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Úvodník
Vážení spoluobčané,
jistě jste se opět dobře pobavili na divadelním představení
našich ochotníků, které se konalo v předvečer Rudolfových
slavností v sokolovně. Byla zde uvedena již sedmá autorská
komedie Divadla S.n.Ú., tentokrát s názvem Sjezd a navíc
byla obohacena vystoupením pěveckého sboru Berthold
z Horního Maršova. Pokud jste neviděli premiéru, neváhejte, zapište si do kalendářů datum 7. prosince a místo
konání reprízy v Janských Lázních. Následující den se konaly tradiční Rudolfovy slavnosti, příprava byla ovlivněna
výpadky v týmu organizátorů a pořadatelů, na zdařilém
průběhu celé akce to ale nebylo věřím znát. Užili jsme si
tedy opět pestrou směs zábavy, dobrého jídla a pití, nákupu drobností, radostných osobních setkání. Rád bych touto
cestou poděkoval všem, kteří pro nás připravili a zorganizovali obě akce. I tento, v pořadí již 16. ročník Rudolfových slavností byl spolufinancován z prostředků EU a EFRR
prostřednictvím programu Interreg – A, ČR – Polsko.
Tolik tedy k zábavě a teď k vážnějším záležitostem. Jak
již starosta města Jiří Špetla v minulém úvodníku zmínil,
opět jsme zaznamenali útok vandalů. Dokonce tentokrát
byl cílem vánoční strom v Pietteho parku v Maršově I. Vandalismus spolu s potřebou udržet pořádek na našich stáních pro kontejnery na tříděný odpad nás postupně dovedl

k myšlence zavedení kamerového systému ve městě. Po
konzultacích s policií, která naše úvahy jednoznačně podpořila a rozšířila uvažované využití i směrem k sledování
aut a dopravy, jsme se definitivně rozhodli pro toto jistě
kontroverzní řešení. Inspirovali jsme se také v okolních obcích, které již kamerové systémy provozují. Jsme si vědomi,
že tímto rozhodnutím obrazně vypouštíme džina z lahve,
jsme ale přesvědčeni, že přínosy převáží nad negativy. Kromě ochrany majetku obce i občanů, udržení pořádku a čistoty ve městě, bude jistě přínosem prevence kriminality.
Veškeré záznamy budou k dispozici jen policii, samozřejmé
je splnění všech zákonných podmínek. Technické řešení
je přitom dnes již na vysoké úrovni při cenových relacích,
které náš rozpočet příliš nezatíží. Samozřejmě k financování využijeme dotačního titulu Ministerstva vnitra, který
nabízí spolufinancování projektu ve výši 90% uznatelných
nákladů. Po projednání Radou města na konci července byl
tento záměr schválen také Zastupitelstvem města na 7. zasedání 23. září. První kamera bude instalována ještě v tomto roce. Další budou následovat později, po vyhodnocení
zkušeností z provozu první kamery.
Přeji vám příjemný podzim a prosím pohybujte se opatrně
v blízkosti probíhajících stavebních akcí ve městě, především
v ulicích, kde probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení.
Ing. Helmut Ruse
místostarosta města
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Zprávy z města a z radnice
Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea dámy Monika
Morávková, Věra Kutíková,
Ilona Janková, Běla Horáková, Jaroslava Dvořáčková
a pánové Jindřich Záruba,
Günter Patzelt, Josef Novák, Pavel Trojánek a Josef
Odráška. Přejeme jim všem
do dalších let především
hodně zdraví.

Rybářský kroužek MO ČRS Horní
Maršov
Pravidelně se koncem
prázdnin a začátkem nového školního roku konají
a letos tomu nebylo jinak
naše dětské rybářské závody „O Krakonošův pohár“.
Závody se konaly v sobotu 31.8.2019 na rybníčku v Lysečinách. Za krásného slunečného počasí se sešlo 22 mladých rybářů z našeho kroužku a z rybářských kroužků
z Jaroměře, Hostinného a Trutnova. Nejvíce ryb nachytal Jan Špůr z Jaroměře celkem 852 cm a tím si přisvojil
i rekord závodů. Na druhém místě skončila Nela Reginová
z Trutnova, která vylovila ryby v délce 425 cm a třetí místo bral člen našeho kroužku David Němeček, který zdolal
ryby v délce 319 cm. Za největší chycenou rybu závodů
kapra 53 cm byla pohárem odměněna Gabča Čožíková
z Maršovského kroužku. Celkem děti nachytali 165 ks
ryb - 46 ks kapra, 33 ks amura, 10 ks lososovité ryby,
74 ks plotice, 1ks lína a hrouzka. Závody byly rozděleny
přestávkou, kterou děti využily k občerstvení a k přesunu
na nové lovné místo. Závody se opravdu vydařili ať účastí,
počasím, tak množstvím úlovků.
Děkuji všem, kteří závody připravili a perfektně zorganizovali. Dále děkuji všem sponzorům, díky kterým si děti mohly
odnést krásné ceny a jsem moc rád, že jsou i v dnešní době
firmy, které nemají problém dětem přispět. Moc si toho
vážím. A zvlášť bych chtěl poděkovat výboru MO ČRS, pro
který jsou mladí rybáři stále na prvním místě. Krakonošovi
patří velké díky za luxusní počasí. Zvláštní poděkování patří
firmě KVK Parabit as ze Svobody nad Úpou, která dětem na
závody poskytla štědrý finanční dar. Tento byl věnován na
nákup cen. Ještě jednou moc děkujeme.
V nové školním roce začíná nový rybářský kroužek ve středu 9.10. 2019 v ZŠ ve Svobodě nad Úpou od 16.00 do 17.00
hod. Na všechny nové zájemce se moc těšíme.
Radek Slováček
vedoucí kroužku a jednatel MO ČRS Horní Maršov
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Pozvánka na besedu v knihovně

Zprávy z knihovny

Divadelní představení

Od středy 18. 9. 2019 používá naše knihovna nový knihovnický program. Jeho součástí je i nový on-line katalog. Prostředí
tohoto katalogu je pro uživatele přívětivější a jistě se v něm
rychle zorientují, pro uživatele mobilních zařízení je komfortnější. Nový on-line katalog má některé nové funkce. Jednou
z nich je například možnost přidávat ke knihám své názory.
Ty jsou potom vidět pod jednotlivými tituly a jsou od čtenářů
z celé republiky. Přihlašovací údaje čtenářů se nemění. Případné dotazy pište prosím na knihovna@musvoboda.cz.

Děkujeme všem věrným i novým divákům, kteří
nám opět zaplnili celou sokolovnu. Také veliký dík
patří pěveckému sboru Berthold, kter ý u nás hostoval a předvedl parádní výkon. Za pomoc také děkujeme Městu Svoboda nad Úpou. Do konce roku
absolvujeme již tradičně několik výjezdů do okolních obcí a od ledna začneme zkoušet novou hru.
Diváci, kteří nestihli premiéru, nás mohou vidět
v sobotu 7. prosince v janskolázeňském kině, hrajeme od 19 hod.

