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Úvodník
Vážení spoluobčané,
v krátkosti se s Vámi podělím o několik novinek, které se
v našem městě udály v měsíci říjnu. Naplno se „rozjely“
další etapy rekonstrukce veřejného osvětlení, a to hned
ve dvou lokalitách ve Svobodě a jedné v Maršově I. V Horské a Lázeňské ulici již svítíme, práce probíhají i v ulici Černohorská. Do konce roku se tedy můžeme těšit na nové
osvětlení, které splňuje veškeré normy moderního a k přírodě šetrného svícení ve veřejném prostoru. V této chvíli
již dokončujeme projektovou dokumentaci a podklady pro
podání žádosti o dotaci na další lokality ve městě, kterými
tentokrát budou ulice Maršovská a kompletní Rýchorské
sídliště vč. Pietteho náměstí v Maršově I. Realizaci plánujeme opět na podzim příštího roku.
Úspěšně též pokračují práce na rekonstrukci budovy bývalé radnice na náměstí Svornosti ve Svobodě. Jak již víte,
vznikne zde v jižní části budovy šest sociálních bytů. V tuto
chvíli je hotová kanalizační a vodovodní přípojka, ležatá
kanalizace a stropy ve druhém nadzemním podlaží. Do
konce roku by mělo být hotovo vnitřní zdivo a věnce, dále
pak krov a střecha budovy. Zatím se většina prací odehrává
uvnitř, během příštího roku budou změny k lepšímu vidět

i zvenku. Zároveň pracujeme na otázce využití severní části budovy, kde by podle zadání měl vzniknout víceúčelový
kulturní sál se zázemím, v přízemí pak prostory pro setkávání občanů, klubů, či pořádání různých sezení, či oslav. Vše
je ale zatím ve stadiu záměru a přípravy k výběru zhotovitele projektové dokumentace.
Většina z vás také jistě zaregistrovala skutečnost, že jsme
snažením nějakého dobráka přišli o náš vánoční strom. První naší reakcí na tenhle hrdinský čin bylo rozhodnutí strom
bez náhrady odstranit a na vánoční trhy do budoucna rezignovat. Když jsme celou tuhle nešťastnou událost vydýchali, uvědomili jsme si, že bychom tím jen ublížili vám, kteří se na tuhle fajn akci spolu s námi těšíte a každým rokem
si ji užíváte. Rozhodli jsme se tedy vysadit strom nový. Je
jím krásná jedlička, ač vzrůstem zatím malá, o to však více
ztepilá. S vánoční výzdobou pomohou i tentokrát děti ze
základní školy, které rovněž asistovaly při jejím vysazení.
Tím pádem vás všechny mohu opět pozvat na malé vánoční
trhy spojené s rozsvícením vánočního stromečku, a to v sobotu před první adventní nedělí. Více informací na plakátu
dále v novinách.
Přeji vám všem krásný barevný listopad.
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Zprávy z města a z radnice
Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci listopadu oslaví
svá životní jubilea dámy
Marie Lešková, Miloslava
Růžičková, Božena Pultarová, Helena Musilová a pánové Jindřich Matějovic,
Josef Šimek, Gustav Dittrich a Reinhold Schmidt
Přejeme jim všem do dalších let především hodně
zdraví.

Změna na pozici matrikářky
Od 1. listopadu 2019 dojde ke změně na pozici matrikářky Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou. Na toto místo
nastoupila 1.10.2019 a pilně se zaučuje paní Romana Pochybová. Paní Jana Straková, která vykonávala funkci matrikářky od 1.3.2018 se rozhodla, že náš malý svobodský kolektiv na radnici opustí a přesune se blíž ke svému bydlišti,
a to do Trutnova, kde bude vykonávat matrikářskou práci
na Městském úřadu v Trutnově. Přejeme ji tedy do nové
práce vše dobré, byť z toho radost nemáme, ale takový už
je život a ten profesní obzvlášť. Každopádně chodit do práce tzv. „v pantoflích“ má své kouzlo, takže tomu rozumíme.

Svoz nebezpečného odpadu
Na základě smlouvy mezi městem Svoboda nad Úpou a firmou Transport Trutnov, s.r.o. byly pevně stanoveny termíny svozu nebezpečného odpadu v roce 2019. Poslední
svoz se koná:
Stanoviště
termín

Svoboda-náměstí

u Rýchorky

Maršov II
(u Šobků)

2.11.2019

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

Novinka od roku 2020 !!!!! Svoz nebezpečného odpadu
se až do letošního roku konal 6x ročně vždy první sobotu
v lichém měsíci. V návrhu nové vyhlášky o odpadovém systému je navrhováno, že od roku 2020 bude svoz nebezpečného odpadu zajištěn pouze 3x ročně, a to s ohledem na
minimální množství sváženého nebezpečného odpadu.
Na druhou stranu se obyvatelé často ptali na podzimní svoz
objemného odpadu, a proto město v návrhu nové vyhlášky
toto přání vyslyšelo a je navrhován svoz objemného odpadu 2x
ročně na jaře (přelom dubna a května) a navíc ještě na podzim.
Projednávání nové odpadové vyhlášky se uskuteční na prosincovém jednání zastupitelstva dne 16.12.2019. Přesné
termíny budou poté včas oznámeny prostřednictvím novin, webu, facebooku či Mobisysu. Odpadový poplatek pro
2020 je navrhován ve nezměněné výši 500 Kč.
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Novinky v místních poplatcích od roku
2020
Kromě výše uvedených změn v rámci odpadového hospodářství čeká všechny obce a města v rámci celé ČR a Svobodu nevyjímaje změna rekreačního poplatku a poplatku
z ubytovací kapacity. V rámci novely zákona o místních
poplatcích, která byla schválena minulý měsíc v říjnu
2019, došlo ke zrušení místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity
a zavedení nového místního poplatku z pobytu. Tato
skutečnost se pak promítá do nutnosti zrušení či úprav
stávajících obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích ze strany obcí tak, aby s účinností od 1. ledna 2020
odpovídaly změněnému znění zákona o místních poplatcích.
Zásadní změnou je to, že poplatek již nebude mít vazbu
pouze na rekreační nebo lázeňský pobyt, ale poplatníkem
poplatku z pobytu bude osoba, která v obci není přihlášená a předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt
trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů
u jednotlivého poskytovatele pobytu. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen
vybrat poplatek od poplatníka. Poplatek tedy neplatí
ubytovatelé, ale pouze jej vybírají od svých hostů a odvádějí do městského rozpočtu !!!!
Novela se tedy dotkne mimo jiné i poskytování ubytování
prostřednictvím Airbnb. Návrh nové vyhlášky bude opět
předmětem jednání prosincového zastupitelstva a bude
navrhována výše místního poplatku pro rok 2020 ve výši 21
Kč. Od roku 2021 pak bude možné tento místní poplatek
stanovit až do výše 50 Kč.
Následující text je částečně převzat z webových stránek
časopisu HOREKA (odborný časopis pro profesionály z oblasti gastronomie i hotelnictví):
https://www.horekaweb.cz/2019/09/16/poslanci-znovu-projednaji-narovnani-podminek-na-ubytovacim-trhu/
Rovná pravidla pro všechny poskytovatele krátkodobého
ubytování přináší novela zákona o místních poplatcích. Novela z dílny Ministerstva financí nahrazuje nynější poplatky
za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity jediným poplatkem z pobytu, jemuž bude podléhat každý krátkodobý pobyt do 60 dnů bez ohledu na místo a účel. Rozšíří se
tak okruh ubytovacích zařízení, kterých se má výběr místního
poplatku týkat.
„Sdílená ekonomika rychle mění zažité obchodní modely
i na poli ubytovacích služeb. Provozovatelé nabízející
ubytování přes digitální platformy ale mají oproti
hoteliérům a dalším ‚tradičním´ poskytovatelům tu
výhodu, že nemusí v koncové ceně pobytu zohlednit oba
místní ubytovací poplatky. Naše novela tuto nerovnováhu
odstraní. Nový poplatek se totiž dotkne placeného
ubytování bez ohledu na to, zda je místo ubytování
kolaudováno jako ubytovací zařízení. Tedy vedle hotelů,
motelů a penzionů i krátkodobých pronájmů soukromých
bytů nebo ateliérů,“ přibližuje návrh ministryně financí
Alena Schillerová.

Sloučení obou poplatků do jednoho navíc přinese rovné
podmínky i pro obce. Nyní může většina obcí vybírat jen
poplatek z ubytovací kapacity. Oba poplatky mají zavedeny
jen obce, které jsou lázeňským nebo frekventovaným
turistickým cílem. Nový poplatek bude moci vybírat každá
obec bez rozdílu. Poplatek si bude moci nastavit podle svých
potřeb, nejvýše na úroveň maximální sazby. Ta bude po
nabytí účinnosti novely od 1. ledna 2020 činit 21 Kč za den,
od následujícího roku 50 Kč za den.
Také Asociace hotelů a restaurací podporuje vládní novelu
zákona v podobě, jakou původně schválila Poslanecká
sněmovna. Prezident AHR ČR Václav Stárek k tomu uvedl:
„Návrh novely zákona o místních poplatcích byl připravován
a konzultován samotnými hoteliéry a zástupci podnikatelů.
Přináší spravedlivý a moderní přístup k výběru poplatků a jsme
rádi, že nebyly přijaty návrhy na skokový nárůst poplatku, který
by přinesl zpomalení hlavně domácího cestovního ruchu.“
Novela zákona o místních poplatcích také zavádí tzv. protizneužívací klauzuli u poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného. Nově bude podmínkou
pro osvobození od poplatku skutečnost, že výtěžek z konané
akce byl prokazatelně odveden na charitativní účely, nebude
stačit pouhá proklamace jako doposud.
Novela dále obsahuje přesnější vymezení osvobozených osob
a úlev u poplatku ze psů. Nárok na sníženou sazbu bude mít
nově důchodce ve věku 65 let nebo držitel průkazu ZTP.
Novela explicitně osvobozuje všechny osoby provozující útulky pro psy bez ohledu na zřizovatele. Účinnost zákona je navržena od 1. ledna 2020.
S výše uvedenými informacemi nepřímo souvisí i jeden aktuální článek, který byl zveřejněn dne 24.10.2019 v domácích zprávách na:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/krkonosske-obce-chteji-od-statu-vic-penez-z-dani-svych-podnikatelu-statisice-turistu-zatezuji-jejich-infrastrukturu-81425?dop-ab-variant=18&seq-no=2&source=hp

Krkonošské obce chtějí od státu
víc peněz z daní svých podnikatelů.
Statisíce turistů zatěžují jejich
infrastrukturu
Krkonošské obce chtějí dosáhnout na více peněz z daní,
které státu odvádí jejich podnikatelé v cestovním ruchu.
Turistický ruch je totiž stojí nemalé částky na odpadech, kanalizacích nebo opravách komunikací. (Video: Seznam.cz)
Plné popelnice, nestíhající kanalizace či rozbité silnice.
To je daň, kterou obce ve východních Krkonoších platí
za obrovský zájem turistů o nejvyšší české hory.
Podle analýzy telefonních SIM karet, kterou si v uplynulých
dvou letech nechal zpracovat Krkonošský národní park, ho
v loňském roce navštívilo 3,8 milionu lidí, kteří tam strávili
12 milionů takzvaných osobodní, což bylo o půl milionu návštěv víc než v roce předchozím. Nápor turistů však nepociťuje jen sám národní park, ale i krkonošské obce, jejichž
infrastrukturu návštěvníci hor využívají. Obce teď volají po
spravedlivějším rozdělování daní.

