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Vážení spoluobčané,
v prvním prázdninovém úvodníku vás nechci opět unavovat výklady o investičních akcích města, jen se v krátkosti
zmíním, na co se musíme v příštích měsících připravit. Právě se totiž rozjíždějí dvě rozsáhlé akce, které poměrně
výrazně ovlivní komfort každodenního života v našem
městě. Tou první je dostavba kanalizace, tou druhou rekonstrukce chodníků a oprava prvků veřejného osvětlení v Úpské ulici. Nezpochybnitelným průvodním jevem
obou akcí, na který se musíme připravit, bude samozřejmě rozkopané město. Bez těchto nepříjemností se ale
prostě neobejdeme. Pokud to tu chceme mít hezčí, pár
měsíců nepohodlí musíme vydržet.
Ale dost nářků. Radši si připomeneme jiné dvě akce.
Tou první je výlet našich seniorů na Sněžku. V úterý 12.
června ráno jsme si společně s našimi o něco dříve narozenými spoluobčany vyrazili autobusem směr Pec pod
Sněžkou. Sraz účastníků zájezdu byl dán u dolní stanice
lanovky přesně v 9 hodin, tak, abychom se chytře vyhnuli
čekání ve frontě na lanovku. Vše běželo přesně podle
plánu a my vyrazili první lanovkou vzhůru, vstříc dobrodružství cestou na naši nejvyšší horu. Radost z výletu
nám kalila snad jen skutečnost, že viditelnost se střídavě
pohybovala mezi jedním až dvěma metry. Protože jsme
si ale z toho vůbec nic nedělali, příroda se nám nahoře
po chvíli trpělivého čekání a několika čajích s rumem náležitě odvděčila. Díky silnému větru se mraky rozestoupily a nám se nabídl vskutku dramatický a neokoukatelný
výhled do údolí. Shodli jsme se všichni, že kdo tentokrát

i přes nepřízeň počasí s námi vyrazil, rozhodně neprohloupil. Sněžka má holt své kouzlo v každou roční dobu
za všech možných podmínek. Ilustrační fota z výletu, pořízená Václavem Štěpem, přikládáme.

ÚVODNÍK STAROSTY
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci červenci oslaví svá životní jubilea dámy Jiřina
Kricnarová, Marie Smetanová, Jana Erbenová, Zdeňka
Vachková a pánové Vlastimil Roušal, Jaroslav Kříž, Jaroslav Hřebenář, Ladislav Vostrovský a Stanislav Kraus.
Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.

Druhou akcí bylo již v minulém čísle našich novin avizované slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice v Lázeňské
ulici ve Svobodě nad Úpou, které se odehrálo v pátek
22. června odpoledne. Zbrojnici jsme záměrně otevřeli
v předvečer oslav 150. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v našem městě. Velmi nás potěšila hojná návštěva nejen vás Svoboďáků, ale i přespolních, dále členů SDH z okolních obcí, radost nám udělala též návštěva
ředitele hasičů Královéhradeckého kraje, brigádního generála Františka Mencla, který si společně s námi novou

zbrojnici se zájmem prohlédl. Za sebe mám radost, že
naši hasiči mají po letech, nebo vlastně vůbec poprvé
v historii odpovídající zázemí pro svou činnost. Myslím,
že se na tom shodli všichni hosté tohoto příjemného odpoledne. Nesmím zde zapomenout poděkovat našim hasičům za přípravu zázemí, děvčatům z kulturního týmu
a paní tajemnici za pomoc při organizaci akce, panu
Adamcovi (provozovatel penzionu Sokolovna) za skvělé
občerstvení a v neposlední řadě Pavlu Křivkovi za skvělé
fotky z hasičských oslav.

Dovolená v knihovně
Městská knihovna bude v době letních prázdnin uzavřena jeden týden v červenci od 9. 7. 2018 do 13. 7. 2018
a dva týdny v srpnu od 13. 8. 2018 do 24. 8. 2018,
a to z důvodu čerpání dovolené paní knihovnice. Paní
knihovnice přeje všem čtenářům krásné prázdniny a my
přejeme paní knihovnici tradičně hezkou dovolenou.