Pavla Tůmová
knihovnice

Svobodští ochotníci
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Nádoby na použitý potravinářský olej
byly rozmístěny
Již jsme Vás dříve informovali o plánovaném rozmístění
nádob na odkládání použitých potravinářských olejů. V pátek dne 20.9.2019 byly rozmístěny ve třech lokalitách v našem městě (kontejnerová stanoviště u školní jídelny, na
Rýchorském sídlišti před č.p. 124 a v Maršově II v lokalitě
Pod Rýchorami (za mostem) nádoby o objemu 240 litrů,

černé barvy s výrazně červeným víkem (viz foto). Povinnost
zajistit pro občany možnost odkládání použitých potravinářských olejů zavádí od 1.1.2020 nová legislativa. Doposud se použité potravinářské oleje odkládaly v PET lahvích
do nádob na směsný komunální odpad. Upotřebené jedlé
oleje a tuky ale také velmi často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních vod, kde způsobují rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například
ucpávání potrubí a další).
Co tedy do těchto nádob patří? Občané zde mohou odkládat v uzavřených PET lahvích (malé či velké PETky) použitý
potravinářský neboli jedlý olej, tedy např. olej z nedělního
smažení řízků, použitý fritovací olej atd. Každého asi bude
zajímat, co se s tímto olejem děje dále, zda nekončí někde
na skládce? Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která po zpracování (zahřátí, filtrace) může sloužit
pro výrobu metylesteru jako přídavku k pohonným hmotám nebo po regeneraci mohou být tyto využity v různých
odvětvích (chemický, gumárenský, dřevařský průmysl).
Na závěr podotýkáme, že do těchto nádob NEPATŘÍ vyjeté
motorové oleje (které jsou nebezpečným odpadem) nebo
jiný komunální odpad!
Mgr. Petr Schön
správce odpadového poplatku

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ
Upozorňujeme všechny majitele psů, že od 1. ledna
2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona
č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na
území České republiky mikročipem. Patnáctimístný kód
čipu musí majitel zapsat do očkovacího průkazu psa. Pokud pes nebude mít čip, bude na něj zákon hledět, jako
kdyby nebyl očkovaný proti vzteklině, byť by ve skutečnosti byl.
Níže uvádíme nejčastější otázky a odpovědi, tak je zpracovala Státní veterinární správa
Na koho se povinnost povinného označení mikročipem
bude vztahovat, kdy začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině
platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Od
tohoto data by měl být na území České republiky označený
každý pes. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději
v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl
roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné
tetování provedené před 3. 7. 2011.
Proč se povinnost zavádí?
• zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů
(SVS, PČR, Celní správa, obce atd.).
• účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování
stanovených pravidel a předpisů (např. počtu držených
zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických
4
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podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů
v případě týrání zvířat,

s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.

• umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska finančních předpisů,

Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat registr
čipovaných psů? Funguje již nějaký? K čipování psů již
dochází…

• bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité
v případě odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího
ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),

Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon)
nezavádí povinný zápis do jakéhokoli registru psů. Povinností
je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím
průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu. V současné době není zatím řešena oblast jednotné celostátní evidence psů. V Česku je zhruba 10 soukromých databází. Za registraci většinou vybírají jednorázový poplatek kolem 200 Kč.
Některé firmy ji nabízejí zdarma, ale většinou jsou propojené
s dovozci nebo výrobci čipů a registrace je u nich zahrnuta
v ceně čipu. Registrace je dobrovolná.

• zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli,
jeho návrat je operativnější.
Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena? Najdu někde seznam veterinárních lékařů, kteří „čipování“
provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární
lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou
a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři
účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.
Není „čipování“ pro psa nebezpečné či zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací.
Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben
z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete
nereaguje jako na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje
žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení

Kulturní tým

Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy
zvířat?
Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné označení pouze u psů.
Situace je však odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete
cestovat do zahraničí. V takovém případě se povinnost označení zvířete mikročipem stanovená evropskou legislativou již
řadu let vztahuje nejen na psy, ale také na kočky a fretky.
Další informace k cestování se zvířaty naleznete zde:
https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/
Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až v průběhu roku 2020 (případně 2021 či
2022). Musím jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo
stačí až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního zákona je s účinností od 1. ledna 2020 očkování psa
proti vzteklině platné pouze pokud je pes označen mikročipem, případně označen čitelným tetováním provedeným
před 3. červencem 2011. Není tedy možné tuto proceduru
odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud tak již chovatel
neučinil, je nutné nechat psa označit nejpozději do konce
roku 2019, jinak bude očkování považováno za neplatné.

www.musvoboda.cz
a výborná polévka od našich super kuchařek ze školní jídelny, nebude chybět.

Krásný podzim.

Připravujeme pro vás spoustu NOVINEK

Po delší odmlce, způsobené všelijakými nemocemi, znovu
nabíráme síly a moc se na vás těšíme. A to třeba hned na
naší ani nevím kolikáté DRAKIÁDĚ. Opět na Muchomůrce
12. října od 13 hodin. Tak naberte vítr do plachet a přileťte.

Na jednu z nich se můžete těšit již na vánočních trzích, které se letos budou konat v sobotu 30. listopadu.

A 31. října na školní zahradě od 16 hodin vydlabeme krásné
dýně, kterými vyzdobíme město i vaše okna i zahrady. Čajík

Krásný podzim s úsměvem na tváři 😊
Kulturka Míša Špetlová
ŘÍJEN 2019
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Výpis usnesení ze 17. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 21.08.2019
USNESENÍ č. RM/197/17/2019

USNESENÍ č. RM/202/17/2019

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

Rada města Svobody nad Úpou
odkládá

Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí smlouvu
o zřízení služebnosti věcného břemene se společností barsullaneve s.r.o. (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je souhlas města s provedením stavby „Výměna stávajícího vodovodního potrubí pro objekt čp. 60 ze studny
na p.p.č. 518/3 přes pozemek města p.p.č. 579/1, vše v k.ú.
Maršov I a následné zřízení věcného břemene s právem
umístění a užívání zpevněné plochy na p.p.č. 579/1 v k.ú.
Maršov I ve prospěch vlastníka objektu čp. 60 na parcele
st.p.č 16 v k.ú. Maršov I s právem vjezdu a vstupu, provádění údržby a oprav vodovodní přípojky v rozsahu dle GP.

žádost o stanovisko města k PD pro společné územní a stavební řízení stavby „Rodinné domy p.č. 825/5 a 825/6, k.ú.
Svoboda nad Úpou, včetně dělení parcel“ a žádost o povolení se zřízením výjezdu přes chodník města na veřejnou
komunikaci a požaduje po žadateli vypracovanou projektovou dokumentaci od projektanta DiK Janák s.r.o na zřízení
sjezdu přes chodník města, který byl v loňském roce opraven pomocí dotačních prostředků v rámci projektu „Bezpečná pěší doprava ve Svobodě nad Úpou“.

USNESENÍ č. RM/198/17/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na opravu části komunikace včetně opravy části žlabu v ulici Pod Světlou Horou na základě usnesení č. RM/188/16/2019 z 29.7.2019, a to od pana Milana
Bouze, IČ 15038246 za cenu ve výši 40.000,-Kč bez DPH
a pověřuje stavebního technika zajištěním opravy prostřednictvím objednávky.

