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Vážení spoluobčané,
v říjnovém úvodníku se mimo jiného budu věnovat
obecně závazné vyhlášce č.2/2015 „O zabezpečení
veřejného pořádku omezením hluku“, kterou schválilo zastupitelstvo města na svém veřejném zasedání dne 16.
září 2015.
K řešení této tématiky zastupitelstvo přistoupilo na základě petice doručené Radě města, kterou podepsalo
několik set občanů Svobody nad Úpou. Na základě této
petice vypracovala Rada města návrh obecně závazné
vyhlášky, kterou předložila zastupitelům k projednání na
červnovém jednání Zastupitelstva. Na tomto jednání byly
jednotlivými zastupiteli podávány různé pozměňovací
návrhy znění vyhlášky a celá věc dopadla neslavně –
ani jeden z návrhů nebyl přijat, tím pádem ani vyhláška
nebyla přijata. K projednávání této tématiky se ale zastupitelstvo vrátilo na svém zářijovém zasedání a zde byla
vyhláška s jistými úpravami schválena. Její plné znění si
čtenář může prostudovat dále v novinách, já si zde ale
přesto neodpustím malé shrnutí.
Obecně závazná vyhláška „O zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku“ se týká dvou oblastí:
1) Vymezení nočního klidu - Čl. 2
zde je určena doba nočního klidu, a to od 22 hod.
do 6 hod. následujícího dne a stanoveny podmínky jeho
dodržování, dále jsou zde stanoveny výjimky z tohoto
ustanovení
2) Omezení hlučných činností – Čl. 3
zde jsou specifikovány hlučné činnosti (slůvko „zejména“ v textu znamená, že nejsou popsány všechny), dále
pak doba, po kterou jsou hlučné činnosti zakázány, a to:
o nedělích, státních svátcích, státem uznaných dnech
pracovního klidu
o sobotách v době od 6-ti do 8-mi a od 20-ti do 22-ti
hod
v době nočního klidu
dále jsou zde popsány činnosti, na které se tato povinnost nevztahuje:
údržba komunikací a veřejného prostranství

údržba veřejně prospěšných zařízení
činnosti spojené s odklízením sněhu
V článku 4 Vyhlášky jsou definovány sankce za její případné porušování a v článku 5 je definována účinnost
Vyhlášky, a to od 1. října 2015.
Považoval jsem za dobrý nápad znění vyhlášky ve
zkratce vysvětlit s tím, že každý si ji pečlivě prostuduje
v plném znění dále v novinách. Žádná vyhláška na světě ale nenahradí obyčejnou ohleduplnost a vstřícnost k
lidem v našem okolí. Osobně bych přivítal, kdybychom
ji nemuseli nikdy využít a vše zůstalo v rovině dohody a
zdravého rozumu.
Když už je řeč o nedávném zasedání zastupitelstva
města, podařilo se nám na něm konečně schválit smlouvy
a financování týkající se plánované a tolik diskutované
publikace o Svobodě nad Úpou. Po vyjasnění všech připomínek byl tento bod drtivou většinou zastupitelů schválen, vyjma dvou, a to pana Hedvičáka a pana Hanuše,
kteří se veřejného hlasování zdrželi. Jistě pro toto konání
měli své důvody, od jsou také zastupiteli. Osobně si vážím každého, kdo má svůj pevný názor, stojí si za ním, a
dokáže ho také svému okolí srozumitelně vysvětlit.
Závěrem bych vás všechny rád pozval na akce, které
pro vás město připravilo v měsíci říjnu.
V sobotu 3. října ve 14 hodin pořádá město již třetí ročník Drakiády, opět v areálu Krakonošovy Muchomůrky.
Pevně doufám, že tentokrát nás vítr nezklame a nebudeme muset s draky za zády běhat tak, jako loni.
K 1. výročí otevření nové sportovní haly se bude v sobotu 10. října konat den otevřených dveří, který mohou
využít ti z vás, kteří si halu loni nestihli prohlédnout. Opět
zde bude probíhat sportovní činnost a nábor nových členů ze strany místních sportovních oddílů.
Poslední říjnovou akcí bude 27.10. Vyřezávání dýní na
hřišti u základní školy.
Podrobnost o všech třech akcích viz plakáty dále v novinách.
Ing. Jiří Špetla
starosta města

obecně závazná vyhláška
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea dámy Květoslava
Nováková, Věra Ježková, Hana Jurčová, Růžena Šteruská, Jiřina Herzogová a pánové Miloš Ondrák, Günter
Patzelt a Ladislav Venzara. Přejeme jim všem do dalších
let především hodně zdraví.

dů celé sezóny a odnesly si cenné zkušenosti. Tím ale náš
úspěšný den neskončil, ve štafetě dvojic sice startovalo
pouze družstvo starších doplněné mladšími dětmi. V silné konkurenci starších naše družstvo uspělo a obsadilo
krásné 3. místo.
O skvělou reprezentaci se postarali: Petra Horváthová,
Alla Kalyn, Martin Höhne, Milda Bernhard, Janička Reháková, David Kalyn, Marek Bělík a Matyáš Kornfeld.
Děkujeme a těšíme se na další závody.
Zároveň žádáme majitele psů, kteří venčí své mazlíčky na
hřišti za sokolovnou, aby nevodili své psi přes překážky.
Ty jsou určeny pro tréninky mladých hasičů ne pro výcvik
psů.

Rozpis zápasů SK MFC Svoboda
podzim 2015
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

Úspěchy mladých hasičů
Začátek školního roku byl pro mladé hasiče velmi náročný, čekaly nás závody požární všestrannosti. Které se dají
přirovnat třeba k orientačnímu běhu, ale na rozdíl od něj
děti čekají na trati stanoviště, kde plní úkoly (střelba, uzle,
zdravověda,…). Proto naše příprava ani v létě zcela nezahálela a se staršími jsme se připravovali i přes prázdniny. A jak se na závodech v Libňatově ukázalo, tak naše
příprava nebyla marná. Družstvo starších ve zmenšeném
počtu obsadilo nejvyšší stupeň a domů přivezlo zlaté medaile. Družstvo mladších bohužel takové štěstí nemělo,
děti si alespoň vyzkoušely jeden z nejnáročnějších závo-

,,KULTURNÍ TÝM‘‘
SVOBODSKÁ BURZA A BLEŠÍ TRH
12. 9. 2015 se uskutečnila již 2. svobodská burza. Prodávajících se tentokrát sešlo více. Jako zápisné na burzu
byl ,,štrúdl“, sladký či slaný, ale prodávající donesli i jiné
dobroty. S kafíčkem či čajem, nám všem moc chutnalo.
Byly to příjemně strávené dva dny v krásné přátelské atmosféře. Ti, co se stále ostýchají přijít prodávat, či nakupovat, připravujeme další jarní burzu a bleší trh. Tak
se těšte a nezapomeňte se na jaře přihlásit a nasát tu
příjemnou atmosféru.
DALŠÍ PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA ŘÍJEN:
3. 10. 2015 DRAKIÁDA
10. 10. 2015 SPORTOVNÍ DEN A DEN OTEVŘNÝCH
DVEŘÍ VE SPORTOVNÍ HALE
27. 10. 2015 VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ
Za kulturní tým přeje krásný podzim a dobrou náladu
Michaela Špetlová
Za fotografie děkujeme p. Ondráčkovi

