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(NE)BUDE knížka o historii Svobody?
Vážení spoluobčané,
díky březnovému článku ve Fóru jste se mnozí dozvěděli o jednoznačném rozhodnutí zastupitelstva realizovat
publikaci o našem městě týmem odborných pracovníků
vedených Mgr. Romanem Reilem, který se specializuje
na bývalé německé obce na území ČSR. Na dubnovém
ani červnovém zastupitelstvu však tento projekt, bohužel,
neprošel. Většina občanů si tohoto vývoje nevšimla. Proto
bych rád veřejnost touto cestou informoval o tom, jak se
věci mají.
1. Zastupitelstvo města dne 17. 12. 2014 usnesením
ZM/15/2/2014 jednomyslně schválilo projekt realizace
publikace o historii města (formát 312 stránek, předpokládané celkové náklady cca 1,2 mil. Kč) a vyčlenilo z
rozpočtu na rok 2015 částku 150.000 Kč, s tím, že souhlasí i s předpokládanými náklady na roky 2016 a 2017.
Za tyto 3 roky by měla být publikace připravena k tisku,
proto je důležité, aby se přípravné práce realizovaly kontinuálně. Tisk by se realizoval nejdříve v roce 2018, až
po výběrovém řízení.
2. Rada města se 4. 2. 2015 zabývala smluvními
vztahy s jednotlivými členy týmu a financování projektu
(2015 – do 150.000 Kč, 2016 – do 219.000 Kč, 2017
– 180.000 Kč). JUDr. Huspek poté upravil nedostatky
předložených smluv Mgr. Reilem (odstoupení od smlouvy, vlastnictví díla, zastupitelnost,….).
3. Zastupitelstvo města 15. 4. 2015 projednávalo v
bodě 13 publikaci o historii města. Vzhledem k tomu, že
zastupitelé neměli vyjádření jednotlivých členů týmu Mgr.
Reila, odložilo celou věc na další zastupitelstvo.
4. Zastupitelstvo města 17. 6. 2015 znovu velice podrobně realizaci publikace projednávala v bodě 7. V tajném hlasování nebyl návrh znovu přijat. V zápisu najdete
detailní informace o celé problematice.
Nerozumím tomu, že někdo nejdříve určitou myšlenku
podpoří a potom hledá důvody, proč ji nepodpořit. Veškeré nedostatky ve smluvních vztazích byly odstraněny,
podrobně byly vysvětleny důvody odborné nejistoty při
konání výběrového řízení na takto specifickou záležitost,
kvůli různým obavám bylo využito institutu tajného hlasování…, a nic.

Rada se svého úmyslu, sepsání knihy o Svobodě, nevzdává. Na veřejném zasedání zastupitelstva v září se k
této věci opět vrátí. Osobně si myslím, že tady nejde o nějaké silové prosazení nápadu, který je součástí volebního
programu nějaké strany, ale o věc, která se měla udělat již
dávno, a nadšená podpora by měla jít od většiny zastupitelů, tak jako tomu bylo u okolních obcí (Janské Lázně, Černý Důl, Chvaleč a Petříkovice, Jívka). Vždyť se dělá něco,
co zatím nikdo pro Svobodu nad Úpou neudělal. Pokud
tomu bude jinak, bude celá věc odložena na neurčito.
Díky průtahům jsme ztratili devět měsíců času a jeden z členů již díky tomu opustil realizační tým. Rád bych zdůraznil, že
se hlavní objem historických dat získává překladem německy
psaných a tištěných textů. Překlady ze švabachu (tištěné texty), ale hlavně z kurentu (psané německé texty), jsou pouze
pro odborníky. Reilův tým se specializuje právě na bývalé německé obce. Navíc tolik zkušeností a kontaktů v archívech v
Německu a Rakousku tady zřejmě nikdo nemá. Ale to nemusí
být navždy, tým je složen z lidí, kteří nemládnou a mají den o
24 hodinách. Je v tom obrovské množství mravenčí odborné
práce, kterou si umí málokdo představit. Dělají to ve volném
čase na úkor svých rodin a zdraví. Nevím, jak více vysvětlit příležitost města využít této jedinečné konstelace, která se
nám nabízí.
Ekonomickou stránku věci a další otázky nebudu na tomto
místě rozebírat, protože jsou podrobně popsány v zápisu ze
zastupitelstva města ze 17. 6. 2015 (viz. www.musvoboda.cz).
Těm, kterým připadá cena za toto dílo příliš vysoká, je třeba
připomenout, kolik finančních prostředků rada města ušetřila
městu a ještě ušetří na energiích, při výběrových řízeních, dohledem nad příspěvkovými organizacemi,…. Také víme od
okolních obcí, které již publikace realizovaly, že byly schopny
vysoutěžit tisk o 30% levněji, než byl předpoklad, že značnou
část nákladů (někde i 100%) pokryly dary občanů a firem a
prodej samotné knihy. Náklady jsou navíc rozloženy do 3 – 4
let a rozpočet města tak neohrožují.
Pokud budete mít zájem, přijďte se podívat na zářijové veřejné zasedání zastupitelstva, abyste si sami udělali
představu, jak někdy bývá obtížné prosadit dobrou věc.
P.S. Svobodským dětem přeji šťastný vstup do nového
školního roku a knížku o historii jejich města.
Mgr. Petr Týfa, radní