Jednou z nejvíce „postižených“ obcí jsou Janské Lázně.
Obec se zhruba 700 stálými obyvateli má na svém území velké lyžařské středisko na Černé hoře a také populární léčebné lázně pro děti i dospělé. „V minulém roce
nás navštívilo přes milion turistů, 660 tisíc jich přijelo do
lyžařského areálu, 300 tisíc na stezku v korunách stromů
a zbytek byli lázeňští hosté. O ty všechny se musíme postarat z našeho rozpočtu. Z rozpočtového určení daní dostáváme asi 11 milionů korun ročně, stejně jako jiné obce
naší velikosti,“ říká starosta Janských Lázní Jiří Hradecký
(bez PP).
Návštěvníci, kteří se během roku v Janských Lázních vystřídají, využívají tamní kanalizaci, odpadové hospodářství
a komunikace, které je potřeba častěji uklízet a opravovat.
Jen za technické služby obec utratí přes čtyři miliony korun ročně, a to především na časté odklízení sněhu v zimní
sezóně.
S pokrytím těchto nákladů by měly pomoci ubytovací
poplatky. Zhruba dva miliony, které radnice od hoteliérů vybere, na to však nestačí a obec je musí dotovat
z části rozpočtu, kterou by chtěla využívat na vlastní
investice.
Turisté přitom v krkonošském středisku nechávají peněz
dost. Tamní podnikatelé v cestovním ruchu v čele se skiareálem odvedou na daních ročně desítky milionů korun.
Obec z nich však nemá nic navíc. „Všichni podnikatelé
platí daně státu a ten je přerozděluje, takže dostáváme
stejně jako jakákoliv jiná obec naší velikosti,“ říká starosta Hradecký, podle nějž z rozpočtového určení daní jeho
obec dostává 11 až 12 tisíc korun na obyvatele. „Praha
má 25 tisíc na obyvatele,“ dodává. Podle predikce na příští rok by to však mělo být mnohem více, tedy něco málo
přes 48 tisíc korun, Janské Lázně by si měly přilepšit jen
na 16 tisíc.
„My nejsme schopni z provozovatelů, hoteliérů, restaurací, dostat peníze nějakým legálním, ale i pro ně příjemným
způsobem tak, aby se dostaly zpátky do obcí a regionu
a my mohli budovat infrastrukturu, kterou využívají nejen
naši obyvatelé, ale i návštěvníci,“ říká starostka Mladých
Buků a místopředsedkyně Svazku obcí Východní Krkonoše
Lucie Potůčková (bez PP).
Jako příklad ukazuje obecní silnici, která vede k tamnímu lyžařskému areálu. Je celá záplatovaná. „Pořád ji
flikujeme. Rádi bychom ji opravili, ale obec na to nemá.
Momentálně jsme rukojmími dotací, kdy musíme přizpůsobovat projekty dotačním podmínkám a ne tomu,
co potřebují naši občané, ale i turisté,“ dodává starostka.
Spolu s ostatními starosty ve Svazku proto připravují strategii, jak se pokusit získat od státu více peněz,
které mu odvádějí místní podnikatelé. „Naším cílem je
přijít s iniciativou, ať už přes kraj nebo poslaneckou iniciativu, abychom zvýšili benefit obcí, které jsou zasaženy cestovním ruchem a musí se vypořádat s tím, že
jejich infrastruktura je zatížena desítkami tisíc lidí, ale
ony samy ve skutečnosti přes rozpočtové určení daní
dostanou finance jenom na počet stálých obyvatel. To
znamená, že ty obce doplácejí ze svého na uspokojování potřeb lidí z celé republiky i ze zahraničí,“ říká předseda Svazku a trutnovský místostarosta Tomáš Eichler
(Piráti).
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Za velký argument považuje analýzu návštěvnosti Krkonoš, která vypočítala ekonomicky dopady cestovního
ruchu jen na území východních Krkonoš. Kompletní tržby, na které měl cestovní ruch vliv, podle analýzy v roce
2018 činily 10,7 až 11,6 miliardy korun. „Z toho 2,1 až
2,3 miliardy jdou do veřejných rozpočtů. Ale to neznamená, že jdou do rozpočtů těch obcí,“ krčí rameny Eichler.
Starostové iniciativu zatím připravují, až bude hotová,
chtějí s ní oslovit ministerstvo pro místní rozvoj.
Vysoká návštěvnost hor samozřejmě dopadá i na Krkonošský národní park, který dohlíží na to, aby masová turistika
v Krkonoších souzněla s ochranou tamní přírody, což s sebou rovněž nese finanční náklady.
„Krkonošský národní park je jedním z nejnavštěvovanějších národních parků na celém světě a určitě v Evropě. My
se s tím snažíme pracovat, aby nedocházelo k poškozování přírody. To znamená, že musíme dělat kvalitní cesty,
aby lidé chodili po nich a nevyšlapávali cestičky mimo,
musíme budovat turistickou infrastrukturu jako ukazatele či přístřešky. A v neposlední řadě neustále připomínat
turistům, že to, co s sebou do Krkonoš přinesou, by si měli
i odnést,“ naráží mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný na
snahu správců parku zatočit s odpadky, které turisté v horách pohazují.
Svazek všech krkonošských obcí pak různými způsoby
usiluje o to, aby se návštěvníci po celých horách rozptýlili
a nekoncentrovali se jen na těch nejoblíbenějších místech,

jakými jsou Sněžka či pramen Labe, kde se letos v některých letních dnech shromažďovaly davy lidí. „V některých
dnech na Sněžce ani nerozpažíte, kolik je tam lidí. Pomocí
projektu Neznámé Krkonoše se turistům snažíme ukazovat
místa, která nejsou tak známá, ale jsou krásná a mohou si
je užít bez davů lidí,“ říká ředitelka destinační společnosti
Eva Šulcová.

Kulturní tým

uvařily paní kuchařky za školy a tímto jim moc děkujeme.
Dýně pro děti na dlabání darovalo město. Dobrou náladu
jste určitě donesli vy ☺.

DRAKIÁDA

ÚKLID APARTMÁNŮ 2+KK, 50m2
Přijmu ihned spolehlivou paní na pravidelný úklid tří zánovních soukromých apartmánů ve Svobodě n./Ú., které
jsou využívány k rekreačním pobytům. Nejvyšší vytíženost
je prosinec až březen a červenec až srpen (průměrně cca
10 úklidů/měsíc). Za pečlivě vykonanou práci nabízím odměnu 150Kč/hod., tedy 350Kč za
kompletně uklizený a připravený
apartmán pro hosty. Tato práce je
vhodná například jako přivýdělek
k důchodu nebo pro ženy na mateřské dovolené, apod. Více informací
poskytnu na uvedených kontaktech:
Email: moc@itproperty.cz
Tel.: +420 777 755 835
Ladislav Moc – Apartmány Svoboda, Maršovská č.p. 144

Akce na příští měsíc:

Tak letošní drakiáda, kterou jsme pořádali v sobotu 12. října, byla opravdu povedená. Krakonoš byl na nás moc hodný
a mimo krásného slunečného počasí nám poslal i podzimní
vítr, na který jsme čekali asi tak 4 roky ☺. Na rozfoukané
Muchomůrce jsme na slunečné obloze vybírali nejvýše letícího a nejkrásnějšího draka. Ale také nejvíce uběhaného
rodiče. Opékali se buřtíky, jablíčka a užívali jsme sluníčka
a pohody.
Novinkou v naší dílničce bylo to, že ji letos pořádala děvčata ze skautského oddílu ve Svobodě. A mimo jiné se pokoušela spolu s návštěvníky o vytvoření nejdelšího dračího
ocásku. Nakonec měřil asi 80 m a je vystaven v prvním patře naší školy. Moc jim děkujeme a doufáme, že spolupráce
bude probíhat i nadále. Bylo to s nimi totiž moc fajn.
Fotky z naší akce pořídili – pan Křivka a paní Rusová. Moc
děkujeme za krásné zdokumentování. Odkazy na fotografie:
• https://www.zonerama.com/Pavka
• https://photos.google.com/…/AF1QipMttvvsFczQjVbMkvZ3hfpMqyd…

SVOBODSKÝ DÝŇÁK
Po uzávěrce novin jsme ještě ve spolupráci se školou pořádali SVOBODSKÉHO DÝŇÁKA. Doufáme, že se vám akce
líbila, že jste si pochutnali na dýňové polévce, kterou nám
4

Michaela Rambousková
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Rozsvícení stromečku
V první adventní sobotu ☺ 30. listopadu. Jak je ve Svobodě zvykem, budou v Pietteho parku opět Adventní trhy
a k večeru rozsvítíme náš malý, krásný ALE HLAVNĚ NOVÝ
VÁNOČNÍ STROMEČEK. Jak dopadl ten první určitě všichni
víte, tak si nebudeme kazit náladu připomínáním ☹.
Opět se setkáme se svými sousedy a kamarády, pohostíme
vás svařeným vínem, nebo punčem. Děti ze školy Nám napečou cukroví, něco nakoupíte, ale vždyť už to znáte. PROSTĚ PŘIJĎTE POBEJT.
Mimo to se zároveň rozsvítí ještě dva stromečky ve Svobodě, které jsou zároveň i malou náhradou za ten malý v Pietteho parku. Jednou bude velký, věřte tomu ☺.
Jo a bude i ohňostroj!
Moc se na Vás těšíme
Za kulturní tým
Míša Špetlová

www.musvoboda.cz
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Výpis usnesení ze 7. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou konaného dne 23.09.2019
USNESENÍ č. ZM/66/7/2019

USNESENÍ č. ZM/71/7/2019

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

schvaluje

schvaluje

program 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 23.9.2019.

