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Vážení spoluobčané,
v tomto úvodníku bych se rád věnoval
nedávno proběhlým volbám do obecních
zastupitelstev, jmenovitě právě těm, které
nás všechny asi zajímají nejvíce – volbám
do zastupitelstva našeho města. Tentokrát
ve Svobodě nad Úpou kandidoval rekordní počet kandidátů, a to devadesát lidí,
sdružených v šesti uskupeních. Tento vysoký počet kandidujících sdružení či politických stran se i v malých městech, jako je
to naše, stává v poslední době trendem.
Je to dáno volebním systémem, který prakticky každému uskupení, které jde do komunálních voleb v naší zemi, umožní získat
alespoň jeden mandát, tedy křeslo v zastupitelstvu města. Na jednu stranu je tento
systém již zažitý (i když často kritizovaný),
na druhou stranu je ale matoucí. Voliči si
často nemohou vybrat mezi velkým množstvím kandidátů, nebo nechápou přesně
pravidla, podle kterých je následně kandidát do zastupitelstva na základě jejich hlasování vybrán. Výsledkem jsou pak situace,
kdy se do zastupitelstva z prvního místa své
kandidátky dostanou lidé, kteří obdrželi od
voličů téměř dvakrát méně hlasů, než poslední kandidát z vítězného sdružení, jenž
se do zastupitelstva vůbec neprobojoval.
Zářným případem negativního dopadu tohoto systému jsou volby v našem městě, jejichž přesné výsledky si můžete prostudovat
dále v novinách.
I tentokrát se předvolební boj v našem
městě bohužel neobešel bez špinavostí, lží,

pomluv a zastrašování, tak jako tomu bylo
vždy, když se do vedení města snažili zpět
probojovat lidé, kteří se v minulosti svým
přístupem k věcem veřejným již tolikrát
znemožnili. Je mi velkým potěšením konstatovat, že na tyto praktiky z dob minulých už v našem městě jen málokdo slyší,
a drtivá většina občanů volí svým zdravým
rozumem. Každopádně, za poslední čtyři
roky se občané Svobody mohli přesvědčit
o tom, že radnice je pro všechny bez rozdílu otevřena a nikdo zde nemusí mít obavy
svobodně vyjádřit svůj názor. Jsme připraveni udělat vše pro to, aby tomu tak bylo i
nadále.
Závěrem chci poděkovat všem Maršovákům a Svoboďákům, kteří ocenili naše čtyřleté snažení ve vedení města, a dali nám
svůj hlas. Toto úsilí opravdu nebylo v porovnání s okolními obcemi právě standardní. Stačí vzpomenout na to, jak vypadalo
naše město po povodních v červnu 2013,
a v jakém stavu se nachází dnes, kdy je vše
opraveno v plném rozsahu a jako bonus
mimo jiného stojí nová sportovní hala či
opravená školka. Výsledkem vašeho hlasování je celkem devět námi získaných mandátů v zastupitelstvu. Ty ostatní z vás, kteří
nám svůj hlas ani tentokrát nedali, snad v
dalším období přesvědčíme, že naše práce
má smysl.
Přeji vám všem krásný listopad.
		
Ing. Jiří Špetla
		
starosta města

zprávy z města a z radnice
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea dámy
Milada Jakubíčková, Miloslava Růžičková, Politima
Topalovská, Anna Vašátková, Božena Pultarová, Helena Musilová, Julie Matysková a pánové Heinz Slawisch, Mikuláš Vogyeráczki a Jindřich Matějovic.
Přejeme jim do dalších let především hodně zdraví.

Slavnostního přivítání do života se zúčastnili rodiče s
dětmi Františkem Šírem, Dominikem Šatným, Adélou
Synkovou, Danielem Brátem, Klárou Stránskou, Natálií Zelinskou a Janem Fořtem.
Přejeme všem ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky do života.

Týden knihoven 6. – 12. 10. 2014

V letošním Týdnu knihoven mohli čtenáři vyplňovat
vědomostní kvízy, které se týkaly 1. světové války.
Soutěžilo se v dospělé a dětské kategorii.
Poukázky na nákup v knihkupectví získávají čtenářky
Zdena Chadimová a Míša Oravcová.
Blahopřejeme.

Volný byt k pronájmu - inzerce

Pronajmu zrekonstruovaný a vybavený byt o výměře
36 m2. Jedná se o byt 1 + kk a lodžií a balkonem v
centru Svobody. Kontaktní telefon 604 364 202.

Vítání občánků

V pátek dne 24.10.2014 jsme na radnici přivítali do
života naše malé Svoboďáčky, kteří se narodili v letošním roce.

Advent 2014
I v letošním roce pro vás
připravujeme
slavnostní
zahájení adventního času.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu proběhne
v sobotu 29. listopadu
od 16 hodin na náměstí ve
Svobodě. Původní vánoční strom u školky muselo
město nechat pokácet, a to
z důvodu bezpečnosti pro
celé okolí a také s ohledem
na celkovou rekonstrukci
školky. Nicméně jsme vybrali krásný stříbrný smrk na
náměstí blízko sousoší Panny Marie, sv. Floriána a sv.
Antonína. V rámci odpoledního a podvečerního programu se můžete těšit na malé vánoční trhy, vánoční
vystoupení dětí ze školky a ze školy, samotné slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené s malým
občerstvením a živým betlémem a od 18 hodin pak
bude pro děti připravena mikulášská besídka v Depresi.
Plakáty s podrobným programem se připravují, jakmile budou hotové, najdete je na pravidelných místech a na webu města.
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Nová sportovní hala