5

zprávy z města a z radnice

Matriční události a další zajímavé evidenční údaje
Paní matrikářka Jana Hryzlíková pro čtenáře našich novin připravila statistiku matričních událostí za minulý rok a průběžně za tento rok.
V roce 2014 se přistěhovalo do naší obce 59 občanů, narodilo se 13 dětí, odstěhovalo se 75 občanů a 23 spoluobčanů zemřelo. V roce 2015 podle stavu k 15.9.2015 se přistěhovalo 58 občanů a narodilo se 14 dětí, 42 občanů se
odstěhovalo a 12 jich bohužel zemřelo.
Celkový počet obyvatel Svobody nad Úpou k 15.9.2015 činí 1.954 obyvatel.
Srovnání počtu přistěhování a odstěhování v letech 2010 – 2014:

Tabulka Věková struktura uvádí průměrný věk mužů a žen v kategoriích 1 a 2, tj. dospělých a dětí, a dále celkový
průměrný věk obyvatel celé Svobody – necelých 45,5 roku. Tabulku můžete porovnat s níže uvedenou tabulkou s
daty z 31.3.2010. Věkový průměr se za posledních 5 let zvýšil o cca 3 roky.

zprávy z města a z radnice
„NEDÁME SE“
Členové svobodského Klubu seniorů se dne 8. září 2015
zúčastnili speciálního vzdělávacího programu pro seniory „Nedáme se“, který se konal v Hotelu Prom ve Svobodě nad Úpou.
Vzdělávací program přiblížil seniorům rizika prodejních
akcí, podomního a pouličního prodeje a dalších podvodných manipulativních metod, které se v dnešní době často
zaměřují právě na starší lidi.
Cílem projektu bylo naučit seniory, jak v dané situaci adekvátně reagovat, aby nečinili unáhlená rozhodnutí, nenakupovali nepotřebné zboží a nepodepisovali nevýhodné
smlouvy.
Program byl realizovaný metodou divadla fórum, přičemž
členové svobodského Klubu seniorů se stali součástí hrané scény ztvárněné na základě skutečných situací. Herci
z Divadla Jesličky, policista Jan Čížkovský a psycholožka Romana Mazalová (spoluautorka dokumentu Šmejdi)
ukázali seniorům, jak se mají chovat, jak asertivně reagovat na nátlak, který je na ně v reálné situaci kladen. Také
byli upozorněni na záminky, které podvodníci používají.
Program byl podpořený Ministerstvem vnitra ČR z Programu prevence kriminality a Královéhradeckým krajem.
Po skončení programu jsem na tvářích našich seniorů viděla, že si vzdělávací dopoledne užili, což je zřejmé z přiložené fotografie. Rovněž bych chtěla poděkovat hostiteli,
panu Procházkovi z hotelu Prom za příjemné prostředí
a vstřícnost k uspořádání akce a poskytnuté občerstvení.
Mgr. Kateřina Hynková, sociální pracovnice MěÚ
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rozrostl o nové tváře a výkony aktéru nabyly na profesionalitě. Že po takovém počinu po dlouhých desetiletích je
ve Svobodě doslova hlad, nás všechny znovu přesvědčil
obrovský zájem diváků, kteří naplnili hlediště tělocvičny.
Sokolovna opět o sedmé hodině večerní praskala ve
švech! Divadelníci připravili asi 300 míst k sezení, ale ta
nestačila a spousta diváků musela postát. Přesto všichni
zůstali a vydrželi až do závěrečného potlesku a jásotu,
který nebral konce.
Sokolovna byla vyzdobena historickými fotografiemi
Svobody nad Úpou, které i s doprovodným textem poskytl pan Antonín Tichý. Po premiéře diváci společně s
ochotníky živě diskutovali nad výstavou fotografií a s nostalgií vzpomínali na časy dávno minulé.
Přejeme Divadlu S.N.Ú. pod vedením paní knihovnice
Pavly Tůmové mnoho dalších takových úspěšných premiér. A tak se těšíme brzy na další vystoupení našich ochotníků a věříme, že jste si premiéru nové hry užili a na chvíli
zapomněli na starosti všedních dnů.
Ing. Jiří Špetla
starosta města

Poděkování divadelníků
Všichni ochotníci z Divadla S. N. Ú. velmi děkují divákům
za skvělou atmosféru na premiéře naší třetí hry. Všechny
také potěšily květiny, které nám předala paní tajemnice
Ing. Ivana Balcarová a pan starosta Ing. Jiří Špetla. Také
děkujeme panu Antonínu Tichému za zapůjčení historických pohlednic, které diváci mohli shlédnout během
přestávek. Velmi nám také pomohla majitelka kadeřnictví
paní Lucie Horáčková, manželé Svobodovi (majitelé sokolovny), technická četa města pod vedením pana Viléma Kaňky, rodina Dvořákových a řada dalších.

Městská knihovna Svoboda nad Úpou

Nová hra Divadla S.N.Ú.

5. – 9. 10. 2015

Již se stalo tradicí, že v předvečer Rudolfových slavností
se v prostorách nově otevřené sokolovny sejde polovina
obyvatel našeho města, aby mohla na vlastní oči sledovat nový počin svobodského divadelního souboru s příznačným názvem Divadlo S.N.Ú. V podání skvělých a
především odvážných divadelních ochotníků ze Svobody
a nejbližšího okolí jsme letos již potřetí přihlíželi brilantnímu předvedení tentokráte vpravdě detektivního dramatu
s názvem HOTEL KOTEL, v jehož průběhu nikdo z diváků ani nedutal a do poslední chvíle si nebyl jist, jakého
rozuzlení se mu na samém konci dostane. Pozorný divák
jistě také ocenil nejen jazykovou, ale i taneční výbavu
všech účinkujících. Za tři roky svého působení se soubor

V tomto týdnu budou mít všichni noví čtenáři registraci
na 1 rok zdarma.
Proběhne amnestie dlužníků.
Čtenáři si mohou za symbolické ceny koupit vyřazené
knihy.
Bude probíhat již tradiční soutěž o poukázky na nákup
knih. Tentokrát se vědomostní kvízy budou týkat zfilmovaných literárních děl.
Čtvrtek 8. 10. - 16.00
přednáška Sestavte si rodokmen (úvod)
(prosím zájemce, aby se přihlásili předem)
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zápis zasedání rm

