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Úvodník
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou za námi a naštěstí byl srpen skutečně letní, tak si snad ani nemůžeme stěžovat. Dnes bych vás rád
v krátkosti seznámil s některými investičními akcemi, na
kterých město pracuje a výhledem na další období.
Až u náměstí je již firma paní Valkounové, která realizuje
výměnu vodovodního potrubí v ulici Horská. Omezení v dopravě, a s tím související problémy samotných obyvatel
s přístupem ke svým domům a se svozem odpadu, již brzy
skončí. Ještě prosíme o chvíli trpělivosti.
Další investiční akcí, která má přímý vliv na zvýšení kvality
života žáků školy je rekonstrukce sociálního zařízení v budově základní školy. Více se o této akci dočtete uvnitř měsíčníku. Rekonstrukce bývalé radnice s věžními hodinami
byla již v popsána dostatečně v předchozích článcích, ale
nyní se jde do finále a v době, kdy budete číst tyto řádky,
by již měla být věž osazena novým elektrickým hodinovým
strojem a repasovaným ciferníkem, který bude v noci opět
svítit. Dále proběhlo výběrové řízení na dodávku vozidel
pro DPS ve Svobodě a na multifunkční traktor pro potřeby sportovního areálu. Společnost ELTODO, a. s. započala
další etapu rekonstrukce veřejného osvětlení na Pietteho
náměstí, Rýchorském sídlišti a v Maršovské ulici. Bude to
hodně „ruční“ práce, neboť je zde hodně infrastruktury
pod zemí. Na začátku listopadu by mělo být dílo předáno.

Z připravovaných investičních akcí bych vyzdvihl 3. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení, na které se dopracovává projektová dokumentace a budeme chtít
získat dotaci, stejně jako tomu bylo u předchozích
etap. Projektová dokumentace, která je nezbytným základem všech akcí bude potřebná i pro další zamýšlené projekty města, např. rekonstrukce 2. části bývalé
radnice, která by měla sloužit kultuře a setkávání lidí
a rekonstrukce mostu Nepomuckého. Je toho tedy poměrně dost, i když je to jen část toho, čemu se město
bude v rozvoji věnovat.
Sice to už dnes mnoho lidí neřeší, ale v pátek 21. 8. bylo
52. výročí okupace Československa vojsky Varšavské
smlouvy pod velením Sovětského svazu. Já v té době
sice ještě nežil, ale důsledky této bratrské pomoci si
neseme dodnes. A nejen ty ekologické. Myslím, že je
dobré si tyto věci připomínat, zvláště v době, kdy se
věci podobné pražskému jaru dějí v Bělorusku. Zde již
ale nejde o obranu neuskutečnitelných idejí beztřídní
společnosti, dlážděnou milióny nevinných obětí, ale jde
o ochranu velkých majetků vládnoucích oligarchů a zabránění případného zjišťování, jak k těmto majetkům
přišli.
Na závěr bych chtěl našim učitelům a školákům popřát
pevné nervy, hodně úspěchů při učení bez roušek v novém
školním roce.
Mgr. Petr Týfa
starosta
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Zprávy z města a z radnice
Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci září oslaví svá
životní jubilea dámy Anastázie Hradecká, Danuše
Nevečeřalová, Jana Sásiková, Marie Moravcová,
Marie Bednaříková, Jana
Hřebenářová a pánové
Bohuslav Ševc, Miroslav
Celba, Jiří Vlček (ze Sluneční stráně), Oto Horváth, Jaroslav Chmelař
a Jiří Pilný. Přejeme jim
všem do dalších let především hodně zdraví.

Z webových stránek pana Pavla Křivky:
Po velké páteční průtrži dne 14. 8. 2020, z cesty k maršovskému kostelu Sv. Josefa, sjela zemina s kamením na
část sportovního hřiště. Velké poděkování patří Kamilovi Maškovi a jeho partnerce Evě, kteří nelenili a celý prostor v sobotu sami vyčistili. Tato rodina s malou dcerkou
má byt v bývalé škole. Je velice smutné, že nikdo z místních, kteří na hřiště i vidí a jejich potomci tam prakticky
denně vysedávají a „sportují“, neposlal omladinu na pomoc. Není to poprvé, kdy paní Eva na hřišti a okolí sbírala odpadky, které tam po sobě „sportující“ v hojné míře
zanechávají.

Autor „uměleckých“ děl dopaden
Oznamujeme tímto, že díky svobodské Policii ČR byl zjištěn
a dopaden autor „uměleckých“ děl po Svobodě nad Úpou.
S autorem byl na radnici dne 3. 8. 2020 sepsán protokol
o závazku, že do 31. 8. 2020 své výtvory z území města na
své náklady odstraní. V druhé polovině srpna skutečně již
výtvory zmizely z mnoha míst po Svobodě, takže děkujeme autorovi, že svůj slib a závazek dodržel a zároveň, že již
nepokračuje v tvorbě na cizím majetku, resp. bez souhlasu vlastníků. Na jeho obranu musíme uvést, že výtvor na
městském zeleném kontejneru v Lipové ulici (viz srpnové
noviny) není jeho dílem. Děkujeme předem všem za pomoc, ale zejména svobodské Policii ČR.

Volby – podzim 2020
Na podzim proběhnou opět volby, a to:
- volby do krajského zastupitelstva ve dnech
2. 10. 2020 – 3. 10. 2020
- volby do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 2. 10. 2020 –
3. 10. 2020 – 1. kolo
- pokud v prvním kole senátních voleb nezíská nikdo
z kandidátů potřebný počet hlasů bude se konat o týden později 2. kolo ve dnech 9. 10. 2020 – 10. 10. 2020
Volební místnosti ve Svobodě nad Úpou:
Volební
okrsek č.
1
2

Sídlo volebního okrsku (volební místnost)
Budova bývalého kina na nám. Svornosti č. p.
473 (vedle Městského úřadu)!!!
Kongresové centrum hotelu PROM, Pietteho
nám. 27

Pro maršovské voliče se nic nemění a volby se uskuteční
v hotelu PROM.
Fotografii z úklidu a přání vyslovit zmíněné rodině poděkování jsem dostal od paní Ivety Dřízkové, sám jsem
byl prakticky celý den mimo. Jak se bude řešit stav sportovního hřiště a jeho oplocení je otázkou. V minulosti
jsem na to nejednou poukazoval.
zdroj: webové stránky pana Křivky: https://pk‑web.estranky.
cz/clanky/z‑regionu/
Za město se samozřejmě k poděkování připojujeme alespoň touto formou zveřejněním v našich novinách.
2
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Pro svobodské voliče tu však máme změnu!!! S ohledem
na vývoj koronavirové situace v naší republice jsme se
rozhodli, že nechceme vystavit obyvatele Domu s pečovatelskou službou zvýšenému riziku v souvislosti s konáním voleb, a proto bude mimořádně letos na podzim
volební místnost v budově bývalého kina hned vedle
radnice (pamětníci možná ještě pamatují volby v bývalém kulturním klubu v přízemí). Byty se začnou obsazovat až v průběhu podzimu, takže začátkem října využijeme jeden z přízemních bytů pro volby.

Kandidáti pro senátní volby:
Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR v našem obvodu č. 39 –
Trutnov kandidují pouze čtyři uchazeči o post senátora, a to:
Vylosované
Titul, jméno a příStrana / hnutí
volební číslo
jmení
STAROSTOVÉ
1
Ing. Jan Sobotka
A NEZÁVISLÍ
Strana přímé
2
Michal Slavka
demokracie (SPD)
Občanská
3
Mgr. Klára Sovová
demokratická strana
4
Ing. Jan Jarolím
ANO 2011

Jednání zastupitelstva
V pondělí 14. 9. 2020 od 18 hodin se bude konat 14. veřejné zasedání Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou v zasedací místnosti Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
(ve druhém patře). S ohledem na epidemiologickou situaci
v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 bude jednání probíhat s největší pravděpodobností v rouškách, jejichž
nošení je od 1. září 2020 opět na úřadech povinné.
Předběžný program jednání zastupitelstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Schválení programu jednání
Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva
Návrhy OZV č. 1/2020, o regulaci hlučných činností
a č. 2/2020, o nočním klidu
Projednání návrhu na odprodej části parcely
st.p. č. 142/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou pod garáží
Projednání návrhu na směnu pozemku kolem autobusové zastávky v Maršově II
Žádost o koupi parcely p. p.č. 8 v k.ú. Maršov II
Projednání návrhu na odprodej části parcely p. p.č. 6/2
a části p. p.č. 373/2, obě v k.ú. Maršov II a zbývající část
parcely včetně p. p.č. 6/9 připravit na výstavbu RD
Žádost o prodej parcely p. p.č. 686/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou
Směna části parcely p. p.č. 230/1 (v majetku města)
za části parcel p. p.č. 229/1 a 226/1
Žádost o odkoupení parcely p. p.č. 38/1 v k.ú.
Maršov I
Žádost o prodej parcel p. p.č. 41/2 a 35/4, obě v k.ú.
Svoboda nad Úpou
Návrh dodatku veřejnoprávní smlouvy o zajišťování
výkonu úkolů obecní policie
Rozpočtové opatření č. 5/2020
Diskuse

Pozvánka na Rudolfovy slavnosti
Mnoho lidí se nás ptá, zda letos budou Rudolfky??? No
věštit z koule bohužel neumíme, ale pokud bude situace
jako v době zpracování novin, tj., že je možné uskutečnit
venkovní akci s počtem do 1000 obyvatel, tak ano Rudolfky
v sobotu 19. 9. 2020 budou. Plakát s programem najdete
dále v novinách.

Výstavba sociálních bytů ve Svobodě
nad Úpou

Název akce (projektu) Rekonstrukce objektu č. p. 473
Svoboda nad Úpou na sociální bydlení
číslo projektu: CZ.06. 2. 56/0.0/0.0//18_104/0008971
Dodavatel: firma 3Kstavby, s. r. o., IČ 03222683, se sídlem 5. května 544, Svoboda nad Úpou
V prosincovolednovém vydání novin Svoboda forum č. 835
na přelomu roku jsme podrobně informovali o tomto projektu, který byl koncem srpna 2020 dokončen stavebně
a šest sociálních bytů bude po řádné kolaudaci připraveno
k užívání pro cílovou skupinu osob v bytové nouzi.
Na slavnostní otevření domu č. p. 473 dne 18. 9. 2020 od
16,00 hodin, tj. v pátek v předvečer Rudolfových slavností
tímto srdečně zveme. Letos bohužel nebude tradiční vystoupení našeho svobodského divadla S.N.Ú. s ohledem na
jarní koronavirovou situaci, kdy se divadelníci nemohli potkávat a nastudovat nové představení. Ale to vůbec nevadí,
protože si pro nás připravili překvapení v rámci slavnostního otevření objektu bývalého kina.
A nyní k samotnému projektu výstavby sociálních bytů. Po
kontrolním přeměření všech bytů byly upraveny podlahové
plochy bytů:
byt č.