USNESENÍ č. ZM/67/7/2019

vybudování městského kamerového dohlížecího systému
(zkratka „MKDS“) a podání žádosti o dotaci na jeho realizaci v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni
2020.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. ZM/72/7/2019

schvaluje

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 8.7.2019 bez námitek.

bere na vědomí

USNESENÍ č. ZM/68/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
deleguje
a) pravomoc k uzavření kupní smlouvy na prodej plynovodní přípojky k nové hasičské zbrojnici na Radu města tak,
aby mohla být kupní smlouva uzavřena do 30.11.2019.

USNESENÍ č. ZM/73/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
deklaruje

rozhodlo
b) na základě protokolu o měření hluku z provozu KVK Parabit, a.s. z 31.7.2019, které provedla Krajská hygienická
stanice (viz příloha originálu zápisu), že nebude město
provádět další měření hluku na náklady města.
bere na vědomí
c) zprávu o činnosti Rady města za období od 25.6.2019
do 23.9.2019 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.

USNESENÍ č. ZM/69/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost Města Pec pod Sněžkou a obce Malá Úpa
o připojení do společného projektu s účinností od 1.1.2020
s názvem Spolupráce v oblasti poskytování sociální
služby (pečovatelské služby) včetně poskytnutí dotace,
jehož poskytovatelem je příspěvková organizace Dům
s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, IČ 49290738
a garantem projektu je zřizovatel příspěvkové organizace
Město Svoboda nad Úpou.

USNESENÍ č. ZM/70/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
rozhodlo
ve věci podaného odvolání proti Rozsudku Okresního soudu v Trutnově ve věci žaloby na zaplacení částky 410.143,50
Kč související s odstraněním stávající opěrné zdi a stavbou nové opěrné zdi ve Staré aleji o svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne
14.10.2019 s účastí městského právníka.
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technický posudek autorizovaného inženýra pro mosty Ing.
Šíra - objekt Most Jana Nepomuckého (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje Radu města, aby zajistila vypracování
projektové dokumentace nové nosné železné konstrukce
mostu Nepomuckého.
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že po provedení oprav části komunikace na p.p.č. 565/1
v k.ú. Maršov I (dle zákresu v příloze originálu zápisu) ve
vlastnictví Správy KRNAP bude souhlasit s bezplatným
převodem této části komunikace do vlastnictví Města
Svobody nad Úpou.

USNESENÍ č. ZM/74/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost
společnosti
Léčebné
lázně
Bohdaneč
a.s o poskytnutí finančního příspěvku na provozní náklady
Alzheimerového Centra, protože dotační programy pro
sociální oblast jsou v letošním roce již uzavřeny, posláním
obce není financovat tyto aktivity, nicméně město je připraveno podpořit snahu společnosti o zařazení do Sítě poskytovatelů sociálních služeb v rámci Královéhradeckého
kraje.

USNESENÍ č. ZM/75/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) převod veškerého nemovitého majetku evidovaného
na LV č. 924 pro k.ú. a obec Svoboda nad Úpou (soupis
viz zápis) ze svěřeného majetku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov, Kostelní 560, 542 24 Svoboda nad Úpou,
IČ 75017032 do majetku zřizovatele a vlastníka Města
Svobody nad Úpou, nám. Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 00278335 na LV č. 10001 pro k.ú. a obec
Svoboda nad Úpou.
b) převod veškerého nemovitého majetku evidovaného na
LV č. 925 pro k.ú. a obec Svoboda nad Úpou (soupis viz zá-

pis) ze svěřeného majetku příspěvkové organizaci Dům
s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, Kostelní
526, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 49290738 do majetku
zřizovatele a vlastníka Města Svobody nad Úpou, nám.
Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 00278335
na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Svoboda nad Úpou.
c) převod movitého majetku (odepisovaného i neodepisovaného – soupis viz zápis) ze svěřeného majetku příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, Kostelní 560, 542 24
Svoboda nad Úpou, IČ 75017032 do majetku zřizovatele a vlastníka Města Svobody nad Úpou, nám. Svornosti
474, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 00278335.
d) převod movitého majetku (odepisovaného i neodepisovaného - soupis viz zápis) ze svěřeného majetku
příspěvkové organizaci Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou, Kostelní 526, 542 24 Svoboda nad
Úpou, IČ 49290738 do majetku zřizovatele a vlastníka
Města Svobody nad Úpou, nám. Svornosti 474, 542 24
Svoboda nad Úpou, IČ 00278335.
e) novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu) s platností od 1.1.2020.
f) novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Dům
s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha
originálu zápisu) s platností od 1.1.2020.

USNESENÍ č. ZM/76/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění kupní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na prodej části parcely p.p.č. 746/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh
pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany zemědělský
půdní fond, o výměře 78 m2 (dle GP č. 761-390/2018, vyhotoveného panem Stanislavem Noskem, Geodézie Krkonoše, Trutnov, se jedná o část b) o výměře 56 m2 a část
d) o výměře 23 m2) panu XXXXXX XXXXXX, trvale bytem
XXXXXX XXXXXX XXXXXX, Svoboda nad Úpou, jejímž
předmětem je i zrušení kupní smlouvy č. SML000610 ze
dne 5.2.2019 .

USNESENÍ č. ZM/77/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
souhlasí
s nabídkou b0ezúplatného převodu pozemkové parcely č.
102/1 v k.ú. Maršov I od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, protože pozemek bezprostředně sousedí s přilehlou komunikací ve vlastnictví města a je využíván
při zimní údržbě komunikací města.

USNESENÍ č. ZM/78/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
1) Město Svoboda nad Úpou (strana darující) převede z LV
10001 do vlastnictví Královéhradeckého kraje (strana obdarovaná) v k.ú. Svoboda nad Úpou dle geometrického plánu č. 750-1294/2017 ze dne 21.11.2017 v k.ú. a obci Svoboda nad Úpou

•p.p.č. 679/15 o výměře 231 m2 (ostatní plocha – silnice),
vznikla z pozemkové parcely č. 679/2 o výměře 1111 m2
(ostatní plocha – ostatní komunikace)
•p.p.č. 679/17 o výměře 47 m2 (ostatní plocha – silnice),
vznikla z pozemkové parcely č. 679/1 o výměře 1485 m2
(ostatní plocha – ostatní komunikace)
2) Královéhradecký kraj (strana darující) převede z LV 365
do vlastnictví Města Svobody nad Úpou (strana obdarovaná) v k.ú. Svoboda nad Úpou dle geometrického plánu č.
750-1294/2017 ze dne 21.11.2017 v k.ú. a obci Svoboda
nad Úpou
•p.p.č. 706/3 o výměře 128 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), vznikla z pozemkové parcely č. 706/1 o výměře
10553 m2 (ostatní plocha – silnice)
•p.p.č. 706/4 o výměře 35 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), vznikla z pozemkové parcely č. 706/1 o výměře
10553 m2 (ostatní plocha – silnice)
•p.p.č. 706/5 o výměře 34 m2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), vznikla z pozemkové parcely č. 706/1 o výměře
10553 m2 (ostatní plocha – silnice)
3) Omezující podmínky – dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitých věcí, které se
zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne
právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k daru
třetí osobě a o dar bude řádně pečovat, užívat jej výhradně
jako veřejnou zeleň a místní komunikaci, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním
či jiným výdělečným účelům a ani jej takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po
předchozím písemném souhlasu dárce.

USNESENÍ č. ZM/79/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) prodej parcely p.p.č. 160/19 v k.ú. Maršov I, druh pozemku zahrada, o výměře 33 m2 paní XXXXXX XXXXXX
XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXX XXXXXX, Svoboda nad Úpou.
b) prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku
v celkové výši 11.100 Kč, která se skládá z úhrady za
parcelu ve výši 7.300 Kč dle znaleckého posudku od
pana Jiřího Danielise č. 7318/29/2019 ze dne 22.7.2019
a z úhrady nákladů spojených s koupí výše uvedené parcely v celkové výši 3.800 Kč (2.800 Kč za zpracování výše
uvedeného znaleckého posudku a 1.000 Kč za správní
poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
c) lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu
a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení
do 30.11.2019.

USNESENÍ č. ZM/80/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a) prodej parcel p.p.č. 40/1, druh pozemku zahrada,
o výměře 1214 m2, p.p.č. 40/6, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití neplodná půda, o výměře 842
LISTOPAD 2019
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m2, p.p.č. 40/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, o výměře 406 m2, p.p.č.
40/4, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
neplodná půda, o výměře 325 m2, vše v k.ú. Maršov
II na základě podaných žádostí a ruší Záměr města č.
13/2019, protože město zařadí pozemky v rámci nového územního plánu do území pro výstavbu rodinného domu.
schvaluje
b) zveřejnění záměru směny části parcely p.p.č. 40/6, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,
o výměře cca 180 m2 (ve vlastnictví města) za části parcel p.p.č. 39/1 a 39/4 o celkové výměře cca 80 m2, po
kterých vede místní komunikace, vše v k.ú. Maršov II dle
zákresu v příloze originálu zápisu.