Výpis usnesení z 25. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 02.09.2015
USNESENÍ č. RM/255/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby informovali přítomné o stavu
nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
USNESENÍ č. RM/256/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh servisní smlouvy se společností KLAHOS spol. s r.o.,
IČ 45537429 na zajištění pravidelných kontrol provozuschopnosti a údržby samočinného odvětracího zařízení na
objektu sportovní haly (viz příloha zápisu).
USNESENÍ č. RM/257/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
se změnou licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové
osobní dopravy pro dopravce ČSAD Střední Čechy, a.s. na
linku 169 222 Praha - Jičín - Trutnov - Janské Lázně - Pec pod
Sněžkou na základě žádosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o vyjádření.
USNESENÍ č. RM/258/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh programu 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 16.9.2015 s doplněním o body
Návrh protihlukové vyhlášky a Majetkoprávní vypořádání
kolem mostu u hotelu PROM.
USNESENÍ č. RM/259/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) Směrnici o inventarizaci (viz příloha originálu zápisu)
b) Směrnici o reálné hodnotě majetku určeného k prodeji
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/260/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) otevřený dopis pana Jana Hofmana ohledně periodických mostních prohlídek s tím, že provedla výběr mostních
objektů (viz zápis + příloha originálu zápisu), u kterých
bude poptána další cenová nabídka v souladu s následujícím usnesením.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) pana Rajsnera, aby zajistil další cenovou nabídku na vybrané mostní objekty, a to od společnosti Pontex, spol. s r.o.,
IČ 407 63 439.
USNESENÍ č. RM/261/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
žádost paní Lucie Berchové o řešení situace s venčením psů
v prostoru za sokolovnou, kde jsou umístěny překážky pro
tréninky mladých hasičů. Paní Berchová žádá v této lokalitě o zákaz venčení psů, protože překážky jsou od psů poničené, prostor je znečištěn psími výkaly a majitelé psů na
upozornění prý vůbec nereagují. Rada města si vyžádala
stávající vyhlášku o pravidlech pro pohyb psů na veřejném
prostranství z roku 2006. Bylo zjištěno, že vyhláška postrádá přílohy, tj. mapové podklady a je třeba se zabývat novým zněním vyhlášky s vazbou na vymezení pojmu veřejné
prostranství a přesně jej definovat tak, aby vyhláška splňovala legislativní požadavky a povinnosti z ní vyplývající
byly vymahatelné. Rada se bude zabývat přípravou nové
vyhlášky během podzimu tak, aby do prosincového jednání
zastupitelstva byl připraven návrh nového znění.

USNESENÍ č. RM/262/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
stav plnění stávajících staveb a projekční činnosti, které jsou
naplánovány na rok 2015 a diskutovala o přípravě plánu
akcí na rok 2016 s tím, že k 15.10. bude provedena další
kontrola s vazbou na přípravu rozpočtu na rok 2016.
USNESENÍ č. RM/263/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 808/16 v k.ú. Svoboda
nad Úpou Státním léčebným lázním Janské Lázně, s.p. za
účelem umístění reklamního billboardu o rozměrech 2000 x
1500 cm v souladu se Záměrem města č. 16/2015 na dobu
neurčitou za nájemné ve výši 3.000,-Kč bez DPH ročně s
3M výpovědní lhůtou s tím, že žadatel zodpovídá za to, že
instalace reklamního zařízení bude provedena v souladu s
platnou legislativou, kterou vyžaduje stavební zákon a jeho
prováděcí předpisy.
USNESENÍ č. RM/264/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Mgr. Týfu, aby připravil ve lhůtě dle Jednacího řádu pro zastupitelstvo pro jednání zastupitelstva dne 16.9.2015 veškerý podkladový materiál týkající se bodu jednání „Publikace
o historii Svobody“ včetně návrhů odsouhlasených smluvních vztahů s jednotlivými členy pracovního týmu Mgr. Reila.
USNESENÍ č. RM/265/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zachování 1,0 pracovního úvazku sociální pracovnice v
Domě s pečovatelskou službou na základě doporučení KÚ
Královéhradeckého kraje (viz zápis) a pověřuje ředitelku
DPS, aby zajistila personální změny a změny pracovních
úvazků v příspěvkové organizaci od 1.1.2016 (rekapitulace
pracovních úvazků: 1,0 (sociální pracovnice), 4,0 (pracovníci přímé péče - pečovatelky), 1,0 (údržbář), 1,0 (ředitelka
DPS, která bude vykonávat z 0,5 ekonomické a účetní práce a z 0,5 jako vedoucí úseku pečovatelské služby), 0,2
(uklizečka na DPP).
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
b) s návrhem Smlouvy o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojené s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí
dotace s Městem Janské Lázně (viz příloha originálu zápisu)
s tím, že ve stejném znění budou vypracovány i pro obce
Mladé Buky a Horní Maršov a doporučuje Zastupitelstvu
města tyto smlouvy schválit.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) návrh Sazebníku úkonů pečovatelské služby od 1.10.2015
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/266/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
vyjádření projektanta (pan Trojan ze společnosti Broumovské stavební sdružení s.r.o.) k problému sněhových zachytávačů na sportovní hale (viz příloha originálu zápisu) a považuje je za naprosto neuspokojivé a požaduje jednoznačné
konkrétní doplnění stanoviska k danému problému.
USNESENÍ č. RM/267/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
ústní odstoupení pana Hassmanna o prodej pozemku p.p.č.
112 v k.ú. Maršov II s tím, že si jej ponechá pouze v pronájmu.
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USNESENÍ č. RM/268/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
Rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje ve věci odvolání
města proti rozhodnutí stavebního úřadu ve Svobodě nad
Úpou, kterým povolil změnu stavby „Přestavba kůlny u RD
čp.7, na pozemcích p.p.č. 113/1, 113/6 v k.ú. Maršov II
v tom smyslu, že dle odvolacího orgánu stavební úřad ve
Svobodě nad Úpou postupoval v rozporu se stavebním zákonem (podrobně viz zápis) a město tedy vyčká na nové
projednávání s tím, že stavební úřad bude muset stavební řízení o změně stavby před jejím dokončením zastavit a dále
postupovat ve smyslu odvolacího řízení (stavební řízení o
odstranění stavby), kdy město bude opět účastníkem řízení.
USNESENÍ č. RM/269/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-122003766/VB/01 Svoboda nad Úpou, DTS č. 664, U penzionu (viz příloha originálu zápisu) s ČEZ Distribuce, a.s.,
protože kontrolou smlouvy bylo zjištěno, že je v rozporu s
původní smlouvou o smlouvě budoucí, která byla uzavřena
na jiné pozemky a za jiné finanční vypořádání a pověřuje
Ing. Hůrku, aby do příští rady předložil kompletní podkladový materiál.
USNESENÍ č. RM/270/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
podání žádosti o dotaci z programu SFŽP Podpora sídelní
zeleně na projekt „Rekonstrukce parku před květinářstvím a
cukrárnou“ v navrhovaném rozsahu (viz příloha zápisu) prostřednictvím administrátora - společnosti DRAG Trutnov s.r.o.
USNESENÍ č. RM/271/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou nesouhlasí
s novým návrhem nájemní smlouvy č. 24078 od společnosti Vodafone Czech Republic a.s. na umístění zařízení na
střeše ZŠ (viz příloha originálu zápisu), s tím, že rada trvá
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na všech svých požadavcích tak, jak bylo projednáno na
minulém jednání rady, a to s ohledem na to, že se jedná o
objekt školy, který není možno vystavit některým rizikům, ze
smlouvy vyplývajícím.
USNESENÍ č. RM/272/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
jako zřizovatel u příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov následující změny:
1) u zařízení Školní jídelna (Id. 102906629) na adrese
Kostelní 169 zvýšení kapacity z 330 na 400
2) vznik nové součásti, resp. zařízení s názvem Školní jídelna – výdejna na adrese Kostelní 526 s kapacitou 120
a pověřuje starostu, aby požádal o zápis změn v rejstříku
škol a školských zařízení.
USNESENÍ č. RM/273/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu se zhotovitelem SHŠ Rigel (viz příloha originálu zápisu) na zajištění
programu v rámci letošních Rudolfových slavností.
USNESENÍ č. RM/274/25/2015
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
s navrhovaným řešením na rozšíření parkovací plochy podél
chodníku před Rýchorkou o cca 1 m na náklady vlastníků
objektů Rýchorka, ale požaduje, aby obruba chodníku včetně zpevněné plochy v podobě asfaltu či zámkové dlažby
byla dotažena až k nové obrubě rozšířené komunikace
(tzn., že zcela zanikne zbytečný zelený pruh trávníku mezi
chodníkem a komunikací, vše vyznačeno v příloze originálu
zápisu). Dále rada upozorňuje žadatele, že město do budoucna neuvažuje o povolení vyhrazeného parkování pro
potřeby podnikatelů v objektu Rýchorka, a i nadále se bude
jednat o veřejně přístupné místo bez omezení.