Název

Podlahová plocha (m2)

1 (1. NP) - bezbariérový

1 + KK

24,5

2 (1. NP)
3 (2. NP)

1 + KK
1 + KK

44,6
47,7

4 (2. NP)

1 + KK

40,0

5 (3. NP)

3 + KK

69,6

6 (3. NP)

1 + KK

50,2

CELKEM PLOCHA (m2)

276,60

Nájemné za 1 m2 podlahové plochy sociálního bytu
v období 2020 – červen 2021 bude činit 64,70 Kč.
Budoucí nájemníci budou také hradit zálohy na spotřebu
energií, vody a poskytované služby v bytech, stejně tak
jako v normálních nájemních bytech. Jedinou výjimkou
pro ně bude pravidelná práce s naší sociální pracovnicí,
jejímž cílem by mělo být zařadit osoby v bytové nouzi
do normálního života tak, aby se dostali z cílové skupiny
osob v bytové nouzi a mohli začít bydlet v normálním
nájemním bydlení. V rámci sociální práce tedy bude
postupováno tak, aby klient v první fázi získal dostupné
dávky, které použije mimo jiné na úhradu nákladů za bydlení, poté aby získal zaměstnání, a nakonec i normální
nájemní byt.
V rámci tohoto článku chceme čtenářům připomenout trochu nedávné historie, která souvisí s tímto dokončeným
projektem, který byl realizován v budově bývalého kina
nebo chcete‑li bývalé radnice.
ZÁŘÍ 2020
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Podrobně o historii této budovy od 16. století do roku
2001 se nejvíc dočtete na stránkách Tondy Tichého, přesný odkaz je: http://www.freiheit.cz/2-freiheit---je‑hezky
‑cesky‑Svoboda‑nad‑Upou/61-kino‑maj‑stara‑radnice-svoboda‑nad‑upou-473.html
Na tuto dávnou historii bych ráda navázala nedávnou „historií“ posledních 20 let.
Dne 27. 2. 2001 na jednání městského zastupitelstva, které se konalo právě v kině Máj v domě č. p. 473, předložil
tehdejší starosta Ing. Oravec poslancům k řešení otázku
havarijního stavu střechy na budově kina a podal návrh,
aby s opravou střechy bylo započato po 1. 7. 2001, protože
filmy jsou nasmlouvány do konce června. Součástí návrhu
bylo i to, že půdní prostory kina budou připraveny na výstavbu bytů a aby k tomuto účelu byla použita polovina rozpočtovaných finančních prostředků na provoz. Promítání
ve svobodském kině Máj tak skončilo datem 30. 6. 2001
a posledním promítaným filmem ve středu 27. 6. 2001
byl film Slečna Drsňák se Sandrou Bullock v hlavní roli.
Ano opravdu příští rok to bude 20 let. Je neuvěřitelné, jak
ten čas letí.
Provoz kina byl tedy ukončen, ale život v bývalém kině se
ještě zcela nezastavil. V budově byl v přízemí kulturní klub
a hasiči zde měli své zázemí, dále v přízemí fungovala kancelář České pojišťovny a nahoře v prvním patře kosmetika
paní Hrbáčové. Bylo zde naplánováno podzimní veřejné
jednání městského zastupitelstva na 2. 10. 2001, ale v sále
bývalého kina spadla část omítky ze stropu, a tak bylo jednání přesunuto do zasedací místnosti Městského úřadu ve
vedlejší budově č. p. 474.
Na červnovém veřejném zasedání zastupitelstva dne
4. 6. 2002 bylo schváleno, že klub v budově kina bude vybaven kuchyňkou. V rozpočtu na rok 2003 byla schválena částka 600.000 Kč na statické zajištění střechy kina,
o čemž se zmínila ve svém úvodníku ve novinách Svoboda
fórum z 11. února 2003 tehdejší starostka Dáša Berrová,
cituji:
„Chystáme se staticky zajistit střechu kina. Bohužel to řeší
jen prolomení střechy. Abychom mohli kino využívat třeba
jako malý sál na různé kulturní akce, bude zapotřebí daleko
více financí. Byla bych velice ráda, kdybyste mi napsali nebo
řekli, jakou máte představu o využití kina do budoucna.“
Statické zajištění kina prováděla firma A + K a nebyla to
snadná práce, protože všechny nosné trámy stropní konstrukce se musely odstranit a nahradit ocelovými traverzami a celá akce byla dokončena do konce prázdnin 2003. Ve
vydání Svoboda fóra z 3. 7. 2003 bylo konstatováno, že se
můžeme těšit na zářijovou obnovenou premiéru kulturní
činnosti ve svobodském kinu a ve vydání z 12. 8. 2003
pak bylo konstatováno, že město uvažuje o dalším využití
jako víceúčelového sálu vhodného pro jakékoliv využití
kulturního rázu. Na jednání rady dne 18. 8. 2003 však byla
radě předložena zpráva společně s cenovou nabídkou na
podhled a podlahu. Vzhledem k tomu, že po odkrytí konstrukcí byl zaměřen přesně podhled (menší výměra než
v původním rozpočtu prací) došlo k úspoře ve výši 37.787 Kč
a tyto prostředky byly použity na vybourání stávající pod4
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lahy, která byla v bývalém kině ve spádu. Pamětníci kina
si určitě vzpomenou na 10 řad červených sedaček ve spádu. V roční bilanci, kterou tehdejší starostka prezentovala
v prosincovém vydání svobodských novin bylo konstatováno, že bylo provedeno statické zajištění kina a opravena
část střechy, kde zatékalo (celkový náklad 724.000 Kč). Důsledkem statického zajištění bylo nutné sundat strop kina,
v současné době (prosinec 2003) se dodělávají podhledy
a v příštím roce (myšleno rok 2004), pokud se zastupitelé
dohodnou na využití kinosálu, bude připraven projekt pro
jeho rekonstrukci.
S prosincem roku 2003 se rozloučila prostřednictvím svobodských novin se svými klienty paní kosmetička Věra Hrbáčová, která opustila prostory v prvním patře k 31. 12. 2003
a odešla do nového působiště – kadeřnictví u kostela
v Trutnově. A pak už to šlo s budovou bývalého kina takříkajíc z kopce. Ještě v roce 2004 se v druhé polovině provedlo statické zajištění věže s hodinami. Rada na jednání
dne 7. 6. 2004 projednala vyhotovený návrh projektu na
rekonstrukci kina k připomínkám a doporučila přepracovat
celé 1.NP tak, aby v těchto prostorech mohla být v budoucnu umístěna městská knihovna a doporučila autorovi návrhu, aby se přímo kontaktoval s knihovnicí paní Tůmovou
a aby na základě požadavků paní knihovnice přepracoval
toto 1.NP. Dále podle svobodských novin z 27. ledna 2005
byla připravena studie, která byla v případě zájmu občanů
k nahlédnutí na stavebním úřadě. Co bylo obsahem studie
si mi bohužel nepodařilo dohledat.
Na jednání rady dne 17. 7. 2006 byl pověřen Ing. Hůrka,
aby okamžitě zajistil vyjádření statika ke stavu věže na
budově bývalého kina a na jednání rady dne 11. 1. 2007
byl pověřen Ing. Hůrka, aby zajistil opravu věže v č. p. 473
dle statického posudku nosné konstrukce věže a statik
doporučil provést výměnu dvou trámů v co nejkratším
možném termínu. V rozpočtovém opatření č. 1/2007, které bylo projednáno na veřejném zasedání dne 21. 3. 2007
byla schválena částka 35.000 Kč na statické zajištění věže.
A to byla poslední finanční injekce do budovy kina.
Až v roce 2010 v rámci volebního programu sdružení
nezávislých kandidátů „Nová Svoboda“ bylo deklarováno,
že z důvodu stáří a nestability objektu bývalého kina bude
nevyhnutelné provést technické zabezpečení tohoto
objektu tak, aby byla zajištěna činnost hasičského dobrovolného sboru do doby, než pro tento sbor budou nalezeny
jiné, vhodnější prostory. Sdružení deklarovalo, že zadá statické posouzení objektu a dle jeho výsledku a vyplývajícího
finančního zatížení bude řešena jeho další existence a využití. Z tohoto volebního sdružení vzešel v komunálních
volbách na podzim roku 2010 nový starosta Ing. Jiří Špetla
a hned ve svém prvním starostovském úvodníku ve Svoboda fóru č. 733 v prosinci 2010 informoval o prioritních investicích, a mimo spousty jiných také o statickém zajištění
budovy „bývalého kina“. Již v rozpočtu na rok 2011 bylo
počítáno v rámci výdajů na projektovou činnost na odborný, resp. revizní posudek na technický stav budovy.
Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 8. 6. 2011 byl
schválen návrh na přesun technické čety města (po
opuštění objektu všemi subjekty začala tento zdevastovaný objekt částečně využívat i technická četa města na

sklad posypových materiálů a sklad různého zařízení) a hasičů JSDH Svoboda do areálu VSA‑ARAL od 1. 9. 2011 na
dobu 10 let a Smlouva o nájmu nebytových prostor v areálu ARAL pak byla schválena na jednání rady dne 17. 8. 2011.
A pak už jsme se začali zabývat objektem bývalého kina
zcela vážně v rámci jednání rad a mnoha pracovních porad,
protože stav budovy byl oprávněným terčem kritiky občanů. Ale jak již bylo stokrát řečeno, opravit starý barák je
mnohem horší než postavit nový na zelené louce a nejinak
tomu bylo i v případě kina. Na radnici neexistovaly žádné
výkresy či projektové dokumentace budovy kina, a tak jsme
museli začít doslova od píky. Když už se povedlo vystěhovat všechny subjekty z budovy, tak posledním člověkem,
kdo „seděl“ v kině, byl starosta, protože jeho kancelář byla
umístěna v budově kina. Oba domy č. p. 474 a 473 spolu nejen sousedily stavebně ale i funkčně byly velmi propojeny,
takže se vedení města začalo zabývat funkčním oddělením
obou domů.
Na 9. veřejném zasedání zastupitelstva dne 20. 12. 2011
byl schválen Plán rozvoje města pro roky 2012 – 2018, ze
kterého cituji z bodu 5):
Vnitřní stavební úpravy v prostorách radnice města
(uvolnění budovy kina)
V souvislosti se špatným stavem budovy bývalého kina je
třeba provést a dokončit komplexní uspořádání prostor
v budově úřadu. Dojde k přesunu kanceláře starosty z prostor bývalého kina do jiných prostor v budově úřadu. Bude
snesen (demolice) chátrající objekt bývalé šatlavy v prostorách za úřadem – možnost využití jako odstavná plocha pro
automobily pracovníků úřadu. Město bude moci plně disponovat s objektem bývalého kina a může tedy řešit jeho
další využití (rekonstrukce, prodej apod.).
Uvolněný byt v 2. patře by mohl projít dílčí úpravou tak,
aby mohl sloužit jako sociální byt pro krátkodobé bydlení
občanů města (domácí násilí, požár bytu apod.). Město by
buď tento byt nemělo dlouhodobě pronajímat, aby město
bylo schopno ve zmíněných případech občanům vypomoci, nebo naopak tento byt řádně dlouhodobě pronajmout
a funkci sociálního bytu by plnila ubytovna na městském
stadionu (již plní ve stávající době).
V srpnu 2012 město vypsalo poptávkové řízení na stavební úpravy Městského úřadu v č. p. 474, kdy předmětem těchto úprav byla rekonstrukce původního služebního
bytu (kde bydleli manželé Tomášovi) a přesun archivu z III.
NP do prostor bývalé promítárny ve II. NP. Ve zrekonstruovaném bytu vznikl ve III. NP ucelený pracovní prostor
starosty a tajemnice a navazující zasedací místnost. Tím
se také uvolnila zasedačka v přízemí. Hlavním důvodem
těchto stavebních úprav byl přesun kanceláře starosty ze
sousedního objektu bývalého kina, dále, zazdění přístupu
v přízemí do světlíku ze sousední budovy, kde hasiči sušili
hadice. Tato zakázka byla zadána po ukončení poptávkového řízení u firmy Ladislav Ábel, Trutnov za vysoutěženou
cenu ve výši 626.514 Kč bez DPH.
Následující roku v květnu 2013 město vypsalo další
poptávkové řízení, pracovně jsme tomu říkali „3 v 1“