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

Jubilanti
V měsíci září oslaví svá životní jubilea dámy Jana Sásiková, Anastázie Hradecká, Marie Moravcová, Milena
Dudková, Anna Rennerová, Marie Bednaříková a pánové Oldřich Bělohradský, Miroslav Celba a Jiří Vlček.
Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.

se čekalo jen na výsledky. Zatím jsme se koukali na další
vystupující, kteří nás vždy inspirují. Věděli jsme, že tuto
soutěž za rok absolvujeme znovu. Přivezli jsme si krásné
3. místo. Poté jsme si sbalili všechny věci a vydali se na
cestu. Moc jsme se těšili, protože cestou domů nás vždy
čeká teplý dobrý oběd, kde si všichni hojně dopřejeme.

EXPRESNÍ SERVIS POČÍTAČŮ
u Vás doma nebo v kanceláři.
Servis všech značek počítačů, notebooků. Zajišťujeme
instalaci, odvirování, vyčištění PC. Opravy notebooků
včetně výměny displejů, klávesnic a plastů. Jsme Vám k
dispozici od pondělí do neděle včetně svátků.

Za skupinu břišních tanečnic
Kateřina Bartoňová

AKTUALIZACE MAP pro Vaši NAVIGACI.
SERVIS PC U VÁS DOMA
TEL.: 739 075 488 / 499 940 990
WWW.JPOPSERVIS.CZ

Další úspěch břišních tanečnic

V pátek 24.července jsme se vydali na orientální soutěž
„Let‘s Dance“ a zúčastnily se jí ta nejstarší děvčata. Do
Prahy jsme se dopravili dvěma auty a na Václavské náměstí, kde se soutěž konala, metrem. Už jen to byl nezapomenutelný zážitek. Na Václavské náměstí jsme budovu chvilku hledali, ale kdo hledá, ten najde. Poté
začaly velké přípravy a nervozita
stoupala. Nejen že jsme měli
skupinové vystoupení, ale také
jedno duo a tři sóla. Byla opravdu velká konkurence, a to nejen
z České republiky. Během dvou
hodin bylo všechno za námi. Už

Rudolfovy slavnosti 19.9.2015
Je to neuvěřitelné, ale v sobotu 19. září se v našem městě
uskuteční již 12. ročník Rudolfových slavností. Celodenní
program je již tradicí a můžete se těšit na tradiční vystoupení žonglérů, kejklířů, dobových středověkých hudebníků, vystoupení dětí ze základní školy. Neodmyslitelnou
součástí slavností je příjezd císaře Rudolfa II a jeho družiny, kterého mohou návštěvníci přivítat kolem jedné hodiny odpolední. Samozřejmosti se stala i dobová tržnice.
A jaké máme v rámci programu novinky pro letošní rok?
Ve 14 hodin potěší diváky zpěvačka Helena Hamplová,
která vystupovala s dívčí skupinou Holki. Rudolfovy slavnosti navštíví živí ochočení medvědi Hugo a Bára. Kdo
má rád legendární skupinu Katapult, tak si určitě nenechá
ujít po 16. hodině vystoupení skupiny Michala Šindeláře
(syn Jiřího Šindeláře - baskytaristy skupiny Katapult a Lenky Šindelářové - Banjo band Ivana Mládka). V podvečer
zazní hity z muzikálu Pomáda a poté o půl sedmé přivítáme na pódiu zpěvačku Lenny. Říká se o ní, že je to stylem
zpěvu česká Janis Joplin. Pokud někdo navštívil loňské
pivní slavnosti v Trutnově, tak měl možnost shlédnout její
skvělé vystoupení a právě zde se pro nás stala inspira-
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cí a podařilo se nám ji
pozvat i do Svobody na
naše slavnosti. Připomíná
vám někoho? Podobu své
maminky prostě nezapře
– je dcerou zpěvačky a
kytaristky Lenky Filipové.
Její vystoupení si určitě
nenechte ujít. O pokračující večer po dvacáté hodině až do půlnoci se hudebně postará stálice našeho
rudolfovského pódia – skupina Koneckonců. Hoši z této
vynikající kapely už mají mezi Svoboďáky, spíše Svoboďačkami své skalní fanynky,
které se určitě už nemohou
dočkat. Celý podrobný program najdete na zadní straně tohoto vydání novin. Tak
snad nám zachová přízeň i
sám Krakonoš a zajistí hezké počasí na sobotu 19. září
2015 a my vás srdečně zveme do Svobody nad Úpou
na 12. ročník
Rudolfových slavností.