Výpis usnesení z 26. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konaného dne 15.09.2015
USNESENÍ č. RM/275/26/2015
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby požádal silniční správní úřad o prodloužení úplné uzavírky části Staré aleje v souvislosti se
zhoršujícím se havarijním stavem opěrné zdi pod domem
čp. 463, která je platná pouze do 31.12.2015, z důvodů
popsaných v zápise.
USNESENÍ č. RM/276/26/2015
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
s uložením datového kabelu na pozemku p.p.č. 500/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou s následným uzavřením smlouvy o
služebnosti inženýrské sítě dle žádosti Mgr. Hynka. Jedná
se o kabel, který bude následně připojen na veřejnou síť
O2. K uložení kabelu dojde v místě stávajícího „překopu“
komunikace do hloubky cca 70 cm, kabel bude uložen do
chráničky, zemina bude zhutněna a asfaltový povrch na
komunikaci bude obnoven. Řádné zhutnění zeminy v místě
překopu bude doloženo hutním atestem a ke kontrole místa
uložení kabelu a před položením asfaltového povrchu bude
pozván stavební technik města. Právní vztah k části pozemku p.p.č. 500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou bude řešen
formou Smlouvy o služebnosti inženýrské sítě (s úhradou za
zřízení práva služebnosti ve výši 50,-Kč bez DPH za 1 m2),
náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu (který
si zajistí sám žadatel) a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad do katastru nemovitostí půjdou k tíži žadatele.

USNESENÍ č. RM/277/26/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) informaci starosty o aktuálním stavu pracovní neschopnosti ředitelky příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou, Svoboda nad Úpou (dlouhodobá pracovní
neschopnost s ohledem na rizikové těhotenství) s tím, že je
nutno přijmout urychleně patřičná opatření s ohledem na
probíhající změny v Domě s pečovatelskou službou, protože
nepřítomnost ředitelky DPS bude s největší pravděpodobností dlouhodobá (kromě dlouhodobé pracovní neschopnosti bude následovat mateřská a rodičovská dovolená).
b) kopii písemného pověření ředitelky příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou, Svoboda nad Úpou z
1.10.2008 (viz příloha originálu zápisu), ze kterého vyplývá, že paní Feltová (účetní v DPS) je pověřena k zastupování
ředitelky DPS v rozsahu vypisování příkazů k jízdě, přebírání pošty, zapisování došlých faktur a ostatního dle dohody.
Vzhledem k tomu, že žádná další dohoda nebyla předložena a rozsah pověření je velmi omezený, rada konstatovala,
že takové pověření nesplňuje požadavek na plnohodnotné
zastupování ředitelky výše uvedené příspěvkové organizace v době její nepřítomnosti s tím, že paní Feltová zároveň
odmítla zastupovat ředitelku DPS v plném rozsahu.
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) Ing. Jaroslava Chmelaře do funkce ředitele příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou, Svoboda nad
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Úpou od 21.9.2015 na dobu určitou v době pracovní neschopnosti současné ředitelky DPS, a to nejpozději do doby
jmenování nového ředitele/-ky, který/-á vzejde z výběrového řízení na funkci ředitele/-ky příspěvkové organizace na
dobu určitou po dobu pracovní neschopnosti a následné
mateřské a rodičovské dovolené současné ředitelky.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
d) starostu města organizačním a kontrolním dohledem nad
fungováním příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou, Svoboda nad Úpou po dobu pracovní neschop-

nosti současné ředitelky DPS, než bude jmenován nový ředitel/-ka na základě výběrového řízení na obsazení funkce
ředitele/-ky příspěvkové organizace na dobu určitou po
dobu trvání pracovní neschopnosti a následné rodičovské a
mateřské dovolené stávající ředitelky.
e) starostu a tajemnici MěÚ, aby připravili návrh výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/-ky příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou, Svoboda nad Úpou
na dobu určitou po dobu trvání pracovní neschopnosti a následné mateřské a rodičovské dovolené současné ředitelky.

Výpis usnesení z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou konaného dne 16.09.2015
USNESENÍ č. ZM/65/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 16.9.2015 doplněný o bod 17 - Aktualizace „Povodňového plánu“ a návrh na pořízení „Generelu odvodnění“ s tím, že původní bod 17-Diskuse bude bodem 18.
USNESENÍ č. ZM/66/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 17.6.2015 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/67/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 17.6.2015 do
15.9.2015 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání
zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/68/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) smlouvy o dílo s jednotlivými spoluautory budoucí publikace o historii Svobody nad Úpou, a to s Mgr. Romanem
Reilem, panem Antonínem Tichým, RNDr. Radko Táslerem,
Mgr. Martinem Kubáskem a PhDr. Pavlem Zahradníkem
(nový člen týmu za Mgr. Václava Horáka).
b) financování vydání publikace o historii Svobody nad
Úpou v dalších letech 2017 a 2018, a to zapojením příslušných částek do rozpočtu města na roky 2017 a 2018 v
souladu se smluvními vztahy dle bodu a) tohoto usnesení.
c) financování v letech 2017 a 2018 zapojením předpokládané částky ve výši 290.000 Kč (náklady na fotografa,
kartografa, počítačového grafika, jazykového korektora,
odborného lektora, překladatele resumé do angličtiny,
němčiny a polštiny) a částky ve výši 250.000 Kč na samotný tisk publikace ve formátu A4, 312 stran a v nákladu
1500 ks s tím, že tyto práce budou předmětem jednotlivých poptávkových řízení.
USNESENÍ č. ZM/69/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Obecně závazné vyhlášky města Svobody nad
Úpou o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku
dle přílohy č. 1 v příloze originálu zápisu s následujícími
změnami:
• čl. 2 odst. 2) (V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba
nočního klidu stanovuje od 1.30 hod. do 6.00 hod.) změ-