a předmětem zakázky bylo zbourání objektu bývalé šatlavy vzadu za radnicí, oprava fasády celé zadní
části budovy po zbourání šatlavy a vybudování parkovací plochy pro potřeby parkování zaměstnanců radnice, čímž se odlehčilo parkovacím plochám na náměstí.
Součástí této akce bylo ještě řešení dopravy u základní školy, což však s objektem bývalého kina či radnice
nesouvisí. Tuto zakázku město zadalo po ukončení poptávkového řízení u firmy KTstav, s. r. o. a smlouva byla
uzavřena na vysoutěženou částku ve výši 1.509.320 Kč
včetně DPH. Akce byla dokončena dle termínu ve smlouvě do 31. 10. 2013.
Těmito dvěma akcemi došlo k funkčnímu oddělení obou
budov a město mohlo konečně zahájit činnosti spojené
s využitím objektu bývalého kina.
Rok 2014 byl však rokem volebním v rámci komunální politiky, takže v tomto roce se toho ve vztahu k objektu v č. p.
473 nic nestalo, až po volbách v roce 2014, kdy opět výrazně uspělo volební sdružení „Nová Svoboda“ v čele se stávajícím starostou Ing. Jiřím Špetlou, který byl opět zvolen do
funkce starosty.
Rada města v novém volebním období 2014 – 2018 pracovala ve složení Ing. Jiří Špetla – starosta, Mgr. Petr Hynek –
místostarosta a členové rady Ing. Václav Jiránek, Ing. Jaroslav Chmelař a Mgr. Petr Týfa. V rámci nového funkčního
období neprodleně po schválení rozpočtu na rok 2015, což
proběhlo tradičně v prosinci 2014 se rada sešla na prvním
jednání rady v roce 2015, a to dne 14. 1. 2015. Zabývala
se hned v úvodu investičními akcemi pro rok 2015 ale i pro
celé nadcházející volební období a přípravou harmonogramu jednotlivých akcí. Mezi jinými prioritami v seznamu bylo
i výběrové řízení na zhotovitele studie využití bývalého
kina.
Rada projednala postup ve věci výběrového řízení na
zhotovitele studie využití bývalého kina, kdy formou poptávkového řízení bylo osloveno pět zpracovatelů studie
(Broumovské stavební sdružení, Ing. Pavlíček, Peterka
a syn, Rosa - architekt, TENET) včetně zveřejnění na profilu
zadavatele s tím, že základní zadání na využití objektu v té
době bylo specifikováno takto:
- podkrovní byty,
- nebytové prostory v podobě minisálu,
- nebytové prostory v podobě nějaké provozovny,
- nebytové prostory s dispozicí výstava
Město coby zadavatel pak ponechalo prostor uchazečům
pro vlastní nápady a návrhy na využití objektu.
V rámci tohoto poptávkového řízení uspěl Ing. arch. Karel
Bařinka z Brna, který nabídl nejvýhodnější nabídku z hlediska ekonomické výhodnosti nabídky za cenu ve výši
37.900 Kč včetně DPH.
Pan architekt byl pozván na 4. veřejné zasedání zastupitelstva dne 15. 4. 2015 a představil zde pracovní koncept
Studie využití budovy včetně grafických podkladů - situace, pohledy z náměstí a ze dvora, varianty využití podkroví,
varianty multifunkčního využití, varianty komerčního využití jedním subjektem. Jednalo se o varianty:
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Varianty využití
podkroví:
Multifunkční
využití:

Komerční využití
(1 subjekt):

3 byty 1 + kk
školka, dětská skupina
výstavní prostory
I. NP – komerčně pronajímatelné
prostory
II. NP – multifunkční sál se zázemím
podkroví – byt správce 3 + kk
I. NP – prodejna (showroom)
II. NP – školící místnost s rozložitelnou
variací, kanceláře, sklad
podkroví – alternativní malá školící
místnost, kanceláře, terasa

V rámci koncepce byl řešen i návrh umístění výtahu, přičemž jedna z variant počítala i s využitím výtahu pro sousední radnici. Z téměř hodinové prezentace a následné diskuse se zastupitelé shodli na zformulovaném upřesňujícím
návrhu variant pro pana architekta za účelem pokračování
při zpracování studie na využití budovy kina takto:
I. varianta:
I. NP – lékařské zázemí pro tři lékaře (zubní, dětský, pro dospělé), případně lékárna
II. NP – multifunkční sál
podkroví – 2 – 3 byty pro lékaře
II. varianta:
I. NP - prostory komerční, které se mohou rozpříčkovat
II. NP – multifunkční sál
podkroví – volný prostor pro výstavní prostory
Pan architekt byl hostem i na dalším 5. veřejném zasedání
dne 17. 6. 2015 a pro město zpracoval společně se svým
týmem spolupracovníků Studii využití budovy č. p. 473 (bývalé kino) ve Svobodě nad Úpou, datum květen 2015. Tato
studie byla předložena v rámci podkladových materiálů
všem zastupitelům k prostudování. Výsledkem studie byly
2 varianty technického řešení projektu, návrhu využití, architektonického a dispozičního řešení, přičemž využití jednotlivých podlaží lze vzájemně kombinovat – viz výtah ze
studie:
Varianta A - dům lékařů a zdravotní péče
V přízemí je navržena lékárna se samostatným vstupem
z náměstí. Ve východní části směrem do náměstí, s možnou
vazbou na městský úřad je samostatně z náměstí přístupný
vstup pro suterén (alternativní komerční využití, výstavní
protory). Alternativně je možné řešit v přízemí umístění
ordinací lékařů, tj. obvodní lékař, dětský lékař a stomatologie. Ve 2. np je možné řešit ordinace lékařů (pokud by byla
v přízemí lékárna). V tom případě se doporučuje snížení
stropu v prostoru nynějšího kinosálu. V podkroví jsou potom navrženy byty. Dispozice umožňuje umístění jednoho
velkého (3+1), dvou menších (3+kk, 1+kk) nebo třech bytů
(3 x 1+kk) pro potřeby lékařů.
Varianta B - preferovaná s multifunkčním využitím
Tato varianta vychází z potřeb města na zajištění základních služeb a rozšiřuje vybavenost radnice o multifunkční
sál. V přízemí jsou navrženy ordinace lékařů - praktický lékař, dětský lékař a stomatologie (nebo také výdejna pošty).
6
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Rovněž v této variantě zůstává ve východní části směrem
do náměstí vstupní část pro aktivity v suterénu (alternativní komerční využití, výstavní prostory). Ve 2. np je navržen
multifunkční sál s přístavbou směrem do dvora pro cca 90
lidí (v případě požadavku nad 100 lidí, by se muselo přepracovat s ohledem na požadavek další druhé požární únikové
cesty). Toto podlaží může využít výtah navržený ve vedlejší
budově radnice. Propojení radnice a multifunkčního sálu je
umístěno v jižní části přes prostory občerstvení. Hygienické zařízení je navrženo uprostřed dispozice naproti schodišti. V podkroví jsou navrženy bytové jednotky, dvě (3+kk
a 1+kk) nebo 3 (3 x 1+kk). U bytů se předpokládá využití
pro potřeby lékařů nebo pro správce budovy.
V rámci diskuse se řešily investiční náklady, otázka anomálie v podobě šikmé věže, otázka výtahu a bod jednání
byl ukončen v tom smyslu, že je nutné počkat do podzimu
2015, až budou jasné nové dotační možnosti v novém plánovacím období, protože předpokládané investiční náklady ve výši cca 30 mil. Kč bez DPH jsou pro město naprosto
nereálné, aby je financovalo pouze z vlastních finančních
prostředků. Zastupitelstvo vzalo studii v této podobě na
vědomí svým usnesením.
Vedení města se posléze věnovalo neutěšenému stavu budovy na základě podnětu radního Mgr. Týfy na jednání
rady dne 31. 8. 2016. Pan Týfa navrhl, aby se rada opět zabývala stavem objektu bývalého kina na náměstí, který náměstí rozhodně nezdobí. Bylo krátce diskutováno nad danou problematikou (zda opravit alespoň přední fasádu, zda
prodat, zda hledat jiné využití pro objekt - např. startovací
byty v podkroví + kavárna + výstavní expozice, např. o prvním medailistovi Československa ve skoku na lyžích - Franz
Wende, který žil ve Svobodě). Vzhledem k tomu, že se jedná
o zásadní problém, rada se shodla na tom, že je třeba znovu zahájit debatu v zastupitelstvu a požádat jednoznačně
zastupitelstvo o stanovisko, zda tedy objekt prodat či se jej
ponechat, a pokud tedy ponechat, tak jak postupovat dál.
Z výše uvedených důvodů byl bod zařazen do programu
11. veřejného zasedání zastupitelstva dne 14. 9. 2016.
V rámci tohoto bodu si vzal slovo Mgr. Týfa, který apeloval
na zastupitele v tom smyslu, že stav objektu kina je žalostný a zastupitelstvo by se jím mělo urychleně zabývat a vyzval zastupitele k diskusi.
V rámci vzrušené půlhodinové debaty o stavu kina a jeho
budoucím využití padaly různé nápady a myšlenky jako například:
 nechat zpracovat znalecký posudek a budovu se pokusit prodat
 zabývat se dotačními tituly a budoucí využití těmto titulům přizpůsobit, přičemž většina zastupitelů se zásadně
postavila proti výstavbě sociálních bytů
 dalším návrhem bylo nechat budovu zbourat a zabývat
se buď výstavbou něčeho nového, nebo nechat prostor
volný a přizpůsobit volný prostor v rámci studie revitalizace náměstí (parčík vedle radnice + parkovací plocha
například)
 zeptat se na názor občanů formou ankety (v rámci tohoto starosta určil pracovní tým, který se bude přípravou,
zpracováním a vyhodnocením výsledků zabývat ve složení Mgr. Hainiš, Mgr. Týfa a p. Hedvičák.

A tak vznikla anketa!!! Anketní lístek byl zveřejněn v novinách Svoboda forum č. 801 z listopadu 2016 společně
s úvodníkem radního Mgr. Petra Týfy, který se v něm věnoval právě objektu kina a třeba i současné podobě našeho
náměstí. Znění anketní lístku si můžete dohledat na webu
města v novinách v jejich elektronické verzi:
http://www.musvoboda.cz/dokumentykestazeni/category/3-svobodaforum
Výsledek ankety byl podrobně publikován v novinách
Svoboda fórum dvojčíslo č. 802 (prosinec 2016 + leden 2017) a určitě stojí za to si jej připomenout:

Výsledek ankety Stará radnice – využití
objektu bývalého kina
40 odevzdaných anketních
lístků k datu 23. 11. 2016.
Výsledek odpovědí:
1. Zabývat se dotačními
tituly a případnému
získanému dotačnímu
titulu budoucí využití
objektu
přizpůsobit,
formou rekonstrukce
(tj. stávající objekt kina
nechat stát, tak jak je
a čekat na vhodné dotační tituly s tím, že do
rozpočtu budou každoročně vyčleňovány
finanční prostředky na nezbytné udržovací práce).
Vhodné dotační tituly do roku 2020 neexistují.
Tuto odpověď zvolilo 28 respondentů s tím, že někteří doplnili svou volbu i o vlastní komentář jako např.:
 navýšení objektu bývalého kina o jedno patro, aby se
dostal do úrovně sousední radnice a věž nebyla v takovém propadlišti a věžičku pak umístit na nadstavbu
 1 respondent zakroužkoval variantu 1, ale zároveň
variantu 4, a u varianty 5 doplnil návrh na vybudování městských bytů, prostor pro volnočasové
aktivity dětí a mládeže, knihovna nebo muzeum,
rozhodně nebourat
 1 respondent zakroužkoval variantu 1, ale zároveň zakroužkoval variantu 4
 1 respondent zakroužkovat variantu 1 a k bodu 5
doplnil, že chybí kultura v našem městě ve smyslu, že město má hřiště, tělocvičnu, ale spolky musí
chodit po hospodách
 lékařské ordinace, malobyty pro mladé, starší občané se nemají kde scházet, chybí kultura (divadelníci se nemají kde scházet), senioři mají malou
místnost na radnici, za kterou sice děkuji, ale ta
kultura při umývání šálků na WC, 27 let od revoluce a kultura nikde
 o problému ví město již 20 let!!!
2. Zbourat objekt a zabývat se výstavbou objektu nového s dotací dle bodu 1, s tím, že navrhujete následující využití objektu:
………………………………………………………………