USNESENÍ č. RM/199/17/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace starosty o výsledku jednání se Správou KRNAP
ohledně části komunikace v ulici K Muchomůrce, která je
v havarijním stavu v tom smyslu, že Správa KRNAP přislíbila, že do konce srpna 2019 nechá zpracovat cenovou
nabídku na nejnutnější opravu komunikace (od čp. 28 nad
zatáčku u čp. 140) a poté připraví návrh na převzetí komunikace městem, a proto rada předává danou záležitost
k projednání na nejbližší jednání Zastupitelstva města dne
23.9.2019.

USNESENÍ č. RM/200/17/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o sběru a likvidaci odpadu se společností Trafin
Oil, a.s. (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je
zajištění sběru a likvidace jedlých olejů a tuků z obce s tím,
že budou zajištěny 3 nádoby o objemu 240 litrů (formou
vlastní nákupu) pro každé katastrální území v rámci obce,
jejichž vhodné umístění zajistí Mgr. Schön

USNESENÍ č. RM/201/17/2019

USNESENÍ č. RM/203/17/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu s panem XXXXXX XXXXXX na pronájem
části parcely p.p.č. 101/12 v k.ú. Maršov I o výměře cca 6
m2, ve které je mimo jiné doba nájmu stanovena na dobu
neurčitou od 1.9.2019 za nájemné ve výši 500,- Kč ročně
a s 3M výpovědní dobou bez udání důvodu.

USNESENÍ č. RM/204/17/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodat díly „b“ o výměře 56 m2 a „d“
o výměře 23 m2, oddělené z pozemku p. p. č. 746/5 v k. ú.
Svoboda nad Úpou geometrickým plánem č. 761-390/2018
ze dne 11.12.2018 (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje
Mgr. Huspeka vypracováním smluvních vztahů dle zápisu
s tím, že vše bude poté předáno k projednání na zářijovém
zasedání zastupitelstva dne 23.9.2019.

USNESENÍ č. RM/205/17/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje souboru parcel, a to p.p.č. 40/1
(druh pozemku zahrada o výměře 1214 m2), 40/6 (druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda
o výměře 842 m2), 40/2 (druh pozemku ostatní plocha se
způsobem využití neplodná půda o výměře 406 m2) a 40/4
(druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda o výměře 325 m2), vše v k.ú. Maršov II s tím, že
po žadateli bude požadována úhrada zálohy ve výši 5.000
Kč na vypracování znaleckého posudku (teprve poté bude
znalecký posudek objednán).

USNESENÍ č. RM/206/17/2019

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části parcely p.p.č. 139 v k.ú.
Maršov I o výměře 25 m2 dle GP pro vyznačení vodního díla
v KN č. 381-201/2018 ze dne 8.1.2018 s tím, že požaduje po
žadateli úhradu zálohy ve výši 5.000 Kč na vypracování znaleckého posudku (teprve poté bude objednáno městem
vypracování znaleckého posudku na ocenění části parcely
cenou obvyklou).

b) výběr 3 dodavatelů, kterým bude výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:

8

ŘÍJEN 2019

a) Výzvu k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo režim zákona na dodávku
s názvem „Dodávka herních prvků na dětská hřiště ve
Svobodě nad Úpou“ včetně zadávací dokumentace (viz
příloha originálu zápisu).

- B plus P s.r.o., IČ 25297015, se sídlem Havlíčkova 375,
549 41 Červený Kostelec
- Bonita Group Service s.r.o., IČ 27738795, se sídlem Koráb 131, 666 01 Tišnov
- Dřevovýroba František Smitka, IČ 45399298, se sídlem
Přívětice 101, 338 28 Radnice

USNESENÍ č. RM/207/17/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

USNESENÍ č. RM/211/17/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o provedení uměleckého výkonu s SHŠ Rigel, z.s.
v rámci Rudolfových slavností dne 14.9.2019 (viz příloha
originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/212/17/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

a) Výzvu k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu vedené mimo režim zákona na dodávku s názvem „Dodávka a montáž vrat do ocelového přístřešku
u čerpací stanice Benzina ve Svobodě nad Úpou“ včetně
zadávací dokumentace (viz příloha originálu zápisu).

převod majetku ze správy obou příspěvkových organizací
na výpůjčku majetku oběma příspěvkovým organizacím
k 1.1.2020 a pověřuje tajemnici MěÚ, aby zpracovala potřebné dokumenty do zářijového jednání zastupitelstva
(nové zřizovací listiny).

b) výběr 3 dodavatelů, kterým bude výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:

USNESENÍ č. RM/213/17/2019

- Honc CZ s.r.o., IČ 275 27 468, se sídlem Pod lesem
2462, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
- Šolc konstrukce s.r.o., IČ 287 91 398, se sídlem Sokolská 543, Poříčí, 541 01 Trutnov
- Josef Havel, IČ 61196126, čp. 455, 542 24 Mladé Buky

USNESENÍ č. RM/208/17/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 18 v Domě s pečovatelskou službou dle
návrhu sociální pracovnice paní XXXXXX XXXXXX, trvale
bytem Svoboda nad Úpou, pokud uhradí jednorázový příspěvek ve výši 10.000 Kč (za nesplnění podmínky trvalého
pobytu delšího jak 12M). Pokud paní Kudělová přidělení
bytu odmítne nebo pokud neuhradí ve stanovené lhůtě
jednorázový poplatek, rada schvaluje další pořadí pro přidělení bytu č. 18 při splnění podmínek dle platných Pravidel pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou,
a to v pořadí XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXX
XXXXXX, XXXXXX XXXXXX.

USNESENÍ č. RM/209/17/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
bez připomínek předložené dokumenty z PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (vše viz přílohy originálu zápisu):
1) Vývoj poskytnutých hodin PS od roku 2014 do 30.6.2019
2) Přehledy poskytnuté péče k 30.6.2019
3) Čerpání rozpočtu PO Dům s pečovatelskou službou
k 30.6.2019

USNESENÍ č. RM/210/17/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) spolupráci Města Svobody nad Úpou s projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí a připojení se k distribuci
Seniorské obálky pro občany města Svobody nad Úpou.
pověřuje
b) sociální pracovnici paní Ivu Jaklovou, DiS. převzetím
záštity nad osvětovou kampaní spolupráce v distribuci
Seniorské obálky (I.C.E. karta).

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zpracování Střednědobého výhledu rozpočtu města dle
novely zákona č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územně samosprávných celků u Ing. Luďka Tesaře (www.
cityfinance.cz).

USNESENÍ č. RM/214/17/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 6/2019 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření č.6/2019 činí
objem celkových příjmů 1.374.056,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2019 po této změně se zvyšují na 49.220.817
Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 6/2019 činí 389.397,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na
rok 2019 po této změně se zvyšují na 61.394.268 Kč), financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 6/2019 činí
mínus 984.659,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok
2019 po této změně se snižuje na 12.173.451,-Kč).

