěvníky projektu Krakonošova Muchomůrka (podrobně
viz zápis) s tím, že se rada k danému návrhu vrátí na příští radě po projednání s vlastníkem pozemků - společností
MEGA PLUS s.r.o.

USNESENÍ č. RM/181/15/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje
Dodatek č. 4 k Organizačnímu řádu Městského úřadu ve
Svobodě nad Úpou včetně příloh v souvislosti s přijetím IT
technika na plný pracovní úvazek v rámci pracovního poměru na dobu neurčitou.

USNESENÍ č. RM/179/15/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) zveřejnění záměru darovat Královéhradeckému kraji
parcely p.p.č. 679/15 o výměře 231 m2 a 679/17 o výměře 47 m2, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou (podrobně
viz zápis).
pověřuje

schvaluje
žádost o zřízení věcného břemene, resp. práva služebnosti přístupu a příjezdu ve prospěch budoucího vlastníka parcel p.p.č. 101/5 a 101/8, v k.ú. Maršov I přes pozemky města p.p.č. 101/12 a 615, oba v k.ú. Maršov I (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že dle doporučení městského právníka bude Smlouva o zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu uzavřena až po uzavření kupní
smlouvy na prodej výše uvedených pozemků a dále bude
toto věcné břemeno také nabídnuto stávajícímu vlastníkovi sousedního domu čp. 16 na st.p.č. 125 a parcely
p.p.č. 101/4, vše v k.ú. Maršov I, a pokud tuto nabídku
přijme, tak bude uzavřena jednu smlouva se všemi vlastníky výše dotčených parcel.

b) tajemnici MěÚ, aby do nebližšího zastupitelstva připravila podkladový materiál ve věci majetkoprávních záležitostí (podrobně viz zápis):
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nízkého příjmu, chudoby

závislosti např. na návykových látkách

zdravotního postižení či nemoci

narušení rodinných vztahů

ohrožením dluhů a exekucemi

•

•

•

•

•

Opatrovnictví dospělých osob:

Zvláštní příjemce:

Zdravotní postižení (mentální, smyslové, tělesné)

Dluhy/exekuce:

Dávky: (Úřad Práce Trutnov) – zprostředkování a vyplnění formulářů

 Dávky pro zdravotně postižené: příspěvek na péči, příspěvek na zakoupení zvláštní pomůcky,
příspěvek na mobilitu

 Dávky Hmotné nouze: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc

 Dávky Státní sociální podpory: porodné, pohřebné, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, rodičovský
příspěvek

•

 Pomoc při hospodaření s finančními prostředky

 Poskytnutí kontaktů na odborné poradenství ohledně případné insolvence

 Pomoc při mapování situace – vyčíslení, splátkové kalendáře

•

Kontakt na sociální pracovnici:

 Pomoc při vyplnění žádostí o dávky HN a SSP

 Pomoc při vyplnění žádostí o přiznání dávek

 Pomoc při vyplnění zdravotní karty pro RZS

 Zprostředkování kontaktů na ubytovny, azylové domy

Ztráta bydlení

•

 Zprostředkování kontaktů na chráněné dílny – možnost práce při invalidním důchodu

 Vysvětlení možnosti podání žádosti o invalidní důchod (kde podat žádost, co sebou)

 Pomoc při vyplňování žádostí o příspěvek na péči

 Pomoc při vyplňování žádostí o příspěvek na speciální pomůcku

 Zprostředkování žádostí a pomoc při vyplňování žádostí o průkazku TP, ZTP, ZTP/P

 Zprostředkování kontaktů na odborné lékaře, ambulance, servisní služby

•

 Pomoc při komunikaci s ČSSZ (změna výplaty důchodu či dávek)

 Pomoc se sepsáním žádosti o ustanovení zvláštním příjemcem

 Vysvětlení institutu zvláštního příjemce (návrh, průběh, výsledek, potřebné materiály pro ČSSZ)

•

 Zprostředkování kontaktů na léčebny, ambulance, lékaře, soudy, znalce

 Poradenství ohledně výkonu opatrovnictví

 Pomoc při sepisování zpráv pro soudy

 Poradenství při podání podnětu/návrhu na zahájení řízení o omezení svéprávnosti člověka