Tuto odpověď zvolili 3 respondenti s tím, že navrhují:
 výstavbu sociálních či malometrážních bytů, ale
rozhodně nebourat
 zbourat tedy ano, ale postavit nový objekt pro
kulturní využití
 prostory pro společenské organizace – důchodci,
kultura
3. Zbourat objekt a přizpůsobit volný prostor v rámci
studie revitalizace náměstí (například parčík vedle
radnice s parkovací plochou za radnicí).
Tuto odpověď zvolil 1 respondent.
4. Nechat vypracovat znalecký posudek a prodat objekt.
Tuto odpověď zvolili 3 respondenti, z toho 1 respondent použil i variantu pod bodem 5 s návrhem na
vybudování parkovacího domu se zachovalou čelní
maskou a věžičkou
5. Uveďte jiný, vhodnější způsob využití:
………………………………………………………………
Tuto odpověď zvolilo 5 respondentů s tím, že navrhují:
- ponechat průčelí budovy i s věží, aby se zachoval ráz a uvnitř postavit novou budovu s využitím
vhodným pro město
- zásadně nebourat, když tak prodat, ale prodej
vhodně ošetřit smlouvou (nový nabyvatel nesmí
objekt zbourat, musí provést rekonstrukci a zachovat původní vzhled radnice, v opraveném objektu by následně neměla vzniknout např. nějaká
herna či dokonce noční klub apod.
- rozhodně nebourat, vybudovat školní družinu
místo „provizorní“ v ZŠ
- zachovat průčelí a věž, zbytek zbourat a přestavět dle potřeb města – nějaká stálá historická expozice, bytové prostory k pronájmu
Daným tématem na základě odevzdaných anketních lístků
se zabývala 51. schůze Rady města dne 9. 11. 2016 a čtenářům byl nabídnut v novinách výtah ze zápisu:
„Dalším tématem s vazbou na rozpočet byla další diskuse ohledně budovy bývalého kina. Do návrhu rozpočtu
byla zapracována částka ve výši 0,5 mil. Kč na nezbytné
havarijní opravy budovy kina za účelem zajištění bezpečnosti chodců. Starosta a tajemnice předložili radě dosud
odevzdané anketní lístky, ve kterých jednoznačně převažuje názor občanů na to budovu zachovat a zabývat se
dotačními tituly a případnému dotačnímu titulu budoucí
využití objektu přizpůsobit… (text dále dle bodu 1. v anketním lístku s názvem Anketa - Stará radnice). V této
souvislosti starosta a tajemnice předložili radě aktuální informace ohledně zákona o sociálním bydlení, který
s největší pravděpodobností bude přijat. Ze zákona vyplývají povinnosti přenesené na obce v podobě zajištění
sociálního bydlení všem, kterým na takové bydlení vznikne nárok. Neposkytnutí bydlení bude sankcionováno vysokými pokutami. Na druhou stranu v návrhu zákona je
zakotven právní nárok obcí na poskytnutí finančních prostředků na realizaci sociálního bydlení, a to formou provozní a investiční dotace prostřednictvím Ministerstva
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pro místní rozvoj. V této souvislosti byla prověřena současná 35. výzva IROP na sociální bydlení (příjem žádostí
končí 29. 12. 2016), ve které je maximální výše celkových
způsobilých výdajů na jeden projekt stanovena částkou
15 mil. Kč. Rada byla seznámena stručně s dalšími podmínkami 35. výzvy IROP, u které sice končí příjem žádostí
letos, ale pokud bude přijat zákon o sociálním bydlení,
kde je zakotven právní nárok obcí, dá se předpokládat,
že v podobném znění budou i další výzvy. Proto byl podán radě návrh na to zabývat se rekonstrukcí bývalého
kina v tomto duchu, tj. objekt zčásti zadaptovat na sociální bydlení a snažit se využít maximální podporu z IROP
na sociální bydlení s tím, že z části by město investovalo
i vlastní prostředky do vybudování malého multifunkčního jednoho patra, po kterém účastníci ankety volají
nejvíce. V nejbližších letech je to jediný vhodný dostupný dotační titul, který by mohl městu pomoci zachránit
budovu bývalého kina před další devastací. Požadavkem
rekonstrukce by samozřejmě bylo zachovat ráz budovy
z pohledu z náměstí. Členové rady se shodly na tom, že
se jedná o dobrý nápad, a přestože sociální bydlení minulé zastupitelstvo odmítlo, rada se shodla na tom, že tyto
nové informace znovu předloží zastupitelstvu k projednání na prosincovém jednání zastupitelstva.“
Toto 12. veřejné zasedání zastupitelstva se konalo
14. prosince 2016. Starosta města zahájil tento bod tím, že
prezentoval zastupitelům průběžný výsledek ankety Stará
radnice - využití objektu kina, kdy se této ankety z celkového počtu 2000!!! obyvatel ve Svobodě zúčastnil jen velmi
malý vzorek respondentů - k 23. 11. 2016 to bylo pouze 40
odevzdaných anketních lístků, ke dni projednávání v zastupitelstvu 44. Starosta shrnul, že výsledek potvrdil, že občané si rozhodně nepřejí objekt zbourat a převažuje požadavek na vybudování multifunkčního společenského zázemí
v kombinaci s byty. Starosta podrobně představil vizi rady
s tím, že Mgr. Hynek doplnil, že myšlenku na vybudování lékařských ordinací město neopustilo, ba naopak, v současné
době je zpracovaná studie na vnitřní uspořádání lékařských
ordinací v objektu Domu s pečovatelskou službou v části nevyužívané kuchyně a skladovacích prostor směrem
k městskému stadionu. Předběžné náklady na tuto dispoziční změnu nejsou nijak závratné a v případě, že vznikne
ve Svobodě tedy potřeba řešit lékařskou péči, tak je možné
tuto myšlenku zrealizovat poměrně rychle.
Dále bylo diskutováno o problematice sociálních bytů ve
vazbě na návrh zákona o sociálním bydlení, který chce
současná vláda prosadit ještě do konce tohoto volebního
období (pozn. – je rok 2020 a tento zákon stále nebyl projed‑
nán, natož přijat!!!). Někteří z přítomných vyjádřili obavy
z kumulace nevhodných nájemců v sociálních bytech
a upozornili na případná rizika v centru města, která by
mohla vznikat z jejich nevhodného chování. Tyto obavy
se snažila vyvrátit tajemnice MěÚ Ing. Balcarová a uvedla, že navrhovaný zákon o sociálním bydlení umožňuje
bydlení v sociálních bytech lidem, kteří projdou poměrně
přísným sociálním šetřením, musí jim být vydáno doporučení z Úřadu práce, musí plnit po dobu nájemního vztahu
spoustu povinností a nájemní smlouvy se mohou uzavírat
na dobu určitou, čímž lze poměrně dobře eliminovat případná rizika. Dále doplnila, že z návrhu zákona vyplývá pro
města a obce povinnost vlastnit a přidělovat sociální byty,
8
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přičemž v tuto chvíli město nemá ani jeden byt. Dále doplnila, že pokud město takové byty vybuduje, je možné se dohodnout i s okolními obcemi a uzavřít s nimi veřejnoprávní
smlouvy, zajistit tím nejen obsazenost takových bytů, ale
také finanční příjem, protože i pro okolní obce bude ze zákona o sociálním bydlení vyplývat stejná povinnost - v případě potřeby poskytnout sociální bydlení, pokud na to
vznikne sociálnímu klientovi právo. Starosta ještě doplnil,
že rada by chtěla při jednání s projektanty budoucí objekt
bývalého kina uzpůsobit tak, aby vchod z náměstí sloužil
jako oddělený vchod do multifunkčního společenského
prostoru, a vchod do sociálních bytů, aby byl umístěn vzadu za radnicí.
Výsledkem tohoto projednávání bylo zásadní a přelomové přijetí usnesení zastupitelstva dne 14. 12. 2016 ve
znění:

USNESENÍ č. ZM/162/12/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
pověřuje
Radu města, aby se zabývala realizací projekčních prací rekonstrukce budovy bývalého kina za účelem výstavby sociálních bytů (financovaných pomocí prostředků z programu
IROP) a víceúčelového společenského sálu (financovaného vlastními prostředky města). Podmínkou rekonstrukce
bude zachování vzhledu budovy z pohledu z náměstí.
Na tomto úkolu začala Rada města společně s tajemnicí
MěÚ pracovat hned z kraje roku 2017. Velkým problémem
bylo sehnat projektanta, toto poptávkové řízení jsme museli opakovat, protože v prvním kole se nikdo z oslovených
projektantů nepřihlásil. Nakonec se povedlo v rámci druhého opakovaného poptávkového řízení sehnat společnost
SIAL architekti a inženýři, spol. s r. o. Liberec, která uzavřela
s městem smlouvu na zpracování projektové dokumentace za cenu ve výši 1.790.800 Kč včetně DPH. Tato cena byla
nakonec snížena na 1.683.110 Kč, protože bylo upuštěno
od samostatné dokumentace DÚR (nebylo nutné dělat
změnu využití objektu). K 31. 5. 2018 odevzdali PD pro
stavební povolení.
Současně město uzavřelo v roce v srpnu 2017 smlouvu
o dotačním managementu se společností DRAG, s. r. o.
z Trutnova, protože příprava žádosti o dotaci z IROP
a všech souvisejících povinných příloh je nad rámec pracovních povinností zaměstnanců MěÚ.
Žádost o dotaci v rámci 80. Výzvy IROP – Sociální bydlení
(SVL) II. byla podána 29. 6. 2018.
Stavební povolení na rekonstrukci objektu nabylo právní moci 10. 12. 2018.
Rozhodnutí o registraci akce a o poskytnutí dotace ve
výši necelých 9 mil. Kč město obdrželo 13. 3. 2019.
Neprodleně poté město zahájilo výběrové řízení na dodavatele. Hodnotící komise dne 13. 5. 2019 vybrala společnost 3K stavby, s.r.o. a město uzavřelo dne 17. 6. 2019 (po

uplynutí procesních lhůt v rámci veřejné zakázky vedené
v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek) Smlouvu o dílo s firmou na provedení díla za částku ve výši
12.374.011 Kč včetně DPH.
Dalo by se říct, že tím to všechno skončilo a bylo hotovo,
ale opak je pravdou, tím to všechno začalo. V průběhu
stavby se musela řešit izolace stávajícího zdiva proti zemní
vlhkosti (dodatek č. 1), dále bylo zastupitelstvu navrhnuto,
aby se v bytě č. 6 provedla stejná vestavba mezaninu jako
v sousedním bytě č. 5. Toto jednání zastupitelstva proběhlo letos 17. 2. 2020 prohlídkou zastupitelů celého rekonstruovaného objektu. Zastupitelstvo tento návrh schválilo a konečná cena aktuálně činí 13.200.777 Kč bez DPH.
V únoru 2020 město vypsalo poptávkové řízení na opravu
a modernizaci věžních hodin. Jediným uchazečem byl pan
Ivan Šmerda z Hodkovic nad Mohelkou (www.vezni‑hodiny.
com) a město s ním uzavřelo smlouvu za 209.500 Kč. Hodiny by měly být opravené do konce srpna, nejpozději začátkem září 2020. Jedná se o kompletní výměnu věžního stroje
za nový, elektronicky řízený a vybavený různými funkcemi,
dále zhotovení a montáž elektrického odbíjecího stroje,
opravu zavěšení cimbálů a odbíjecích kladiv, vykování nových odskakovacích pružin, výrobu nového uložení a čepů
pro odbíjecí kladiva a instalace nových táhel, opravu 3 ks
ciferníků včetně rámů, osvětlení 3 ciferníků pomocí LED
svítidel.
V průběhu září budou ještě specifikovány drobné změny
oproti projektové dokumentaci, které se musí formou dodatku specifikovat a ocenit méněpracemi a vícepracemi
a nahlásit dotačnímu orgánu. Dle sdělení stavebního technika však zcela určitě nedojde k navýšení ceny díla, ale ke
snížení ceny díla. K převzetí stavebního díla došlo v termínu do 31. 8. 2020.
Z hlediska stavebního tedy máme asi hotovo, ale nyní nastává další fáze, a tou je kolaudační řízení, následně pak
přidělování bytů a užívání bytů a nová agenda v rámci MěÚ.
V červenci 2020 rada schválila Pravidla pro přidělování
a užívání bytů, která jsou dostupná na webu města v sekci Sociální bydlení - http://www.musvoboda.cz/socialni
‑bydleni včetně všech formulářů.
Jakmile skončí kolaudační řízení, nastane fáze tvorby Pořadníku žadatelů a přidělování bytů. Tuto fází se bude
zabývat zejména naše sociální pracovnice MěÚ paní Iva
Jaklová, DiS. a samozřejmě tajemnice MěÚ Ing. Balcarová
společně s Radou města. Vzhledem k tomu, že na projekt
jsme získali dotaci musíme vést spoustu povinných evidenčních záznamů, abychom prokázali skutečné obsazení
bytů, evidenci plateb za užívání atd. To bude vše tedy následovat v rámci podzimu 2020.
Když jsem začala psát tento příspěvek do novin, mým cílem bylo stručně seznámit čtenáře s téměř 20tiletou historií po ukončení promítání v kině. Moc se mi to nepovedlo,
podívám‑li se na rozsah stránek, omlouvám se. Ale vše, co
jsem výše uvedla, považuji za důležité z hlediska chronologie a návaznosti na jednotlivé kroky vedení města, a i třeba
pro budoucí generace, až se budou pídit po historii domu
č. p. 473.