Další nová divadelní hra
svobodského Divadla S.N.Ú

A aby té kultury nebylo málo, tak již potřetí zveme všechny příznivce divadla v předvečer Rudolfových slavností
do sokolovny !!!!! V pátek 18. září od 19 hodin bude
mít premiéru původní hra s názvem Hotel Kotel. Svobodský spolek Divadlo S.N.Ú. nastudoval zbrusu novou hru,
kterou jste nikdy neviděli ani o ní neslyšeli. Pochází z autorské dílny členů divadla (Pavla Tůmová, Iveta Stránská,
Věra Fingerhutová, Józef Scibior, Petra Höhneová). Plakát najdete dále v tomto vydání novin. Součástí divadelní
premiéry bude i výstava dobových pohlednic ze Svobody z archivu pana Antonína Tichého. A kdo by nestihl
premiéru v pátek 18.9., dočká se brzké reprízy představení o dva týdny později, v pátek 2. října ve stejný čas a
opět v sokolovně.

Žádost o spolupráci občanů

Již delší dobu nás trápí odpadový systém po obci,
resp. stav kolem kontejnerových stání po obci. Přestože je prováděn svoz každý týden, tak nezřídka po

zprávy z města a z radnice
dvou či třech dnech vypadá stav kolem několika kontejnerových stání po městě takto:

Velkoobjemový svoz zajišťujeme každý rok na jaře bezplatně pro všechny svobodské občany, a tak předpokládáme, že onen gauč na obrázku pochází z jiné obce.
Válející se směsný odpad kolem kontejnerů snad také
nemůže pocházet ze svobodských domácností. A proto
prosíme občany, aby nám pomohli při zjišťování toho,
kdo takovým způsobem hyzdí naše město. V mnoha případech zjišťujeme, že občané okolních obcí si z našeho města dělají „smeťák“, protože v sousedních obcích
nemají zavedený paušální poplatek a platí za každou
popelnici či pytel. Stačí si opsat SPZ auta nebo vyfotit a
poslat k nám na radnici (smskou, emailem či zavoláním
na níže uvedené kontakty nebo se zastavte osobně u nás
na radnici) a i když původce odpadů nemůžeme nijak
sankcionovat, alespoň jim uděláme ostudu v jejich městě
či obci a požádáme starosty okolních obcí o pomoc při
výchově a osvětě těchto nezbedů.
Kontejnery na směsný odpad (to jsou ty černé opatřené
žlutou nálepkou „Pouze směsný odpad“) například na
tomto kontejnerovém stání u školní jídelny mají sloužit
podle naší obecní vyhlášky pouze pro domy v Luční
ulici čp. 182, 188, 190, 195, 204 a 211 (důvod - tato
lokalita není přístupná pro svozové nákladní vozy firmy TRANSPORT, zejména v zimních měsících). Všichni
ostatní vlastnící domů v této lokalitě musí mít vlastní popelnici (v případě bytových domů příslušný počet popelnic s vazbou na počet domácností v bytovém domě)
a do ní ukládat vyprodukovaný směsný odpad. Kontejnery na tříděný odpad (tj. žlutý, modrý a zvony na sklo)
pak slouží všem svobodským občanům. Zamyslete se
prosím nad tím, zda likvidujete směsný odpad ze své
domácnosti po vytřídění papíru, plastů, skla a bioodpadu správně tím, že se podíváte do vyhlášky města. Následující tabulka je přílohou oné vyhlášky, která určuje,
pro které domy je určen velký černý kontejner na směsný odpad v rámci kontejnerových stání. Všichni ostatní
musí mít vlastní popelnici na směsný odpad.

zprávy z města a z radnice

Kontakty pro součinnost v rámci odpadového hospodářství:
Mgr. Petr Schön, 499 871 145, mobil 731 716 387,
email: petr.schon@musvoboda.cz
Ing. Ivana Balcarová, 499 871 197, mobil 731 479
260, email: iva.balcarova@musvoboda.cz
Ing. Jiří Špetla, 499 871 074, mobil 734 609 762,
email: starosta@musvoboda.cz
Děkujeme předem všem občanům, kterým není lhostejný nepořádek v naší obci kolem kontejnerových stání, a
jsou ochotni nám pomoci při snaze o řešení.
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Rozpis zápasů SK MFC Svoboda podzim 2015