USNESENÍ č. RM/215/17/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
převod správy bytového hospodářství z hospodářské činnosti do hlavní („rozpočtové“ činnosti), a to k 1.1.2020 (podrobné odůvodnění viz zápis) s tím, že zůstatek účtu hospodářské činnosti k 31.12.2019 bude převeden do hlavní
rozpočtové činnosti (podle potřeby: převod na spořící účet
nebo bude zapojen do rozpočtu na rok 2020).

USNESENÍ č. RM/216/17/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Směrnici pro nakládání s finančními prostředky v rámci výkonu veřejného opatrovnictví a zvláštního příjemce dávek
důchodového zabezpečení (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/217/17/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dohodu o příspěvku na opravu komunikací s investorem stavby „Novostavba RD na st.p.č. 50/2 a p.p.č. 161/4, obě v k.ú.
Maršov I“ (viz příloha originálu zápisu) s manželi XXXXXX
s tím, že byly doplněny následující údaje - v odst. 3 výše jistoty
ŘÍJEN 2019
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ve výši 60.000 Kč s úhradou do 14 dnů od podpisu dohody,
v odst. 9 smluvní pokuta 10.000 Kč a v odst. 8 lhůta 6M.

USNESENÍ č. RM/218/17/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o zřízení služebnosti na požárně nebezpečný prostor k akci „Přístavba garáže na p.p.č. 368/2 u č.p. 221, k.ú.
Svoboda nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
město objedná znalecký posudek na ocenění věcného břemene, který posléze investor stavby uhradí při podpisu samotné smlouvy.

USNESENÍ č. RM/219/17/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě i zřízení VB a dohoda o umístění stavby č. IE-12-2008344/SOVB/01 Svoboda nad Úpou,
knn pro čp. 473 (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je umístění elektro zařízení v souvislosti s výstavbou sociálních bytů v budově bývalého kina.

USNESENÍ č. RM/220/17/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
podání odvolání proti Rozsudku Okresního soudu v Trutnově ve věci žaloby na zaplacení částky

410.143,50 Kč související s odstraněním stávající opěrné zdi a stavbou nové opěrné zdi ve Staré aleji, kdy
v prvoinstančním řízení byla žaloba města zamítnuta
(viz příloha originálu zápisu) a schvaluje úhradu soudních poplatků ve výši 20.508 Kč ve stanovené lhůtě
do 25.8.2019, jak vyplývá z usnesení soudu č.j. 115 C
56/2016 – 344 o úhradě soudních poplatků (viz příloha
originálu zápisu), protože pokud by město soudní poplatky neuhradilo ve stanovené lhůtě, odvolací řízení
by bylo zastaveno.

USNESENÍ č. RM/221/17/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti zástupce investora o vyjádření
pro územní a stavební řízení na akci „Rekreační objekt č.p.
44, k.ú. Maršov II, č. parc. st. 1“.

USNESENÍ č. RM/222/17/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu „Vodovodní a kanalizační
přípojka pro stavební parcelu č. 107/2 a 107/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je provedení výše uvedené stavby na pozemcích města
p.p.č. 927, p.p.č. 104/6 a p.p.č. 104/3, vše v k.ú. Svoboda
nad Úpou

Výpis usnesení z 18. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 09.09.2019
USNESENÍ č. RM/223/18/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výběr dodavatele v rámci poptávkového řízení na dodávku
herních prvků na dětská hřiště ve Svobodě nad Úpou (areál
městského stadionu + Rýchorské sídliště), a to společnost
B plus P s.r.o., IČ 25297015, se sídlem Havlíčkova 375, 549
41 Červený Kostelec, která nabídla cenu bez DPH ve výši
231.439,67 Kč (včetně DPH 280.042 Kč). Rada města schvaluje předložený návrh Smlouvy o dílo od dodavatele bez
připomínek či změn a pověřuje starostu města podpisem
Smlouvy o dílo (podrobné vyhodnocení nabídek viz zápis).

USNESENÍ č. RM/224/18/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.

USNESENÍ č. RM/226/18/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových („dále jen „UZSVM“) o tom, že ÚZSVM by měl převzít
od Ředitelství silnic a dálnic (dále jen „ŘSD“) nepotřebný
státní majetek a rozhodla tak, jak je uvedeno v tabulkách
k jednotlivým k.ú. dle zápisu.

USNESENÍ č. RM/227/18/2019
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá

výběr dodavatele v rámci poptávkového řízení na dodávku
vrat do ocelového zastřešeného přístřešku u čerpací stanice Benzina, a to od OSVČ Josef Havel - zámečnictví, IČ
61196126, se sídlem 542 24, Mladé Buky 455, který nabídl cenu ve výši 157.658,00 Kč (dodavatel není plátce DPH,
takže se jedná o cenu konečnou). Rada města pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo, která byla součástí zadávací dokumentace.

projednávání žádosti o prodej parcel v lokalitě kolem bývalé svíčkárny, a to p.p.č. 903, p.p.č. 927 a p.p.č. 90/1, vše
v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že bylo zjištěno, že parcely
p.p.č. 890 a st.p.č. 108, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou, po
kterých vede částečně přístupová cesta, jsou dotčeny změnou právního vztahu v Katastru nemovitostí (změna vlastníka), a proto vedení města opět vstoupí do jednání s novým vlastníkem výše uvedených parcel p.p.č. 890 a st.p.č.
108 a pokusí se o majetkoprávní vypořádání ve vztahu
k přístupové cestě a teprve poté se k žádosti vrátí.

USNESENÍ č. RM/225/18/2019

USNESENÍ č. RM/228/18/2019

Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby informovaly přítomné o stavu

a) zveřejnění záměru prodeje části parcely p.p.č. 419 v k.ú.
Maršov II dle zákresu v příloze žádosti (část 2 dle zákre-
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su v příloze žádosti o výměře cca 32 m2), která přímo
sousedí s parcelami žadatelů s tím, že požaduje po žadatelích úhradu zálohy ve výši 10.000 Kč na zpracování
geometrického plánu a vypracování znaleckého posudku.
nedoporučuje
b) Zastupitelstvu města prodej části p.p.č. 419 v k.ú. Maršov II dle zákresu v příloze žádosti jedná se o část 1 dle
zákresu v příloze naproti přes přístupovou komunikaci), protože je zde částečně přístupová cesta na louky,
prostor pro odkládání sněhu v zimě a otáčení vozidel,
případně vhodná manipulační plocha pro případné budoucí využití.

USNESENÍ č. RM/229/18/2019
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a) žádost o propachtování parcel p.p.č. 236/2, 236/8,
147/1, 236/12, 236/10, 240/18, 240/19, 240/20, 240/21,
240/11, vše v k.ú. Maršov I za účelem využívání pro pastvu ovcí a koz s možností čerpat dotace, protože pozemky na Novém světě jsou v zastavěné části dané lokality
a chov ovcí a koz není vhodnou aktivitou mezi rodinnými
domy a lokalita je dlouhodobě připravována pro výstavbu rodinných domů.
schvaluje
b) zveřejnění pronájmu části parcely p.p.č. 270/1 v k.ú.
Maršov I za účelem využívání pro pastvu ovcí a koz (jedná se o zbývající část p.p.č. 270/1 v k.ú. Maršov I, kdy
z celkové výměry 7442 m2 je 2300 m2 pronajato).