Nová sportovní hala v areálu městského stadionu ve
Svobodě nad Úpou je v provozu od 20. října 2014.
V budově se nachází velká sportovní hala v přízemí
o rozměrech 26 x 18 metrů a v prvním patře menší
tělocvična o rozměrech 19 x 10 metrů. Ve velké
sportovní hale v přízemí je možné hrát basketbal, volejbal, házenou, florbal (florbalové mantinely jsou součástí vybavení tělocvičny), badminton (2 hřiště) či fotbálek. Dále je ve sportovní hale v přízemí horolezecká
stěna se třemi cestami. Součástí haly je nářaďovna, ve
které jsou gymnastická nářadí (švédská bedna, koza,
žíněnky, lavičky, odrazový můstek, gymnastický koberec apod.), nedílnou součástí haly jsou také žebřiny,
šplhací tyče a lana, hrazda, kruhy, ale i světelná tabule
se stolkem časoměřičů a s ozvučením. Menší tělocvična v prvním patře je ideální na různá cvičení pro ženy,
stolní tenis apod. Není vybavena žádným nářadím, ale
má vlastní šatny se sociálním zařízením.
Na webu města v sekci Městský stadion a sportovní
hala (v levém sloupci pod Městským úřadem) je k
dispozici schválený Provozní řád sportovní haly, Ceník pronájmu nové sportovní haly a aktuální schválený Harmonogram cvičebních hodin na období
2014/2015 (harmonogram je zpracovaný jednak
zvlášť pro sudé a liché týdny a jednak pro velkou
halu v přízemí a malou tělocvičnu v prvním patře.
text

Velká sportovní hala v přízemí
– 1 hodina
Malá tělocvična v 1. patře
– 1 hodina
Pronájem celého objektu haly v max.
rozsahu 8,00 – 18,00,
pokud pronájem přesáhne tento
časový rozsah, pak za každou další
hodinu + 300,-Kč vč. DPH

cena pronájmu
(veškeré ceny
jsou včetně DPH)

300 Kč
200 Kč

2.000 Kč

Horolezecká stěna ve velké hale v
přízemí – 1 hodina,
pokud bude hrací plocha volná bez
pronájmu jinému subjektu
Horolezecká stěna ve velké hale v
přízemí – 1 hodina,
pouze v případě, že na hrací ploše
bude vykonávat bezpečně sportovní
činnost jiný subjekt a neohrozí touto
sportovní činností lezce na stěně

300 Kč

200 Kč

V případě zájmu o pravidelný pronájem sportovní
haly na určité časové období ve volných termínech
prosím kontaktujte tajemnici MěÚ Ing. Ivanu Balcarovou - email: iva.balcarova@musvoboda.cz, tel.
499 871 197, mobil 731 479 260. Váš požadavek bude zapracován do stávajícího harmonogramu
a budou s Vámi dojednány platební podmínky.
V případě zájmu o jednorázový pronájem (když si třeba budete chtít zkusit zahrát zrovna dnes badminton
nebo zítra s partou plácnout volejbal apod.) prosím
kontaktujte přímo správce haly pana Karla Stránského ml., mobil 731 414 942. V tomto případě se za
využití haly platí přímo u správce haly v hotovosti.

Výsledky komunálních voleb ve
Svobodě

Výsledky komunálních voleb ve Svobodě nad Úpou –
nové složení zastupitelstva pro volební období 2014
- 2018 podle volebních stran a jejich pořadí na hlasovacím lístku:
p.č. jméno a příjmení

1
2
3
4
5

Mgr. Jan Hainiš
Mgr. Zina Rutarová
Ing. Milan Oravec
Glossová Blanka
Bc. Martin Vlášek

6

Jiří Pilný

7

Mgr. Zdeněk Rolenec

8
9
10
11
12
13
14
15

Robert Roudný
Miroslav Hedvičák
Ing. Jiří Špetla
Mgr. Petr Hynek
Ing. Václav Jiránek
Mgr. Petr Týfa
Ing. Jaroslav Chmelař
Milan Zelinský

počet
volební strana
hlasů

317
168
254
216
198

Pro kulturu
a mládež
OBČANÉ
SVOBODY a ods

SDRUŽENÍ PRO
130 ROZVOJ KULTURY
A SPORTU
Maršováci a
199
Svoboďáci
153 Sdružení pro lepší
128 Svobodu nad Úpou
501
338
324
Nová Svoboda
306
305
268

zprávy z města a z radnice
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Získané mandáty a hlasy podle volebních stran:
číslo strany

název strany

Volební str. č. 1 Pro kulturu a mládež
OBČANÉ SVOBODY
Volební str. č. 2
a ods
SDR. PRO ROZVOJ
Volební str. č. 3
KULT. A SPORTU
Maršováci a
Volební str. č. 4
Svoboďáci
Sdružení pro lepší
Volební str. č. 5
Svobodu n.Ú.
Volební str. č. 6 Nová Svoboda

počet
počet
mandátů hlasů

2

1361

3

2696

1

1130

1

1220

2

1584

6

4064

Získaný počet hlasů u dalších kandidátů
(pořadí náhradníků jednotlivých stran):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Václav Skoczyk
Pavel Vlček
Jaroslav Hettler
Lenka Stránská
Jan Musil
Jan Veverka
Siegfried Patzelt
Daniela Veverková
Tomáš Matějka
Jaroslav Kosina
Pavel Trojánek
David Klucho
Jarmila Kočová
Ladislav Hettler

112
102
96
80
75
82
79
65
56
48
68
46
42
49

SDRUŽENÍ
PRO ROZVOJ
KULTURY
A SPORTU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Bohuslav Krčmář
Pavel Čekaňák
Vilém Kaňka
Jan Bartoníček
Pavel Dvořák ml.
Pavel Kasák
Petr Moravec
Martin Vachek
Petra Tamová
Marcela Hulínská
Bc. Stanislava Šírová
Ing. Jaroslav Dudek
Soňa Mičánková
Eva Sajnerová

179
140
139
99
92
87
42
40
43
38
18
32
36
36

Maršováci
a Svoboďáci

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Jiří Mičánek
Mojmír Kaněra
Jiří Pavuk
Jan Bartoň
Michaela Špetlová
Svatava Juhászová
Tomáš zelenka
Lenka Celbová
Martin Drahota
Martina Holubová
Petr Beneš
Zuzana Krausová
Jana Ewingerová

94
74
75
54
79
92
81
45
68
82
36
28
68

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ing. Jan Hanuš
Marek Venzara
Martin Šesták
Eva Šolcová
Josef Novák
Mgr. Jan Korbelář
Petr Iliev
Jarmil Koukal
Roman Šteruský
Roman Brukner
Milan Říha
Mgr. Filip Poláček

177
165
166
160
177
192
OBČANÉ
SVOBODY
a ods
190
174
151
164
148
164

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Oto Ondruš
Václav David
Alena Uxová
Alekos Pejos
Petr Horáček
Marcela Fleischerová
Jaroslav Kolman
Ing. Daniel Poláček
Ing. Jana Čermáková
Bedřich Bureš
Jindřich Matějovic
Alena Horáková
Jiří Šprinc