nit na V noci z 31. prosince na 1. ledna se doba nočního
klidu nestanovuje.
•v čl. 3 odst. 1) písm. a) vypustit text: vyjma času od 15.00
hod. do 18.00 hod.
•v čl. 3 odst. 1) vypustit celé písm. b)
•v čl. 3 odst. 1) písm. c) doplnit text na konec: a od 20.00
hod. do 22.00 hod. s tím, že z písm. c) se stane písm. b)
•v čl. 3 odst. 1) písm. d): z písm. d) se stane písm. c)
•do čl. 3 doplnit nový odstavec 3) ve znění: Povinnost uvedená v odst. 1) se dále nevztahuje na činnosti spojené s
odklízením sněhu.
b) účinnost schválené Obecně závazné vyhlášky města
Svobody nad Úpou o zabezpečení veřejného pořádku
omezením hluku dle bodu a) tohoto usnesení od 1.10.2015.
USNESENÍ č. ZM/70/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že z návrhu vyhlášky bude vyjmuto na straně 3 v čl. 6,
v druhé tabulce řádek obsahující vyhrazení trvalého parkovacího místa, dále na straně v čl. 2 odrážka s textem
„vyhrazení parkovacího místa“ a dále v čl. 8 odst. 1) celé
písmeno b) a písmena c) až f) budou přejmenována.
USNESENÍ č. ZM/71/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu části přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků podle ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve zněních
pozdějších předpisů s Městem Trutnov, IČ 00278360 (viz
příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy včetně návrhu na udělení souhlasu k veřejnoprávní smlouvě.
USNESENÍ č. ZM/72/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) Smlouvu o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojenou s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace
s Městem Janské Lázně, IČ 00277967 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že poslední věta v čl. V odst. 2 se mění
takto: „O změnách rozsahu poskytovaných sociálních služeb je poskytovatel povinen informovat objednatele, pokud o to objednatel požádá“ a pověřuje starostu města
a ředitelku příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
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službou Svoboda nad Úpou podpisem této smlouvy, pokud smlouvu odsouhlasí všechny zúčastněné obce.
b) Smlouvu o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojenou s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace
s Městysem Mladé Buky, IČ 00278149 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že poslední věta v čl. V odst. 2 se mění
takto: „O změnách rozsahu poskytovaných sociálních služeb je poskytovatel povinen informovat objednatele, pokud o to objednatel požádá“ a pověřuje starostu města
a ředitelku příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou podpisem této smlouvy, pokud smlouvu odsouhlasí všechny zúčastněné obce.
c) Smlouvu o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojenou s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace
s Obcí Horní Maršov, IČ 00277878 (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že poslední věta v čl. V odst. 2 se mění takto:
„O změnách rozsahu poskytovaných sociálních služeb je
poskytovatel povinen informovat objednatele, pokud o to
objednatel požádá“ a pověřuje starostu města a ředitelku příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou podpisem této smlouvy, pokud smlouvu odsouhlasí všechny zúčastněné obce.
USNESENÍ č. ZM/73/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou č.j.
SVO/2154/2009 ze dne 27.10.2009 (viz příloha originálu zápisu) s účinností od 1. října 2015 a pověřuje ředitelku DPS zajištěním změn v Živnostenském rejstříku a
Obchodním rejstříku.
USNESENÍ č. ZM/74/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu rady o stavu opěrných zdí na katastru obce (ve
Staré aleji a Luční ulici), kdy se zastupitelstvo šířeji zabývalo otázkou právní a faktickou u zdi ve Staré aleji (viz zápis)
a zároveň na základě návrhu Mgr. Ottové zastupitelstvo
schvaluje neprodyšné uzavření části komunikace ve Staré
aleji tak, aby rozhodnutí silničního správního úřadu o úplné uzavírce bylo naplněno doslova, tak aby město učinilo
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takové opatření, které by zabránilo průjezdu a průchodu
touto částí ulice, protože současné opatření je naprosto
nedostačující.
USNESENÍ č. ZM/75/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádostí z důvodů uvedených v zápise a pověřuje Radu města znovu připravit na další jednání zastupitelstva.
USNESENÍ č. ZM/76/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
prodej pozemku p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
protože tento pozemek město využívá jako deponii sypkých materiálů.
USNESENÍ č. ZM/77/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Kupní smlouvu spojenou se smlouvou o zřízení služebnosti
a s dohodou o změně prohlášení vlastníka (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/78/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) Zápis č. 1 z jednání finančního výboru ze dne 2.6.2015
(viz příloha originálu zápisu).
b) Zápis č. 2 z jednání finančního výboru ze dne 17.8.2015
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že kompletní výstup
finanční kontroly jednotlivých sportovních a kulturních organizací dotovaných městem bude realizován po dodání
požadovaných informací klubem softbalistů.
USNESENÍ č. ZM/79/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 3/2015 (viz příloha originálu zápisu). Objem celkových příjmů činí 4.968.400-Kč,
objem celkových výdajů činí 5.127.400,-Kč a financování
rozdílu činí 159.000,-Kč.
USNESENÍ č. ZM/80/6/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou pověřuje
Radu města obstaráním aktualizace „Povodňového plánu“
a prověřením smyslu pořízení „Generelu odvodnění“ obce.

Výpis usnesení ze 27. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 23.09.2015
USNESENÍ č. RM/278/27/2015
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
tajemnici MěÚ a starostu, aby vypsali poptávkové řízení,
které bude zveřejněno na profilu zadavatele, na zpracování vstupních mostních prohlídek vybraných 10 mostních objektů (dle přílohy) s tím, že součástí nabídky musí být také
návrh následných mostních prohlídek včetně návrhu jejich
periodicity a cen v horizontu 6 následujících let. Součástí
nabídky musí být také návrh smlouvy od uchazeče (s právem zadavatele návrh změnit či upravit). V poptávkové výzvě bude stanovena prohlídka místa plnění před podáním
nabídky, v rámci které si uchazeči mohou všechny mostní
objekty prohlédnout se stavebním technikem.

USNESENÍ č. RM/279/27/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-122003766/VB/01 Svoboda nad Úpou, DTS č. 664, U
penzionu (viz příloha originálu zápisu) s ČEZ Distribuce,
a.s. s tím, že věcné břemeno bude sjednáno za úhradu
ve výši 50,-Kč bez DPH/1 m2 a oprávněná strana musí
dodat přesnou výměru v rozsahu věcného břemene dle
geometrického plánu.
USNESENÍ č. RM/280/27/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
studii proveditelnosti připojení lokalit ke splaškové kanali-
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zaci (Technicko-ekonomická studie investičního záměru na
dostavbu kanalizace Svoboda nad Úpou a Horní Maršov,
datum 07/15, kterou zpracovala pro VAK Trutnov společnost MEDIUM PROJEKT v.o.s.) s tím, že město požádá Vodovody a kanalizace Trutnov a.s. o zpracování projektové
dokumentace na všechny lokality dle studie a o následné
vydání stavebního povolení, protože má být v příštích letech
USNESENÍ č. RM/281/27/2015
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
že je potřeba oslovit pana Hedvičáka s tím, že stavby u
domu čp. 497 (zděný plot kolem zahradní restaurace,
část zpevněné plochy a vstupní schodiště) se nacházejí
na obecním pozemku 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou a
město ho žádá o vysvětlení, na základě jakého povolení
tyto stavby postavil a na základě jakého právního titulu
užívá obecní pozemky s dotazem, proč nesplnil podmínky vyjádření závazného stanoviska referátu regionálního
rozvoje odboru kultury Okresního úřadu v Trutnově ze dne
13.8.1996 č.j. 318/96/RR - 4/Bt.
USNESENÍ č. RM/282/27/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
výsledek projednávání smluvních vztahů v oblasti poskytování sociální služby (pečovatelské služby) v okolních obcích Janské Lázně, Horní Maršov a Mladé Buky, kdy se do
projektu vzájemné nové spolupráce od 1.1.2016 zapojily
všechny zúčastněné obce.
USNESENÍ č. RM/283/27/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu starosty o místním šetření dne 16.9.2015 ve věci
reklamace kotvení hromosvodu na sportovní hale, kdy bylo
sjednáno, že zhotovitel (firma MATEX HK s.r.o.) reklamaci
uznává a provede nápravu ve smyslu nového dohodnutého řešení (viz zápis z místního šetření) s tím, že zhotovitel
musí ještě doložit novou revizi hromosvodů po provedení
prací a současně prohlásí, že se na instalaci tohoto zařízení vztahuje nová záruka.
USNESENÍ č. RM/284/27/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) žádost pana Josefa Šíra o koupi pozemků p.p.č. 145/6
a 145/10, oba v k.ú. Maršov I s tím, že požaduje, aby
žadatel zajistil na své náklady geodetické vytyčení hranic
u obou pozemků za účasti zástupce města.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města, aby zajistil rozbor vody ze studánky na
p.p.č. 145/10 v k.ú. Maršov I.
USNESENÍ č. RM/285/27/2015
Rada města Svobody nad Úpou vydává
souhlas se stavbou coby vlastník sousedního pozemku ve
věci stavby „Přístřešek s věží u rodinného domu čp. 522 ve
Staré aleji“ s podmínkou, že se stavebníkem bude nejprve smluvně sjednáno zřízení věcného břemene na rozsah
požárně nebezpečného prostoru (rozsah musí být vymezen geometrickým plánem), který zasahuje do pozemku
města, za úhradu dle znaleckého posudku + DPH s tím, že
veškeré náklady za znalecký posudek, geometrický plán a
poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí
žadatel.
USNESENÍ č. RM/286/27/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu vedenou mimo režim zákona o veřejných