Fotbalový oddíl SK MFC Svoboda pořádá nábor nových fotbalistů (i dívek), ročník 2006 a mladší. Nábor se koná každý
pátek v září od 17,00 hodin na městském stadionu ve Svobodě
nad Úpou.
datum

zápas

začátek

15.8.2015

Kuks – Svoboda

17,00

22.8.2015

Svoboda – Prosečné

17,00

30.8.2015

Dolní Kalná „B“ – Svoboda

17,00

5.9.2015

Svoboda – Malé Svatoňovice

17,00

12.9.2015

Horní Maršov – Svoboda

17,00

19.9.2015

Svoboda – Libeč

13,45

26.9.2015

volno

volno

3.10.2015

Svoboda – Chvaleč

13,45

10.10.2015

Svoboda – Borovnice/Mostek

16,00

17.10.2015

Svoboda – Kuks

15,30

24.10.2015

Prosečné – Svoboda

11,45

1.11.2015

Borovnice/Mostek - Svoboda

14,00
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Výpis usnesení z 20. schůze Rady města
Svoboda nad Úpou konaného dne 27.07.2015
USNESENÍ č. RM/241/20/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Stavební úpravy školní kuchyně“
(dále jen „Výzva“), a to v souladu se Směrnicí pro zadávaní
zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z 6.3.2014
), jejímž zadavatelem bude příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov (viz příloha originálu zápisu).
b) výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., IČ 642 55 352,
se sídlem Zahradní 75, 541 01 Trutnov

- INFRASTAV s.r.o., IČ 275 11 677, se sídlem Elektrárenská
537, 541 01 Trutnov
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542
24 Svoboda nad Úpou
- 3K stavby s.r.o., IČ 032 22 683, se sídlem 5. května 544,
542 24 Svoboda nad Úpou
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise, která provede dne 7.8.2015 v
10,00 hodin otevírání obálek a vyhodnocení nabídek, a
to Mgr. Jana Hainiše, Ing. Jiřího Špetlu a Jiřího Rajsnera
a jejich náhradníky - Mgr. Zinu Rutarovou, Ing. Jaroslava
Chmelaře a Ing. Ivanu Balcarovou.

Výpis usnesení z 21. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 5.8.2015
USNESENÍ č. RM/242/21/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
výběr dodavatele na akci „Zelená učebna - parkové úpravy
a mlatové chodníčky“, a to společnost GRAS SPOL s.r.o., IČ

259 93 020, se sídlem Úpská 340, 542 24 Svoboda nad
Úpou na základě doporučení hodnotící komise, která nabídla nejnižší cenu za služby ve výši 163.200,89 Kč včetně
DPH a pověřuje ředitele podpisem smlouvy o dílo.

Výpis usnesení z 22. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 7.8.2015
USNESENÍ č. RM/243/22/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
výběr dodavatele na akci „Stavební úpravy školní kuchyně“, a to společnost 3K stavby s.r.o., IČ 032 22 683, se
sídlem 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou na zá-

kladě doporučení hodnotící komise, která nabídla nejnižší
cenu za stavební práce ve výši 114.380,-Kč bez DPH (tj. ve
výši 138.400,-Kč včetně DPH) a pověřuje ředitele podpisem smlouvy o dílo.

Výpis usnesení z 23. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 11.08.2015
USNESENÍ č. RM/243/23/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
návrh Nájemní smlouvy č. 24078C od společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (viz příloha originálu zápisu) na
pronájem části střechy na budově školy čp. 560 a části
půdního prostoru pro umístění anténních nosičů telekomunikačního zařízení a části prostor skladu ve 4. NP o výměře
cca 2 m2 pro umístění technologických kabinetů a jejich příslušenství s tím, že rada má ke smlouvě zásadní připomínky
(viz zápis) a pověřuje Mgr. Schöna, aby je se společností
projednal a výsledek jednání předložil radě.