USNESENÍ č. ZM/81/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) prodej části parcely p.p.č. 139 v k.ú. Maršov I, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití neplodná
půda, o výměře 25 m2, vymezené geometrickým plánem č. 11/2018 ze dne 8.1.2018 jako st. p. č. 342 (viz příloha originálu zápisu), společnosti MVE Svoboda-PIETE
s.r.o., IČ 059 99 197, se sídlem Úpská 83, 542 24 Svoboda nad Úpou.
b) prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 9.450 Kč, která se skládá z úhrady
za parcelu ve výši 6.250 Kč dle znaleckého posudku od pana Jiřího Danielise č. 7329/40/2019 ze dne
28.8.2019 a z úhrady nákladů spojených s koupí výše
uvedené parcely v celkové výši 3.200 Kč (2.200 Kč
za zpracování výše uvedeného znaleckého posudku
a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru
nemovitostí).
c) lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu
a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení
do 30.11.2019.

USNESENÍ č. ZM/82/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 17.9.2019 provedenou tajemnicí MěÚ včetně Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 9/2019 ze
dne 17.9.2019 včetně průběžné stručné finanční analýzy hospodaření města k 17.9.2019 (vše viz přílohy originálu zápisu).
schvaluje
b) návrh rozpočtového opatření č. 7/2019 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření č.7/2019
činí objem celkových příjmů 331.081,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2019 po této změně se zvyšují na
49.551.898 Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 7/2019 činí mínus 378.919,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2019 po této změně se snižují
na 61.015.349 Kč), přičemž financování rozdílu v rámci
rozpočtového opatření č. 7/2019 činí mínus 710.000,-Kč
(celkové financování rozpočtu na rok 2019 se snižuje na
11.463.451 Kč).

USNESENÍ č. ZM/83/7/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) toto dispoziční zadání zadního (severního) traktu budovy čp. 473 - v přízemí sociální zařízení pro návštěvníky,
zázemí pro posezení návštěvníků (klubovna) včetně
kuchyňky, v 1. patře multifunkční kulturní sál, ve 2. patře zázemí pro fungování sálu (šatny, kancelář, sklady,
WC) a dále vyřešit bezbariérový přístup do obou objektů (bývalé kino a radnice), prioritně alespoň do multifunkčního sálu.
b) složení pracovního týmu, který bude spolupracovat na
projektu rekonstrukce severní části objektu bývalého kina v čp. 473, a to všichni členové rady, dále Mgr.
Ondřej Oravec, pan Martin David a Mgr. Pavel Dvořák,
přičemž v případě zájmu je možné kdykoliv tento tým
rozšířit o další členy.

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou konaného dne 14.10.2019
USNESENÍ č. ZM/84/8/2019

USNESENÍ č. ZM/86/8/2019

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

schvaluje

přijímá

program 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 14.10.2019.

a) usnesení, kterým zprošťuje Mgr. Huspeka pro účely tohoto jednání povinnosti mlčenlivosti ohledně soudního
sporu města s paní Zapadlovou.

USNESENÍ č. ZM/85/8/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 23.9.2019 bez námitek.
8
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schvaluje
b) postup Rady města spojený s podáním odvolání ve
věci žaloby na zaplacení částky na zaplacení částky
410.143,50 Kč související s odstraněním stávající opěrné zdi a stavbou nové opěrné zdi ve Staré aleji.

USNESENÍ č. ZM/87/8/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. a Městem Svoboda
nad Úpou.
schvaluje

schvaluje
Střednědobý výhled Města Svobody nad Úpou na roky
2020 - 2024 s analýzou financí a ratingem, který vypracoval
Ing. Luděk Tesař, IČ 74372246, www.cityfinance.cz (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/88/8/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ruší
a) své USNESENÍ č. ZM/44/4/2019 ze dne 8.4.2019, kterým
byla schválena Smlouva o upsání akcií mezi společností

b) Smlouvu o zápůjčce mezi Městem Svoboda nad Úpou
(„Zapůjčitel“) a společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. („Vydlužitel“), jejímž předmětem je zapůjčení
částky ve výši 5.400.000.Kč bezhotovostním převodem
na účet Vydlužitele ve lhůtě do 15 dnů od podpisu
smlouvy, kdy zápůjčka bude poskytnuta jako účelová
a Vvdlužitel se zavazuje celou zápůjčku využít k financování stavební akce nazvané jako „Dostavba kanalizace
ve Svobodě nad Úpou“ (celé znění Smlouvy o zápůjčce
viz příloha originálu zápisu, další podrobnosti smlouvy viz zápis).

Výpis usnesení z 19. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 30.09.2019
USNESENÍ č. RM/239/19/2019
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o zřízení vyhrazeného parkování pro osobu s průkazem ZTP na části pozemku p.p.č. 161/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou (parkoviště před objektem Domu s pečovatelskou
službou), protože parkoviště má malou kapacitu a v objetu
DPS sídlí pečovatelská služba, která poskytuje patřičnou
sociální službu (jako např. doprovod k lékaři, zajištění nákupů apod.) a kterou rada doporučuje žadatelce využít.

USNESENÍ č. RM/240/19/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníka objektu čp. 490 (Deprese) o vyjádření města ke stavebním úpravám objektu
čp. 490 v k.ú. Svoboda nad Úpou, kdy stavební úpravy se
týkají přízemí (z části Music Clubu Deprese vznikne bytová
jednotka) a prvního patra (vnitřní úpravy bytu a přístavba
jedné místnosti na již stojící terase).

USNESENÍ č. RM/241/19/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o stanovisko města ve věci vybudování odstavného stání u čp. 347 na Novém světě dle
dokumentace pro stavební povolení s názvem „Svoboda
nad Úpou Nový svět 347, venkovní úpravy zpevněné plochy + pergola“, č. zakázky 190284 od architektonického
ateliéru TENET spol. s r.o., datum 2019 (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/242/19/2019
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s uložením přípojky elektro do parcely p.p.č. 265/1 pro garáž na st.p.č. 215, vše v k.ú. Maršov I za předpokladu, že

pokud bude přípojka vedena v zemi po p.p.č. 265/1 v k.ú.
Maršov I, rada požaduje splnění všech náležitostí (geometrický plán s rozsahem věcného břemene včetně jeho zápisu do Katastru nemovitostí), a proto doporučuje žadatelce
provést vedení přes jednotlivé garáže (vnitřní vedení, případně po zdech dotčených garáží).

USNESENÍ č. RM/243/19/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-122018047/VB2 Svoboda n/Ú knn pro p.č. 391/3 (viz příloha
originálu zápisu), která se týká uložení kabelového vedení
nn na části parcely města p.p.č. 430/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou (v rozsahu 1 m2).

USNESENÍ č. RM/244/19/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML000687 se společností Tlachač s.r.o. (viz příloha originálu zápisu), jejímž
předmětem je realizace oprav veřejného osvětlení v rámci
tří etap a předmětem dodatku jsou méněpráce (v úhrnu
37.904 Kč bez DPH, 45.863,84 Kč včetně DPH) v souvislosti
se změnou typu stožárů v jednotlivých lokalitách (8m stožáry se mění na 6m)

USNESENÍ č. RM/245/19/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pachtovní smlouvu s panem XXXXXX XXXXXX na propachtování části parcely p.p.č. 270/1 v k.ú. Maršov I o výměře cca
5142 m2, a to na základě zveřejněného Záměru města č.
16/2019. který byl zveřejněn dne 11.9.2019 do 30.9.2019.
V pachtovní smlouvě je doba nájmu stanovena na dobu
neurčitou od 1.10.2019 za nájemné ve výši 514,- Kč ročně
a s 3M výpovědní dobou bez udání důvodu.
LISTOPAD 2019
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USNESENÍ č. RM/246/19/2019

USNESENÍ č. RM/250/19/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

schvaluje

a) zveřejnění záměru směny části parcely p.p.č. 583/2
v k.ú. Maršov I (ve vlastnictví města) o výměře 1311 m2
(dle GP č. 386-298/2018 ze dne 16.5.2018, vyhotoveného společností GEONETT Hradec Králové spol. s r.o. se
jedná o nově vymezenou p.p.č. 583/4) za parcelu p.p.č.
183/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 190 m2 (ve
vlastnictví Správy KRNAP).

schvaluje žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní
XXXXXX XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXX, Svoboda nad Úpou.

předává

a) Střednědobý výhled rozpočtu města Svobody nad Úpou
s analýzou financí a ratingem na roky 2020 - 2024 (viz
příloha originálu zápisu), který byl zpracován v souladu
se zákonem č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územně samosprávných celků Ing. Luďkem Tesařem
(www.cityfinance.cz) na základě usnesení rady města č.
RM/213/17/2019 ze dne 21.8.2019, a předává jej k projednání na zastupitelstvo dne 14.10.2019.

b) k projednání Zastupitelstvu města návrh směnné smlouvy č. SMLJ-22-372/2019 se Správou KRNAP (viz příloha
originálu zápisu), jejímž předmětem je směna popsaná
v bodě a) tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RM/247/19/2019
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s přijetím účelového finančního daru od Women for women, o.p.s. v rámci projektu obědy pro děti v celkové výši
14.852 Kč příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov včetně návrhů
darovacích smluv (viz příloha originálu zápisu.

USNESENÍ č. RM/248/19/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh likvidační komise na odpis a likvidaci nepotřebného
majetku města (viz příloha originálu). Jedná se o 15 majetkových položek dle soupisu. Rada jednotlivé položky
posoudila včetně návrhu komise na jeho likvidaci, přičemž
u položek 10 (osobní vůz Berlingo, umístění technická četa,
rok výroby2003) a 15 (traktor Brill 102/12,5 DC, umístění
městský stadion, rok výroby 1998) souhlasí s jejich ekologickou likvidací a oprávněné osoby, protože se daný majetek dlouhodobě nedaří prodat a nemá TP (Berlingo), případně není pojízdný a nelze sehnat náhradní díly (traktor
Brill) a je neefektivní platit za tento majetek pojištění a povinné ručení.