USNESENÍ č. RM/230/18/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníka domu čp. 432
o schválení změny uličního vzhledu čp. 432 v ulici 5. května,
kdy předmětem změny je mimo jiné výměna a sjednocení
všech oken domu tak, aby byly identické, vizuálně korespondovaly se vzhledem okolních domů a respektovaly tak
reprezentativní význam ulice 5. května. Prostor bývalého
kadeřnictví již nebude využíván jako provozovna, investor
plánuje změnu užívání objektu k bytovým účelům.

USNESENÍ č. RM/231/18/2019
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje

USNESENÍ č. RM/233/18/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení uvolněného bytu č. 20 pro dvojici v Domě s pečovatelskou službou panu XXXXXX XXXXXX (s manželkou),
oba trvale bytem XXXXXX XXXXXX XXXXXX, Svoboda nad
Úpou. V případě nepřijetí bytu rada stanovuje další pořadí pro přidělení tohoto bytu, a to paní XXXXXX XXXXXX
(s manželem), trvale bytem Mladé Buky, XXXXXX XXXXXX,
pokud uhradí jednorázový příspěvek ve výši 20.000 Kč (rodinná vazba na občana s TP ve Svobodě).

USNESENÍ č. RM/234/18/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 23.9.2019 (viz příloha originálu zápisu)
s tím, že program bude doplněn o bod Diskuse a schválení
využití severní části objektu bývalého kina čp. 473 na náměstí Svornosti.

USNESENÍ č. RM/235/18/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
záležitost kolem zahájení přípravy zimní údržby 2019/2020
(podrobně viz zápis) s tím, že se na dalším jednání rady
bude danou problematikou znovu zabývat.

USNESENÍ č. RM/236/18/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Pravidel pro udělování Ceny města Svoboda nad
Úpou včetně komentáře (viz přílohy originálu zápisu) s tím
že si rada ponechala delší lhůtu pro jejich konečné znění
tak, aby se členové rady nad zněním pravidel měli možnost
ještě zamyslet na základě diskuse v rámci tohoto jednání
rady.

USNESENÍ č. RM/237/18/2019
Rada města Svobody nad Úpou
postupuje
Zastupitelstvu města problematiku využití severní části
budovy bývalého kina v domě čp. 473 na nám. Svornosti,
a to zařazením do programu 7. zasedání dne 23.9.2019.

Zastupitelstvu města schválit žádosti Města Pec pod Sněžkou a Obce Malá Úpa o začlenění do společného projektu
poskytování pečovatelské služby (viz přílohy originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/238/18/2019

USNESENÍ č. RM/232/18/2019

Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9/60/19/0139/Ja/F
– umístění plynárenského zařízení STL přípojky, č. stavby
9900077278 pro stavbu hasičské zbrojnice na p.p.č. 52/1
a 52/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádosti o zavedení pečovatelské služby, a to pro pány
XXXXXX XXXXXX a XXXXXX XXXXXX, oba trvale bytem
XXXXXX XXXXXX, Svoboda nad Úpou a pro pana XXXXXX
XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXX XXXXXX, Svoboda nad Úpou.

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

www.musvoboda.cz
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Aktuality v insolvenci od června 2019
Nadělat dluhy je daleko lehčí, než je potom splácet.
Nejednomu dlužníkovi dokážou pěkně zamotat hlavu
a znepříjemnit život. Věřitelé nedají pokoj do té doby,
dokud jim vše neuhradíte do poslední koruny. A tak se
velmi často půjčka splácí další půjčkou, úroky nezadržitelně rostou a vy přestáváte mít finance pod kontrolou. V takovém případě je nejvyšší čas se zastavit
a začít celou situaci řešit, jinak se dluhů nezbavíte do
konce života. Dříve, než začnete podnikat jednotlivé
kroky k novému životu, ujasněte si základní otázky
a odpovědi.
• Kdo je dlužník? Jedná se o člověka, který si od někoho půjčil finance, ale nedokáže je vrátit tak, jak přislíbil. Zapůjčené finance dluží.
• Kdo je věřitel? Jedná se o člověka, který dobrovolně své finance půjčil. Věřil, že mu je dotyčný
vrátí, ale nestalo se tak. Proto jej nazýváme věřitelem.
• Co je to pohledávka? Pohledávka je dluh, který nebyl splacen.
Co je to insolvence a jak probíhá?
Insolvence je možnost oddlužení předlužené osoby.
Někdy hovoříme o osobním bankrotu nebo oddlužení,
ale význam je stejný. Insolvence se řídí dle insolvenčního zákona č.182/2006 Sb. Můžeme ji chápat jako druh
soudního řízení, jehož cílem je zvolit způsob vypořádání dluhů tak, aby došlo k co nejvyššímu a poměrnému
uspokojení všech dlužníkových věřitelů. Insolvence
pomáhá jak dlužníkům, tak věřitelům. Dlužníkům nabízí
možnost snížit a vypořádat své dluhy. Věřitelům nabízí
možnost uhrazení alespoň určité části jejich pohledávek.

• Advokát
Výhoda: Je profesionál, má ze zákona pojištění odpovědnosti pro případ, že udělá chybu.
Nevýhoda: Stojí dost peněz. Teoreticky byste se měli vejít
do 4000,- nebo 6000,- korun. Tato cena se však týká jen
samotného vyplnění a podání žádosti. Pokud požadujete
i jiné služby, než které jsou nezbytné k podání návrhu, můžete zaplatit i více. Neměla by vás pak překvapit částka 10
až 15 tisíc korun. Pro někoho, kdo bojuje s dluhy, je to dost
peněz.
• Akreditovaná Nezisková organizace
Výhoda: Služby vždy poskytuje zdarma. Pro Svobodu nad
Úpou a přilehlé obce je aktuálně velkou výhodou vznik
nově otevřené občanské poradny v Trutnově, která má
dlouholeté zkušenosti s dluhovou problematikou. Podrobnosti o nabízené pomoci najdete na: www.dk.charita.cz/
op. Poradnu najdete v budově bývalé polikliniky na adrese:
Na Struze 30, Trutnov a to vždy v pondělí a ve středu od
8-12 hod a od 13 – 16:30.
Nevýhoda: Může mít řadu zkušeností, ale také nemusí.
Je také pojištěna pro případ, že udělá chybu, ale na
nižší částky. Nezisková organizace musí mít akreditaci
ministerstva spravedlnosti. Seznam těch, které ji mají,
naleznete na https://sako.justice.cz.
Kdo rozhoduje o tom, zda mi bude umožněna insolvence?
Krajský soud dle Vašeho trvalého bydliště. (př. Pokud
jste trvale bytem ze Svobody n/Ú, Trutnova a přilehlých
obcí, bude o Vašem návrhu na insolvenci rozhodovat Krajský soud v Hradci Králové: Tel. kontakt: 498 016 111, adresa: Krajský soud v Hradci Králové, Československé armády
218, Hradec Králové 500 03)

Co musím splňovat za podmínky insolvence
Jak dlouho trvá, než soud posoudí můj návrh?
Insolvence přichází v úvahu jedině tehdy, pokud máte dluhy alespoň u dvou věřitelů a více jak 30 dní nehradíte
jejich splátky.