zápis zasedání rm
zakázkách na stavební práce na akci „Sanace opěrné zdi
v Luční ulici ve Svobodě nad Úpou“, (dále jen „Výzva“)
včetně zadávací dokumentace (příloha č. 3 – Závazný
návrh Smlouvy o dílo), a to v souladu se Směrnicí pro zadávaní zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014 z
6.3.2014 (vše přílohou originálu zápisu).
b) výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- Tlachač s.r.o., se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda
nad Úpou, IČ 03505847,
- 3Kstavby s.r.o., se sídlem 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 03222683,
- J O M A TRUTNOV, spol. s r.o., se sídlem Kostelní 169,
542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 60933593,
- STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., se sídlem
Zahradní 75, 541 01 Trutnov, Dolní Staré Město, IČ
64255352,
- MATEX HK s.r.o., se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec
Králové 3.
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou mimo režim zákona o veřejných zakázkách na stavební práce na akci „Sanace opěrné zdi v
Luční ulici ve Svobodě nad Úpou“ členy hodnotící komise
(Ing. Jiránek, Ing. Špetla, Ing. Chmelař, Ing. Javůrková, p.
Rajsner)) a jejich náhradníky (p. Vlček, Ing. Hůrka).
USNESENÍ č. RM/287/27/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh platového výměru ředitele příspěvkové organizace
Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou Ing. Jaroslava Chmelaře od 21.9.2015 v souvislosti s jeho jmenováním do funkce dočasného ředitele na dobu určitou do
doby jmenování nového ředitele, rovněž na dobu určitou
po dobu nepřítomnosti současné ředitelky DPS z důvodu
dlouhodobé pracovní neschopnosti a následné mateřské a
rodičovské dovolené (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/288/27/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) Výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (viz
příloha originálu zápisu) bez připomínek.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) ředitele školy, aby se zabýval připomínkami k činnosti
školy v tom smyslu, že je třeba zlepšit péči o veřejnou zeleň
kolem školy zejména v době hlavních školních prázdnin,
a dále aby ředitel společně se starostou prověřili dotační
tituly na revitalizaci školní zahrady u mateřské školy po
dokončené rekonstrukci budovy v loňském roce.
USNESENÍ č. RM/289/27/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov použití rezervního fondu ve výši 38.720,-Kč za účelem financování nákupu dataprojektoru a projekční magnetické tabule z rezervního fondu příspěvkové organizace.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
ŠKOLNÍ NOVINY
Vítáme všechny v novém školním roce 2015/2016. Asi
dvě nejdůležitější akce v letošním roce jsou: dodělání
venkovní zahrady a učebny a 40 žáků z 2. stupně pojede na jazykové kurzy do Anglie a Německa.
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Německo
Děti pojedou 29. 11. do lázní Bad Kohlgrub do hotelu
Bavaria dream, kde budou ubytováni. Délka zájezdu je
5 dní a 4 noci. Děti se pojedou podívat do Salzburgu,
Innsbrucku a na další dvě exkurze nebo výlety podle
časových možností.

DOSTAVENÍ VENKOVNÍ UČEBNY
A STAVĚNÍ ZAHRADY

spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu
„Výzva č. 56“ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.1.07/1.1.00/56.1163

JAZYKOVÉ KURZY DO ZAHRANIČÍ
V rámci projektu Výzva 56 (Investice do rozvoje vzdělání) naše škola získala evropské peníze (celkem se jedná
asi o 220 000 Kč). Co to znamená pro naši školu? Díky
tomu se vybralo 40 nejvíce aktivních žáků z 2. stupně,
kteří pojedou buď do Anglie, nebo do Německa.

Anglie
Děti pojedou 15.10. do města Hastings, kde budou ubytováni v krásné viktoriánské budově z 19. století nazvané White Rock Mansion. Děti pojedou na 6 dní a 3
noci. Pojedou se podívat na křídové útesy Seven Sisters
a samozřejmě do Londýna.

Realizováno za finanční
podpory Královéhradeckého kraje

Minulý školní rok se
začala stavět venkovní učebna a zahrada.
Učebna je již dostavěná, dodělávají se
jen drobné úpravy
na zahradě. S úpravami pomáhali i žáci
9. třídy. V učebně se
již začalo učit. Učebna není určena jen
pro učení. Brzy tam
přibudou různá malá
zvířátka, pro která vyrobíme „domečky a
hotely“.
Zpracovaly: Petra Fickerová, Adéla
Špetlová a Stella Marie Králová

13Divadlo S.N.Ú.
Vážení příznivci svobodského divadelního spolku,
protože jsem také velkým fandou našich ochotnických dramatiků, požádal jsem paní knihovnici Pavlínku Tůmovou,
která je jedním z hybných motorů spolku, aby nám v krátkosti přiblížila historii vzniku souboru a nějaké ty drby ze
zákulisí – viz článek níže.
Ing. Jiří Špetla
starosta města