USNESENÍ č. RM/249/19/2019
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části parcely p.p.č. 230/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože tato parcela je součástí
pozemků určených k výstavbě rodinných domů v lokalitě
nad bývalou zvláštní školou (podrobně viz zápis).
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USNESENÍ č. RM/251/19/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí

schvaluje
b) program jednání zastupitelstva dne 14.10.2019, kdy
předmětem jednání mimo povinné náležitosti v úvodu
budou následující body:
- Projednávání podaného odvolání proti Rozsudku Okresního soudu v Trutnově ve věci žaloby na zaplacení částky
410.143,50 Kč související s odstraněním stávající opěrné
zdi a stavbou nové opěrné zdi ve Staré aleji za účasti městského právníka
- Střednědobý výhled rozpočtu Města Svobody nad Úpou
na roku 2020 - 2024
- Poskytnutí účelové zápůjčky na akci Dostavba kanalizace
ve Svobodě nad Úpou společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s.

USNESENÍ č. RM/252/19/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a) v rámci revize pozemků 94 protokolů s navrhovanými
změnami nebo nesoulady ze strany Katastrálního úřadu, které byly zpracovány do tabulky (3 listy A3) včetně
pozemkových mapek (vše viz příloha originálu zápisu
- složka A). Rada všechny protokoly prošla, a do tabulky byly poznačeny poznámky, nesouhlasy a záležitosti
k dořešení s tím, že pověřuje starostu, aby protokoly
podepsal a předal zpět Katastrálnímu úřadu v Trutnově.
b) návrh na změnu katastrálních hranic na základě schůzky
starostů měst Janské Lázně a Svoboda nad Úpou, která
byla zpracována (viz složka B v příloze originálu zápisu)
s tím, že bude nejprve projednána s vlastníky dotčených
nemovitostí (zejména Česká lesnická akademie) a poté
předána k projednání zastupitelstvu.

LISTOPAD 2019
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Pojďte s námi pomáhat.
Více informací: 773 751 015
p.andelova@llb.cz, www.alzheimercare.cz

· Relaxaci formou masérských
služeb

· Podporu od nadřízených a kolegů

· Příjemné a moderní pracoviště
v obklopení krásné přírody

· Stabilní zaměstnání v úspěšné
společnosti

· Příspěvek na stravování,
dovolenou, vzdělávání a penzijní
připojištění

· Prémie a bonusy za dobře
odvedenou práci

· Odpovídající mzdu + příplatky
dle Zákoníku práce

· Týden dovolené navíc

HLEDÁ VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ
SESTRY / PRAKTICKÉ SESTRY
NA HPP I DPP/DPČ

Centrum spokojeného stáří Alzheimer Care
Svoboda nad Úpou

tel: 739934545

e-mail: reditel@dps-svoboda.cz

Bc. Martina Motejlková

Bližší informace:

platný řidičský průkaz, aktivní řidič

rekvalifikační kurz výhodou, není podmínkou

bezúhonnost, zdravotní způsobilost

spolehlivost, empatii, aktivní přístup, samostatnost

Požadujeme:

odpolední a víkendové služby

vedlejší pracovní poměr

pro terénní pečovatelskou službu

SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH / PEČOVATELKU

přijme pracovníka v

Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou

Návštěva delegace města
v německém Reumtengrünu
Naše město obdrželo v srpnu nabídku možného partnerství
od představitelů německé obce Reumtengrün. Iniciátory byli
Uwe Ebert, starosta Reumtengrünu a Herbert Gall, svobodský rodák žijící v této obci. Po vzájemné výměně prvních informací jsme byli pozvání na návštěvu Reumtengrünu ve dnech
18. až 20.10. Tento termín nebyl vybrán náhodně, v Reumtergrünu se v těchto dnech konají tradiční slavnosti Kirmes.
Obec Reumtengrün leží na říčce Treba, má cca 1000 obyvatel a je součástí okresního města Auerbach. V obci působí
osm spolků a institucí, děti navštěvují školku a evangelickou základní školu pro první stupeň. Za posledních 30 let
zde bylo postaveno přes 150 nových domů.
Delegace složená z členů vedení města, městského úřadu
a hasičů přijela do Reumtengrünu v pátek večer. Po přivítání starostou jsme odjeli do sportovního areálu kde se konal
tradiční turnaj v přetahování lanem. Turnaje se zúčastnily
týmy z okolních měst a obcí a také dětské týmy. Program
pokračoval ve slavnostně vyzdobené tělocvičně. Připravené stoly s lavicemi se rychle zaplnily místními. Po úvodních
proslovech a přivítání byly vyhlášeny výsledky turnaje v přetahování a bylo předáno ocenění občanovi za jeho přínos
společenskému životu obce. Slavnostní naražení dřevěného
pivního soudku bylo svěřeno našemu starostovi Jiřímu Špetlovi, který bez zaváhání tento ceremoniál provedl. Následovala společná zábava za doprovodu hudby místního DJ.
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V sobotu dopoledne nás pan starosta Ebert provedl obcí,
ukázal nám školu pro žáky prvního stupně, hasičskou zbrojnici, koupaliště, regulaci toku říčky Treba, památníky padlým
z první i druhé světové války. Navštívili jsme také rodinný
podnik na výrobu textilních dekorací, ubrusů a závěsů. Zavítali jsme i do přírody, na vrch Fronberg a na vyhlídku nad
obcí. Po obědě jsme se přesunuli do okresního města Auerbachu. Obdivovali jsme novou sportovní halu, prohlédli si
město ze starobylé věže a navštívili v muzeu expozici věnovanou válečným a poválečným uprchlíkům a hledání jejich nových domovů. Tato expozice vznikla z iniciativy pana
Herberta Galla, který se narodil v roce 1938 ve Svobodě nad
Úpou. Večer jsme zavítali do budovy místního spolku na
slavnost vína. S místními obyvateli jsme diskutovali o životě
v obci, fungování samosprávy a místních spolků.
Závěr návštěvy patřil nedělní evangelické bohoslužbě při
příležitosti slavnosti Kirmes. Po přátelském rozloučení
jsme se vydali na cestu domů.
Během celé návštěvy k nám byli místní velmi vstřícní a otevření,
vše probíhalo v přátelské a srdečné atmosféře. Byli jsme překvapeni kolik lidí se v obci zapojilo do spolků a organizací, například
spolek dobrovolných hasičů má 50 členů, fotbalový oddíl má dva
týmy dospělých, jeden tým seniorů a několik mládežnických týmů.
Návštěva je pro nás inspirací a motivací k další práci pro město.
Přesvědčili jsme se, že podobné akce mají smysl a předběžně jsme
reumtengrünské pozvali k návštěvě Svobody nad Úpou.
Ing. Helmut Ruse
místostarosta města

LISTOPAD 2019
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Výpis usnesení z 20. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konaného dne 21.10.2019
USNESENÍ č. RM/253/20/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
o povolení výjimky z počtu žáků ve školní družině, a to
navýšením o dva žáky na celkový počet 62 žáků bez připomínek.
b) žádost ředitele příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
o bezúplatnou zápůjčku prostor školy pro pořádání
kroužků a volnočasových aktivit dětí a mládeže (soupis
kroužků včetně časového harmonogramu a učitelů viz
příloha originálu zápisu) bez připomínek.

USNESENÍ č. RM/254/20/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) Smlouvu o výpůjčce s příspěvkovou organizací města
Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, IČ
49290738 (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je přenechání nemovitostí a majetku k bezplatnému užívání příspěvkové organizace s účinností od
1.1.2020.
b) Smlouvu o výpůjčce s příspěvkovou organizací města
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov, IČ 75017032 (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je přenechání nemovitostí a majetku k bezplatnému užívání příspěvkové organizace
s účinností od 1.1.2020.

nou. V případě, že některý z nich nebude souhlasit s úplatou, bude druhý povinný povinen uhradit celou částku sám
a smlouva bude uzavřena pouze s ním.

USNESENÍ č. RM/257/20/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a) návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení odpadového systému od 1.1.2020 včetně komentáře (viz přílohy
originálu zápisu) s výsledkem, který je podrobně popsán v zápise.
pověřuje
b) starostu města, aby vstoupil do jednání se svozovou firmou Transport Trutnov s.r.o.za účelem vyjednání smluvního dodatku s cenovými úpravami ve vazbě na navrhované změny v odpadovém systému (viz zápis).

USNESENÍ č. RM/258/20/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
informace o přípravě nové obecně závazné vyhlášky o stanovení místního poplatku z pobytu, která nahradí dvě
stávající vyhlášky o místním poplatku za rekreační pobyt
a místním poplatku z ubytovací kapacity (tyto dva poplatky
budou sloučeny do jednoho poplatku za pobyt) z důvodu
schválené novely zákona č. 565/1990 Sb. (podrobně viz
zápis) s tím že návrh vyhlášky bude předložen na příštím
jednání rady a místní poplatek bude navržen pro rok 2020
ve výši 21,-Kč/den/osoba.

USNESENÍ č. RM/259/20/2019

USNESENÍ č. RM/255/20/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

bere na vědomí

schvaluje

informace týkající se stanovení odpadového poplatku pro
rok 2020 (viz příloha originálu zápisu a viz zápis) s tím, že
v souvislosti se zaváděnými změnami v odpadovém systému města, kdy město žádá občany o spolupráci při zavádění těchto změn, nechce zvyšovat poplatek za odpad
a navrhne zastupitelstvu ponechat částku ve výši 500 Kč
pro rok 2020. S ohledem na novelu zákona o místních poplatcích (viz předchozí bod) bude do příštího jednání rady
připraven návrh nového znění obecně závazné vyhlášky
v souladu s novelou zákona o místních poplatcích.

a) rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou pro rok 2020 (viz
příloha originálu zápisu).
b) rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov pro rok 2020 (viz příloha originálu
zápisu).