125
118
118
107
107
80
85
89
102
77
90
100
105

Sdružení pro
lepší Svobodu
nad Úpou

V souvislosti s komunálními volbami proběhne ve
středu 5. listopadu 2014 od 18 hodin v kongresovém sále hotelu PROM první ustavující veřejné zasedání nového zastupitelstva města, na kterém proběhne mimo jiné volba starosty, místostarosty a dalších
členů rady. Pozvánku s celým programem na toto
zasedání naleznete dále v novinách.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jaroslav Procházka
Lucie Berchová
Karel Fiala
Radka Celbová
Wolfgang Tam
Jana Zelenková
Josef Šír
Veronika Ouředníková
Jiří Boukal

232
244
236
242
254
201
196
205
212

Nová Svoboda

Pro kulturu
a mládež
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Autobusové nádraží ve Svobodě

Letos na podzim, 19. listopadu, tomu bude již pět
let, kdy byl slavnostně uveden do provozu nový autobusový terminál v našem městě. Po těchto pěti letech udržitelnosti projektu bude město v lednu příštího roku podávat závěrečnou monitorovací zprávu.
Celý projekt, který byl financován ze zdrojů Evropské
unie, konkrétně z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, byl započat na přelomu
let 2007 a 2008 a trval tedy i se stavbou terminálu necelé dva roky. S provozem nového terminálu se
výrazně zlepšil komfort přepravovaných cestujících a
výrazně se navýšil jejich počet. Nové nádraží je využíváno nejen běžnou autobusovou dopravou, ale staví
tu podle daného ročního období skibusy či cyklobusy.
Autobusové spoje jsou sem podle jízdních řádů pravidelně naváděny tak, aby plynule navazovaly také na
vlakovou dopravu směrem na Trutnov.

Přesto, že povinná udržitelnost projektu je za námi,
je autobusový terminál v majetku města i nadále a
budeme doufat, že nám v této podobě vydrží ještě
spoustu dalších let.

Výpis usnesení z 24. veřejného zasedání
Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konané dne 30.09.2014
USNESENÍ č. ZM/329/24/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 24. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 30.9.2014 s doplněním o bod
13 - Projednání ceníku nové tělocvičny.
USNESENÍ č. ZM/330/24/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou volí
do návrhové komise pro přípravu a sumarizaci usnesení
ze zasedání pana Ing. Václava Jiránka a pana Mgr. Petra
Týfu.
USNESENÍ č. ZM/331/24/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 21.8.2014 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/332/24/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 21.8.2014 do
30.9.2014 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání
zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/333/24/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
směnnou smlouvu mezi Městem Svoboda nad Úpou a