Oznámení o odstávce dodávek
tepla a teplé vody ze sítí CZT
Společnost ČEZ Teplárenská každoročně z důvodu zajištění spolehlivosti a komfortu dodávek tepelné energie
připravuje pravidelnou odstávku centrálního zásobování
teplem za účelem provedení plánovaných oprav, které
bohužel nelze provést za provozu, a to:
od pátku 6. 7. 2018 od 22,00 hodin do pátku 13. 7.
2018 do 22,00 hodin.

Svoboda forum

Přeji vám všem slunné léto, těm mladším skvělé prázdniny.

Ing. Jiří Špetla - Starosta města

knižní podobě pro další generace. Bohužel některá čísla nám chybí, některé ročníky (1991 a 1992) schází
úplně. Proto prosíme občany, zda by nám nepomohli. Pokud tedy vlastníte některá starší čísla Svoboda fórum a jste ochotni nám je věnovat, případně
nechat ofotit, budeme moc rádi. Kontakt na tajemnici
MěÚ – Ing. Ivana Balcarová, tel. 731 479 260, email:
iva.balcarova@musvoboda.cz

Víte o tom, že rok 2018 je již 29. rokem, co se vydává
svobodské periodikum Svoboda fórum? První číslo vyšlo
v lednu roku 1990 a od té doby se „forum“ nepřetržitě
vydává. Příští rok 2019 tedy bude jubilejním. XXX. ročníkem.
Městský úřad zajistil zpracování všech vydaní Svoboda
fórum od roku 2010 do knižní vazby. Knihy jsou uloženy u tajemnice MěÚ. Ve spolupráci s paní knihovnicí se
nyní pokoušíme zkompletovat další, starší ročníky (1990
– 2009) tak, aby bylo možné je nechat svázat a uložit v

Svobodský hřbitov:
konečně dokončené práce!!!
Po loňských trampotách s firmou Petr Ćáp z Náchoda,
která nedokončila IV. etapu opravy hřbitovní zdi na svobodském hřbitově dle smlouvy do konce října a bohužel
nenastoupila ani po zimě, aby dokončila řádně své dílo,
se podařilo konečně uvést svobodský hřbitov do pořádku, a to díky firmě Kalin, spol. s r.o. Tato firma získala od
města zakázku na poslední pátou etapu opravy hřbitovní
zdi, přičemž se zavázala, že za stejné peníze dokončí
i nedodělané práce za formu Petr Čáp. Za necelé tři měsíce se firmě Kalin, spol. s r.o. podařilo dokončit opravy
hřbitovní zdi, provést obnovu chodníků mezi hroby, zasít
trávu a instalovat pěknou kašnu na vodu i s posezením.
Na zelený trávník si sice budeme muset ještě počkat, čerstvě zasetý trávník prostě potřebuje čas a také s ohledem na suché léto asi nebude růst trávníku tak rychlý,
každopádně svobodský hřbitov už zase vypadá jakžtakž
k světu, a ne jako staveniště. Důkazem toho je i pár fotek
z 25. června 2018, které čtenářům nabízíme prostřednictvím novin. Je třeba dodat, že firma Kalin má termín
na dokončení všech prací až 31.8.2018, přesto již nyní
je z převážné většiny hotovo, a proto zaslouží pochvalu
a také poděkování.

zprávy z města a z radnice
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Slavnostní otevření hasičské
zbrojnice a oslavy 150 let hasičů
V úvodníku starosty jsou již zmíněny víkendové hasičské
oslavy. Jen doplňuji, že fotodokumentaci jak ze slavnostního otevření nové hasičské zbrojnice v Lázeňské ulici,
tak z celodenních oslav 150 let výročí od založení Sboru
dobrovolných hasičů ve Svobodě nad Úpou pořídil pan
Pavel Křivka a je dostupná ne jeho webu – odkazy:
https://www.zonerama.com/Pavka/Album/4415747
- slavnostní otevření zbrojnice
https://www.zonerama.com/Pavka/Album/4420727
- sobotní celodenní oslavy
případně pak na webu města v aktualitách: http://www.
musvoboda.cz/aktuality/2033-foto-ze-oteveni-nove-hasiske-zbrojnice-a-z-oslav-150-vyroi-zaloeni-sboru-svobodskych-hasi , kde jsou oba odkazy na web pana Křivky také. Panu Křivkovi moc děkujeme.