Každopádně po téměř 20 letech se povedlo neutěšený stav objektu č. p. 473 alespoň z poloviny uvést do
krásného stavu při pohledu z náměstí a ti co přijdou
na slavnostní otevření dne 18. 9. 2020 (viz pozvánka
dále v novinách) mi má slova doufám potvrdí. V přízemí
v jednom z bytů letos bude začátkem října i volební místnost pro Svoboďáky, takže ti, kteří nestihnou slavnostní
otevření to budou moci posoudit i v tyto dny. Třeba nám
to pomůže ve Svobodě zvednout voličskou účast při volbách do krajského zastupitelstva a do Senátu Parlamentu ČR.
Nakonec musím ještě dodat, že se stejně jako většina
obyvatel Svobody bojím toho, že cílová skupina obyvatel
v bytové nouzi, pro které jsou sociální byty připraveny,
se k nim nebude chovat hezky a bude mít tendenci nám
je ničit. Ale zde konstatuji a opravdu vážně deklaruji, že
jsme na radnici připraveni si sociální byty udržovat v odpovídajícím stavu a budeme provádět pravidelnou kontrolu nájemníků v rámci pravidelné sociální práce a kdo
bude mít takové choutky nám byty ničit, půjde nekompromisně na ulici. Jsem však věčný optimista, a tak věřím, že i lidé v bytové nouzi si budou bytů vážit a pomůže jim to do návratu do normálního života, tak jak jsem
uvedla v úvodu.
V této souvislosti bych chtěla velmi poděkovat a ocenit
práci svobodské stavební firmy 3K stavby, s.r.o., která odvedla skvělou práci a opravdu smekám klobouk, protože po
sobě zanechají ve Svobodě nesmazatelnou stopu a myslím,
že bude mít majitel firmy pan Jirka Kovařík krásný výhled
ze svého domu nebo ze sídla své firmy v ulici 5. května na
dílo své firmy. Děkujeme.
Také moc děkujeme panu Pavlu Křivkovi za průběžnou fotodokumentaci z průběhu realizace, která je dostupná rovněž v sekci Sociální bydlení na webu města
A nyní opravdu už úplně poslední odstavec, a to ve smyslu zmínky o osudu druhé poloviny objektu bývalého kina.
Na posledním jednání rady dne 10. 8. 2020 rada schválila zadávací dokumentaci v rámci poptávkového řízení
na výběr projektanta na druhou polovinu objektu, kdy
v zadání je zpracování PD na víceúčelový sál a s ním spojené zázemí. Konkrétní představa využití druhé poloviny
objektu na víceúčelový sál a zázemí bude předmětem
společného jednání se zástupci města před započetím
projekčních prací. Na základě předběžné debaty se nám
jako nejvhodnější jeví kulturní místnost v přízemí se zázemím pro menší setkávání např. pro klub důchodců,
svobodské spolky, malé besedy, možná i jednání zastupitelstva. V prvním patře pak víceúčelový sál, který by měl
být pojat jako multifunkční sál pro cca 100 – 150 osob
pro účely komorních koncertů, divadelních vystoupení apod. V podkroví pak skladové prostory a třeba menší
kancelář pro případného kulturního referenta. Ale to už
předbíhám, to vše bude předmětem širší debaty. Nicméně cílem města je, aby projektová dokumentace byla
zpracováno do 30. 4. 2021 tak, aby bylo možné třeba
využít nějaký dotační titul, kterých prý bude dle sdělení vedení státu dostatek a budou mít navýšenou alokaci
finančních prostředků. Takže uvidíme, ale je třeba být
připraven.
ZÁŘÍ 2020
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Aktuální situace – koronavir
Ministerstvo zdravotnictví na
základě doporučení epidemiologů od 1. září opět zavádí povinné nošení roušek
až na některé výjimky ve
veřejných vnitřních prostorách a na úřadech, kde
se poskytují služby a prodává zboží zákazníkům, veřejné dopravě a ve společných
prostorách škol. Jedná se o důležité preventivní opatření nejen v souvislosti s covid-19, ale také v rámci blížícího se období
zvýšeného výskytu respiračních nákaz. Hlavním cílem
je ochrana zranitelných skupin obyvatel. Tolik z tiskové
zprávy Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 8. 2020. Koho
zajímají podrobnosti k tomuto sdělení, tak na stránkách
Ministerstva zdravotnictví zde https://koronavirus.mzcr.
cz/category/mimoradna‑opatreni/ se může seznámit se
zavedenými opatřeními podrobně. Ale protože se situace
mění každým dnem a tento text je zpracován 20. 8. dopoledne, tak 1. 9. může být vše jinak. Proto spíše doporučujeme
sledovat televizní noviny, poslouchat rozhlas a číst noviny.

1. 9. 2020. Pokud se situace nějak výrazně zhorší, budeme
informovat veřejnost pomocí našich webových stránek,
aplikace mobilníhlášení.cz, přes facebook, úřední desky,
telefony, osobně atd.

Pronájem sportovní haly 2020 /2021
V případě zájmu o pravidelný pronájem sportovní haly ve
Svobodě nad Úpou na období 2020/2021 prosím kontaktujte tajemnici MěÚ Ing. Ivanu Balcarovou: email: iva.balcarova@musvoboda.cz, tel. 499871197, mobil 731479260.
Váš požadavek bude zapracován do nového harmonogramu na období 2020/2021.

Zpracováno 21. 8. 2020 – a tak jsme se moc nemýlili, už
21. 8. 2020 je všechno jinak ohledně roušek 😊😊😊, takže opravdu nemá cenu trávit čas psaním textu, co bude od

www.musvoboda.cz
Městský úřad hledá posilu do pracovního kolektivu na HSO

Tajemnice Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
vyhlašuje výběrové řízení na místo
název ÚSC:
druh práce:
místo výkonu práce:

Město Svoboda nad Úpou, IČ 00278335
referent hospodářsko – správního odboru III
Městský úřad ve Svobodě nad Úpou, náměstí Svornosti 474,
542 24 Svoboda nad Úpou
platová třída:
9.
pracovní poměr:
pracovní poměr na dobu neurčitou (pracovní úvazek 1,00)
termín nástupu:
1. 10. 2020 případně po dohodě i později
požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, nejlépe v oboru ekonomickém nebo
veřejná správa
popis činnosti:
správa místních poplatků, administrativní práce pro stavební úřad
Podrobné informace na:
http://www.musvoboda.cz/urednideska/2528-oznameni-o-vyhlaeni-vybroveho-izeni-referent-hso-spravce-mistnich-poplatk
Bližší informace poskytne:
Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ ve Svobodě nad Úpou
tel. 499 871 197, mobil 731 479 260, email: iva.balcarova@musvoboda.cz
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU v roce 2020
stanoviště
Svoboda
Maršov I
termín
SOBOTA

7. 11. 2020

náměstí
Svornosti

Rýchorské
sídliště

(parkoviště u Národ‑
ního domu)
9.00 – 10.00

(vedle
prodejny JIP)
10.00 – 11.00

Maršov II

Pod Světlou Horou
(naproti
aut. zastávce
na Pec)
11.00 – 11.30

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU v roce 2020
ZMĚNA
2x ročně - na jaře a na podzim
stanoviště
Svoboda
Svoboda
Maršov I
termín
SOBOTA

31. 10. 2020

Maršov II

náměstí
Svornosti

Sluneční
stráň

Rýchorské
sídliště

Pod Světlou
Horou

(parkoviště
u Národního
domu)
8.00 – 11.00

(u domu
č. p. 302)

(vedle
prodejny JIP)

8.00 – 9.00

8.00 – 11.00

(naproti
aut. zastávce
na Pec)
9.45 – 11.00

Záměr Města Svoboda nad Úpou č. 17/2020
Město Svoboda nad Úpou v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady města Svoboda nad Úpou č. RM/468/34/2020 ze dne 10.8.2020 zveřejňuje:

záměr města
pronajmout reklamní plochu na billboardu o rozměrech 5,1 x 2,4 m (tj. 12,24 m2) umístěného na pozemku
p.p.č. 774/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou při výjezdu z autobusového nádraží vedle páteřní komunikace II/296
mezi Trutnovem a Pecí pod Sněžkou od 1.10.2020.
Poznámka: - v měsíci září 2020 bude provedena arboristická úprava stromu ved‑
le billboardu tak, aby větve stromu nezasahovaly do reklamní plochy.
V případě zájmu o pronájem reklamní plochy uveďte do nabídky nabízenou cenu za 1 měsíc (bude se jednat vždy o cenu bez
DPH, k této nabízené ceně pronajímatel připočítá DPH v aktuálně platné výši) a dále časové rozpětí, na které pronájem reklamní plochy požadujete. Minimální časový rozsah
však musí být 3 měsíce.
Své cenové nabídky na pronájem reklamní plochy, vyjádření nebo připomínky k tomuto záměru zasílejte na adresu: Městský úřad Svoboda nad Úpou, nám. Svornosti
474, 542 24 Svoboda nad Úpou, nejpozději do 25.9.2020
do 10:00 hodin.
Případné další dotazy, žádosti a další bližší informace podá
Ing. Ivana Balcarová, tajemnice MěÚ, tel.: 499 871 197,
mobil: 731 479 260, e-mail: iva.balcarova@musvoboda.cz
Na pronájem reklamní plochy není právní nárok, město Svoboda nad Úpou si vyhrazuje právo odstoupit od tohoto záměru.
Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ
ZÁŘÍ 2020
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Výpis usnesení z 34. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 10. 08. 2020
USNESENÍ č. RM/449/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci VZ malého rozsahu na dodávku s názvem „Nákup
zahradního traktoru pro městský stadion ve Svobodě nad
Úpou“ nabídku od společnosti MELICHAR CZ, s. r. o., IČ
25948300, se sídlem Dr. Teuchmanna 241, 542 32 Úpice,
která nabídla nejnižší cenu ve výši 218.209,92 Kč bez DPH
(264.034 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

USNESENÍ č. RM/450/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci VZMR na dodávku s názvem „DPS Svoboda nad
Úpou – pořízení automobilu“ nabídku od společnosti Auto
RN, s. r. o., se sídlem Za Cihelnou 533, 541 01 Trutnov, IČ
27489582, která nabídla cenu ve výši 1.146.198 Kč bez
DPH (1.386.900 Kč včetně DPH) za dodávku na část 1) - 3 ks
osobní automobil a pověřuje ředitelku DPS podpisem kupní smlouvy.