společností KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., se sídlem Nádražní 266, 543 71 Hostinné, IČ 45534284 (viz příloha
originálu zápisu) v rozsahu dle usnesení zastupitelstva č.
ZM/298/21/2014 z 12.3.2014.
USNESENÍ č. ZM/334/24/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej bytové jednotky č. 302/1 v bytovém domě čp.
302 na Sluneční stráni ve Svobodě nad Úpou včetně
podílu o velikosti 6830/39928 na společných částech
domu, na pozemcích st.p.č. 500 a p.p.č. 526/1, oba v
k.ú. Svoboda nad Úpou, na příslušenství a na venkovních úpravách spočívajících ve zpevněných asfaltových
plochách, opěrné zdi, septiku, kanalizační přípojky, parovodní přípojky, elektropřípojky a dešťové kanalizace (dále
jen „nemovitost“) paní Kateřině Valentové, bytem Sluneční
stráň 302, Svoboda nad Úpou a panu Miroslavu Hajdíkovi, bytem Horská 251, Svoboda nad Úpou (dále jen
„kupující“) včetně zřízení zástavního práva k předmětné
nemovitosti ve prospěch společnosti, která poskytne úvěr
či hypotéku výše uvedenému kupujícímu na financování
nákupu předmětné nemovitosti.
b) prodej bytové jednotky č. 302/1 dle bodu a) tohoto
usnesení za cenu ve výši 524.677,-Kč, která se skládá z
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ceny obvyklé dle znaleckého posudku ve výši 516.000,Kč, úhrady nákladů za zpracování znaleckého posudku
ve výši 6.000,-Kč, poměrné úhrady nákladů ve výši podílu za zpracování geometrického zaměření GP č. 694242/2014 ve výši 1.677,-Kč a úhrady za kolek v hodnotě
1.000,-Kč za vklad do Katastru nemovitostí.
c) lhůtu pro uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky dle bodu a) za cenu dle bodu b) tohoto usnesení do
30.11.2014.
d) prodej bytové jednotky č. 302/6 v bytovém domě čp.
302 na Sluneční stráni ve Svobodě nad Úpou včetně
podílu o velikosti 6356/39928 na společných částech
domu, na pozemcích st.p.č. 500 a p.p.č. 526/1, oba v
k.ú. Svoboda nad Úpou, na příslušenství a na venkovních úpravách spočívajících ve zpevněných asfaltových
plochách, opěrné zdi, septiku, kanalizační přípojky, parovodní přípojky, elektropřípojky a dešťové kanalizace manželům Rudolfovi a Jiřině Pätzoldovým, oba bytem Sluneční
stráň 302, Svoboda nad Úpou.
e) prodej bytové jednotky č. 302/6 dle bodu d) tohoto
usnesení za cenu ve výši 481.560,-Kč, která se skládá z
ceny obvyklé dle znaleckého posudku ve výši 473.000,Kč, úhrady nákladů za zpracování znaleckého posudku
ve výši 6.000,-Kč, poměrné úhrady nákladů ve výši podílu za zpracování geometrického zaměření GP č. 694242/2014 ve výši 1.560,-Kč a úhrady za kolek v hodnotě
1.000,-Kč za vklad do Katastru nemovitostí.
f) lhůtu pro uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky dle bodu a) za cenu dle bodu b) tohoto usnesení do
31.10.2014.
USNESENÍ č. ZM/335/24/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej bytové jednotky č. 5100003 včetně podílu na
společných částech domu a pozemcích ve výši 769/7189
v bytovém domě čp. 510 na ulici 5. května (dále jen
„předmětná nemovitost“) panu Radoslavu Zimkovi, bytem
5. května 510, Svoboda nad Úpou (dále jen „kupující“)
včetně zřízení zástavního práva k předmětné nemovitosti
ve prospěch společnosti, která poskytne úvěr či hypotéku
výše uvedenému kupujícímu na financování nákupu předmětné nemovitosti.
b) prodej bytové jednotky č. 5100003 dle bodu a) tohoto
usnesení za cenu ve výši 490.000,-Kč.
c) lhůtu pro uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky dle bodu a) za cenu dle bodu b) tohoto usnesení do
15.12.2014.
USNESENÍ č. ZM/336/24/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) odkup části pozemku p.p.č. 102/3 o výměře 33 m2 v
k.ú. Maršov II od pana Petra Kadrmase, a to z důvodu vyřešení majetkoprávních vztahů, kdy na této části pozemku
je umístěna část místní komunikace a část chodníku ve
vlastnictví města.
b) odkup části pozemku dle bodu a) tohoto usnesení za
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cenu ve výši 50,-Kč/1 m2, tj. za celkovou cenu ve výši
1.650,-Kč s tím, že náklady za geometrický plán č. 206363/2014 a kolek za vklad do Katastru nemovitostí uhradí město.
USNESENÍ č. ZM/337/24/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
prodej části pozemku p.p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou dle žádosti paní Aleny Horákové, protože tato část
bezprostředně navazuje na komunikaci, kam se odkládá
sníh, dále po pozemku vedou inženýrské sítě a v případě
opravy či rozšíření komunikace v budoucnu je třeba zachovat potřebný prostor.
USNESENÍ č. ZM/338/24/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) zápis č. 4 z jednání kontrolního výboru ze dne 22.9.2014
s tím, že k bodu 1) zápisu město zjistí cenu vytěženého dřeva a k bodu 2) město podá žádost na silniční správní úřad
na umístění dopravní značky na maximální 30 km rychlost
kolem rybárny směrem k Duncanu v Černohorské ulici a
dále, že bude respektováno upozornění DI Policie ČR na
neoprávněné odstranění 70 km rychlosti v části obce od
pensionu Riegel na konec katastru Maršov II.
b) zápis č. 8 z jednání finančního výboru ze dne 23.6.2014
včetně zápisů z provedených veřejnosprávních kontrol
provedených na Městě Svoboda nad Úpou a v příspěvkových organizacích Dům s pečovatelskou službou a Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/339/24/2014
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) opravu usnesení zastupitelstva č. ZM/326/23/2014 ze
dne 21.8.2014, kdy poslední věta tohoto usnesení správně zní takto:
Objem celkových příjmů činí 3.013.079,-Kč, objem celkových výdajů po úpravě činí 2.930.079,-Kč a financování rozdílu po úpravě činí mínus 83.000,-Kč.
Ostatní text usnesení se nemění.
b) návrh Mgr. Rolence na zapracování částky 35.000,-Kč
do rozpočtového opatření č. 4/2014 na nákup gymnastického koberce včetně vozíku v hodnotě 35.000,-Kč do
nové sportovní haly.
c) návrh starosty na revokaci usnesení č. ZM/324/23/2014
písm. f) a i), kterými bylo schváleno poskytnutí finančních
příspěvků na sportovní a kulturní aktivity pro rok 2014
kroužkům bez právní subjektivity s názvem Orientální
tance „skupina Sultánky“ pod vedením Iryny Viničuk ve
výši 10.000 Kč a kroužku florbalu bez právní subjektivity
pod vedením Mgr. Zdeňka Rolence ve výši 10.000 Kč a
převedení celkové částky ve výši 20.000 Kč do rozpočtu
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov jako navýšení příspěvku na činnost za účelem financování činnosti školních
kroužků, které jsou organizovány v rámci nabídky kroužků
školy. Důvodem je skutečnost, že rada města deklarovala
škole, že její kroužky budou moci využívat novou sportovní
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halu zdarma a při vyžádání soupisu kroužků bylo zjištěno,
že tyto dva kroužky jsou nabízeny školou, a proto není
vhodné jejich vedoucím ještě poskytovat finanční příspěvek na činnost.

d) návrh rozpočtového opatření č. 4/2014 (viz příloha originálu zápisu) se zapracovanými změnami dle bodu b) a c) tohoto
usnesení výše. Objem celkových příjmů činí 3.088.000,-Kč,
objem celkových výdajů činí mínus 116.000,-Kč a financování rozdílu činí mínus 3.204.000,-Kč.

Výpis usnesení z 83. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 01.10.2014
USNESENÍ č. RM/1253/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
nformaci ředitele ZŠ Mgr. Hainiše, že ve lhůtě pro podání
nabídek nebyla doručena zadavateli ani jedna nabídka
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zelená
učebna ZŠ Svoboda nad Úpou“ (důvodem je požadovaný
termín dokončení, který nikdo z oslovených zájemců neumí splnit s ohledem na své jiné rozpracované zakázky) s
tím, že nové poptávkové řízení bude zahájeno v prosinci
2014 tak, aby zájemci mohli na projektu pracovat přes
zimu s dostatečnou časovou lhůtou.
USNESENÍ č. RM/1254/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
znění dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 9.7.2009 s
panem Josefem Peškem na pronájem pouze části pozemku p.p.č. 78/3 o výměře 1000 m2 (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že upravila pouze drobné formální nepřesnosti (vyznačeno v příloze).
USNESENÍ č. RM/1255/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh nájemní smlouvy na část pozemku p.p.č. 500/2 v
k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 151 m2 s panem Mgr.
Petrem Týfou a panem Karlem Stránským (viz příloha originálu zápisu) s tím, že zásadní podmínky nájemní smlouvy byly stanoveny takto:
- nájemní smlouvy na dobu určitou na 5 let, tj. od
2.10.2014 do 30.9.2019 s případným prodloužením
podle § 2230 nového občanského zákoníku,
- nájemné v celkové roční výši 838,-Kč bylo stanoveno
kombinací dvou sazeb, a to 600,-Kč ročně za 3 parkovací místa (tj. 32 m2) a za zbývajících 119 m 2 rada
stanovila sazbu jako za zahradu, tj. 2,-Kč/1m2, celkem
238,-Kč,
- nájemci byla stanovena povinnost předložit radě ke
schválení projekt odstavné plochy do 15.10.2014
- dále byla nájemci stanovena povinnost odsouhlasený
projekt realizovat do 30.6.2015 s tím, že realizací se
rozumí vydání kolaudačního souhlasu nebo jiného rozhodnutí stavebního úřadu k užívání předmětné stavby
USNESENÍ č. RM/1256/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou vypovídá
nájemní smlouvu se společností AMULET Care s.r.o. ze
dne 30.10.2013 (dále jen „smlouva“) pro nesplnění podmínky dle čl. VI. odst. 5 smlouvy - realizace projektu parku pro klienty pobytového zařízení Centrum spokojeného
stáří - Alzheimer Care do 30.9.2014, a to v souladu s čl.
VII. odst. 2 písm. cc) smlouvy, kdy výpovědní lhůta je 1
měsíc a začne běžet dnem doručení nájemce. Dále rada