Divadlo S. N. Ú
Náš divadelní spolek se začal scházet pravidelně v červnu 2012. O nápadu založit ochotnické divadlo jsme po
několik let uvažovaly s Mgr. Zinou Rutarovou. Právě v roce
2012 nastala vhodná konstelace a my se pustily do práce.
Do třetice jsme ještě přibraly Bc. Janu Trejbalovou a celý, v
dnešní době trochu šílený plán, začaly realizovat.
Ze začátku nebylo vůbec lehké sehnat herce, kteří by se s
námi pustili do nastudování první hry. Vařili jsme doslova

z vody a začínali dokonce bez prostoru, ve kterém by se
dalo hrát. Zkoušelo se v knihovně, ale hlavně v základní
škole. Díky vstřícnosti manželů Svobodových dostal náš
spolek nakonec možnost zkoušet v jejich právě opravené
sokolovně.
Nebudu vypisovat kolik osobního času, financí a energie
nás stojí nastudování každého představení. Velkou pomocí
jsou v posledních dvou letech dotace od Města Svoboda
nad Úpou, ale i menší pomoci od celé řady svobodských
občanů.
Náš spolek zůstal, mimo pár změn, prakticky v původním
složení a i přes mnohdy nepříjemné životní kotrmelce a
pracovní vytížení se dál pravidelně scházíme a dokonce
jsme odehráli i několik představení v okolních obcích. Myslím, že mohu za všechny členy ochotnického spolku říci, že
nás divadlo nabíjí novou energií, kterou v dnešní uspěchané době všichni potřebujeme. Hnacím motorem je pro nás
samozřejmě každoroční plný sál sokolovny.
za svobodské ochotníky
Pavla Tůmová
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Začátek letošních Rudolfových slavností se nesl v tradičním duchu jako v letech minulých. Dle předpovědi
to vypadalo, že k nám počasí nebude úplně přívětivé,
nakonec ale ráno vykouklo sluníčko a až do podvečera nám přihřívalo slavnostní náladu. Asi i díky teplému
počasí vydržela až do jedné hodiny po půlnoci spousta
lidí a všichni hosté, kteří u nás vystupovali, byli nadšení publikem a skvělou atmosférou slavností ve Svobodě
nad Úpou.
Ale hezky od začátku! Rudolfovy slavnosti tradičně
začaly řemeslným trhem. Prodejních stánků s různým
občerstvením a ručními výrobky přijelo letos opravdu
hodně a určitě k tomu přispělo i to, že se nám podařilo
v rámci spolupráce mezi obcemi Východních Krkonoš
zajistit bezplatně zapůjčení 18-ti prodejních stánků od
Města Žacléř pro řemeslníky. Tímto tedy první poděkování patří Městu Žacléř.
Opět jsme vsadili na bohatý program po celý den, který začal už od 10 hodin dopoledne dobovou hudbou,
soubojem šermířů, ohnivým vystoupením a žongléry. Šikovný řezbář s motorovou pilou vytvořil pro radnici další kousek do sbírky pro výzdobu chodby radnice, a pokud Vás zajímá jakou, přijďte se podívat na radnici. Bez
tradičního vystoupení školy, které tentokrát oživili žáci z
polských Kowar, a příjezdu Rudolfa II. se svou družinou,
si nelze už naše Rudolfovy slavnosti ani představit. Odpolední program odstartovala zpěvačka Helena Hamplová, po jejím vystoupení prostor pod podiem navštívili
medvědí sourozenci Hugo a Bára se svým chovatelem,
dále ti odrostlejší z nás zavzpomínali na hity skupiny
Katapult v podání kapely Michala Šindeláře. Milovníkům muzikálu Pomáda přišlo jistě vhod vystoupení Jarka
Šimka s Petrou Pudovou. Hlavní hvězdou večera byla
tentokrát zpěvačka Lenny, jejíž nezaměnitelný hlas poutal naši pozornost po celou dobu vystoupení. Bude jistě
zajímavé dráhu této mladé zpěvačky sledovat i nadále.
Jisté je jedno: její fanoušky jsme zcela jistě potěšili, protože autogramiáda s focením po vystoupení probíhala
něco málo přes hodinu. Koncert zpěvačky Lenny sponzorovala společnost KVK Parabit, a.s., které tímto patří
velké poděkování.
Závěr slavností jako každý rok patřil kapele Koneckonců, která nastoupila na pódium kolem půl deváté a s
malou pauzou na ohnivou show hrála až do jedné hodiny po půlnoci. Hoši z kapely odvedli jako vždy perfektní práci a roztančili publikum v kotli pod podiem. Jsou
prostě rok od roku lepší.
A tak na závěr nezbývá, než opět všem poděkovat městu Svoboda nad Úpou za financování celé akce,
panu Jiřímu Pavukovi s jeho družinou, bez nichž si neumíme pořádání Rudolfových slavností představit, technické četě města a pracovníkům veřejně prospěšných
prací pod vedením Vildy Kaňky, kteří se postarali o pří-
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pravu celého náměstí, úklid města během slavností a po
nich, Oldovi Kyselovi za moderování celé akce, vedení
základní školy a dětem základní školy, břišním tanečnicím za hezká vystoupení, panu Hedvičákovi za bezplatné zapůjčení pozemku, jezdeckému oddílu TJ Krakonoš
za vedení koní v rámci průvodu a pro děti, společnosti
MEGA PLUS s.r.o. za zapůjčení zábran, panu Křivkovi za skvělé fotky, jejichž ochutnávku nabízíme i našim
čtenářům. Ze sebe bych ráda poděkovala ještě jednou
celému organizačnímu týmu (Jiří Pavuk, Miroslav Hedvičák, Mgr. Jan Hainiš, Mgr. Lucka Ševčíková, Olda Kysela), se kterým slavnosti připravujeme minimálně půl
roku dopředu.
Také nesmíme zapomenout na sponzory letošních slavností, kteří finanční podpořili naše slavnosti. Výše jsem
již zmínila hlavního sponzora, a to společnost KVK Parabit, a.s. Dalšími sponzory byli dopravní společnost
OSNADO spol. s r.o., TRANSPORT Trutnov s.r.o., KATA
a.s., Vodovody a kanalizace a.s., GW Train Regio a.s.
a Petr Štěpánský – elektromontáže.

Samozřejmě největší díky patří vám všem, kteří jste se
na slavnosti přišli pobavit, společně poklábosit, zatančit, zazpívat i popít. Právě tato skutečnost, že vás bylo
tolik a že jste si slavnosti užili a líbili se vám, nás nabíjí
novou energií. A tak zase za rok, třetí sobotu v září ve
Svobodě nad Úpou – XIII. ročník Rudolfových slavností
ve Svobodě nad Úpou.
Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ
Ochutnávka z fotografií, které pořídil z Rudolfových
slavností 2015 pan Pavel Křivka (všechny pak najdete
na jeho webu: http://pakr.webnode.cz/ ):
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Rozloučení s prázdninami
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Rozloučení s prázdninami 2015
Rozloučení s prázdninami v koňském sedle se již podruhé
konalo v jezdeckém areálu TJ Krakonoš Trutnov. Opět nám
vyšlo krásné počasí a děvčata z TJ Krakonoš si připravila
zábavná stanoviště. Děti si mohly zaskákat v pytlích, chodit
na chůdách přes kavalety jako koníci, hodit si podkovou
do komína, projet si dětský parkúr s papírovým koníkem
a nejatraktivnějším stanovištěm bylo samozřejmě vození
na ponících. Pro to nejmenší bylo připraveno dětské stanoviště, kde si děti lovily rybičky s akvária nebo si mohly
vyrobit něco malého v koňské dílničce, kde se konala soutěž Nakresli svůj zážitek z prázdnin. Každý, kdo přišel,
mohl ochutnat spoustu po domácku vyrobených dobrůtek,
jako byli skořicoví koníci či sláma. Po tom, co si všechny
děti zaběhly parkúr se konalo vyhlášení. Vyhodnoceni byli
děti od nejmenších až po ty největší. A kdo se neumístil v
parkúru, se umístil v druhé soutěži Nakresli svůj zážitek
z prázdnin. Myslím, že se vás zde i letos sešlo mnoho a
bude vás stále víc a víc a my budeme vymýšlet stále hezčí
a zábavnější akce. A kdo již podruhé stále seděl doma a
nechtěl přijít, neváhejte! Příští rok se sejdeme zase a znovu
se náramně pobavíme!
Chtěla bych za spolupráci poděkovat: Jezdeckému areálu TJ Krakonoš Trutnov a hlavně děvčatům, která areál
navštěvují: Anička Fialová, Pája Tesařová, Zuzka Zavřelová, Áďa Juhászové a Svátě Juhászové. Dále všem, koho
si holky sehnaly: Kikina Patzoltová a Kája Bittnerová. V
neposlední řadě naší kulturní komisi: mamce Michaele
Špetlové, Zuzce Krausové, Helče Karlíkové, Stáně Šírové
a také Evě Žeňkové za otevření restaurace. A také chci
poděkovat vám, kteří navštěvujete naše akce a čtete naše
články.
Adéla Špetlová
A na závěr pár fotek pro ty, kteří si tuto akci nechali ujít:
Více fotek najdete na:
http://bazin-ga.rajce.idnes.cz/Rozlouceni_s_prazdninami_v_arealu_TJ_Krakonos_Trutnov_-_29.8.2015/
fotky od Adély Špetlové
http://ondrdedek.rajce.idnes.cz/2015_-_08_Rozlouceni_s_prazdninami_v_jezdeckem_arealu/
fotky od Mgr. Stanislava Ondráčka