Hasičům děkujeme též za víkendové oslavy a přejeme
jim, aby jim nová hasičárna dobře sloužila po mnoho let.

Název projektu: Hasičská zbrojnice Svoboda nad Úpou
Registrační č.: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0001845
Hlavním cílem projektu je zabezpečit odolnost stanice jednotky SDH
vůči účinkům mimořádné události, aby mohla plnit dané úkoly v podmínkách mimořádné události a současně byly zajištěny podmínky
pro rychlý výjezd jednotky SDH k mimořádné události.
V rámci projektu byla v nové lokalitě nacházející se v blízkosti centra
města postavena nová stanice základní složky IZS s vlastním zázemím
a vybavením, vč. úpravy vnějších prostor. Výsledkem projektu je výrazně zvýšená akceschopnost jednotky SDH ve Svobodě nad Úpou.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.
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MĚSTO SVOBODA NAD ÚPOU

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

mí našeho města, tj. i v restauraci Národní dům schválen zákaz provozování hracích automatů s účinností od
1.7.2018. Přijetím této vyhlášky zastupitelstvo města reagovalo částečně na časté stížnosti občanů z centra města na nonstop provoz objektu Národní dům, kdy rušení
nočního klidu má spojitost i s provozem herny s hracími
automaty.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
o regulaci provozování hazardních her
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou se na svém zasedání dne 20.6.2018 usnesením č. ZM/239/18/2018
Dovolená v ordinaci
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a §
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
MUDr. Jarmily Oravcové
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Ordinace praktické lékařky MUDr. Jarmily Oravcové
Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů bude od 29. 6. 2018 do 22. 7. 2018 uzavřena z dů(dále jen „zákon“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále vodu dovolené.
jen „vyhláška“):
Zástup zajišťuje v době od 16. 7. 2018 do 22. 7. 2018
MUDr. Zdeněk Vrtala, v ordinaci Horní Maršov, mobil
Článek 1 - Předmět a cíl vyhlášky
603 484 020. V ostatních dnech MUDr. Dagmar DiPředmětem a cílem této vyhlášky je omezit společenská višová, v ordinaci Mladé Buky 8 – 12 hodin, tel.:
rizika vyplývající z provozování některých hazardních 499 873 114, mobil 603 734 842.
her, které často tvoří tzv. předpolí činností rozporných Akutní případy pak pohotovost - LSPP nemocnice Trutnov
s veřejným pořádkem a dobrými mravy, které mají vliv ne- po 17. hodině (víkendy a svátky: 499 866 117 nebo 499
jen na jejich účastníky, ale také na osoby jim blízké, oso- 866 222) nebo RZP - linka 155.
by sociálně vyloučené, děti, mladistvé a seniory. Cílem je
umožnit pokojné a bezpečné soužití občanů i návštěvníků
Vítání občánků – 22. 6. 2018
města, uspokojit jejich potřeby a zároveň vytvořit příznivé
podmínky pro život ve městě.
V pátek dne 22.6.2018 jsme v naší obřadní síni Městského
úřadu přivítali do života naše nejmenší, nově narozené SvoČlánek 2 - Zákaz provozování
boďáčky, a to Marka Venzaru, Ellu Císařovou, Emu TomečProvozování binga, technické hry, živé hry je na celém kovou, Tadeáše Jiráska, Kristýnu Hoškovou, Emu Hanákovou
a Kláru Soukupovou. Děkujeme moc dětem z mateřské školúzemí obce zakázáno.
ky pod vedením paní učitelky Havlíkové za pěkný program
v rámci slavnostního obřadu a předání kytiček maminkám.
Článek 3 - Přechodné ustanovení
Bingo, technickou hru, živou hru a turnaje malého rozsaSvoz nebezpečného
hu povolené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky
odpadu v roce 2018
lze provozovat nejdéle do doby platnosti vydaného povolení.
Na základě smlouvy mezi městem Svoboda nad Úpou
a firmou Transport Trutnov, s.r.o. byly pevně stanoveny
Článek 4 - Zrušovací ustanovení
termíny svozu nebezpečného odpadu na soboty (vždy
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o sta- první sobota v každém lichém měsíci). Nejbližší následunovení veřejně přístupných míst a času, ve kterých je pro- jící sobotní termíny jsou:
vozování výherních hracích přístrojů, koncových interakStanoviště
tivních videoloterních terminálů a herních míst lokálního
Svoboda
Maršov II
termín
u Rýchorky
herního systému zakázáno, ze dne 21.12.2011.
- náměstí
(u Šobků)
Článek 5 - Účinnost
Tato vyhláška nabývá platnosti dnem jejího vyhlášení a
účinnosti dnem 1.7.2018.
Mgr. Petr Hynek, v.r.
Ing. Jiří Špetla, v.r.
místostarostastarosta