•

 Zprostředkování kontaktů na léčebny a odbornou pomoc

 Pomoc s vyplněním žádostí do zařízení

Senioři:

Omamné látky (alkohol, drogy):

 Poradenství v případě dobrovolné léčby

•

MĚSTSKÝ ÚŘAD Svoboda nad Úpou
náměstí Svornosti 474, PSČ 542 24
telefon: 499 871 105

 Zprostředkování kontaktů na Domovy s pečovatelskou službou, Domovy pro seniory, Sanatoria,
LDN, Hospice

•

Jedná se zejména o poradenství a pomoc v oblasti:

Tato pomoc může být sociální pracovnicí ve Svobodě nad Úpou poskytována bezplatně na základě
potřeby a dobrovolnosti každého občana, jenž žije na území obcí Svobody nad Úpou, Janských Lázní,
Horního Maršova, Pece pod Sněžkou a Malé Úpy.

ztráty zaměstnání

•

Na Městském úřadu ve Svobodě nad Úpou je již několik let vytvořena pozice sociální pracovnice, jenž pomáhá
řešit nepříznivé sociální situace, které mohou vzniknout převážně v důsledku:

Každý z nás se může jednou ocitnout v situaci, kdy bude potřebovat pomoc. Ať už v jakékoliv podobě
či smyslu. Všichni jsme pouze lidé…všichni děláme chyby…Někteří z nás si poradí sami, jiní pomoc
potřebují, ale neví, na koho se obrátit.

Sociální práce je snaha řešit na profesionální úrovni problémy lidí nacházejících se v obtížných
životních situacích, kteří řeší sociální problémy. Za sociální problémy považujeme takové, kdy jedinci
nebo skupiny lidí nejsou schopni uspokojit společensky uznané potřeby a zájmy.

Co je sociální práce:

MĚSTSKÝ ÚŘAD Svoboda nad Úpou
náměstí Svornosti 474, PSČ 542 24
telefon: 499 871 105

Aktuality ve výplatě příspěvku na péči od 1.7.2019
Co je příspěvek na péči ?
Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních
životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim
může (dle jejich rozhodnutí) poskytovat osoba blízká (rodina, přátelé, sousedé atd),
asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb (Oblastní
charita, mobilní hospic, Pečovatelská služba atd.), dětský domov nebo speciální
lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.
Příspěvek na péči může být poskytován od 1 roku života dítěte. (U mladšího dítěte o
něj žádat nelze!). Je vyplácen každý měsíc dle přiznaného stupně závislosti.

I.stupeň (lehká závislost)
II.stupeň (středně těžká závislost)
III.stupeň (těžká závislost)
IV. stupeň (úplná závislost)

Stupně příspěvku na péči:
•
•
•
•
Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav je takový zdravotní stav, který trvá nebo má
trvat déle než 1 rok. Jedná se o stav, který omezuje schopnosti nutné pro zvládání
základních životních potřeb. Člověk je tak závislý na pomoci druhé osoby a
potřebuje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.
Postup pro získání příspěvku na péči
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vyplnit žádost - žádost je dostupná na web stránkách ministerstva práce a
sociálních věcí: https://formulare.mpsv.cz/oksluzby nebo je možné si ji vyžádat
fyzicky na jakékoliv pobočce Úřadu práce v ČR.
Vyplněnou žádost zaslat nebo osobně donést na Úřad práce.
Úřad práce Vás bude písemně informovat o zahájení řízení.
Úřad práce Vás vyzve, abyste se dostavili ke svému praktickému lékaři, který
vyplní (společně s Vámi) dotazník pro posudkovou komisi Okresní správy
sociálního zabezpečení (OSSZ).
Vyplněný dotazník lékař zašle zpět na Okresní zprávu sociálního zabezpečení
OSSZ Vaši žádost s vyplněným dotazníkem od lékaře předloží k posouzení
komisi, jenž rozhodne o přiznání či nepřiznání příspěvku na péči. Určí stupeň
závislosti na druhé osobě a stanový stupeň příspěvku na péči.
Hotové rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči a určení jeho stupně Vám zašle
k Vašim rukám Úřad práce, který dávku každý měsíc vyplácí. Vy samotní si poté
určíte způsob zasílání finančních prostředků: složenkou nebo na Váš účet.
Při přiznání jakéhokoliv stupně (I.-VI.) příspěvku na péči si Vy vyberete (dle
svého zvážení), jakou službu si za dané finanční prostředky nasmlouváte a
budete hradit. Tzn. S čím potřebujete pomoci a kdo by Vám mohl pomoci
s věcmi, které již sami nezvládáte (např. nákup, úklid, odvoz k lékaři, dovoz
stravy, pobyt v zařízení atd.)