USNESENÍ č. RM/256/20/2019
Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti věcného břemene spočívající v právu přístupu a příjezdu přes pozemky p.p.č. 101/12
a p.p.č. 615, oba k.ú. Maršov I (viz příloha originálu zápisu)
s tím že rada určila úplatu za toto věcné břemeno ve výši
50,-Kč bez DPH za 1 m2, tj, 295 m2 / 50,-Kč = 14.750,-Kč bez
DPH + 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do Katastru
nemovitostí. Vzhledem k tomu, že oprávněnými z věcného
břemene jsou dva žadatelé, rozdělí si tuto částkou polovi14

USNESENÍ č. RM/260/20/2019
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schvaluje
a) cenovou úpravu v Ceníku nájemného a pachtovného
z pozemků ve vlastnictví města Svobody nad Úpou na položce 3, kdy sazba nájemného se mění z 0,10 Kč na 0,20
Kč / m2 / rok s tím, že rada pověřuje Ing. Putalovou, aby
zajistila neprodleně revizi veškerých uzavřených smluvních vztahů, u kterých je použita tato položka a prostřednictvím dodatku ke smlouvám provedla cenové změny.

b) provedení revize veškerých smluvních vztahů na nájmy
a pachty pozemků, u kterých není uplatněna podmínka minimální úhrady nájmu ve výši 500,-Kč ročně bez ohledu na prostý výpočet v souladu s Ceníkem nájemného a pachtovného
z pozemků ve vlastnictví města Svobody nad Úpou a pověřuje Ing. Putalovou, aby tuto revizi neprodleně provedla.

1) Vývoj poskytnutých hodin PS od roku 2014 do 30.9.2019

USNESENÍ č. RM/261/20/2019

b) úpravu č. 2 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok
2019 u PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou (úpravy č. 2 v rámci všech úseků PO vyznačeny
červeně v příloze originálu zápisu).

Rada města Svobody nad Úpou
odvolává
a) v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů členku komise pro občanské záležitosti, a to paní
Janu Strakovou, která ukončila činnost v této komisi
s ohledem na její vlastní rozhodnutí o ukončení pracovního poměru na pozici matrikářky k 31.10.2019.
jmenuje
b) v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů novou členku komise pro občanské záležitosti, a to
paní Romanu Pochybovou a paní Ing. Věru Javůrkovou.

USNESENÍ č. RM/262/20/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SML000687 (oprava VO
v roce 2019 - 3 lokality, viz příloha originálu zápisu), předmětem kterého, je přesun 13 ks výložníků z jedné lokality
(Černohorská, K Muchomůrce, Spojovací) do druhé lokality
(Lázeňská) bez finanční změny.

USNESENÍ č. RM/263/20/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML000678 (Rekonstrukce objektu č.p. 473 Svoboda nad Úpou na sociální bydlení, viz příloha originálu zápisu), v rámci kterého, jsou řešeny vícepráce v souladu s § 222
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění a dále problematika DPH (podrobně viz zápis).

USNESENÍ č. RM/264/20/2019
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 379/2 v k.ú. Maršov II
pro parkování auta pro nepodnikatelské účely, protože bylo
zjištěno, že daný pozemek je veden v Katastru nemovitostí
jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace
a město nehodlá pronajímat v dané lokalitě pozemky za účelem parkování aut, protože jich je zde nedostatek a město
by nemohlo uspokojit všechny případné žadatele

USNESENÍ č. RM/265/20/2019
Rada města Svobody nad Úpou

2) Přehledy poskytnuté péče k 30.9.2019
3) Čerpání rozpočtu PO Dům s pečovatelskou službou
k 30.9.2019
schvaluje

USNESENÍ č. RM/266/20/2019
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
provedení veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací s ohledem na informace dle zápisu s tím, že pověřuje
tajemnici MěÚ, aby nejprve oslovila auditory, kteří podali
nabídku a danou záležitost s nimi projednala v tom smyslu,
že budou kontrolu provádět jako osoby přizvané.

USNESENÍ č. RM/267/20/2019
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání variantní nabídky na opravu a modernizaci
věžních hodin na budově bývalého kina (viz příloha originálu zápisu) do příštího jednání rady.

USNESENÍ č. RM/268/20/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku ve výši 76.685 Kč bez DPH (88.187,80 Kč
s DPH) od firmy 3K stavby s.r.o., IČ03222683 na bezbariérovou úpravu koupelny v bytové jednotce č. 1 na Rýchorském
sídlišti (podrobně viz zápis) včetně návrhu Smlouvy o dílo
(viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/269/20/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníka domu o stanovisko
města k výměně výlohy za původní dvě okna (výtah z projektové dokumentace - viz příloha originálu zápisu) a dále
k žádosti o zvýšení hloubky pro uložení vodovodní přípojky
u objektu čp. 505 v ulici 5. května.

USNESENÍ č. RM/270/20/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku na dodávku silové elektřiny pro období 2020 - 2022
(tj. na tři roky) pro město a jeho obě příspěvkové organizace od společnosti VEMEX Energie a.s. na základě informaci
od Ing. Petra Junka, poradce pro úspory za energie.

bere na vědomí
a) bez připomínek předložené dokumenty z PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (vše viz přílohy originálu zápisu):

www.musvoboda.cz
LISTOPAD 2019
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Informace ze sociální oblasti
Co dělat, když někdo z Vašich příbuzných, známých či
blízkých onemocnění tak, že se již není schopen sám
o sebe postarat a vy chcete pomoci s výběrem zařízení,
jenž nabízí celodenní kompletní péči (s domovem důchodců/domovem pro seniory)?

Domov důchodců Pilníkov:

V životě nás všechny čeká období, kdy budeme potřebovat
pomoc druhé osoby. U někoho takový stav přichází pozvolně a dotyčný se na něj může s dostatečným předstihem připravit. U ostatních se jedná o stav, který přijde náhle a je
potřeba jej řešit hned v daném okamžiku. Ačkoliv bychom
si všichni přáli zajistit svým blízkým co neklidnější a nejdůstojnější poslední období života, nemáme všichni možnost
ze dne na den opustit svá zaměstnání a na plno se věnovat
člověku, jenž je na péči druhé osoby závislý.

Domov důchodců Teplice nad Metují:
http://www.ddteplice.cz/

Reálné jsou situace z běžného života, kdy prarodiče
se snaží být co nejvíce soběstační, ale ze dne na den se
ocitnou v nemocnici, ze které se již nemohou vrátit zpět
do své domácnosti, kde doposud žili. Co teď? Na koho se
v takové situaci obrátit? Kam se jít podívat? Koho se zeptat?

http://www.dpspilnikov.cz/
Domov důchodců Tmavý Důl:
https://www.ddtmavydul.cz/

Domov sv. Josefa v Žirči:
http://www.domovsvatehojosefa.cz/
Domov bez bariér (Hořice):
http://www.usphorice.cz/
Diakonie ČCE (Dvůr Králové nad Labem):
http://www.dvur-kralove.diakonie.cz/
Domov na Stříbrném vrchu (pro osoby s chronickým duševním onemocněním):
http://www.uspro.cz/
Soukromá zařízení:

Pro občany Svobody nad Úpou a její přilehlé obce je v takových situacích k dispozici sociální pracovnice na Městském
úřadu ve Svobodě nad Úpou, která se Vám nyní pokusí
přiblížit postup, jak se v takové situaci zachovat a kde hledat možnosti řešení.

Alzheimer Care Svoboda nad Úpou:
https://alzheimercare.cz/
Senior dům Beránek Úpice:
http://sdbu.cz/

V případě, že se Váš blízký ocitl v nemocnici a lékaři již nedoporučují návrat do jeho domácnosti bez dohledu další
osoby, nastal čas na to, abyste kontaktovali nejbližší možná
zařízení, která jsou schopna celodenní péči o Vašeho blízkého zajistit. Je dobré taková zařízení kontaktovat, dojet
se na ně osobně podívat, optat se personálu na nabízené služby a v neposlední řadě vyplnit žádost o umístění
v daném zařízení. Nejdůležitější částí žádosti je vyjádření
lékaře, které musíte k žádosti připojit! Po zaslání žádosti Vás zařízení kontaktuje. Následně Vás personál zařízení
osobně navštíví, aby provedl sociální šetření nutné pro zjištění situace nemocného člověka. Poté bude o Vaší žádosti
rozhodnuto samotným zařízením (zda bude přijata do pořadníku žadatelů či nikoliv). O výsledku zařazení Vás bude
každé zařízení písemně informovat. „Čekací doba“ na
umístění je různě dlouhá. Je tedy mnohem lepší žádostí
rozeslat více (tzn. do více zařízení).

Domov pro seniory Malá Čermná:
https://www.ddmalacermna.cz/
Domov pro seniory Přepychy:
https://www.ddprepychy.cz/
Ve výše uvedených zařízeních není vždy k dispozici volné
místo tak, aby se dotyčný mohl hned z nemocnice „přestěhovat“ do domova důchodců/domova pro seniory. Běžně
v takové fázi nastává meziobdobí, kdy nemocný člověk,
který se již nemůže vrátit do své domácnosti, je hospitalizován v nemocnici, kde již být nemusí. Ale v domově důchodců/domově pro seniory pro něj ještě není volné místo.
Kde tedy hledat dočasné umístění? V takových případech
můžete kontaktovat zařízení jako jsou:
Rehamedica Žacléř:

Ať už je zdravotní stav Vašeho příbuzného či známého jakkoliv zdravotně závažný a vy samotní se o daného člověka
nemůžete postarat ve své nebo jeho domácnosti, máte
možnost si vybrat ze zařízení, kde bude taková péče zajištěna. Mezi nejblíže situované zařízení (pro Svobodu nad
Úpou a její přilehlé obce), jenž jsou schopny zajistit celodenní péči patří:

https://rehamedica.cz/
Sanatorium Trutnov:
https://www.sanatoriumtrutnov.cz/
Hospic Anežky České Červený Kostelec:
https://www.hospic.cz/

Běžná zařízení (Domovy důchodců/domovy pro seniory):

Toto zařízení od 7/2019 nabízí odlehčovací služby i pro pacienty, kteří nemají onkologická onemocnění.

Domov důchodců Lampertice:

Jedná se o zařízení, která jsou schopna poskytnout celodenní péči. Tato péče je však časově omezena. V minulosti

http://ddlampertice.cz/
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se těmto zařízením říkalo LDN. Zde může Váš příbuzný být
do doby, než bude jeho žádost kladně vyřízena v jednom
z domovů důchodců/domovů pro seniory.