7. 7. 2018

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

1. 9. 2018

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

3. 11. 2018

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

Veřejná sbírka na knihu
o historii Svobody

Město Svoboda nad Úpou založilo 1.1.2016 veřejnou
sbírku za účelem shromažďování finančních prostředků
Vyvěšeno na úřední desce dne 21. 6. 2018
na vydání knihy o historii Svobody nad Úpou. Veřejná
Touto Obecně závaznou vyhláškou byl na celém úze- sbírka bude trvat pouze do 30.9.2018. Pokud máte

zprávy z města a z radnice
zájem ještě na poslední chvíli finančně podpořit vydání knihy o historii Svobody, na jejímž zpracování
se podílí pracovní tým pod vedením ředitele Okresního
archivu v Trutnově Mr. Romana Reila, můžete tak učinit
dvěma způsoby:
• složením hotovosti do pokladny zřízené Městským úřadem pro účely této veřejné sbírky (radnice, 1. patro, u pí
Jany Strakové)
• převodem na zvláštní bankovní účet zřízený pro účel této
veřejné sbírky, číslo bankovního účtu 4115223309/0800
Dárci (fyzické osoby i právnické osoby) si mohou vyžádat u tajemnice MěÚ potvrzení o výši daru pro účely odpočtu ze základu daně dle zákona o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů.
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DEN DĚTÍ

Přestože výtěžek veřejné sbírky není zatím příliš velký, vydání knihy to neovlivní. Jen v letošním rozpočtu města je
na vydání knihy vyčleněno 760.000 Kč a celkové náklady budou činit cca 1,1 mil. korun. Podle nejnovějších informací od hlavního autora knihy Mgr. Reila by měla kniha
o historii Svobody vyjít na podzim roku 2018. Mgr. Reil
předpokládá, že začátkem listopadu 2018 by se kniha
mohla odprezentovat.

Aktuální stav veřejné sbírky k datu 25. 6. 2018
činí 63 891,34 Kč.
Všem dosavadním dárcům velmi děkujeme !!!!
a případným budoucím dárcům ještě do 30. 9.
2018 !!! předem také.

DEN DĚTÍ
Ahooj Svoboďáci
I když nás při přípravách na Den dětí překvapila Havajská tropická bouře, všechno nakonec dopadlo dobře 
Mohlo začít PIRÁTSKÉ PUTOVÁNÍ PO HAWAII.
Děti propluly po Havajských ostrovech, na kterých získávaly hodnosti od piráta, až po kapitána. Po doplutí do
cíle, dostaly od havajské tanečnice Stáni zaslouženou
odměnu. U havajské tanečnice Martiny si vyrobily krásný
květinový věnec. Návrat do České republiky si děti zpestřily poznávačkou u hodných pánů myslivců. Pokud dětem
po cestě vyhládlo, opekly si ještě buřtíky.
Děkujeme všem, co nám pomáhali 
Dětem ze základní školy, svobodským hasičům, myslivcům, p.Pavukovi a jeho týmu, policii, skautům, lyžařskému oddílu SK Janské Lázně, farmaparku Muchomůrka,
Monče a Mírovi Škvrnovým s Ratibořickým trdelníkem,
kamarádům, známým a všem co se přišli pobavit.
Děkujeme velice sponzorům, firmě Tlachač s.r.o.,
KVK Parabit a Hovard za dodání dárků a sladkostí
pro děti 
Užijte si krásné léto. My si dáme prázdninový odpočinek a v září se na vás budeme těšit, třeba na
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15. ROČNÍKU RUDOLFOVÝCH SLAVNOSTÍ 15. ZÁŘÍ
2018
Tak ALOHA 
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Výpis usnesení z 88. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konaného dne 06. 06. 2018
USNESENÍ č. RM/1088/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku paní K……..K………., bytem Bertholdovo nám. 64,
542 26 Horní Maršov v rámci výběrového řízení na nájem
nebytových prostor - restaurace v budově na stadionu čp.
222 ve Svobodě nad Úpou, která nabídla měsíční nájemné ve výši 500 Kč a pověřuje starostu podpisem nájemní
smlouvy.
USNESENÍ č. RM/1089/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
Zastupitelstvu města přijmout nabídku na koupi komunální
techniky - návěs nákladní traktorový sklápěčkový PRONAR
T 654/1, a to od pana J…… K………, soukromého zemědělce, Roztoky u Jilemnice 413, PSČ 512 31, který nabídl