požaduje upozornit nájemce, že je povinen v souladu s
čl. VII. odst. 2 smlouvy po skončení nájmu odstranit svým
nákladem případné stavby a zařízení ve lhůtě 3 měsíců po
skončení nájmu a dále o předání pozemků bude sepsán
protokol o předání v souladu s čl. VIII. odst. 3 smlouvy.
USNESENÍ č. RM/1257/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 770/42,
druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 420 m2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou
Rada města Svobody nad Úpou vydává
b) kladné stanovisko k žádosti paní Valkemy-Průšové o
stanovisko ke stavbě dřevěného otevřeného garážového
stání na vlastním pozemku p.p.č. 770/58 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že žadatelka bude informována o
zveřejněném záměru prodeje sousedního pozemku p.p.č.
770/42, který je znehodnocen tím, že k němu nemá město přístup, a pokud by jej žadatelka získala, mohla by svůj
záměr přizpůsobit v rámci daného území.
USNESENÍ č. RM/1258/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost oddílu stolního tenisu SK Janské Lázně o převzetí záštity nad Mistrovstvím republiky ve stolním tenise tělesně postižených osob - jednotlivců ve dnech 17. a 18. října 2014
s tím, že organizátorům akce poskytne slevu 50% za pronájem nové sportovní haly (první den 17.10., kdy se bude
konat pouze příprava celé akce bude pronájem zdarma a
druhý den 18.10., den konání akce rada stanovila pronájem dle schváleného ceníku, tj. 2000,-Kč včetně DPH).
USNESENÍ č. RM/1259/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
harmonogram cvičebních hodin v nové sportovní hale dle
nahlášených požadavků do 30.9.2014 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1260/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) žádost ředitelky DPS o schválení vybavení vnitřních tepelných zařízení v bytech přístroji registrujícími dodávku
energie. Tuto novou povinnost vlastníka bytů zavádí novela zákona o hospodaření energií.
b) cenovou nabídku od společností Byttherm s.r.o., se sídlem Jičínská 91, 541 01 Trutnov, IČ 15037894 ve výši
54.320,-Kč včetně DPH na pořízení měřidel dle bodu a)
tohoto usnesení.
c) žádost ředitelky DPS o schválení převodu částky
54.320,-Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace
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Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou do jejího investičního fondu za účelem financování této akce
dle bodu a) tohoto usnesení a v souladu se schválenou
cenovou nabídkou dle bodu b) tohoto usnesení.
USNESENÍ č. RM/1261/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou ruší
a) vnitřní platový předpis zřizovatele č.j. SVO15/35/2011
ze dne 4.5.2011, a to na základě doporučení kontrolních
orgánů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje výkonu
přenesené působnosti pro jeho nadbytečnost a příliš velké
omezení pro zřizovatele.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) návrh platového výměru ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov Mgr. Jana Hainiše od 1.11.2014 z důvodu
platového postupu v rámci platových stupňů (viz příloha
originálu zápisu).
c) návrh platového výměru ředitelky Domu s pečovatelskou službou Ing. Zuzany Škarkové od 1.9.2014 z důvodu
platového postupu v rámci platovách stupňů (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1262/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Domu s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou Ing. Zuzaně Škarkové dle návrhu v příloze originálu zápisu. Schválení poskytnutí
mimořádné odměny je podrobně odůvodněno rovněž v příloze originálu zápisu. Odměna bude poskytnuta z běžných
provozních prostředků organizace za měsíc září 2014.
b) poskytnutí mimořádné odměny řediteli Základní školy a mateřské školy Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
Mgr. Janu Hainišovi dle návrhu v příloze originálu zápisu). Schválení poskytnutí mimořádné odměny je podrobně
odůvodněno rovněž v příloze originálu zápisu. Odměna
bude poskytnuta z finančních prostředků organizace určených na platy za měsíc září 2014.
USNESENÍ č. RM/1263/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádosti paní Jitky Víškové o souhlas se
záměrem vybudovat parkovací stání na vlastním pozemku
p.p.č. 441/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, který sousedí s
místní komunikací (spodní cesta na Sluneční stráni).
USNESENÍ č. RM/1264/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádosti zástupce investora (manželé Lannenovi) o stanovisko k záměru přístavby přístřešku
pro automobil k RD v k.ú. Svoboda nad Úpou na p.p.č.
500/6 s tím, že rada požaduje provedení stavby tak, aby
požárně nebewzpečný prostor nezasahoval na místní komunikaci na p.p.č. 500/1.
USNESENÍ č. RM/1265/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
vydání stanoviska k žádosti paní Miškovské o schválení
výměny dřevěného plotu na pozemku p.p.č. 500/5 v k.ú.
Svoboda nad Úpou s tím, že starosta požádá stavební
úřad o dokumentaci ke stávajícímu vybudovaného parkovacímu stání a prověří platný nájemní vztah.