USNESENÍ č. RM/451/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML000850 ze dne
15. 4. 2020 včetně příloh č. 1 – 3 (viz příloha originálu
zápisu), jejímž předmětem jsou méněpráce a vícepráce
a výsledkem pak úspora ve výši 127.731,79 Kč včetně
DPH.

USNESENÍ č. RM/452/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko města ke stavbě „Svoboda nad Úpou,
Nový svět 347, objekt technického zázemí u RD“ v souladu
s předloženou dokumentací pro společný územní souhlas
a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,
č. zakázky 200094, TENET, spol. s r. o., datum 2020.

USNESENÍ č. RM/453/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
propachtování parcely p. p.č. 686/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře 73 m2, druh pozemku zahrada, paní
XXXXXX za účelem užívání jako zahrádka a k umístění brány, na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez udání
důvodu, za nájemné dle položky 1 Ceníku nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města Svoboda nad
Úpou, tj. 2 Kč / 1 m2 / rok, minimálně však 500 Kč ročně
a dále schvaluje návrh pachtovní smlouvy (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/454/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu s paní XXXXXX na pronájem části parcely p. p.č. 712/1 o výměře 9 m 2, části parcely
p. p.č. 527/1 o výměře 73 m 2 a části parcely p. p.č. 527/3
o výměře 1 m 2, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č. 12/2020 (viz příloha originálu zápisu), kdy
předmětem nájemní smlouvy je užívání výše uvedených
14
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částí parcel za účelem umístění a provozu zpevněné
plochy (pro 2 parkovací místa), opěrné zídky, odvodňovacího žlabu a keřové výsadby (to vše dále jen „Stavba“)
a nájemní smlouva podrobně řeší vypořádání umístění
této neoprávněné Stavby v čl. V nájemní smlouvy. Rada
doplnila částky a termíny do návrhu smluvního vztahu
takto:
- čl. II. odst. 1 - nájem se sjednává s účinností ode dne
1. 9. 2020 na dobu neurčitou
- čl. III. odst. 1 - výši nájemného rada stanovila individuální sazbou ve výši 1.000 Kč ročně
- čl. V. písm. b) - povinnost nájemce do 31. 12. 2020 uvést
užívání Stavby (její příslušné části) do souladu se všemi
požadavky vyplývajícími ze stavebních předpisů
- čl. V. písm. e) - za bezesmluvní užívání je povinen nájemce uhradit částku ve výši 3.000 Kč do 30. 9. 2020, přičemž tato částka představuje náhradu za bezesmluvní
užívání předmětu nájmu v době posledních tří let před
uzavřením nájemní smlouvy.

USNESENÍ č. RM/455/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p. p.č. 129/3
v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha se způsobem
využití jiná plocha, o výměře 25 m2 dle zákresu v příloze
originálu zápisu.

USNESENÍ č. RM/456/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu uvolněné zahrádky na části
parcely p. p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku zahrada, o výměře 95 m2. Jedná se o díl č. 4 dle zákresu
v příloze originálu zápisu.

USNESENÍ č. RM/457/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost nájemce části parcely p. p.č. 270/1 v k.ú. Maršov
I o povolení umístění krmného automatu na této pronajaté
části dle zákresu s tím, že pověřuje Ing. Putalovou, aby dodatkem nájemní smlouvy rozšířila předmět nájmu o umístění krmného automatu (beze změny výše nájemného), ale
s podmínkou, že vybudovaná betonová deska 70 x 50 cm,
hloubka 15 cm bude odstranitelná v případě ukončení nájmu.

USNESENÍ č. RM/458/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej parcely p. p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I, o výměře 1126 m2, druh pozemku zahrada s odůvodněním, že parcela je v současné době parcela pronajata za
nájemné ve výši 6.200 Kč ročně, které bylo vysoutěženo
v roce 2017 (o pronájem parcely mělo tehdy zájem více
žadatelů) a rada se domnívá, že v současné době město
tento pozemek nepotřebuje prodat, výše nájemného není
zanedbatelná, a proto bude ctít předchozí rozhodnutí orgánů města a doporučuje zastupitelstvu parcelu neprodávat.

USNESENÍ č. RM/459/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) přidělení uvolněného bytu č. 1 pro jednotlivce paní
XXXXXX, trvale bytem XXXXXX, Svoboda nad Úpou.
V případě nepřijetí bytu paní XXXXXX rada stanovuje
přidělit byt č. 1 dle návrhu sociální pracovnice (viz příloha originálu zápisu).
b) žádost o zavedení pečovatelské služby pro pana
XXXXXX, trvale bytem XXXXXX, Svoboda nad Úpou.

USNESENÍ č. RM/460/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) informace z provedené kontroly hospodaření obou příspěvkových organizací (podrobně viz zápis).
pověřuje
b) ředitele školy, aby ve spolupráci s účetní firmou a tajemnicí MěÚ připravili do příštího jednání rady úpravu č. 1 finančního plánu školy pro rok 2020 na základě zjištěných
nesrovnalostí a potřebností (podrobně viz zápis).

USNESENÍ č. RM/461/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) informaci ředitelky DPS o výsledku mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 v prvním kole na
podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19, ve kterém PO získala dotaci ve výši 140.912 Kč.
schvaluje
b) vyplacení odměny z dotace dle bodu a) tohoto usnesení
ředitelce PO Dům s pečovatelskou službou Bc. Martině
Motejlkové ve výši 17.032 Kč v rámci pracovního úvazku
sociálního pracovníka a ve výši 8.210 Kč v rámci pracovního úvazku ředitelky příspěvkové organizace.

USNESENÍ č. RM/462/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
a) Rámcovou smlouvu o poskytování právních služeb
s Mgr. Antonínem Stanislavem, Ph.D.
schvaluje
b) uzavření smlouvy o poskytování právních služeb
s JUDr. Lukášem Havlem, advokátem se sídlem Libušinka 180, Trutnov, IČ 66254981 od 1. 10. 2020.

USNESENÍ č. RM/463/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, na základě výsledku výběrového řízení, vyhlášeného v souladu § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů ze dne 14. 7. 2020, a na návrh tajemnice Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou Mgr. Petra
Schöna vedoucím hospodářsko – správního odboru Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou s účinností od 1. 10. 2020.

USNESENÍ č. RM/464/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na
služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace

na rekonstrukci druhé poloviny objektu č. p. 473 ve Svobodě nad Úpou (bývalé kino) na víceúčelový sál a zázemí“ včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz příloha
originálu zápisu).
schvaluje
b) výběr 4 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- SIAL architekti a inženýři, spol. s r. o. Liberec, IČ 183
81 481, se sídlem U Besedy 414/8, 760 07 Liberec III
- Jeřáb
- Broumovské stavební sdružení, s. r. o., IČ 465 04 303,
se sídlem U Horní brány 29, 550 01 Broumov
- ROSA - ARCHITEKT, s. r. o., IČ 058 01 141, se sídlem
Kryblická 428, 541 01 Trutnov,
- Ing. arch. Jaroslav Voceďálek, IČ 01630229, se sídlem Novodvorská 232, 541 01 Trutnov.
schvaluje
c) že vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci mimořádné schůze Rady města dne 9. 9. 2020 od 16,00 hodin.

USNESENÍ č. RM/465/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
otevřený dopis nespokojených občanů adresovaný společnosti INZAXX Group, s. r. o. ve věci výroby palivového dřeva
na pozemcích firmy Krkonošské papírny, a. s. vedle velkého JIPu s tím, že podle nejnovějších informací od zástupce
firmy bude firma postupně utlumovat provoz, protože jí
končí nájemní smlouva 31. 12. 2020 a provoz výroby palivového dřeva bude přesunut do jiné obce v rámci okresu, kde
firma získala nový pronájem.

USNESENÍ č. RM/466/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
pronájem části parcely p. p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře cca 117 m2, protože tato část pozemku je
připravena pro případnou směnu s vlastníkem objektu č. p.
472 na základě usnesení rady č. RM/387/30/2020 ze dne
11. 5. 2020 a o směně se stále jedná. Rada doporučuje žadateli využít nabídku města na pronájem uvolněné zahrádky na části p. p.č. 90/1 v blízkosti (viz bod 8).

USNESENÍ č. RM/467/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje části parcely p. p.č. 35/4
v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku ostatní plocha
se způsobem využití jiná plocha, o výměře cca 28 m2
dle zákresu v příloze originálu zápisu před domem č. p.
525 s tím, že po žadateli požaduje uhrazení zálohy ve
výši 10.000 Kč na zpracování geometrického plánu
a znaleckého posudku ocenění části parcely.
nedoporučuje
b) prodej parcely p. p.č. 41/2 a celé parcely p. p.č. 35/4,
obě v k.ú. Svoboda nad Úpou s odůvodněním dle zápisu.

USNESENÍ č. RM/468/34/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru města na pronájem reklamní plochy
na billboardu u autobusového nádraží, které je v majetku
města.
ZÁŘÍ 2020
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Měsíční dění v naší škole
Bilancování nového vedení školy po
prvním roce

Desetiměsíční běh školního vzdělávání byl letos velmi narušen okolnostmi, které se naplno projevily 11. března 2020,
kdy byla naše škola stejně jako všechny ostatní v celé republice uzavřena mimořádným rozhodnutím. Běžný chod
školního roku do té doby nenaznačoval nic mimořádného
a děti v mateřské škole a žáci v základní škole pilně
pracovali, jak jsou každoročně zvyklí. Probíhala klasická
výuka, rozběhla se naše tradiční soutěž O tajný výlet, žáci
se pilně učili a soutěžili ve vědomostních i sportovních
disciplínách. Jejich úspěchy byly patrné i v okresních kolech

vědomostních soutěží, z nichž u některých jsme postoupili dokonce i dále do kraje, jako tomu bylo například v německém jazyce. Zmínit musíme i tradiční celorepublikovou
literárně‑slohovou soutěž Zlatá tužka, v níž jsme dokonce
zvítězili a odnesli si i další úspěchy. Některé soutěže se
pro pozdější termín konání bohužel nestihly ani uskutečnit. Poté ovšem naplno propukla výše zmíněná epidemie,
základní škola i mateřská škola byly uzavřeny a naše práce i práce našich žáků se přesunula ze školních tříd a lavic
domů k počítačům a další moderní technice. Nový způsob
vzdělávání, na který jsme nebyli ani připraveni ani vybaveni,
a to ani my ani naši žáci a jejich rodiče, byl zpočátku velice
náročný, ovšem po nějaké době, kdy jsme e‑mailovou komunikaci nahradili komunikací prostřednictvím softwaru
Bakaláři a aplikace Microsoft Teams, si obě strany zvykly
a vzdělávání probíhalo dál tak, abychom stihli zopakovat,
dále probrat a procvičit si co největší množství učiva tohoto školního roku. Za to, že celý proces fungoval v takovéto míře, patří velikánský dík zejména rodičům, na kterých
byla převážná část leckdy velmi trpělivé práce s jejich dětmi. Velký dík patří také učitelům, pro které bylo zadávání
a kontrolování takto velkého množství úkolů rovněž nesmírně složité, a i tak si s ním poradili na výbornou stejně
jako s celým novým způsobem vzdělávání našich žáků. Od
11., posléze 25. května 2020 se vyučování začalo postupně