Hospic Anežky České (Červený Kostelec):
https://www.hospic.cz/
Pferda z.ú. (pobočka Trutnov):

Co dělat, když někdo z Vašich blízkých, příbuzných či
známých onemocní a Vy máte možnost se o něj postarat
v domácím prostředí? S kým můžete navázat spolupráci,
aby Vaše péče byla kompletní a vy jste ji zvládali?
1. Pokud se zdravotní stav Vašeho příbuzného zhoršil,
ještě je však z velké části soběstačný, ale s několika
běžnými záležitostmi (jako je např. teplá strava, úklid,
donáška potravinového nákupu, aplikace léčby atd.) potřebuje pomoc, máme ve Svobodě nad Úpou:
Dům s pečovatelskou službou:
(podrobnosti na http://www.musvoboda.cz/prispevkoveorganizace/dps)
2. V případě, že Váš příbuzný, blízký či známý onemocní
a Vaše situace Vám umožní starat se o něj v domácím
prostředí, existují možnosti využití následujících terénních služeb:
Pečovatelská služba Svoboda nad Úpou:
http://www.musvoboda.cz/prispevkoveorganizace/dps
Oblastní Charita Trutnov:
http://www.charitatrutnov.cz/
Stacionář mezi mosty (Trutnov):
https://www.stacionartrutnov.cz/

https://www.pferda.cz/
Život Hradec Králové, o.p.s.:
https://zivothk.cz/
Výše uvedené služby jsou poskytovatelem terénní pečovatelské a ošetřovatelské služby, osobní asistence pro osoby
s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, rodiny s dětmi, seniory.
3. V případě, že Váš příbuzný nebo známý utrpí úraz či
onemocní se smyslovými orgány (oči, uši) a jeho stav
bude vyžadovat další náročnou pomoc se začleněním
zpět do běžného života je možné kontaktovat tato zařízení:
Tyflocentrum Hradec Králové, o.p.s.:
http://www.tyflocentrum-hk.cz/
Tichý svět, o.p.s.:
http://www.tichysvet.cz/kralovehradecky-kraj
V těchto zařízeních je možné získat aktuální informace
o reálných možnostech na koho se obrátit, jaké pomůcky
využít, jakého lékaře vybrat pro další spolupráci atd.
Iva Jaklová, DiS.
Sociální pracovnice MěÚ

LISTOPAD 2019
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Zprávy ze školy
Sportovní olympiáda I. stupně
Za příjemného počasí proběhla v úterý 24. září 2019 dopoledne olympiáda pro žáky 1. – 5. třídy. V letošním roce si
s našimi žáky přijeli změřit své síly i žáci ze Základní školy
v Janských Lázních.

přesunuli na stadion. Zde mezitím deváťáci připravili
jednotlivé soutěžní disciplíny a mohlo se začít. Pohodové
sportovní dopoledne děti ukončily vytrvalostním během,
který byl na závěr celého sportování hodně náročný, ale
díky perfektní atmosféře a za nadšeného povzbuzování
spolužáků všichni dorazili do cíle.
O den později o velké přestávce čekalo na všechny sportovce slavnostní vyhlášení s předáním medailí těm
nejúspěšnějším.
Poděkování za hladký průběh celého dne patří všem vyučujícím, asistentům a žákům deváté třídy.
Mgr. Martina Švarcová

Okresní kolo v přespolním běhu

Sportovní olympiáda 1. stupně

Ve čtvrtek 26. září 2019 časně ráno zahájili žáci a žákyně
druhého stupně sportovní soutěže letošního školního roku
účastí na okresním kole v přespolním běhu. Čekal je náročný 1,5 km dlouhý okruh s výběhem k Jánské kapli v trutnovském parku. Starší chlapci z 8. a 9. třídy ho absolvovali
dokonce dvakrát. Po propršené středě se počasí umoudřilo
a dokonce vykouklo i sluníčko, tedy ideální podmínky pro
závodění.
Ve všech kategoriích byla velmi silná konkurence 10 až 11
družstev, v mladších dívkách se na start postavilo rekordních 65 závodnic. Nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo
chlapců z 6. a 7. třídy ve složení
V. Kalaš, J. Hradecký,
P. Dlouhý, J. Pour, J. Bejdák a M. Tam, kteří se umístili na
krásném 5. místě.

Sportovní olympiáda 2. stupně

Přespolní běh v Trutnově

Sportovní olympiáda 2. stupně

Ředitel školy nejprve dětem popřál mnoho úspěchů při
plnění disciplín. Poté následovalo slavnostní zahájení se
zapálením olympijského ohně, vyvěšením olympijské vlajky
a sliby rozhodčích a závodníků. Po nezbytném rozcvičení,
o které se postaraly žákyně z deváté třídy, se všichni
18
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Pěkné 6. místo obsadilo i družstvo žáků 8. a 9. třídy ve
složení P. Hlaváček, A. Špetla, Š. Hlaváček, T. Karlík, A.
Nikl a J. Mičánek. Družstvo dívek 8. a 9. třídy ve složení V.
Hradecká, A. Horáčková, K. Veselá, R. Milionová, K. Cabrnochová a T. Voborská obsadilo 7. místo. Dívky z 6. a 7.
třídy ve složení M. Línková, B. Drábková, A. Milionová, L.
Krudencová, S. Vlčková a V. Brátová vybojovaly v největší
konkurenci 8. místo.

Nejhezčí ježek

Všem soutěžícím přibyly body do naší celoroční soutěže
(o nejaktivnějšího a nejúspěšnějšího žáka) a majitelé devíti
nejhezčích ježků byli odměněni.
Přespolní běh v Trutnově

Shodli jsme se na tom, že úplně nejhezčího ježka (ze slaného těsta) vyrobil Taras Kholod. Zvláštní cenu dostala Karolína Hošková, která vyrobila ježky dva - z dýně a z jablka,
navíc ještě namalovala dva obrázky.
O tom, že se soutěž vyvedla a že si žáci odměnu zasloužili,
se můžete přesvědčit z fotografií.
Dana Šritrová
Vychovatelka ŠD

Projekce filmu a beseda s účastníkem
demonstrace 17. listopadu 1989

Přespolní běh v Trutnově

V tomto roce si připomínáme třicáté výročí sametové revoluce. Naše škola se zapojila do projektu Společnost proti
násilí, který připomíná právě toto výročí. Celý měsíc si děti
v hodinách Výchovy k občanství a Dějepisu připomínají
tuto událost a různými formami ji mapují.

Nejlepších výsledků v jednotlivcích dosáhli R. Milionová 11. místo, V. Kalaš - 14. místo, P. Dlouhý - 16. místo a P. Hlaváček - 18. místo. Gratulujeme.
Všem žákům a žákyním patří pochvala za předvedené sportovní výkony, reprezentaci naší školy a pěkné sportovní
chování. Přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.
Mgr. Martina Švarcová

Soutěž ,,O nejhezčího ježka“
Na týden od 7. do 11. října jsme ve II. oddělení školní družiny vyhlásili soutěž „O nejhezčího ježka“.
Děti mohly ježka malovat nebo vyrábět, využít mohly
libovolné materiály a techniky. Na malování a výrobu
měly pouze týden. Soutěž byla dobrovolná, o to více
mě překvapilo, že se jí zúčastnila většina žáků našeho
oddělení. A ještě větším překvapením bylo, jak dobře
se žáci zadaného úkolu zhostili. Ježky nosili již druhý
den po vyhlášení soutěže. Více se sešlo obrázků než
modelů. Vydařili se především ježci vyrobení z přírodních materiálů. Je zřejmé, že některým dětem pomohly i maminky, ale i jim patří pochvala za to, že
si pro své „ratolesti“ našly chvilku času na společné
tvoření.

Beseda s pamětníkem

Dne 10. října žáci 7. - 9. ročníku zhlédli film, který jim
všechny akce daného roku přiblížil očima dívky, tak jak
je ona vnímala. Po projekci následovala beseda s přímým
účastníkem všech protestních akcí, s paní Polákovou. Beseda i film se dětem moc líbily. Děkujeme ještě jednou
touto cestou paní Polákové za velmi poutavé a autentické
vyprávění.
Mgr. Milena Hainišová
LISTOPAD 2019
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Zodpovědně v digitální džungli

Sázení vánočního stromu

Ve středu 16. října proběhl doplňkový vzdělávací program pro
žáky 2. stupně naší školy s názvem Zodpovědně v digitální
džungli. S programem přijely Kateřina Křivánková z Masarykovy univerzity v Brně a Adéla Špetlová, tedy naše nedávná
absolventka, obě z projektu zvolsi.info, který žákům základních a středních škol po celé České republice nabízí návod, jak
se naučit fungovat v on-line prostředí, kriticky myslet a pracovat s informacemi. Společně s žáky probraly fungování sociálních sítí a jejich nástrahy v podobě dezinformací, kyberšikany,
řetězových e-mailů, hoaxů, fake news a konspirací. V průběhu
programu mohli žáci k některým aktivitám využít i své mobilní telefony, což je samozřejmě velmi bavilo.

V pátek 18. října se žáci 3. a 5. třídy naší školy zúčastnili sázení vánočního stromu. Sešli jsme se na Pietteho náměstí,
kde dětem pracovník firmy Grass ukázal a podrobně
vysvětlil postup sázení již vzrostlého stromu. Někteří žáci

Sázení vánočního stromu

přiložili i ruku k dílu, a poznali tak, že to není práce snadná.
Tato jedlička sem byla zasazena jako náhrada za strom,
který poničili nevychovaní vandalové. Těšíme se, až se u ní
budeme s rodiči scházet v krásném předvánočním čase.
Mgr. Hana Klomínská
Zodpovědně v digitální džungli

Zodpovědně v digitální džungli

Věříme, že návod na bezpečnější práci s internetem a sociálními sítěmi naši žáci využijí ve svém každodenním životě.
Mgr. Jan Šváb
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svařené víno

občerstvení

NA ZAKONČENÍ OHŇOSTROJ

hudební doprovod Olda Kysela

cukroví
punč

14:00 - 17:00 - Malé adventní trh
15:00 - 17:00 - Tvořivá dílna
16:30 - vystoupení dětského sboru SVOBODIČKA
17:00 - rozsvícení vánočního stromečku a betlému

PROGRAM:

Přijďte ,,pobejt“ a načerpat atmosféru vánoc

V sobotu 30. listopadu 2019 od 14:00 hodin
v Pietteho parku

ROZSVÍCENÍ NOVÉHO
VÁNOČNÍHO STROMEČKU
MALÉ VÁNOČNÍ TRHY

vás srdečně zve na

Město Svoboda nad Úpou

2) Malý Silvestr se bude konat v klubu v zasedací místnosti MěÚ v přízemí v pátek
27.12.2019 (pokud bude zájem).