USNESENÍ č. RM/244/23/2015 
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o poskytování služeb oprávněné osoby v
oblasti nakládání s odpady a o převodu odpadu do vlastnictví s panem Jiřím Klosem na likvidaci odpadu z radnice
a z veřejného prostranství včetně pronájmu kontejneru za
radnicí (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/245/23/2015
Rada města Svobody nad Úpou nesouhlasí
se žádostí paní Kocanové o vydání povolení k zvláštnímu
užívání účelové komunikace - ke zřízení vyhrazeného par-
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kování pro osoby s průkazem ZTP na pozemku před domem
čp. 73 na Pietteho náměstí, protože se jedná o místní komunikaci těsně před křižovatkou se silnicí III. třídy, kdy příjezd
ke křižovatce by měl být dostatečně přehledný, a proto nabízí žadatelce první nejbližší parkovací místo v rámci parkovacích ploch na Rýchorském sídlišti před domem čp. 127
a 128, které je vzdáleno cca 80 metrů.
USNESENÍ č. RM/246/23/2015
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby se spojil se zpracovatelem pasportu komunikací - společností CheckTerra s.r.o. a projednal s ním
připomínky k pasportu komunikací, který by měl být hotov
dle smlouvy do 31.8.2015
USNESENÍ č. RM/247/23/2015
Rada města Svobody nad Úpou povoluje
užívání místní komunikace Nádražní, ul. 5. května, náměstí
Svornosti a Lázeňská pro přejezd motorového vozíku HYSTER
- H 3.OFT na trase Svoboda nad Úpou - Janské Lázně z důvodu nakládky a vykládky materiálu souvisejícího s provozem lanové dráhy na základě žádosti společnosti MEGA plus s.r.o.
USNESENÍ č. RM/248/23/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 808/16
v k.ú. Svoboda nad Úpou (dle zákresu v příloze zápisu) pro
umístění reklamní plochy.
USNESENÍ č. RM/249/23/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost paní Feltové o zabezpečení sousední hrobky na
svobodském hřbitově. Stavební technik informoval radu, že
hrobka byla zajištěna pracovníky technické čety a již neohrožuje hrobku paní Feltové.
USNESENÍ č. RM/250/23/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
způsob financování akce „Oprava balkónů na objektu
DPS“, a to převedením částky ve výši 254.457,28 Kč, která
byla vysoutěžena v rámci poptávkového řízení, z rezervního fondu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou do investičního fondu organizace a následné financování z tohoto investičního fondu.
USNESENÍ č. RM/251/23/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost o stanovisko vlastníka sousedního pozemku ve věci
novostavby čp. 69 v ulici Pod Světlou Horou v k.ú. Maršov
II s tím, že je třeba v rámci výstavby nového domu požado-
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vat po stavebníkovi způsob zřízení sjezdu z pozemku p.p.č.
410 přes pozemek města p.p.č. 411 na místní komunikaci
přes nově vybudovaný odvodňovací žlab, a tudíž rada požaduje předložení projektové dokumentace na způsob řešení přejezdu odvodňovacího žlabu v rámci výše uvedeného sjezdu na místní komunikaci. Souhlasné stanovisko bude
po projednání výše uvedené PD vydáno formou Smlouvy
o budoucí smlouvě o věcném břemenu, kdy tato smlouva
bude obsahovat ujednání o právu k provedení stavby s odkazem na projektovou dokumentaci.
USNESENÍ č. RM/252/23/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) znalecký posudek statika Ing. Chaloupského na zhoršení
havarijního stavu u objektu čp. 463 ve Staré aleji (viz zápis)
a bere jej na vědomí.
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
b) že se pokusí (s ohledem na přetrvávající nedohodu
účastníků stavebního řízení) zajistit stavebně právní analýzu, jak má město v dané záležitosti (sanace opěrní zdi
ve Staré aleji).
USNESENÍ č. RM/253/23/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) podkladový materiál pro jednání se starosty z okolních
obcí dne 12.8.2015 s názvem „Analýza pečovatelské služby Svoboda nad Úpou, zpracovaný Ing. Balcarovou a Ing.
Škarkovou (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu a místostarostu jednáním se starosty obcí Janské Lázně,
Horní Maršov a Mladé Buky dne 12.8.2015.
b) úpravu Sazebníku úkonů pečovatelské služby, a to na
položce Dovoz nebo donáška jídla (mimo objekt DPS) zvýšení sazby z 16,-Kč na 21,-Kč/1 úkon, přičemž donáška
jídla v objektu Domu s pečovatelskou službou čp. 526 zůstane za 10,-Kč/1 úkon.
c) a přehodnocuje své rozhodnutí ve věci pracovního úvazku údržbáře a topiče DPS s tím, že bude zachován 1,0 pracovní úvazek, ale rada požaduje, aby byl personálně obsazen 1 osobou v produktivním věku na plný pracovní úvazek
(bude mu také nabídnut vyčleněný byt pro údržbáře, resp.
správce domu v DPS), a to z důvodu operativní flexibility při
údržbářských zásazích v domě, při obsluze kotelny apod.
Rada dále doporučila tajemnici, aby se pokusila aplikovat
vzájemnou zastupitelnost zaměstnanců města a obou příspěvkových organizací při údržbách objektů v majetku města, zejména při obsluze kotelen.

Výpis usnesení z 24. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 21.8.2015
USNESENÍ č. RM/254/24/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh kalkulace pro stanovení ceny oběda pro všechny cizí
strávníky ve výši 56,-Kč od 1.9.2015 ve školní jídelně ZŠ

(kalkulaci zpracovala pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
účetní firma Novák, která vede škole účetnictví).