Chlapecké záchody v 1. poschodí – před rekonstrukcí

Chlapecké záchody v 1. poschodí – po rekonstrukci

Čas plyne jako voda a my už za sebou máme první rok
strávený ve vedení Základní školy a mateřské školy ve
Svobodě nad Úpou. A ještě než se rozepíšeme dál, je nutné
dodat, že to byl rok opravdu pestrý na vše možné, co vás
jen může v podobné funkci potkat…
Když bychom naše bilancování měli nějak smysluplně rozdělit, nabízí se ohlédnutí za školním rokem z hlediska vzdělávání našich dětí a žáků, z hlediska modernizace školní
budovy a školního mobiliáře, z hlediska kontrolního, personálního a ekonomického.
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vracet do školních lavic. Bohužel bylo ale omezeno bezpečnostními a hygienickými omezeními, která děti a žáky rozdělila do menších skupin a do školy docházeli navíc pouze
ti, u kterých se pro účast na vyučování rozhodli jejich rodiče. Závěr školního roku tímto nezvyklým způsobem utekl
jako voda, a my jsme tak mohli předat slavnostní vysvědčení našim deváťákům stejně jako všem ostatním žákům, pro
které tak školní rok 2019/2020 zdárně skončil.
Budova základní školy pamatuje již více než 120 let, a proto
je jasné, že na ní máme neustále co vylepšovat, modernizovat a zdokonalovat. V tomto školním roce v ní proběhla
celá řada změn od drobných až po ty velice náročné a značně nákladné. Za zmínku určitě stojí výměna vybavení školní
jídelny, která se pro strávníky z řad dětí, žáků, učitelů i cizích strávníků stala čistým a příjemným místem, kde mohou po náročném dopoledni doplnit prázdný žaludek. Celá
školní budova byla doplněna novým nábytkem v podobě
řady úložných prostorů, jednoho plně vybaveného kabinetu, opravy všech poškozených žákovských lavic, několika
laviček na chodbách nebo kompletní výměny lavic se židličkami v učebně hudební výchovy. Dále jsme se zaměřili
na spoustu nástěnek, díky nimž dochází k informování žáků
i rodičů o dění ve škole i mimo ni. Kromě výměny nábytku
dochází také k opravám v nátěrech a výmalbách napříč všemi prostory a dalším změnám a vybavování školního prostředí tak, aby bylo příjemné, moderní a zároveň co nejúčelnější (například nově vzniklá relaxační místnost v přízemí

Dívčí záchody ve 2. poschodí – před rekonstrukcí

školní budovy). Za velké úspěchy považujeme především
dvě investiční akce. První z nich je nákup nové výpočetní
techniky pro naše pedagogy, díky němuž budeme schopni neustále pracovat na zlepšování a zefektivňování naší
práce směrem k žákům a budeme také vybaveni v případě,
pokud by se někdy v budoucnosti měl opakovat letošní jarní scénář. Modernizace výpočetní techniky byla vynucena
stářím a stavem té minulé, která byla ve většině případů
zcela nevyhovující, čítající leckdy více než 10 let stáří. Druhou akcí a zároveň investicí, která je pro nás všechny splněným snem, je kompletní rekonstrukce sociálního zařízení
v základní škole, díky které se dívčí i chlapecké záchodky
staly zařízením splňujícím moderní hygienický standard, nikoliv temným a zapáchajícím zákoutím školní budovy. Tato
investiční akce byla díky spolupráci města a školy hrazena
státními zdroji z dotačních programů věnovaným podobným záměrům.
Jako třetí téma bychom se rádi krátce zmínili o hledisku
kontrolním, které pro nás v tomto školním roce představovala především nečekaná návštěva v podobě inspekčního
šetření 6ti‑členného týmu České školní inspekce. Šetření
se uskutečnilo v termínu 22. – 24. ledna 2020. Hloubková
kontrola, jejíž výsledky jsou k nahlédnutí na školním webu,
prošla všemi částmi školy od mateřské přes základní, dále
školní družinou, jídelnou a kuchyní, navštívila všechny
vyučující a všechny třídy v jejich vyučovacích hodinách
a prošla veškerou školní dokumentací. V průběhu šetření

Dívčí záchody ve 2. poschodí – po rekonstrukci
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došlo velice rychle k odstranění veškerých nalezených
nedostatků, což bylo nakonec důvodem, proč od nás školní
inspektoři odjížděli spokojeni. V této návštěvě vidíme velký
přínos, ze kterého budeme mnohé čerpat i do budoucna.
Jako další téma jsme na začátku zmínili otázku personální.
Po prvním roce ve vedení školy dobře víme, že školu nedělá
školní budova a to, co k ní přináleží, ale především učitelé, kteří na ní učí. Právě oni jsou inspirací svým žákům a do
budoucna jsou lidmi, kteří je v životě ovlivní hned po rodičích nejvíce ze všech. Našemu učitelskému sboru, který ve
školním roce 2019/2020 čítal 16 vyučujících doplněných 4
asistentkami pedagoga, bychom tímto rádi poděkovali za
ohromný kus odvedené práce. Právě díky nim nese naše
škola dobré jméno, dobrou tradici a naši žáci dosahují
takových úspěchů nejenom v okresních soutěžích, ale
i v budoucím uplatnění na středních školách. Ve školním
roce 2019/2020 naše řady doplnila paní učitelka Mgr. Iva
Hejnová, paní učitelka a zároveň asistentka pedagoga
Mgr. Jitka Albrechtová a asistentka pedagoga Aneta
Váchová. Pro další školní rok 2020/2021 jsme se rozloučili
s paní Albrechtovou. Učitelský sbor jsme ale rozšířili o pány
učitele Mgr. Břetislava Klomínského (učitele zeměpisu
a tělesné výchovy) a Mgr. Miloše Vláška (učitele přírodopisu a výtvarné výchovy). Naši školu obohatí také nová paní
učitelka v mateřské škole paní Lucie Licková a nová hospodářka školy a zároveň školní asistentka Monika Schleichová.

z programu Potravinové pomoci dětem v Královéhradeckém kraji pro školní rok 2019/2020 a 42.840 Kč pro školní
rok 2020/2021, 16.282 Kč v programu Obědy pro děti od
organizace WOMEN FOR WOMEN, dále 70.000 Kč z projektu Elektřina a elektronika nás baví od Královéhradeckého
kraje, téměř 100.000 Kč v rámci podpory výuky žáků s odlišným mateřským jazykem, 2.400 Kč z programu Excelence
za úspěchy ve školních soutěžích a další finanční prostředky, díky nimž došlo v loňském školním roce k rozdělení
6. tříd ve dvě paralelní třídy tak, jako tomu bude i letos.
Díky těmto rozdělením a neustále stoupajícímu počtu
žáků budeme mít v základní škole již 11 tříd, celkově s 223
žáky, což znamená, že nám zbývá pouze 7 míst k zaplnění
maximální kapacity naší školní budovy. Když výše vyčtené
finanční prostředky sečtete, rovná se částka získaná navíc
zhruba 1,2 milionu Kč. V novém školním roce také přicházíme se zefektivněním výuky našich nejmenších žáků, protože paní učitelka Klomínská bude v 1. a 2. třídě vypomáhat
třídním paním učitelkám v rámci tzv. tandemové výuky, během níž budou ve třídě vyučovat dva učitelé zároveň. Bude
tak v předmětech Český jazyk a literatura a Matematika.
Od tohoto moderního způsobu výuky si slibujeme další přínos a pomoc našim šikovným žáčkům v jejich dlouhé cestě
za vzděláním. Kromě toho přicházíme také s novým systémem elektronické třídnice a rozšířené verze programu Bakaláři, který jistě přispěje ke zjednodušení práce a zlepšení
komunikace mezi učiteli a rodiči našich žáků.

Jako poslední hledisko našeho ohlédnutí za uplynulým rokem jsme zvolili hledisko ekonomické – finanční. Základní
škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou jako příspěvková organizace Města Svoboda nad Úpou v současné chvíli
zaměstnává 41 zaměstnanců. Rozpočet financovaný Královéhradeckým krajem se nám z loňských 18,573 milionu
Kč podařilo zvýšit na 21,341 milionu Kč. Kromě tohoto
rozpočtu pracujeme také s provozním rozpočtem od města ve výši 3,7 milionu Kč. Abychom nebyli limitováni pouze
běžným a zákonným rozpočtem, snažíme se vyvíjet snahu o získání různých dotací, které dále pomohou k zefektivnění vyučovacího procesu, vylepšování vybavení naší
školy a zlepšování pracovních podmínek, případně dále
pomáhají dětem s odlišným mateřským jazykem nebo dětem z rodin, které nemají tolik možností jako ostatní. Díky
těmto dotacím se nám podařilo získat další finanční prostředky, konkrétně pak – 817.311 Kč v programu Šablony
III, 121.885 Kč z dotačního programu podporujícího změny
v systému financování regionálního školství, 32.810,40 Kč

Abychom naše rozsáhlé ohlédnutí za uplynulým školním
rokem zakončili, přidáváme ještě jedno závěrečné poděkování. Ještě jednou velké díky všem našim učitelům za odvedenou práci v tomto školním roce, který byl vzhledem
k okolnostem mimořádně náročný. Ještě jednou velké díky
všem žákům a jejich rodičům za to, že jste v tomto nelehkém období ke vzdělávání přistupovali takto zodpovědným
způsobem. Děkujeme také našemu zřizovateli Městu Svoboda nad Úpou za podporu a spolupráci během prvního
roku naší práce. A na závěr ještě jednou velké díky všem,
kteří nás podporují a drží nám pěsti v naší práci, ať už té,
kterou jsme letos úspěšně zvládli, i té, která nás v dalších
letech čeká. Za jakékoliv náměty a připomínky děkujeme
také, protože jedině společnou prací a snahou můžeme
pokračovat v dlouhé a úspěšné tradici, kterou naše škola
má.

Dívčí záchody ve 2. poschodí – před rekonstrukcí
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Ing. Michal Krtička a Mgr. Jan Šváb
Vedení školy

Vnitřní výzdoba naší školy

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK
2019/2020
Kolektiv zaměstnanců a dětí mateřské školy ve Svobodě
nad Úpou chce touto cestou poděkovat všem, kteří nás
v uplynulém školním roce obdarovali a něco pro nás ve
svém volném čase udělali.
• pí. Kleprlíkové - za papíry na kreslení
• pí. Císařové ml. – za darování knížek puzzlí pro děti
• p. Hettlerovi - za darování vazacího drátu na adventní
věnce
• pí. Halenárové – za darování plyšových hraček pro děti
• manželům Tlachačovým – za darování žíněnky, skluzavky, lahvového pití pro všechny děti na konci škol.
roku
• pí. Pichové – za darování dětských puzzlí v krabičkách
• pí. Spěvákové – za darování dopisních obálek
• p. Stehlíkovi – za darování zlatavého papíru
• pí. Tomešové – za umožnění výstavy dětského tabla ve
výloze svého obchodu
• všem maminkám – za upečení cukroví na vánoční den
pro děti
• pí. Feikové – za darování plyšových hraček
• pí. Sajnerové - za darování hraček pro děti – pokladny
do obchodu, dřevěné stavebnice

Nový kabinet pro rozrůstající se pedagogický sbor

• pí. Leschingerové - za darování papírových krabiček na
tvoření
• pí. Bartoníčkové – za darování výtvarného materiálu pro
děti
• p. Kaňkovi - za darování koloběžky
• pí. Kovářové - za darování ozdobných papírových krabiček
• manželům Hainišovým – za darování tiskátek, 2 ks odrážedel pro děti, za velkou krabici papírových kapesníků
• pí. Středové – za darování papírů na kreslení pro děti
• pí. Jarolímkové – za darování látek a knoflíků na tvoření
s dětmi
• manželům Honcovým – za darování bavlnek na tvoření
• pí. Řehákové – za vyfocení dětí na konci školního roku
• pí. z obchodu Květinky – za darování dýní
• manželům Hovardovým – za darování pastelek pro
všechny děti, propisovacích tužek a kalendářů
• pí. Škardové – za darování korálkové stavebnice
• pí. Maděrové – za darování CD pohádek a písniček pro
děti
• pí. Sochorové – za darování záložek do knih na Mikuláše
• manželům Wagnerovým – za darování kluzáků pro děti
Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci
v následujícím školním roce.
Za mateřskou školu Jana Hanušová
ZÁŘÍ 2020
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Střípky z dějin: Svobodské
aerovky
Antonín Tichý