cenu ve výši 73.810 Kč včetně DPH a prodat mu návěs za
tuto nabídnutou cenu.
USNESENÍ č. RM/1090/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
Zastupitelstvu města prodat bytovou jednotku č. 128/2
v budově čp. 127, 128 na Rýchorském sídlišti ve Svobodě nad Úpou dle Záměru města č. 3/2018 panu M……..
B………, který podal nejvyšší nabídku ve výši 541.997,-Kč.
Minimální nabídková cena musela činit alespoň 338.000
Kč a podáno bylo celkem sedm nabídek (podrobně viz
zápis).
USNESENÍ č. RM/1091/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
v rámci veřejné zakázky vedené formou zjednodušeného

výpis usnesení RM
podlimitního řízení na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků a oprava veřejného osvětlení města
Svoboda nad Úpou“ nabídku od firmy Tlachač s.r.o., IČ
035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda
nad Úpou, která byla vyhodnocena v souladu s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny. Firma nabídla cenu
ve výši 16.501.449,74 Kč bez DPH (19.966.754,19 Kč
včetně DPH). Předpokládaná hodnota zakázky dle Výzvy byla 17.419.688,- Kč bez DPH. Rada města pověřuje
starostu podpisem Smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/1092/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenové nabídky na výkon autorského dozoru v rámci
akce „Rekonstrukce chodníků a oprava veřejného osvětlení města Svoboda nad Úpou“, a to od projektantů:
- Pavel Munzar - část VZ související s opravou veřejného
osvětlení, nabídl hodinovou sazbu ve výši 500 Kč / 1
hod.
- DiK Janák s.r.o. - část VZ související s rekonstrukcí chodníků, nabídl rovněž hodinovou sazbu ve výši 500 Kč / 1
hod.
USNESENÍ č. RM/1093/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem části parcely st.p.č. 95/3 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře 8 m2 paní L…. H………. za účelem umístění předzahrádky před Lucky Bistrem na dobu určitou
do 31.10.2018 za nájemné dle Sazebníku města ve výši
500,-Kč za celou dobu nájmu do 31.10.2018.
USNESENÍ č. RM/1094/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem části parcely p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře 10 m2 paní V…. A……… za účelem umístění předzahrádky před Národním domem na dobu určitou do 31.10.2018 za nájemné ve výši 500,-Kč za celou
dobu nájmu do 31.10.2018.
USNESENÍ č. RM/1095/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem části parcely p.p.č. 346/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře 88 m2 panu M………. Z……….. za účelem
uskladnění stavebního dřeva, a to na dobu neurčitou s
3M výpovědní dobou bez udání důvodu a za nájemné
dle Sazebníku města ve výši 10,-Kč / 1 m2 / ročně.
USNESENÍ č. RM/1096/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem části parcely p.p.č. 104/6 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře 175 m2 panu A…….. S…………za účelem
využívání jako zahrádky, a to na dobu neurčitou s 3M
výpovědní lhůtou bez udání důvodu a za nájemné dle
Sazebníku města ve výši 2,-Kč / 1 m2/ rok, tj. za minimální nájemné ve v 500,-Kč ročně.
USNESENÍ č. RM/1097/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem parcely p.p.č. 904 o výměře 163 m2 a parcely
p.p.č. 937 o výměře 45 m2, obě v k.ú. Svoboda nad
Úpou panu J……... S………… za účelem využívání jako
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místa pro posezení na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3M bez udání důvodu a za nájemné dle Sazebníku města ve výši 2,-Kč / 1 m2 / rok, tj. za minimální nájemné ve
výši 500,-Kč ročně.
USNESENÍ č. RM/1098/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání pronájmu části p.p.č. 343 a p.p.č. 366
dle Záměru města č. 13/2018, jelikož město dosud nevydalo stanovisko k projektové dokumentaci a nevydalo
souhlas se stavbou „Farmapark Muchomůrka“ na parcelách p.p.č. 366 a 343, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou s
ohledem na aktualizaci objektů v rámci stavby, protože
stavební dosud město nepožádal o vydání stanoviska.
USNESENÍ č. RM/1099/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti o pronájem části p.p.č. 394/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou v lokalitě Třešňovka (dle zákresu