Další informace pro členy klubu:
1) Schůze na závěr roku včetně občerstvení se bude konat 17.12.2019. Místo
konání bude dodatečně upřesněno. Vezměte s sebou členské průkazky a
příspěvek 150,-Kč.

Příspěvek na dopravu
Členové klubu 200,-Kč, ostatní 300,-Kč. Přihlášku a příspěvek na dopravu přijímá
paní Erbenová (telefon 605 064 705), případně od 1.11.2019 každé úterý
od 14 hodin v klubu v zasedací místnosti MěÚ v přízemí.

Odjezd 10.12.2019
z náměstí Svornosti
ve Svobodě
v 6,00 hodin
od hotelu PROM
v Maršově I
v 6,05 hodin.

Klub důchodců ve Svobodě nad Úpou
pořádá jednodenní zájezd
Vánoční advent v Dráždanech
10. prosince 2019

Výzkum v Medvědí jeskyni –
nové poznatky
V Medvědí jeskyni provádíme výzkum již řadu let a ten stále přináší nové poznatky. Vše, co bylo publikováno v knize
o Svobodě nad Úpou platí, ale přeci jenom máme pár nových zajímavých výsledků bádání. O ty bychom se rádi podělili zvláště v situaci, kdy Správa KRNAP umístila u jeskyně
tři nové pěkně vyvedené gravírované cedule, kde je ovšem
několik nesmyslů.
Kdy byla objevena Medvědí jeskyně se už asi nedozvíme,
ale určitě ji znali dělníci při lámání kamene v druhé polovině 19. století. Jeskyně vznikla v krystalických vápenatých
dolomitech. Je to odrůda vápence usazovaného na dně
moří, který byl při horotvorných metamorfních pochodech
vystaven vysokému tlaku a teplotě a překrystaloval a původní vodorovné vrstvy se vyvrásnily do téměř svislých
poloh. Proto se v něm nemohou vyskytovat žádné zkameněliny. Samozřejmě vápenec původně různé schránky
mořských živočichů v určitém procentu obsahoval, ale při
metamorfóze bylo všechno zničeno a ojedinělé stopy po
zkamenělinách lze nalézt jen s velkými obtížemi a jen za
pomoci speciálních přístrojů.
Jeskyně obvykle vznikají rozpouštěním vápence vodou
s malým obsahem oxidu uhličitého. Voda často do masivu
proniká z povrchu po puklinách a pomalu je rozšiřuje. Ve
velkých krasových oblastech se pak přidává působení ponorných řek. Medvědí jeskyně však vznikla jinak. Jeskyni
vytvořila voda pomalu se tlačící po puklinách z velké hloubky směrem vzhůru v době před více než milionem let, kdy
Krkonoše existovaly pouze jako malé kopečky s líně tekoucí pra-Úpou.
Při dalších horotvorných pochodech se Krkonoše vůči
okolní krajně zvedly a Úpa
zahloubila údolí do dnešní podoby. Jeskyně se tak
ocitla na suchu vysoko nad
údolím. Srážková voda do
ní pronikající po puklinách
tentokrát z povrchu přinášela drobné kamínky a jíl,
který se v jeskyni usazoval,
ale jeskyní prostory však již
tato srážková voda neutvářela. Zároveň se v jeskyni
tvořily krápníky a na podlaze sintrové desky se stalagmity. Tvorba krápníku byla
přerušena v dobách ledových, kdy jeskyně promrzla
a krápníky opadaly. Proto
jich dnes v jeskynních sedimentech nacházíme ulámaných a pohřbených stovky.
Po oteplení však začaly
krápníky opět růst, a to se
několikrát opakovalo.
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Jeskyni proslavily na konci 19. století nálezy kostí,
údajně i nález jehlic, ohniště a kamenných nádobek.
Bohužel nález neviděl nikdy
žádný odborník a písemné zprávy jsou jenom novinové články přikreslené
fantazií autorů. Kam nalezené předměty zmizely,
se nepodařilo vypátrat. Ve
výkopu při novodobém průzkumu jsme nalezli stovky
drobných kostiček netopýrů, hlodavců, malých hmyzožravců a zbytky kostry
jezevce. Z medvěda hnědého zbyly jen zuby, drápy
a kůstka z prstu. Po jeskynním medvědu se nenašlo nic a ani žádný archeologický
nález se bohužel nepotvrdil. Za jehlice mohly být tenkrát
považovány tenké kůstky z křídel netopýrů a za nádobky
lasturnatě se odlupující kusy zvětralých stalagmitů. Černé
vrstvičky, které jsou vidět na řezu v krápnících nejsou saze
z pravěkého ohniště, ale minerál hydroxylapatit vytvořený
reakcí minerálu kalcitu s guánem (výkaly) netopýrů.
Průzkum provádíme v rámci projektu Správy Krkonošského
národního parku „Inventarizace a dokumentace krasových
jevů v regionu Krkonoš“ spolufinancovaného Evropskou
unií z Operačního programu Ministerstva životní prostředí
České republiky. Po vyhodnocení speciálních a drahých
analýz budou další výsledky a již teď můžeme prozradit, že
budou překvapivé.
RNDr. Radko Tásler

Střípky z dějin – O štít města
Svobody nad Úpou
Antonín Tichý
Úroveň cen, pohárů a plaket ze sportovních klání, vyjma
těch z nejvyšších soutěží, je eufemisticky řečeno značně
kolísavá. Balanc mezi autorskými předměty z ateliérů či
dílen známých umělců a unifikovanými sériovými výrobky
pro každou příležitost většinou na hranici kýče je často
sotva postřehnutelný, leč na obou krajních pólech do očí
bijící. O to překvapivější jsou realizované plakety s námětem městského znaku ze začátku padesátých let minulého
století. Tehdy se odkaz na tradice a historii moc nenosil.
Nová doba i ve sjednoceném sportu měla své nové symboly. Tradiční název tělocvičné jednoty Sokol vystřídal době
poplatný Tatran. Přesto vzniklo, snad jen díky setrvačnosti
a dobrému vychování místních činovníků, několik variant
vkusné plakety s umělecky ztvárněným starobylým znakem
města Svobody nad Úpou. Zejména masivní plaketa z litého čirého skla, jejíhož autora se mi nepodařilo vypátrat,
známá z roku 1953 má parametry moderního současného
artefaktu. Škoda, že nestála aspoň za malou zmínku tehdejšímu kronikářovi. Polcený trojhranný gotický štít s tradičními heraldickými figurami, polovinou císařského orla
na jedné a hornickými kladivy nad jeleními parohy na druhé
straně s jednoduchým nápisem SVOBODA v nástavbě měří
zhruba 14 x 15 cm. Je uložen na černé sametové podložce
v kartonové kazetě potažené zeleným plátnem. Na víku je
vytlačený text zlatými písmeny. Na jeho vnitřní straně je
vycpávka potažená bílou látkou se šikmo napříč umístěnou
dedikační stuhou. Tato konkrétní I. cena z krajských přebo-

rů tělovýchovných jednot Tatran v lehké atletice ve Svobodě nad Úpou 20. září 1953 je za vrh koulí v mužské kategorii
a vybojoval ji závodník Josef Lukášek z Tatranu Krausovy
Boudy. Totožný motiv pravděpodobně od stejného návrháře se opakuje na o něco menší plaketě z bronzové slitiny
uložené v podobné zeleným plátnem potažené kartonové
čtvercové etuji bez nápisů. Při spodním okraji štítu je nálitek
s letopočtem 1954 a symetricky rozloženým negativním nápisem verzálkami „PŘEBORY KRKONOŠ“. Na dalším snímku je dodatečně upravená varianta bez nálitku s nápisem
určená spíš jen pro dekorační účely. Údajně se bronzové
plakety rozdávaly i při zahajovacích lehkoatletických závodech „O štít Svobody nad Úpou“ na slavnostně otevřeném
stadionu 1. září 1957. Podle kratičké zmínky v městské kronice bylo tehdy dohodnuto, že soutěž bude pořádána jako
tradiční každoročně. Dle neověřených zdrojů měly později
udělované plakety vybroušen původní nápis a raznicemi
vysekaný nový. Celkovým provedením městského erbu se
nechal inspirovat i neznámý tvůrce žluté keramické medaile na závěsné stuze vyrobené v podniku Elektroporcelán
v Žacléři pro aktivní svobodský oddíl stolního tenisu. Byla
udělována při tradičním turnaji Krkonošského poháru. Štít
na kruhové medaili má modernější empírový tvar. Stejný
dodnes pro oddíl věnovaný Svobodě nad Úpou používá
v tištěné podobě Riesengebirgsheimat, časopis vystěhovaných rodáků z okresů Vrchlabí a Trutnov, který vychází
každý měsíc v Norimberku od začátku padesátých let minulého století.
Prosím laskavé čtenáře, pokud jsou pamětníky uvedených
událostí nebo mají doma některou z vyobrazených sportovních cen o poskytnutí jakýchkoliv bližších informací na doplnění. E-mail: tentonda@volny.cz

Plaketa z čirého litého skla v původní etuji.
Vrchní strana víka kartonové kazety s textem z roku 1953.
Bronzová varianta plakety s přidaným textem při spodním okraji.

Pozdější dodatečné úpravy plaket pro dekorační účely.
Líc a rub porcelánové medaile z X. ročníku Krkonošského poháru ve stolním tenise.
Svobodský městský znak v záhlaví článků o Svobodě nad Úpou v časopise Riesengebirgsheimat.
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