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
NOVINKY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY
Během školních prázdnin proběhla částečná modernizace kuchyně. Byla zakoupena tři nová zařízení - pánev,
kotel a unipar a všechna tato zařízení byla napojena na
nové rozvody vody, plynu a elektřiny. Zároveň došlo k
rozšíření výdejního okénka. Všechny úpravy byly schváleny OHS v Trutnově a financovány Městem Svoboda
nad Úpou.Tyto úpravy jsme udělaly s předstihem proto,
že od 1.10.2015 bude naše školní kuchyně vařit i pro
DPS ve Svobodě nad Úpou, kam se bude uvařené jídlo
dovážet k výdeji. Účetní firma nám zpracovala novou
kalkulaci ceny oběda pro „ cizí strávníky“ na částku
56.-Kč - tato cena se týká všech, kteří odebírají obědy a
nejsou žáky a zaměstnanci naší školy. Tuto cenu schválila Rada města Svoboda nad Úpou dne 21.8.2015 a
bude platit od 1.9.2015. Skladba jídelního lístku bude
stejná jako pro žáky školy a bude nadále výběr ze dvou
druhů jídel - výjimku tvoří školní prázdniny. I jídelní lístky
podléhají kontrole hygieny.

NOVINKY ZE ŠKOLY
1. Evropské peníze - Výzva 57

29.července 2015 podala naše škola žádost o „ čtvrté“
evropské peníze v projektu Výzva 57. Co to znamená
pro naši školu ?
V rámci projektu jsme vybrali dvě šablony : celkem se
jedná o přibližně 220 000.-Kč
1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém
stupni základní školy.
- cílem této aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření
žákovských výrobků.
- zároveň bude vybavena i školní dílna
2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.
- cílem této aktivity je rozvoj dovedností a zkušeností učitelů ZŠ pro zlepšování technických dovedností žáků základní školy. Podstatou je vzdělávání učitelů v práci s technickými materiály
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2. Organizace školního roku 2015/2016
Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016
začne ve všech základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích v
úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016. Podzimní prázdniny připadnou
na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015. Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince
2015 a skončí v neděli 3. ledna 2016. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016. Jednodenní pololetní
prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016. Jarní
prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy
stanoveny takto:
okres Trutnov 22.2.- 28.2.2016
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.Hlavní prázdniny budou
trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna
2016.
3. Stavba venkovní učebny
Realizováno za
finanční podpory
Královehradeckého
kraje
Na stavbu „Zelené učebny“ a na úpravy školní zahrady
dostala škola investiční dotaci od Královéhradeckého
kraje ve výši 100 000.-Kč. Za tyto peníze dojde k úpravám školní zahrady a přebudování této zahrady dle
projektu, který jsme přiložili k žádosti.
Mgr. Jan Hainiš - ředitel školy

9Bohemia
JESKYNĚ BOHEMIA NA NOVÉM ZÉLANDU
Radko Tásler
Včera jsme ztratili den. Prý se nedalo kvůli špatnému
počasí letět. Ale teď se mi zdá, že je ještě hůř. Ale ono
mohlo být na druhé straně hor v Nelsonu na Jižním ostrově Nového Zélandu, kde je vrtulníková základna, počasí
mnohem horší.
Přes kapky deště na předním skle není pořádně vidět. Syd
Draker, pilot našeho malého vrtulníku, má proto na své
straně vysazené dveře, aby mohl kontrolovat divoký horský terén. Letíme zhruba v ose údolí potoka Bulmer Creek
a teprve v závěru při stoupání nalétáváme do blízkosti
skalních stěn. Jinak se orientovat nelze. Jsem zvědav, jak
budeme přistávat. Syd se musí trefit na palouk na břehu
jezera velký tak 15 x 10 m. Ze dvou stran je obklopený
lesem, ze třetí strany ohraničený skálou a z té čtvrté od
vodní hladiny budeme přistávat. Před přistáním následuje již nám známý manévr z minulých výprav. Oblétnout
jezero podél skalních stěn. Jedině tak se dá zjistit, jaké
panují ve skalnatém kotli jezera Bulmer Lake povětrnostní
podmínky.
Přistání se povedlo a nás čeká nezáživná, ale nesmírně
důležitá část celé výpravy. Vybudovat tábor. Musí být