8
USNESENÍ č. RM/1266/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
přidělení bytu č. 45 v Domě s pečovatelskou službou panu
Josefu Šimkovi, který byl jediným žadatelem v Pořadníku
žádostí o přiděleníbytu v DPS.
USNESENÍ č. RM/1267/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) ve věci maximální povolené rychlosti 30 km/hod v Černohorské ulici od rybárny směrem k Duncanu předloženou
písemnost č.j. 2007/12750/V-3610/Kš ze dne 10.9.2007,
kterou vydal Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení
silničního hospodářství a dopravy, o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Tímto rozhodnutím se stanovuje místní úprava v dané lokalitě, tj. instalace
dopravní značky B 20a - nejvyšší dovolená rychlost „30“ v
zimním období od 1.11. - 31.3. s tím,, že v ostatních měsících musí být dopravní značení zakryté. Rada pověřuje starostu, aby požádal o schválení umístění dodatkové tabulky
k dopravnímu značení, aby se značky nemusely zakrývat,
protože zakrytí vandalové většinou poškodí.
b) ve věci neoprávněně demontovaného dopravního
značení „70“ v Maršově II předloženou písemnost č.j.
2007/12751/V-3609/Kš ze dne 10.9.2007, kterou vydal
Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, oddělení silničního
hospodářství a dopravy, o stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích. Tímto rozhodnutím se stanovuje místní úprava v dané lokalitě od pensionu Riegel až
po konec katastru Maršov II, a to instalací dopravní značky
B 20a - nejvyšší dovolená rychlost „70“. Dále bylo radě
předloženo stanovisko DI Policie ČR ze dne 18.5.2012,
kterým k žádosti města o vrácení maximální rychlosti „50“
Policie ČR vyjádřila nesouhlasné stanovisko s tím, že doporučuje snížení rychlosti na „50“ pouze v zimních měsících
od 1.11. do 31.3. Nicméně na radnici nebylo dohledáno
konečné rozhodnutí silničního správního úřadu v Trutnově
k žádosti města ze dne 18.4.2012 a protože starosta uvedl, že rozhodnutí na „50“ od tohoto úřadu získal, rada pověřuje starostu, aby do příštího jednání získal ze silničního
správního úřadu v Trutnově kopii rozhodnutí.
USNESENÍ č. RM/1268/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
další projekční činnost na projektu mobilních přechodových ostrůvků v Maršově II, který oproti původnímu záměru
města dospěl k podstatným změnám, a to na základě požadavků DI Policie ČR, která požaduje nad rámec původního jednání v rámci umístění přechodů pro chodce úpravu
chodníků, instalaci veřejného osvětlení, což vše podstatně
prodražuje záměr města s tím, že rada pověřuje starostu,
aby nejprve doložil příslušná rozhodnutí silničního správního úřadu v souladu s předchozím bodem a usnesením.
USNESENÍ č. RM/1269/83/2014
Rada města Svobody nad Úpou vypovídá
nájemní smlouvu na část pozemku p.p.č. 52/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou s panem Milanem Smaženkou, a to na základě předložené fotodokumentace, kdy na pronajaté části
pozemku je značný nepořádek a dále z důvodu, že technická četa města potřebuje tuto zastřešenou část pozemku
na skladování posypového materiálu pro zimní měsíce.
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Výpis usnesení z 84. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 15.10.2014
USNESENÍ č. RM/1270/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
kroky státní správy (stavebního úřadu ve Svobodě nad
Úpou) popsané v zápise ve věci stavebního řízení o nařízení zabezpečovacích prací podle § 135 odst. 2 stavebního zákona s názvem Stabilizace svahu pod čp. 463
ve Staré aleji ve Svobodě nad Úpou s tím, že se vlastník
domu čp. 463 a kolny u čp. 463 do pátku 17.10.2014
vyjádří k předloženým variantám a pokud z jejich strany
nebude poskytnuta součinnost, státní správa, tj. vedoucí
stavebního úřadu Ing. Hůrka, rozjede stavební řízení podle vlastního správního uvážení a v souladu se znaleckým
posudkem Ing. Voborníka, který si státní správa objednala
z moci úřední.
USNESENÍ č. RM/1271/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
vydání stanoviska k nové stavbě - výměny dřevěného plotu
na p.p.č. 500/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že rada
požaduje, aby stavební úřad provedl legalizaci stavby z
roku 2005, vzhledem k tomu, že město nebylo účastníkem
řízení, ačkoliv být mělo, dále rada požaduje předložení
geodetického zaměření na náklady žadatele stávajícího
plotu včetně vybudovaného parkovacího stání a včetně
nového vybudovaného plotu místo dřevěného, protože se
domnívá, že stavba stojí na obecním pozemku (parkovací
plocha), a dále rada požaduje předložení vyjádření správců sítí (ČEZ Teplárenská a.s., správce VO - Štěpánský, Fišer Trutnov).
USNESENÍ č. RM/1272/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
s předloženým jednoduchým technickým popisem záměru
vybudovaní odstavného stání na p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) v souladu
s uzavřenou nájemní smlouvou, který předložili nájemci
Mgr. Petr Týfa a pan Karel Stránský ml.
USNESENÍ č. RM/1273/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
ústní informace starosty o jednáních ohledně rychlostního
omezení v Maršově II, kdy v Maršově II bude standardní 50km rychlost v obci pouze v zimních měsících (tj. od
1.11. do 31.3. každého kalendářního roku), v ostatních
měsících zde budou instalovány dopravní značky na zvýšenou 70km rychlost, a to v souladu s rozhodnutím silničního správního úřadu v Trutnově, pro který doporučení
zpracovává Dopravní inspektorát policie ČR.