Od 1.7.2019 došlo k výraznému navýšení vyplácených finančních prostředků
pro III. a IV. stupeň příspěvku na péči a to:

I.stupeň příspěvku na péči (lehká závislost):

6 600,-Kč

3 300,-Kč

Od 1.7.2019 jsou pro osoby od 1 – 18 let stanoveny tyto částky:

II.stupeň příspěvku a péči (středně těžká závislost):

III.stupeň příspěvku a péči (středně těžká závislost):
9 900,-Kč v případě, že
dítě využívá pobytové služby (např. stacionář, ústav sociální péče atd.) - péči o něj
nezajišťuje pouze rodina

III.stupeň příspěvku a péči (středně těžká závislost):
13 900,-Kč v případě, že
dítě nevyužívá pobytové služby - dítě zůstává v domácím prostředí – péči o něj
zajišťuje pouze rodina

IV.stupeň příspěvku a péči (úplná závislost):
13 200,-Kč v případě, že
dítě využívá pobytové služby (např. stacionář, ústav sociální péče atd.) – péči o něj
nezajišťuje pouze rodina

IV.stupeň příspěvku a péči (úplná závislost):
19 200,-Kč v případě, že
dítě nevyužívá pobytové služby – dítě zůstává v domácím prostředí – péči o něj
zajišťuje pouze rodina

I.stupeň příspěvku na péči (lehká závislost):

4 400,-Kč

880,-Kč

Od 1.7.2019 jsou pro osoby od 18 let stanoveny tyto částky:

II.stupeň příspěvku a péči (středně těžká závislost):

III.stupeň příspěvku a péči (středně těžká závislost):
8 800,-Kč v případě, že
člověk využívá pobytové služby (žije v domově pro seniory, pečovatelském domě,
využívá služeb stacionáře atd). – péči o něj nezajišťuje pouze rodina

III.stupeň příspěvku a péči (středně těžká závislost):
12 800,-Kč v případě, že
člověk nevyužívá pobytové služby - člověk zůstává v domácím prostředí – péči o něj
zajišťuje pouze rodina

IV.stupeň příspěvku a péči (úplná závislost):
13 200,-Kč v případě, že
člověk využívá pobytové služby (žije v domově pro seniory, pečovatelském domě,
využívá služeb stacionáře atd). – péči o něj nezajišťuje pouze rodina

IV.stupeň příspěvku a péči (úplná závislost):
19 200,-Kč v případě, že
člověk nevyužívá pobytové služby – člověk zůstává v domácím prostředí – péči o něj
zajišťuje pouze rodina

Zpracovala: Iva Jaklová, DiS.
sociální pracovnice MěÚ ve Svobodě nad Úpou
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Ruku na srdce. Kdo z vás neměl v mládí památníček? Spolužáci a kamarádi do něj kreslili naivní obrázky doplněné
opsanými veršíky na památku. V pubertě už se mnohým
nezdály dost duchaplné a památník skončil někde na dně
zapomenuté zásuvky dětského pokojíku. Po letech vykouzlí úsměv na tváři a probudí sentimentální vzpomínky.
Relikt měšťanských dcerušek z 19. století, mnohdy ceněný jako literární doklad doby, se v módních vlnách vrací
stále. Nejnověji je často podporován rodičovskou snahou
odpoutat aspoň na chvíli dítka od virtuálního světa Fa-

cebooků, Twiterů a Instagramů. Když ještě neexistovaly
tyhle ďáblovy vynálezy, tak zejména děvčátka sotva se
popasovala se záludností české abecedy, už si navzájem
vyměňovala památníčky v touze nashromáždit co nejvíc
zápisů. Asi jako se dnes předhánějí v počtu získaných „lajků“. Aby si však založili památník kluci právě škole odrostlí, je spíš výjimka. V roce 1926 čtrnáctiletý drogistický
učeň u strejdy v Červeném Kostelci Vlastík Hák, poválečný národní správce Richterovy drogerie na svobodském
náměstí asvůj sešitek maskoval štítkem „Poesie“. Na úvod
si místo obligátního vpisku „Můžeš kreslit, můžeš psát,
jenom listy netrhat“ nejspíš někde opsal verše. Starosvětské výrazivo pomíjím, ale všimněte si písma! A to určitě
nebyl žádný premiant. Ve stejné době si namaloval i siluetu klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v rodné
Nové Pace.