Soud Váš návrh posoudí do 3 až 4 měsíců. Někdy se stává,
že k rozhodnutí dojde mnohem dříve. Důležité pro Vás je,
že podáním návrhu se pozastavují všechny Vaše exekuce!

Jaké jsou formy oddlužení
Jak postupovat, pokud chci požádat o insolvenci:
Oddlužení je možné dvěma způsoby:
• prodejem majetku nebo
• splátkovým kalendářem
Způsob oddlužení určí soud. Ve většině případů však probíhá oddlužení formou splátkového kalendáře.
Kdo mi může pomoci se sepsáním návrhu na insolvenci?
Návrh přihlášky do insolvence si můžete vyplnit sami. Nebo
se můžete obrátit na advokáta či neziskové organizace.
Obojí má svá pro a proti.
12
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1. Zkontroluji si, zda splňuji podmínky (tzn. zda mám alespoň dva dluhy, které více jak 30 dní nesplácím)
2. Zpracuji návrh přihlášky do insolvence. Formulář je
dostupný na: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.
do?kodStranky=FORMULAR
3. Návrh zašlu se všemi přílohami na adresu Krajského soudu, dle Vašeho trvalého bydliště. Přílohami je myšleno:
-

Doklad o Vašich příjmech (potvrzení příjmů od zaměstnavatele nebo důchodový výměr, pokud jste
invalidním či starobním důchodcem).

-

Stručný přehled Vašeho majetku.

4. Soud posoudí Váš návrh. Zda splňujete podmínky pro
možnost insolvence či nikoliv.
5. Pokud Vám soud umožní insolvenci, ustanoví Vám insolvenčního správce. Ten je přidělen automaticky systémem. Není vázán Vaším trvalým pobytem. Může mít
sídlo kdekoliv v ČR. Insolvenční správce bude mít za
povinnost:
-

zmapovat Váš majetek, Vaše příjmy a Vaše dluhy

-

pokud je Váš návrh na insolvenci soudem schválen,
bude mít správce za povinnost nejprve zpeněžení Vašeho majetku (pokud nějaký máte). Až poté
může přistoupit k přerozdělování peněz, které mu
bude posílat Váš zaměstnavatel. Sobě každý měsíc
insolvenční správce ponechá poplatek 1 089 korun
(pokud žádají manželé: 1 634 korun), zbytek rozdělí
věřitelům

-

po celou dobu Vaší insolvence komunikuje insolvenční správce jak s Vámi, tak se soudem, který insolvenci povolil

6. Pokud Vám soud povolí insolvenci, umožní všem
Vašim věřitelům přihlásit své pohledávky do
Vaší povolené insolvence. Tzn. V případě, že
jsem dlužník a uvedu svůj dluh vůči některé osobě hned v návrhu, vyzve danou osobu soud písemně k tomu, aby podala přihlášku do insolvenčního
řízení. Pokud jsem dlužník a uvedu jen někoho ze
svých věřitelů, musí ostatní (mnou nezmínění věřitelé) pravidelně sledovat tyto webové stránky:
https://isir.justice.cz/isir/common/index.do. Zde
jsou vedena všechna insolvenční řízení.
7. Formulář pro přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení naleznete zde: https://isir.justice.
cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR.
Formulář je třeba vyplnit a zaslat soudu. Na přihlášení pohledávky, kterou Vám dlužník ještě neuhradil máte od soudu stanovenou lhůtu 60 dnů
od schválení návrhu (tzn. 2 měsíce). POZOR: Pokud pohledávku nepřihlásíte, nemusí ji dlužník
již splácet – bere se za to, že ji po dlužníkovi již
nevyžadujete!!!. Soud řeší pouze ty pohledávky,
které byly přihlášeny do insolvenčního řízení.
8. Po přihlášení pohledávek a uplynutí 60 dní, soud
přistoupí k prodeji majetku dlužníka (pokud nějaký má). Poté bude zaměstnavatel dlužníka vyzván
insolvenčním správcem, aby z výplaty dlužníka
oddělil nezabavitelnou částku (tzn. částku, kterou Vám nikdo každý měsíc nemůže odebrat, a ze
které budete muset žít). Tu Vám zašle. Zbylé finanční prostředky bude zaměstnavatel zasílat
insolvenčnímu správci, jenž ji bude přerozdělovat všem Vašim věřitelům. V případě, že pobíráte
důchod, bude takto s Vašimi financemi nakládat
ČSSZ. Ta bude rozdělovat Váš důchod na nezabavitelnou částku a zbylé finance zasílat insolvenční-

mu správci. Takto budou Vaše finance zasílány po
dobu 5 let. (výjimky viz. Insolvence po novele od
června 2019)
9. Po uplynutí 5 nebo 3 let v případě (invalidních
důchodců 2. a 3. stupně a starobních důchodců)
se Vám může podařit splatit 30% všech Vašich
dluhů. V takovém případě Vám soud může zbylé dluhy odpustit. Pokud se Vám nepodaří splatit 30% všech Vašich dluhů, můžete požádat soud
o možnost prominutí zbylých neuhrazených částek. Soud bude posuzovat, zda jste pro splacení
udělali vše, co bylo ve Vašich možnostech. Pokud
uzná, že jste tak činili, vydá rozsudek o Vašem oddlužení a Vy můžete začít nový život bez dluhů!!
Pokud však soud uzná, že jste neudělali vše pro
splacení 30% všech svých dluhů (např. jste nepracovali, nebo pracovali „na černo“), vydá rozsudek
o neschválení Vašeho oddlužení, čímž se Vám vrátí všechny Vaše pozastavené exekuce včetně
penále a úroků.
Mohu požádat o insolvenci opakovaně?
O insolvenci můžete žádat několikrát. Pokud insolvencí
řádně projdete a bude Vám nějaká část dluhu odpuštěna,
můžete znovu žádat až po 10 letech.
Základní změny v insolvenci po novele v červnu 2019
Stejně jako každý jiný zákon, i insolvenční zákon
podléhá určitým novelám a změnám. Jedna z posledních novel insolvenčního zákona proběhla
v čer vnu 2019. Novela umožní oddlužení lidem, kteří nebyli schopni splnit jeho dosavadní podmínky,
zejména povinnost splatit věřitelům během pěti
let alespoň 30 procent dluhů. Další zásadní novinkou je zavedení zkrácené varianty oddlužení,
díky které se dlužníci mohou svých dluhů zbavit již
po třech letech, a to, pokud se jim v tomto období
podaří splatit alespoň 60 procent celkového dluhu. Tříletá varianta oddlužení pak bude fungovat
také pro osoby ve starobním či invalidním důchodu, pro ně ovšem za výrazně mírnějších podmínek. Lidem ve starobním či invalidním důchodu
může být díky novele umožněno hradit svým věřitelům pouze 900,- korun měsíčně, a to po dobu
3 let. V takovém případě již nemusejí hradit 60%
z celkové částky vzniklých dluhů. Zjednodušení se
dočkaly i formality spojené se vstupem do oddlužení. I nadále zůstává platná základní podmínka, že
dlužník musí mít dluhy u alespoň dvou věřitelů. Tyto
pohledávky musí být více než 30 dní „neuhrazené“
a dlužník je není schopen plnit. Pokud je tato podmínka splněna, cesta za oddlužením začíná vypracováním návrhu a jeho podáním k soudu. Výrazným
zjednodušením je, že dlužníci již nově k návrhu
nemusí přikládat přílohu v podobě kompletního
seznamu svých závazků. Zároveň také již nemusí
předkládat přehled o svých očekávaných příjmech
v příštích pěti letech. Musí ale předkládat přehled
o svých očekávaných příjmech v následujících
12 měsících.
ŘÍJEN 2019
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Zprávy ze školy
Zahájení školního roku 2019/2020
Pondělí 2. září 2019 se na Základní škole ve Svobodě nad
Úpou neslo v slavnostním duchu zahájení nového školního roku. Přestože počasí ráno nevypadalo úplně nejlépe,
všichni malí i velcí školáci mohli nakonec před školou vyčkat
na své třídní učitele v relativním suchu. Sešla se nás velká
spousta. Ve školním roce 2019/2020 bude naši základní
školu navštěvovat celkem 218 žáků. Mimořádným byl tento
den zejména pro žáčky 1. třídy, jejich rodiče a blízké. A jak
to vlastně celé vypadalo? Sami se můžete podívat na následujících fotografiích.