rady ze dne 24.9.2014, která výroční zprávu schválila (viz
příloha originálu zápisu) bez námitek.
USNESENÍ č. RM/1276/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádostem KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádostem o udělení licencí k provozování
vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro následující
dopravce a linky:
- Ing. Roman Koula, IČ 111 63 801 na linku: 690 972
Trutnov – Svoboda nad Úpou – Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy
- OSNADO spol. s r.o., IČ 150 57 615 na linku: 690
930 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně, LANOVKA
- OSNADO spol. s r.o., IČ 150 57 615 na linku: 690
990 Harrachov – Rokytnice n.Jiz. – Vrchlabí – Janské
Lázně – Pec p. Sn. – Horní Malá Úpa
- MISservice s.r.o., IČ 27475891 na linku: 690920 Pec
p. Sn. - Velká Úpa - Horní Maršov - Svoboda nad Úpou
- Janské Lázně
s tím, že Město Svoboda nad Úpou požaduje od dopravců
finanční příspěvek na provoz mobilní toalety na autobusovém nádraží ve Svobodě nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/1277/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady s tím, že pověřené osoby informovali přítomné o stavu nesplněného usnesení.
Tyto komentáře budou zapracovány tajemnicí do evidence
modulu USN.
USNESENÍ č. RM/1278/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) výsledek poptávkového řízení na nákup florbalových
mantinelů v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu (viz příloha originálu zápisu)
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) výběr dodavatele na nákup kompletu florbalových
mantinelů včetně přepravního a skladovacího vozíku v
celkové výši 67.000,-Kč (dodavatel není plátcem DPH,
jedná se tedy o cenu konečnou). Dodavatelem bude pan
David Uher, se sídlem Místeckého 1543, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ 73094854.
c) návrh kupní smlouvy s dodavatelem dle bodu b) tohoto
usnesení na nákup florbalových mantinelů včetně skladovacího a přepravního vozíku (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/1274/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou projednala
ve věci úkolu z jednání zastupitelstva (usnesení č.
ZM/338/24/2014 ze dne 30.9.2014) cenu vytěženého
dřeva v roce 2012 (viz zápis).

USNESENÍ č. RM/1279/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností MATEX
HK s.r.o., kterým byla upravena konečná cena díla - došlo
ke snížení celkové ceny díla o částku 260.782,-Kč včetně
DPH (viz zápis).

USNESENÍ č. RM/1275/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
Výroční zprávu školy 2013/2014 včetně usnesení školské

c) návrh Smlouvy o výpůjčce na využívání sportovní haly ve

b) Provozní řád sportovní haly ve Svobodě nad Úpou (viz
příloha originálu zápisu).

ZÁPIS zasedání Zm
Svobodě nad Úpou s příspěvkovou organizací města Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov (viz příloha originálu zápisu) na dobu neurčitou
od 27.10.2014.
d) návrh nájemní smlouvy na využívání sportovní haly ve
Svobodě nad Úpou se školou Česká lesnická akademie
Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, se sídlem
Lesnická 9, 541 11 Trutnov, IČ 60153296 (viz příloha originálu zápisu) na období od 1.11.2014 do 31.3.2015.
e) ceník pronájmu horolezecké stěny takto:
- 1 hodina, pokud bude hrací plocha volná bez pronájmu jinému subjektu - 300 Kč včetně DPH
- 1 hodina, pouze v případě, že na hrací ploše bude vykonávat bezpečně sportovní činnost jiný subjekt a neohrozí touto sportovní činností lezce na stěně - 200 Kč
včetně DPH
USNESENÍ č. RM/1280/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Dodatku č. 5 ke smlouvě č. 116/2010 ze dne
13.4.2010 o nájmu pozemků určených k plnění funkcí
lesa za účelem hospodaření (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1281/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu č. 14210953 o poskytnutí podpory ze Státního

10
fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“) v rámci
Operačního programu Životní prostředí na akci „Snížení
energetické náročnosti budovy MŠ ve Svobodě nad Úpou
(viz příloha originálu zápisu). Celkové způsobilé výdaje
související s žádostí na akci činí 1.948.449,23 Kč. Celková dotace ze SFŽP bude činit 97.422,45 Kč (5% z celkových způsobilých nákladů), dotace z Fondu soudržnosti
Evropské unie bude činit 1.656.181,65 Kč (85% z celkových způsobilých nákladů), celkem tedy 1.753.604,10 Kč.
USNESENÍ č. RM/1282/84/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
Dodatek ke znaleckému posudku č. 6634/155/D-2012,
kterým byla oceněna bytová jednotka č. 510/4 v domě
čp. 510 v ulici 5. května. Dodatkem byly oceněny vynaložené náklady na rekonstrukci, resp. vybudování koupelny v bytě a částečné provedení elektroinstalace v bytě,
investované do bytu nájemcem paní Dagmar Kurucovou
v hodnotě 140.289,-Kč. Na základě doložené dohody s
tehdejší Realitní kanceláří Kadlec ze 17.3.1997 bylo nájemci deklarováno, že z prodejní ceny bytu v budoucnosti
mu budou odečteny veškeré náklady na provedenou rekonstrukci koupelny a částečnou elektroinstalaci v bytě s
tím, že v tomto duchu bude zveřejněn nový záměr a nájemci učiněna nová nabídka v souladu s výše uvedeným
dodatkem.

ZÁPIS USNESENÍ rm

Městská knihovna Svoboda nad Úpou
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pořádá cestovatelskou přednášku

Japonsko

Středa 12. 11. 2014 - 18.00 hod
Pestrá projekce Jirky a Aleny Márových vás zavede do Země vycházejícího slunce. Nahlédnete
přímo do života japonské rodiny a poznáte úžasnou pestrost tajuplné země. Společně
navštívíme tajemné chrámy, překrásné zahrady, neklidné sopečné oblasti i nespoutané
vodopády. Projedeme se rychlodráhou šinkanzen, budeme obdivovat mohutné zápasníky sumó
i křehké gejši. Ochutnáme exotické jídlo i neobyčejné zvyky v typických japonských
restauracích a lázních, ve kterých se koupají dokonce i opice. Jiří Mára je autorem sedmi
cestopisných knih a dokumentárních filmů, které si můžete na besedě zakoupit za zvýhodněné
ceny.
Více informací naleznete na www.jirkamara.cz

Pozvánka na ustavující zasedání s programem
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Starosta města Svobody nad Úpou svolává
1. ustavující veřejné zasedání Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou
na středu 5.11.2014 od 18,00 hodin
v kongresovém sálu hotelu PROM na Pietteho náměstí ve Svobodě nad Úpou
PROGRAM
1.

Složení slibu členů zastupitelstva

2.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

3.

Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva

4.

Schválení Jednacího řádu zastupitelstva a výborů pro volební období 2014 - 2018

5.

Určení počtu místostarostů a určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění

6.

Určení způsobu volby starosty, místostarosty a dalších členů rady

7.

Volba starosty

8.

Volba místostarosty

9.