v příloze žádosti), protože se jedná o část nad parcelou
p.p.č. 394/17 a pronájmem by mohlo dojít k zamezení
průchodu na další část parcely, a proto se rada shodla
na tom, že nabídne žadateli jinou část parcely směrem k
druhému okraji parcely a pověřuje Mgr. Schöna, aby s
žadatelem nabídku rady projednal.
USNESENÍ č. RM/1100/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodat část parcely p.p.č. 265/1 v
k.ú. Maršov I o výměře cca 120 m2 dle zákresu v příloze
žádosti, protože část parcely má přímou vazbu na nově
vybudovaný chodník za bývalou družinou směrem do
Černohorské ulice a vzhledem k tomu, že spojovací chodníček je nově vybudován a není zatím jasné, jak bude
fungovat, jak bude využíván, rada navrhuje prozatím tuto
část parcely neprodávat a nejprve prověřit v čase funkčnost chodníčku i s vazbou na jeho nejbližší okolí.
USNESENÍ č. RM/1101/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku od společnosti Modela Trutnov CZ s.r.o. na provádění pravidelných servisních prohlídek garážových
vrat na nové hasičské zbrojnici dle cenové nabídky (viz
zápis).
USNESENÍ č. RM/1102/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
úpravu ceny snížením za zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bývalého kina na sociální bydlení v tom smyslu, že na základě průběžných jednání a
zjištění, že objekt je vedený v KN jako budova k bydlení
bylo upuštěno od samostatné dokumentace DÚR (nebylo
nutné dělat změnu využití objektu) a byla spojena s dokumentací DSP (pro stavební povolení). Z tohoto důvodu
projekční kancelář navrhla městu úpravu ceny, a to snížením o 10% z ceny projektu DÚR a DSP (původní cena
890.000 Kč, po snížení 801.000 Kč) s tím, že navrhují i
úpravu platebních podmínek, a to po předání DSP 80%
ve výši 640.800 Kč a po obstarání DOSS zbývajících
20% ve výši 160.200 Kč.
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USNESENÍ č. RM/1103/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádosti zástupce investora společnosti HAS STAVBY s.r.o. o vydání stanoviska ke stavbě s
názvem „Stavební úpravy a přístavba penzionu č.p. 455
Svoboda nad Úpou“ a žádost o povolení k provádění
stavebních prací na pozemcích města p.p.č. 774/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou. Jedná se stavební úpravy a přístavbu penzionu čp. 455 ve Svobodě nad Úpou (bývalý hotel Sport) bez připomínek.
USNESENÍ č. RM/1104/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
program 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou, které se bude konat ve středu 20.
června 2018 s doplněním o body - Žádost o prodej části
p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I a Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Trutnov na výkon přenesené
působnosti ve věcech přestupků.
USNESENÍ č. RM/1105/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) schvaluje přidělení bytu č. 10 dle Pořadníku platného ke
dni 1.6.2018 paní Heleně Gaislové, pokud přidělení bytu
odmítne nabídnout byt dále dle návrhu v příloze zápisu.
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
b) se zavedením pečovatelské služby pro občana Svobody nad Úpou dle žádosti (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/1106/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
aktuální informace ředitelky DPS v souvislosti s avizovanou Výzvou č. 82 „Rozvoj sociálních služeb (SVL) II.“,
která byla Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlášena
dne 23. 5. 2018 a nakonec pečovatelské služby nebyly
zařazeny do podporovaných aktivit projektů, tudíž plánovaný nákup vozidel nelze v rámci této výzvy uskutečnit.
USNESENÍ č. RM/1107/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou za rok 2017 (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
USNESENÍ č. RM/1108/88/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh knihovnice na podání žádosti o dotaci z Ministerstva kultury na pořízení vlastní licence knihovního systému
Tritius dle nabídky (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
dotace je poskytována až do výše 70% a knihovní systém
bude pořízen pouze v případě přidělení dotace.