lo rychlé přesouvání kufrů z pokojů rovnou do autobusu
a tím náš akcemi nabitý výlet skončil.
Mgr. Martina Hanušová

Rudolfovy slavnosti
V sobotu 14. září v 10 hodin dopoledne začala první
směně příjemná práce při prodeji výrobků žáků naší ško-

Adaptační pobyt žáků 5. třídy
(3. – 5. září 2019)
Celý kurz provázelo skvělé počasí a samí bezva lidé - od řidiče autobusu po úžasného kuchaře Jirku a jeho paní Janu.
A samozřejmě stejně skvělé bylo i osazenstvo.
První výlet byl od sklárny v Harrachově k Mumlavským vodopádům, odpolední k Tesařovské kapli. Ve středu po rozcvičce a snídani následovalo dopoledne plné her a odpoledne prohlídka jednoho z bunkrů opevnění. Noční rituální
přijetí do učení na HRANIČÁŘE bylo nevšedním zážitkem.
Jedna z posledních cest vedla skrz krásně upravené Příchovice do lesoparku, kde děti předvedly skvělou týmovou
spolupráci při zdolávání překážek. Autobus jsme viděli přijíždět při našem návratu z rozhledny Štěpánka. A tak nasta14
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větší úspěch sklidilo za obrovských ovací žáků oživlé
pexeso. Obě třídy 6. ročníku výborně spolupracovaly,
byly akční a nechyběla celá
řada humorných situací.

ly a školky. Postupně se tam vystřídaly dvojice i trojice,
které ochotně nabízely vystavené zboží. Počasí nám přálo. Zákazníci byli milí, kasička se hezky plnila, takže čas
ve stánku rychle utíkal. Prodej jsme ukončily kolem 18.
hodiny. Děkujeme všem úžasným pomocnicím: Terce Matějkové, Kátě Kovářové a Saše Šlechtové z 9. třídy, Lenče
Beranové, Klárce Dvořákové a Andy Horáčkové z osmičky,
Janičce Rehákové, Terce Kratochvílové a Leontýně Krudencové ze sedmé třídy a Adélce Smolíkové, Sáře Vlčkové
a Barče Drábkové.
Největší dík patří všem příznivcům, kteří nás finančně podpořili. Výtěžek z letošních Rudolfových slavností činí 5753
Kč a bude využit na nákup hlíny do keramické dílny, další
pomůcky na rukodělné vyrábění a školné pro naši na dálku
adoptovanou Soniyu.
Mgr. Petra Štěpová, Helena Bernardová

Adaptační kurz 6. tříd
Ve dnech 17. – 18. září se uskutečnil adaptační kurz žáků 6.
A a 6. B na chatě Piana ve Velké Úpě. Počasí k nám bylo příznivé již od prvního dne, kdy jsme se vydali autobusem do
Velké Úpy ubytovat do útulného a teplého prostředí chaty.
Hned po příjezdu a vybalení našich skrovných zásob jsme
zahájili adaptační kurz seznamovacími hrami, z nichž nej-

Po obědě, který nám byl
dovezen ze školní jídelny,
začala naše strastiplná cesta na herní krajinu Pecka,
kde žáci lezli na prolézačky,
hráli na schovávanou a posilnili se svačinou a pitím.
Ve večerních hodinách nám
byla dovezena pizza, kterou jsme snědli ve společenské
místnosti a hráli řadu dalších her, které měly za cíl přimět
žáky obou ročníků ke vzájemné spolupráci a týmovému
duchu.
Druhý den se nesl v duchu příprav na odjezd. Adaptační
kurz se celkově velmi vydařil a žáci se po celou dobu pobytu chovali slušně a skvěle spolupracovali. Tímto chceme
poděkovat i panu Mičánkovi za zapůjčení chaty Piana.
Mgr. Iva Hejnová

Úspěchy našich žáků ve výtvarné
soutěži O korunu Svatého Václava
Farnost Trutnov 2 a Farnost Janské Lázně uspořádaly výtvarnou soutěž O KORUNU SVATÉHO VÁCLAVA. Do soutěže bylo zasláno 71 obrázků ze tří škol. Šestičlenná komise
hodnotila podle stanovených kritérií. Hlavní cenu - KORUNU SVATÉHO VÁCLAVA vyhrál Jan JANOUŠ z 5. třídy
a Andrea Horáčková z 8. třídy naší školy. Další umístění ve
vedlejší soutěži KORUNA KRÁLŮ (za prokázanou znalost
historie a její ztvárnění) získaly tyto žákyně naší školy: Kateřina Kovářová z 9. třídy, Zuzana Semerádová z 6. třídy
a Tereza Voborská z 8. třídy. Všichni ostatní soutěžící jsou
oceněni cenou KORUNA DOBRÉ VŮLE za účast v soutěži.
Všem oceněným blahopřejeme k jejich úspěchu.

Předávání cen proběhne 29. září 2019 po krátké dětské mši
svaté od 11:00 hodin v kostele ve Velké Úpě (mše je sloužená za zdraví a štěstí dětí celého světa), kam jsou všichni
soutěžící srdečně zváni.
Mgr. Petra Štěpová
ŘÍJEN 2019
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DLABÁNÍ DÝNÍ

Bude se konat
31.10 od 16 hodin
na zahradě školy
PODÁVAT SE BUDE TEPLÝ ČAJ A VÝBORNÁ POLÉVKA

Těšíme se na Vás!