Volba prvního, druhého a třetího člena rady

10. Stanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru
11. Volba předsedy finančního výboru
12. Volba předsedy kontrolního výboru
13. Prodej bytové jednotky č.302/2 v domě na Sluneční stráni
14. Diskuse

Ing. Jiří Špetla
starosta města

Písemnost
č.j. SVO/3407/2014

zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu ve
Svobodě nad Úpou dne
27.10.2014

*MESUX000FZBU*

Sejmuto: 6.11.2014
MESUX000FNUJ

Elektronický podpis - 27.10.2014
Certifikát autora podpisu :
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Antonín Tichý

Někdo postaví dům, někdo katedrálu a někdo
ani budku pro sýkorky. Někdo zasadí strom, který ho přežije a jiný za celý život ani fazoli. Někdo
zplodí dědice svého jména a někdo je slovy klasika „všech svých předků zadek“. Někdo napíše
knihu, namaluje obraz či složí píseň, jiný vymyslí
lego nebo lék na rakovinu, zkonstruuje vzducholoď či samopal. Jiní kovají meče, sekery a pluhy,
staví mosty, průplavy a tunely. Vyhrávají a prohrávají sportovní klání i válečné bitvy. Velikánům staví
pomníky jejich nevýznamní obdivovatelé. A každý
sám o sobě zanechá stopu aspoň v myslích těch,
kteří ho znali. Po všech zůstane i bezpočet osobních
maličkostí, drobných, zdánlivě bezcenných památek, dotýkaných předmětů, písemných dokladů a
fotografií. Zdaleka ne všechny jsou pečlivě schraňovány potomky. Na mnohé se chodíme s obdivem
dívat do muzeí, mnohé skončí v tom lepším případě ve sbírkách všemožných sběratelů, v tom horším
někde na skládce. Příběhy anonymních předmětů
časem košatí nebo zanikají, mění se, až vznikají
zcela nové, těm původním vzdálené na hony. Jinak
jsou na tom památky autentické, adresné a naprosto nezpochybnitelné s konkrétním jménem, datem,
legendou. Jejich příběhy jsou dané a v podstatě
neměnné. Pro potomky i pozdější badatele jsou
požehnáním a jejich spojení s určitou osobou je
relativně snadné. Všem, kteří takové drobnosti bezmyšlenkovitě vyhazují, přináším „letem svobodským
světem“ několik příkladů a děkuji těm, kteří mi je
kdysi přenechali nebo aspoň zapůjčili k publikování. A protože naprostá většina je z papíru, začínám
trochu trvanlivějším materiálem. Součást koňského
postroje s podivným názvem darmovis nese jméno
papírenského podnikatele Ferdinanda Schmidta,
zakladatele dnes jediné činné papírny, známé jako
„Weisshuhnka“. Jeho současníka, majitele svíčkárny
a dlouholetého starostu Franze Stephana připomíná
strohá soukromá navštívenka. Pro srovnání reklamní vizitka truhláře Johanna Gleissnera, jehož dílna
stávala zhruba v místech dnešního čerpadla pohonných hmot Eurobit. Pro truhláře mám slabost, tak
přidávám ještě jednu ze spolkových legitimací společensky činného Richarda Kulbe z čp. 452. Svatební medaile není zrovna běžná součást rodinných
památek, ale dcera nejvýznamnějšího místního občana Prospera Piette – Rivage Rosa si takový luxus
jistě mohla dovolit. Zvlášť, když ani ženich z rodu

Walzel von Wiesentreu nebyl jen tak někdo. Její otec
po sobě zanechal nepřeberné množství vzácných a
honosnějších památek. Úmyslně uvádím zcela obyčejný avšak typický balíček cigaretových papírků
z produkce jeho následníků během válečných let
1940 – 1945. Letošní sté výročí první světové války
přímo vybízí k zařazení aspoň prozaické rakousko –
uherské vojenské známky desátníka Johanna Siebera z Dolního Maršova. Nepoužitá miniaturní obálka
je z místní lékárny, kdy se ještě jmenovala U Panny
Marie Pomocné, a za tárou stál majitel Ludwig Breuer. Zaniklou pekárnu na náměstí, na jejímž místě
je dnes informační centrum, reprezentuje dopisní
zálepka mistra pekaře Johanna Pohla. Jeho preclíky prý obzvlášť chutnaly k bylinnému likéru Koppengeist téměř souseda Antona Galla ze zaniklé řady
domků dnešní Tyršovy ulice. Z období Třetí říše je
křestní svatý obrázek svobodského přírůstku do početné rodiny Köhlerových. Jmenovku na zavazadlo
do odsunu měla v roce 1946 připravenou i Marta
Lorenzová z Maršova I. Důmyslné desky na trhací
kalendář si nechal v polovině čtyřicátých let vyrobit Antonín Andrš, národní správce železářství, kde
později dlouhá léta „kraloval“ nezapomenutelný
Ota Šritr. Málokdo z pamětníků by asi uvěřil, že kulaťoučký cukrář Karlíček Petera býval v mládí zdatný sportsmen a na koupališti ve Dvoře Králové n/L
měl permanentku. Nenápadný zaměstnanec Krkonošských papíren, československý legionář a odbojový pracovník Břetislav Michálek, byl léta vězněn v
komunistickém kriminále. Dekret k pamětnímu odznaku je z lepších časů. I když průkazka železničáře
Josefa Housera z budovatelských let „dvouletky“ už
formulací o dobrovolné povinnosti cosi naznačuje.
Generace svobodských mužských podléhajících vojenské odvodní povinnosti si možná ještě vzpomenou na vysokou asketickou postavu Josefa Kouřila,
důstojníka z okresní vojenské správy. V roce 1955,
kdy byl vyznamenán medailí Za službu vlasti, byl
teprve nadporučík a svobodská veřejnost jej znala i jako protagonistu ochotnického divadla. Malíř
Jan Splídek věnoval kresbu chalupy v Lysečinách
Šedému vlkovi Jardovi Hofmanovi. Kuriózní je nevypsanou rukou napsané roztomilé intimní sdělení na rubu neodeslané pohlednice z nakladatelství
Orbis se záběrem na zaměstnaneckou vilu papíren,
kde rodina Střížova bydlela. Majka by mi zveřejnění
jistě prominula.
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Omlouvám se, že jsou obrázky poněkud na přeskáčku. To není ani tak pro jejich rozdílnou velikost, ale pro
udržení čtenářovy pozornosti.