především prakticky zařízen, protože sem se budeme
vracet utahaní z jeskyně Bohemia.
Jeskyni jsme objevili před 25-ti lety. A to byl i důvod, proč
jsme se rozhodli uspořádat již osmou výpravu na Nový
Zéland právě letos, k výročí objevu. Při první výpravě jsme
v neprobádané oblasti v pohoří Mt.Owen objevili řadu
jeskyní. Bezkonkurenčně největší byla právě Bohemia. Její
chodby jsme tenkrát zdokumentovali v celkové délce 3,5
km a hlavně v útrobách horského masivu objevili gigantickou prostoru dlouhou 810 m a širokou až 110 m. Objev
se rázem dostal na přední stránky speleologické literatury
a gigantický dóm, který jsme nazvali Sen albeřických jeskyňářů, zaujal páté místo ve statistice největších podzemních prostor světa. Postupně během dalších výprav jsme v
jeskyni objevovali další a další chodby. Délka Bohemie tak
vzrostla téměř na 12 km a hloubka dosáhla 713 m.
Letos jsme neměli ambice na velké objevy. Ono se do
toho kopce totiž mnoho nových prostor již nevejde. Chtěli jsme zmapovat některé chodby, vyhodnotit geologické
profily a hlavně se zabývat otázkou, jak vlastně mohla
tak velká prostora vzniknou.
Vchod do jeskyně Bohemia není velký a nebýt silného
průvanu, člověk prodírající se lesem okolo by si ho možná ani nevšiml. Hned za vchodem je větší dóm a po chvilce klopýtání po kamenech je první nástraha. Úzká přes
10 m dlouhá klesající plazivka s velmi nerovným a ostrým
skalním dnem, kde se musí hlavou napřed, vyžaduje lehčí
snídani. Jinak to prý „hází zpátky do karburátoru“, jak se
kdysi vyjádřil jeden z členů výpravy. Sjezd po laně 7 m
hlubokou propástkou je jen malým zdržením na cestě do
nádherné chodby s krápníky, kde začíná speleologická
procházka. Jen občas se zde člověk musí ohnout, klesnout na čtyři nebo se protahovat. Přes hodinu trvá tenhle
jeskyňářský zážitek, aby byl umocněn zážitkem ještě větším – průchodem do gigantických dómů.
Nechme hovořit úryvek z expedičního deníku, jak to bylo
při objevu v roce 1990.
„Stěny se rozestupují, svah běží někam dolů a strop také
mizí v nekonečnu. Bezděčně zakláním hlavu. Ne, nevidím hvězdy a na povrchu je vlastně den. Nejsme venku
a ani to není sen. Jsme na okraji gigantického dómu. Se
směsicí blíže neurčitého strachu a zvědavosti klopýtáme
sutí někam dopředu a nevíme, kam jdeme. Jenom chápeme, že narušujeme tisíciletý klid jeskyně, ve které dosud
nestála lidská noha.“
O Bohemii byla publikována již řada článku a odborných prací a máme i krátký film. Toto je jen úryvek, jak
to tenkrát i letos bylo, a zároveň pozvánka na podzimní
promítání fotografií

Střípky z dějin: Zmizelá zákoutí I.
Střípky z dějin – Zmizelá zákoutí I.
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Antonín Tichý

Ačkoliv se na první pohled zdá, že se ve Svobodě nad
Úpou drahně let nic nemění, je město jako každý jiný
živý organismus dějištěm neustálých proměn. Staré židovské přísloví sice praví, že každá změna je k horšímu,
ale není tomu tak vždycky. Na co vzpomínají pamětníci,
jako na idylická místa dětských her, to na zažloutlých
fotografiích má mnohokrát docela prozaický vzhled
temných koutů s opadanou omítkou, prašnými cestami
a neupraveným okolím. Vzpomínky stejně tak zkrášlují
tváře našich blízkých. Příslušníci dnešních mladých generací zas budou nepochybně rádi vzpomínat na pulzující ruch a bohatou nabídku obchodů na současné
svobodské hlavní třídě, kterou my vnímáme pesimistickým pohledem stáří jako liduprázdnou a pustou komunikaci. Protože, jó, za našich mladých let… Fotografie ale
nelžou. Třeba opěvovaná nejznámější skupina posledních dřevěných domků na náměstí jasně dokumentuje
provinční ráz městečka s udusanou hlínou na veřejných
prostranstvích a polozemědělským charakterem. Statný
vůl Bubi nebo jeho dvojníci provází žánrové obrázky z
meziválečného období nápadně často, i když ne vždycky měl jeho majitel čas a náladu na taškařice jako na
známém a mnohokrát publikovaném obrázku s vyšňořeným kočárem.

architektury, původně venkovský učitel Bohumil Vavroušek, zachytil čp. 47 a 48 v roce 1933. Zadní trakt chaloupek už tak fotogenický nebyl a málo komu stál za
zvěčnění, přesto daleko výmluvněji vypovídá o podmínkách života v historických kulisách neuváženě zbourané
památky. Po citlivé rekonstrukci ale mohly být domky
dodnes autentickou chloubou a zhmotnělou vzpomínkou na původní vzhled tradiční zástavby hornického
městečka Svobody nad Úpou.