DRAKIÁDA
KDY : SOBOTA 3.10.2015 OD 14:00 HOD.
KDE : AREÁL MUCHOMůRKA

Užijte si s námi opět krásné odpoledne na Muchomůrce

Co vás čeká?
Soutěže o………
…nejkrásnějšího, největšího a nejmenšího draka
…nejvýše letícího draka
…doma vyrobeného draka
…a pošleme psaníčko drakovi
Dílnička pro děti i dospělé
Opečeme si opět buřtíky, ale i jablíčka a brambory
S sebou : draka, dobrou náladu, rodiče, babičky, dědečky, kamarády a
všechny co mají rádi zábavu

Za špatného počasí se akce ruší
Těšíme se na Vás a Vaše dráčky

Akci pořádá Město Svoboda nad Úpou

17Střípky z dějin: Přikrášlená skutečnost
Střípky z dějin – Zmizelá zákoutí I.

Antonín Tichý

Na vyretušované bezchybné tvářičky modelín, obarvené výtvory špičkové gastronomie a počítačově upravené detaily moderní architektury jsme ze záplavy reklamních a propagačních tiskovin zvyklí a hranici mezi
realitou a virtuálním světem pomalu ani nevnímáme. O
to víc překvapí zjištění, že ani v minulosti to nebylo jiné.
Například zrovna ve velkolepé budově někdejší Schneiderovy strojírny z reklamního katalogu kovových výrobků pro zimní sporty, především bruslí, lyžařského vázání nebo turistických „nesmeků“ na obuv, by i nejbližší
sousedi z Horské ulice ve Svobodě nad Úpou jen těžko
hledali dnešní nevzhledný komplex továrny JAPIO. Kde
náhodný turista většinou přehlédne i jedno z mála historických svobodských sousoší Korunování Panny Marie z
roku 1865 necitlivě umístěné u zdi objektu.

Zakladatel Václav Schneider začínal v roce 1893 s výrobou žehliček pro hospodyňky a různých druhů umělecké
kovařiny, především ozdobného stavebního i nábytkového kování v pouhých šestadvaceti letech. Prozíravě vsadil
na pomůcky pro rozvíjející se zimní sportování a krátce
po vzniku republiky už prezentoval svou strojírnu „Václav
Schneider a synové“ jako první továrnu na brusle a vázání k lyžím v Československu. Je celkem pochopitelné, že
značně nadnesené reklamě musel odpovídat i obrazový
doprovod s továrními budovami, které ve skutečnosti ani
zdaleka nepůsobily nějak výjimečnou architekturou, jako
třeba nezaměnitelné provozy Pietteho papírny. Schneider byl nejspíš víc praktický obchodník než estét a stavitelskou invenci uplatnil především při stavbě svých několika domů, ať už jde o administrativní a obytnou budovu
naproti továrně, nebo výstavnou vícegenerační vilu z
roku 1929 v hlavní ulici se současným číslem 510. O jeho
pragmatickém uvažování svědčí i řada dochovaných tiskovin obchodního charakteru. Dokázal se velmi flexibilně
přizpůsobit dvojjazyčnosti regionu a disponoval materiály v němčině i v češtině. Dokonce se psal podle potřeby
Wenzel i Václav.

Méně častý pohled na Svobodu nad Úpou s názvem Vrajt. Schneiderova
strojírna je vlevo

Kovovýroba pokračovala ještě nějaký čas po II. světové
válce pod národní správou, rozšířená navíc o výrobu splétaných konopných lan a provazů. Odtud se vžil dlouho
užívaný název provazárna. Ještě koncem čtyřicátých let
se v kovodílně kompletovalo kování na zajímavou novinku
trutnovského vynálezce Ing. Adolfa Linky. Dřevěné brusle
na sníh pod patentovanou značkou Tajfun zaplavily místní
trh se sportovními potřebami a vyvážely se prokazatelně v
početné sérii až do Kanady. V lednu 1950 schválilo plénum MNV zakládací listinu komunálního podniku slučujícího 15 drobných živností různých oborů od kamnáře až
po služby v pohostinství. Od 1. 7. 1951 působila značně
nesourodá směsice řemesel pod oficiálním názvem „Oblastní komunální podnik Svoboda nad Úpou – Janské Lázně“ se sídlem ve Svobodě nad Úpou pod vedením Karla
Brandejse. Toho na čas vystřídal Josef Nekvinda a v roce
1953 nastoupil třetí vedoucí Josef Peprníček. V roce 1952
vykazoval komunální podnik 128 zaměstnanců. Výroba
se radikálně změnila, už když provozovnu převzal podnik
TKG (textil, kůže, guma) Trutnov. Další firmou byl podnik
místního hospodářství Úpavan Trutnov a zavedl zde jako
stěžejní činnost šití stanových dílců, ve které částečně pokračuje od roku 1993 i současný provozovatel JAPIO spol. s. r. o.
Z počáteční éry působení komunálu je fotografie party od
černého řemesla, s jejíž identifikací jsem se zapotil jako
dosud nikdy. Několik měsíců s ní na potkání obtěžuji spoluobčany, z nichž se pokaždé vyklubou pamětníci se ztrátou
paměti. Výsledkem usilovného snažení je bezpečné určení
alespoň několika členů.
Klečící vlevo je autodopravce Jaroslav Řehák a
vedle něho s charakteristickým knírkem všeuměl Čeněk Skrbek, dlouholetý funkcionář a doyen hasičského
sboru. Za nimi druhý zleva
stojí údajně podle posledního zjištění pan Pešán, který
se na přelomu 50. a 60. let
minulého století odstěhoval do Ostrova nad Ohří. Uprostřed
po jeho levici v kostkovaných šatech paní Františka Bažantová, později znovu provdaná Lehečková. Černovlasý elegán
vedle je (opět nedoloženě) pan Minarčík, později vedoucí
trutnovských vodáren. Při pravém okraji snímku, opřený o
soustruh, o němž se traduje, že pocházel z dílny Josefa Břinčila, je Milan Koniarik. Na historii je půvabné, že ti hloupější
jsou schopni si všecko pamatovat. My ostatní si ji dokážeme
vymyslet.