Píseň o červené aerovce má „mladší“ generace spojenou
s rozjíveným interpretem Václavem Neckářem. My dříve
narození jsme šlágr roku 1959 poznali v původním podání
pozapomenutého Rudolfa Pellara, který hit s textem Zbyňka Vavřína na melodii Zdeňka Petra nazpíval s populárním
orchestrem Karla Vlacha na vinylovou desku společnosti
Supraphon v roce 1960. Oblíbený foxtrot zněl dobovými
tančírnami v okolí naprosto neodolatelně i z úst tehdejšího pražského vyděděnce Arnošta Kafky. „Doktor Swing“,
muzikant, skladatel a zpěvák s nezaměnitelnou intonací,
především však bavič a recesista měl v té době zakázáno
vystupovat v Praze, tak objížděl zejména lázeňské štace
po republice s vlastní kapelou, nebo se doprovázel sám na
důmyslný hudební „kombajn“ – Kavka eintet. (Podobný,
méně sofistikovaný agregát používal v té době na Pomezních Boudách místní umělec Robert Daleký). Vystudovaný
právník Kavka, sám majitel tříkolového hadráku Velorex,
který naivním fanynkám prezentoval jako „vůz s lůžkovou
úpravou“ (byly to dvě postarší deky z velbloudí srsti složené na sedadle spolujezdce) podával píseň o konkurenčním
vozítku s jízlivým nadhledem. Byl jsem v té době pyšným
majitelem červené aerovky a jezdíval jsem si ho poslechnout do trutnovských podniků Moskva a Continental i do
Bílého kříže nebo Kolonády v Janských Lázních. Ale žádným cink, cink, ratata ze zmiňovaného songu, což byl jednoválec Aero 500 řečený pro svůj charakteristický zvuk Cililink. Název se v podání laické veřejnosti později přenesl
na dvouválec 662 i na nejsilnější kubaturu vývojové řady
těchto malých vozítek „silniční štiku“ Aero 1000. Málokdo
ví, že právě s jedním z těchto prcků zdolal konstruktér Josef Bašek vrchol Sněžky po Jubilejní cestě už v roce 1932.
Moje první auto byl „český Jaguár“, elegantní sporťák ladných tvarů se sklápěcí plátěnou střechou Aero 30 - roadster. A věřte nebo nevěřte, v technickém průkaze byla
jako první majitel zapsána diva předválečného filmu Lída
Baarová. Bylo mi se sotva oschlým řidičákem něco málo
přes osmnáct a to má člověk na nějaký přešlap nárok.
Jenže já byl blbej jako pulštok! Taková vzácnost, sběratelský klenot, dodnes jeden z nejoblíbenějších veteránů
mezi českými značkami, navíc s originálním příběhem bylo
v mých očích jen cenově dostupné staré auto. I když i přes
20
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relativní stáří stále atraktivní kočkolapka. „Třicítka“ měla
jako první vůz slavné značky v očekávání plánované změny
jízdy vpravo prozíravě řízení na levé straně. Jasně červený
lak s chromovanými doplňky, žlutý box koženého čalounění s ručním řazením dlouhou tyčí pod volantem, jako když
se prohrabuje rošt, které dokázalo vodou chlazený dvoutaktní dvouválec o objemu 998 kubíků a síle 30 koní pod
protaženou kapotu vybičovat k rychlosti až 100 kilometrů
v hodině. Otevřený dvoudveřový čtyřsedadlový bourák –
bez vykřičeného sedátka pro tchyni v zavazadlovém kufru jako u sportovních „dvousiců“ - byl s lehkou plátěnou
střechou vlastně kabriolet bez pevného rámu dveří. Přední náhon dokázal díky nízkému těžišti vytáhnout řidiče při
zvládnutí techniky jízdy z lecjaké šlamastyky i přes značně
nespolehlivé mechanické brzdy. Drobné opravy technicky
jednoduché mechaniky zvládl každý vesnický kovář. Spotřeba kolem 11 litrů nehrála při nádrži zaručující dojezd
400 kilometrů a tehdejších cenách benzinu žádnou roli.
Slavná herečka před válkou údajně jezdila nejraději svou
modrou Pragou Baby, což je v odborných kruzích všeobecně známé. Určitě však měla mnohem víc vozidel, třeba
jen jako darů výrobců z reklamních kampaní. Ten skvost,
ke kterému jsem přišel jako slepý k houslím a užíval si ho
až do nástupu na vojnu, byl nejspíš jedním z nich. Nemám
jediný doklad, že jsem si to celé nevymyslel. Žádnou fotku,
nic, nic! Navíc ani nevím, s kým ji táta během mé vojenské
služby vyměnil za nepovedenou limuzínu téže značky.
Nasrat do ruk! - jak by s odpuštěním trefně vyjádřila moje
maceška. (Jedna malilinká fotečka s kouskem mé „barové
společnice“ se přece jen našla. Je z času kdy už jsem dávno v khaki kabátě sloužil lidu a s cizím peřím se chlubila
Božka, kamarádka mé sestry). Ve Svobodě nad Úpou bylo
v polovině minulého století majitelů vozů Aero různých
kubatur několik. Všichni se navzájem znali. Když ne jinak,
tak aspoň z občasných zastávek v autodílně vedle Dehtochemy u pana Teichmanna, kterého později po roce 1964
na vedoucím místě vystřídal Olda Jirásek. Ani zralý osmdesátník Joska Novák nebo jeho mladší kolega Karel Kouba,
kteří tam v té době pracovali, si však žádné podrobnosti
nevybavují. A to se tenkrát i dva úplně cizí aerovkáři při
potkávání na silnici od volantů už z dálky zdravili. Jen tak
namátkou - tmavě červenou sportku třicítku měl například
dentista a dlouholetý aktivní funkcionář mnoha svobodských organizací včetně obecního zastupitelstva, jemuž
opakovaně předsedal, Josef Kvaček. Svátečně vyjížděl
s oblíbeným sporťákem jiný někdejší předseda MNV Karel Vacek, který by v dobových pumpkách a kostkovaných
podkolenkách, ve svetru s norským vzorem a se srolovaným barýtkem na hlavě mezi současné veteránisty docela
zapadl. Vítr ve vlasech si často vychutnal, byť i jen jízdou
do Svobody na poštu maršovský „papírák“ Karel Riegel
v pořadí třetí, v jehož rodu se dědilo nejen jméno Karel, ale
i auto značky Aero. Nemluvě o poděsovi Jardovi Burešovi
a jeho burácivých průjezdech ztichlým nedělním náměstím
s nadupanou čtyřválcovou padesátkou. Jeho pravým opakem býval skromný Pepa Dittrich se samozřejmě červenou nejmenší a nejlevnější ze svobodských aerovek. Bráchové Přemek a Jirka Hákovi drandili v dětství častokrát
na výlet vtěsnáni na provizorním sedátku v zavazadlovém
prostoru unikátní zelené přestavby aerovky 662 po dědovi, fotografovi z Nové Paky. Vozík, do kterého se kupodivu
bez problémů vešel drogista Vlastimil Hák se svou mohutnou postavou i jeho ne zrovna křehká manželka, měl na za-

kázku vyrobenou pevnou plechovou střechu a hlavně pod
kapotou silnější litrový motor z „tisícovky“. Jirka si už jako
dospělák se sběratelskou vášní pro historické automobily
pořídil jednoho ze svých prvních veteránů také Aero 30.
Temně rudou limuzínu ladných tvarů z vysokomýtské Sodomkovy karosárny vypiplal k estetické dokonalosti, než
ji prodal jinému šťastlivci. Několik vozů Aero, vesměs limuzíny s pevnou střechou postupně sedlal Zdeněk Lábler
z Janských Lázní ještě v době, kdy šéfoval na Pardubických
Boudách. I jeho snem byla stříbřitá aerodynamická karoserie oblých křivek od Sodomky z Vysokého Mýta. Dávno
před tím, než si slogan „modrá je dobrá“ přivlastnila jistá
politická strana, vlastnil modrou limuzínu Aero také Václav Jiránek starší, než mu naposledy vydechla na výletě

s rodinou v kopcích u Hořic. Častokrát se u nás v dílně při
cestě z hor zastavoval dobrosrdečný dlouhán E- E- E- Eda
Kuhn z Pece pod Sněžkou nasoukaný do svého mrňavého
Cililinku. Nablýskaného veterána laskal v garáži pro syna
Petra také dlouholetý náčelník hasičů všeuměl Čenda Skrbek. Někdy mám pocit, že se při vzpomínkách na mládí vracím do 15. století a ne jen do poloviny toho minulého. Ne
každý tenkrát fotografoval. O fotoaparátu v mobilu neměl
nikdo ani tušení. A kdo by fotil jen tak zbůhdarma starou
káru? Fotek je opravdu poskrovnu. A když tak jen očividně
amatérských jako doplněk k nezbytné rodince. Za několik
použitelných děkuji Jiřímu Hákovi, Petru Kvačkovi, Karlu
Riegelovi IV. a mé sestře Jarce Kubové. Barevné snímky
jsou ryze ilustrační.

Mému krásnému autíčku na miniaturní fotografii nepomohlo ani digitální kolorování

Ta moje měla žluté disky a palubní desku / Zelená krasavice a malý Karel Riegel s maminkou

Školák Petr Kvaček a rodina Kvačkova s aerovku na výletě do Středních Čech s Peterovými. 2 x foto cukrář Karel Petera
ZÁŘÍ 2020
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Malé Aero 662 si nechal individuálně upravit majitel fotoateliéru z Nové Paky František Hák. Pod víkem s rezervním kolem se skrývá provizorní sedátko pro
spolujezdce.

Elegantní limuzína Aero 30 Jirky Háka s karoserií od Josefa Sodomky z roku 1937 na svobodském náměstí v roce 1975.

Aerovka jako nezbytný doplněk rodinných momentek. Na filmovém pásku je maminka Riegelová s malým Karlem, děda Karel II. v aerovce a malý Karlík
s tatínkem za volantem. V posledním okénku manželé Kvačkovi sedlají oře k nedělnímu výletu.

Malý vůz na velké cesty.
22
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Program - hlavní podium
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
13:00
13:30
15:00
16:30
18:00
20:00
21:30

Bohemian Bards – středověká kapela
Kejklíř Radim z Radoušova
Okařská garda – šermíři
Kejklíř Lukáš
Divadlo Kozlík – O Červené Karkulce
Vystoupení ZŠ Svoboda nad Úpou
Příjezd Rudolfa II. (historický průvod)
Staropražští Pardálové
Bohemian Bards – středověká kapela
Benjaming‘s Clan
The Beatles Revival a Karel Kahovec
Ohnivá show kejklířů Lukáše a Radima
z Radoušova
22:00 Koneckonců
0:30 Ukončení programu

Po celý den
v centru města
na náměstí:
dobová tržnice
s řemesly, výstava
motorek a aut
- veteránů.
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Středověké ležení
pod parkovištěm
10:00 po celý den – střelba
z kuší , střelba z luků,
vrhací zbraně, jízda na koních
– všem zdarma

U Sokolovny
15:00 Divadlo S.N.Ú. – pohádka
Loupežníci
18:00 Divadlo S.N.Ú. – pohádka Loupežníc

Náměstí parkoviště
15:00 Spolek Rozárka z Jiříkova – sokolnická
společnost, ukázky a výklad
15:45 Okařská Garda – šermíři
16:15 Kejklíř Lukáš
17:00 Spolek Rozárka z Jiříkova – sokolnická
společnost, ukázky a výklad
17:45 Pejsci – agility
18:15 Bohemian Bards – středověká kapela
19:00 Kejklíř Radim z Radoušova