Mistr Vavroušek pořídil ve stejné době i dokumentaci
další části náměstí s původním číslem 99 a prolukou po
shodně vyhlížejícím zbořeném čísle 100. Na jejich místě

Významný pražský amatérský fotograf československé
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je dnes dům čp. 499 zachycený zčásti na dalším snímku. Zmizela i pekárna č. 101 uprostřed obou záběrů.
Současné informační centrum je prakticky novostavba s
odjinud přeneseným číslem 527.

Na vybledlé kabinetce z atelieru F. Pietschmanna z Kamenné Hory z devadesátých let 19. století, je tenkrát
vyhlášený hotel Sněžka v tehdejší nádražní ulici. Dům,
kde je v současnosti prodejna drogerie dosud stojí, stejně jako oblíbená Peterova cukrárna, nákladně přestavěná na pustý Hotel Ski. Jen dům starobylé kovárny s
dřevěným štítem s původním číslem 22 vlevo, kde se v
době pořízení snímku nacházela podle vývěsní desky
výrobna a prodej pálenky Johanna Stefanna, následkem čehož brzy nato vyhořel, byl znovu vystavěn pekařem Kaiserem. I na místě tohoto téměř shodného domu,
zobrazeného na vedlejší černobílé pohlednici z konce
II. světové války, je již přes půl století nevábná proluka.

I v minulosti docela nedávné působil nejeden dům v
centru města, svítící dnes novou fasádou, jako oprýskaná haluzna, jako třeba čp. 464 na rohu Horské ulice a
Staré aleje, což ještě umocňuje ponurá zimní nálada.
Přestože se na něj fotograf Václav Kopecký st. jistě díval
laskavýma očima nového majitele. Ani vjezd z náměs

tí do Lipové aleje mezi zcela obnoveným Měšťanským
domem a nově vystavěným Bowlingem se moc nelišil
od tajemných Stínadel z Rychlých šípů. Nebýt na fotografii Bohdana Holomíčka z přelomu padesátých a
šedesátých let minulého století známí nájezdníci z Mladých Buků, které lákaly svobodské krasavice, klidně si
lze na bicyklech představit Mirka Dušína, Jarku Metelku
a Rychlonožku.

S výstavbou maršovského sídliště a rychlostní silnice z
Trutnova do Pece pod Sněžkou, i přičiněním častých požárů v minulosti, zanikla spousta dalších míst, ale o tom
zase někdy příště. Za zapůjčení zajímavých a podnětných fotografií děkuji.

Rudolfovy slavnosti
ve Svobodě nad Úpou 19. září 2015

Program – hlavní pódium

XII. ročník

10:00 hod. Grál – středověká hudba
10:30 hod. Fireshow JBC – žongléři
11:00 hod. SHŠ Streitax – šermíři
11:30 hod. Kejklíř Lukáš
12:00 hod. Vystoupení ZŠ Svoboda nad Úpou
13:00 hod. Příjezd Rudolfa II. (historický průvod)
14:00 hod. Zpěvačka Helena Hamplová
14:55 hod. Ochočení medvědi Hugo a Bára
15:45 hod. Soutěž v přetáhování lanem Maršov I + II versus Svoboda
16:15 hod. Skupina Michala Šindeláře s hity Katapultu
17:10 hod. Pomáda, Jarek Šimek a Petra Pudová
18:30 hod. Zpěvačka Lenny
20:00 hod. Kapela Koneckonců
22:00 hod. Ohnivá show – Kejklíř Lukáš
Žongléři Fireshow JBC – 1. místo z Mistrovství ČR ve fireshow
22:40 hod. Kapela Konec konců
0:30 hod. Ukončení programu

Program v centru města na náměstí

10:00 hod. po celý den – Dobová tržnice s řemesly, výstava motorek – veteránů
13:00 – 14:00 hod. Fireshow JBC – žongléři
14:00 – 15:00 hod. Kejklíř Lukáš
16:00 – 17:00 hod. Fireshow JBC – žongléři

Program ve středověkém ležení pod parkovištěm

10:00 hod. po celý den – střelba z kuší, vrhací zbraně, jízda na koních
– všem zdarma

Program na parkovišti

14:00 hod. Agentura Mág – Pirátský příběh
Od rána v průběhu dne balónková show, tetování pro děti i dospělé,
lesklé a svítící (dočasné)
14:45 hod. Fireshow JBC – žongléři
15:15 hod. Grál – středověká hudba
15:45 hod. Kejklíř Lukáš
16:15 hod. TEIR, o. s. – sokolnická společnost, letové
ukázky dravců, sov a sokolnictví
16:50 hod. Grál – středověká hudba
17:20 hod. SHŠ Streitax – šermíři
17:50 hod. Kejklíř Lukáš
18:20 hod. Agentura Mág – Z pohádky do pohádky