Němečtí kluci ve Freiheitu v časech první světové války měli
na vizuál památníku jiný názor. Desky improvizovaného

alba ze školního sešitu Josefa Erbena z čp. 171 na Sluneční
stráni, kde je dnes soukromý Modrý pension mluví za vše.

Střípky z dějin - Malůvky do
památníčku a jiné…
Antonín Tichý
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Stránky jsou z valné většiny vyzdobeny dobovými válečnými
pohlednicemi a nálepkami jazykově spřízněných spojenců
– Rakousko – Uherska a Německa. Stejnou symboliku mají
i zápisky bratrů Gallových z roku 1918. Adolf později pokračoval ve výrobě otcova bylinného likéru „Koppengeist“ pod
značkou „Gall Bitter“ po druhé světové válce i v Německu.
Při otevírání vycházkové trasy Via Piette ho mnozí přítomní

měli možnost ochutnat. Alfons se k rodině vrátil ze sovětského zajetí až v roce 1952. Jeho syn Herbert násilně vystěhovaný z rodné Svobody nad Úpou jako šestiletý do poválečné sovětské zóny, budoucí NDR, je v současnosti zástupcem
bývalých svobodských občanů v Německu. K našemu městu
má nostalgický vztah a je na své rodiště hrdý. Pečlivě se jako
jeden z mála stará o rodinné hroby na místním hřbitově.

Památníček si v roce 1948 pořídila i snaživá žačka třetí třídy svobodské školy Helenka Mervartovic. Pozdější „hodná paní učitelka“
jak si ji pamatují za víc než 35 let působení za katedrou početné
generace místních školáků. Mezi kyticemi, holubičkami, srdíčky

a andělíčky nenápaditých spolužaček a spolužáků vyniká originální kresba známých hor od budoucí výborné lyžařky z Janských
Lázní. I třídní učitel František Koudelka připojil k lakonickému ponaučení „Kdo nemá kuráže – nic nedokáže“ jednoduchou kresbu.
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Pan učitel Koudelka,
dlouholetý
kronikář
města
maloval
rád.
Jeho kresby oživují nejen stránky kroniky,
ale byly součástí i dnes
údajně ztracených obrazových příloh s partiemi ze Svobody nad
Úpou v druhé polovině
minulého století. Zachytil například někdejší obecní valchu s čp. 16
přestavěnou na byty.
Dnes s novou zateplenou fasádou téměř
k nepoznání. K vyhlášenému turistickému cíli
altánku na Muchomůrce
už dnešní výletníci nemíří za vyhlídkou, ale
za atrakcemi a zvířátky
blízkého Farmaparku.
Jiné svobodské školačce v jiné době namalovala jiná paní
učitelka jiný pohled na Krkonoše.
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Idylické kresby obou svobodských kostelíků v pro hory typickém zimním hávu nebo pohled na liduprázdné náměstí
Svornosti od současné místní malířky Aleny Táslerové by
byly vítanou ozdobou ve fiktivním památníčku každého
patriota. Nezavrhujte vzpomínky – jsou to jediné, co vám
zůstane.
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pátek 13. září 2019
19.00, sokolovna
Svoboda nad Úpou
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hosté: pěvecký sbor Berthold z Horního Maršova

Hrají: Andrea Francová, Jan Bříza, Richard Kocík, Anna Francová,
Lucie Berchová, Veronika Kaňková, Sabina Hrnčířová,
Kateřina Krtičková, Marie Scibiorová, David Kováč
Stanislav Kopiš, Štěpán Vaněk, Jiří Horák
Realizační tým: Pavla Tůmová, Iveta Stránská, Věra Fingerhutová,
Izabela Imrišková, Józef Scibior, Petra Höhneová

www.divadlosnu.cz
SRPEN 2019
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