16
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Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
přijme
PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH / PEČOVATELKU
pro terénní pečovatelskou službu
vedlejší pracovní poměr
odpolední a víkendové služby

Požadujeme:
spolehlivost, empatii, aktivní přístup, samostatnost
bezúhonnost, zdravotní způsobilost
rekvalifikační kurz výhodou, není podmínkou
platný řidičský průkaz, aktivní řidič

Bližší informace:

Bc. Martina Motejlková
e-mail: reditel@dps-svoboda.cz
tel: 739934545
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Střípky z dějin – O mrtvých jen
dobře
Antonín Tichý
Když vyzvídal major Terazky na vojínu Kefalínovi ve filmu
Černí baroni natočeném podle stejnojmenného satirického románu Miloslava Švandrlíka „čo si představujetě
pod takým slovom absurdný?“ řičel obvykle kinosál smíchy. A už je to tady! Svět se dočista zbláznil. Absurdita je
všude kolem nás. Genderovou hyperkorektností implantovanou zpoza Velké louže počínaje až po evropské nařízení o ochraně osobních údajů skryté pod zkratkou GDPR.
Psát dnes něco o žijících osobách, nedejbože s uvedením
životopisných dat je bruslením na hodně tenkém ledě.
Každý, kdo sleduje třeba jen zápisy ze zasedání rady nebo
zastupitelstva se začerněnými jmény musí jen nevěřícně
kroutit hlavou nad vypovídací hodnotou takového
záznamu. A tak než bych vyžadoval osobní svolení od
každého současníka, kterého bych rád „zdrbal“ v novinách, obracím se pro témata mnohem radši do historie.
A nejen proto, že se zesnulí už nemůžou bránit. Začínat
s životním příběhem vybrané osobnosti takřka od nuly je
docela vzrušující detektivka. S nadcházejícím podzimem
zas není zacházka na hřbitov tak úplně „mimo mísu“. Již
staří Keltové slavili údajně svátek Samhain, považovaný
za konec roku, v noci z 31. října na 1. listopad. Zapalování
ohňů a později svíček na hrobech pramení z tradice, že
živí ukazují světlem cestu mrtvým, se kterými se v tento
den vzájemně setkávají. Kdo chce, najde v tom i odkaz na
strašidelně ulítlý anglosaský halloween. V našich zeměpisných šířkách je však bližší křesťanský svátek Všech
svatých a následující Dušičky. Frekvence návštěv
na hřbitovech se v ten čas
znásobí. Docela by mě zajímalo, kdo si všimne zajímavého šlechtického náhrobku na svobodském místě
posledního odpočinku, kolem kterého musí většina
příchozích projít. A jestli
někoho napadne se o zesnulou hraběnku trošičku
zajímat. Mě to napadlo

a o skrovný výsledek se rád podělím. Na úvod si dovoluji
přeložit několikrát obnovovaný německý nápis do češtiny:
„Zde odpočívá Františka hraběnka Gorcey rozená baronesa Deymová ze Stříteže, vdova po c. k. komořím a podplukovníkovi, narozená 21. 2. 1800 - zemřela 24. 12. 1872.
Její hluboce truchlící děti Karolina, Lambert, Albina.“ Se
jménem Dejmů ze Stříteže se snad setkal každý, kdo není
úplný ignorant. A vůbec nevadí, že se nejedná o tu Střítež jen přes několik kopečků od Svobody nad Úpou, která je dnes součástí Trutnova a moji přátelé dokonce vědí,
že jsem tam strávil své mlado. Starý vladycký rod Dejmů
pochází ze Stříteže u Milevska v jižních Čechách a jedna
z jeho rodových větví vlastnila od roku 1799 také krkonošské Hostinné. Ale kdo je sakryš Gorcey? Pro heraldiky lehká otázka. Starobylá rodina francouzské šlechty pocházející z vévodství Lorraine (Lotrinsko) jejíž jednotlivé větve
jsou pod různými modifikacemi jména rozprostřeny po
celé Evropě. Známější jsou jako „de Gourcy“ stejně jako
město v Moselském departmentu. Starší pravopis Gorcey si podrželi příslušníci rodu žijící většinou v Rakousku.
Linie Longuyon má na rodovém erbu ve třech stříbrných
břevnech (příčné pruhy) celkem devět černých štětiček
z hranostajích ocásků (4 – 3 – 2). Ale to už odbíhám od
náhrobního kamene na hřbitově ve Svobodě příliš daleko.
Maria Franziska Xaveria Deymová ze Stříteže se narodila na zámku v Jesenném, který Deymové koupili v roce
1794 a v roce 1810 připojili k panství Semily, Františku
Xaverovi Leopoldovi Deymovi ze Stříteže a Marii Barboře Ludmile Lamotte de Frintroppe jako první ze čtyř dcer.
V jednadvaceti letech 27. října 1821 se provdala za hraběte Lamberta Gorcey – Longuyon narozeného 4. září 1792
v jihočeských Drslavicích
matce Marii Anně rozené
Malovcové z Chýnova. Stejně jako většina mužských
příslušníků české větve
rodu byl důstojníkem císařské armády. Chápu!
Přemíra jmen a dat je pro
současného roztěkaného
čtenáře uvyklého na letmé přehlédnutí klipovitých
textů jen nuda – nuda, šeď
– šeď. Tak z jiného soudku.
Mnozí návštěvníci Prahy,
a nemusí to být vyloženě
zájemci o architekturu, jistě znají klasicistní Schwar-
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Vila Faltis - původně Gorcey - v panoramatu Janských Lázní na historické pohlednici odeslané v roce 1926 (sbírka Pavla Janaty).

zenberský palác ve Voršilské ulici na Novém Městě, kde
bývalo první izraelské velvyslanectví. Tak ten se v minulosti jmenoval také Deymův. Stejně tak výstavný soukromý pension čp. 50 - dnes „Vila Astrid“ v Lesní ulici Janských Lázní, kde hraběnka
Františka vydechla naposledy, byl několik desetiletí znám jako Faltisova vila.
Jako letní sídlo ji využíval
továrník Karel Faltis, dědic
trutnovského
textilního
impéria po otci Johannovi.
Záhy po výstavbě se však
dům jmenoval „Vila Gorcey“. Vnuk zvěčnělé hraběnky, pohřbený na Olšanech, Zdenko Gorcey (30.
10. 1870 Janské Lázně – 27.
1. 1917 Svoboda nad Úpou)
zastával významné místo
v administrativě místní papírenské firmy Piette. Na
zmiňovaném pomníku, který pravděpodobně stál nejdříve na původním svobodském hřbitově u kostela sv.
Jana Nepomuckého, než
se nebožtíci přestěhovali
v roce 1888 na Sluneční
stráň, je vytesán ještě
schematický korunovaný
erb rodu Gorcey - Longu-

yon se dvěma lvy jako štítonoši. Na rozvinuté stuze je stále dobře čitelná rodová deviza v latině: „Malo Mori Quam
Foedari“ což lze přeložit jako „Raději smrt než zneuctění“
nebo volněji „Lépe ztratit život než čest“.

Současný pension Vila Astrid z Lesní ulice.
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