Výpis usnesení z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou konaného dne 20. 06. 2018
USNESENÍ č. ZM/235/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 20.6.2018 s tím, že duplicitně
použitý bod 10 bude použit pro projednávání Žádosti o
prodej p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I a u všech následujících bodů bude číslo bodu opraveno o jedno, a dále se
doplňuje program o bod s názvem Návrh na uzavření
veřejnoprávní smlouvy s Městem Trutnov o zajišťování výkonu úkolů městské policie, celkem tedy je na programu
16 projednávaných bodů.
USNESENÍ č. ZM/236/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 21.3.2018 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/237/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 21.3.2018
do 15.6.2018 a zprávu o plnění usnesení ze zasedání
zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/238/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zadání Územního plánu Svoboda nad Úpou v předlože-

ném znění (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/239/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o regulaci provozování hazardních her s účinností od 1.7.2018, kterou
se zakazuje na celém území obce provozování hazardních her bingo, technické hry a živé hry.
USNESENÍ č. ZM/240/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
druh pozemku zahrada, o výměře 561 m2 prostřednictvím vzorové kupní smlouvy dle platných Pravidel pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených pro výstavbu
rodinných domů č.j. SVO/1934/2014 ze dne 11.6.2014
panu L. S, trvale bytem ……….., Trutnov.
c) lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu
a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení
do 31.8.2018.
b) prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve
výši 400 Kč bez DPH / 1 m2, tj. v celkové výši 224.400
Kč bez DPH (271.524 Kč včetně DPH) s tím, že k této ceně
včetně DPH budou připočteny náklady spojené s koupí
výše uvedené parcely v celkové výši 4.800 Kč (3.800 Kč
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za zpracování znaleckého posudku č. 7256/23-2018
ze dne 21.5.2018 a 1.000 Kč za správní poplatek za
vklad do Katastru nemovitostí) a celková cena bude tak
činit 276.324 Kč.
USNESENÍ č. ZM/241/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej bytu o velikosti 1 + 1 s příslušenstvím - bytová
jednotka č. 128/2 v budově čp. 127, 128 v části Svoboda nad Úpou města Svoboda nad Úpou na pozemku st.
p. č. 225 v k. ú. Maršov I, která je zapsána v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj,
Katastrální pracoviště Trutnov na listu vlastnictví č. 844
pro obec Svoboda nad Úpou, k. ú. Maršov I a nachází se v 1. nadzemním podlaží uvedené budovy (domu),
vchod čp. 128, včetně spoluvlastnického podílu ve výši
3651/276789 na společných částech budovy čp. 127,
128 v části Svoboda nad Úpou města Svoboda nad
Úpou na pozemku st. p. č. 225 v k. ú. Maršov I, přičemž
v tomto domě nejsou určeny žádné jeho společné části,
které by byly společné vlastníkům jen některých jednotek
(lodžie na mezipodestách jsou sice společné vlastníkům
jen některých jednotek v domě, jejich podlahová plocha
je však zahrnuta do podlahové plochy těchto jednotek)
a spoluvlastnického podílu ve výši 3651/276789 na pozemku st. p. č. 225 v k. ú. Maršov I panu M. B., trvale
bytem ……………………………, Svoboda nad Úpou.
b) prodej bytu dle bodu a) tohoto usnesení za nabídnutou cenu ve výši 541.997,-Kč.
c) lhůtu pro uzavření kupní smlouvy na prodej bytu dle
bodu a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení do 31.8.2018.
USNESENÍ č. ZM/242/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej vozidla: druh vozidla – návěs nákladní traktorový sklápěčkový, značka a typ vozidla: PRONAR T
654/1 podnikající fyzické osobě panu Josefu Kotykovi,
IČ 75130823, se sídlem 512 31 Roztoky u Jilemnice
413.
b) prodej vozidla dle bodu a) tohoto usnesení za nabídnutou cenu ve výši 73.810,-Kč včetně DPH.
c) lhůtu pro uzavření kupní smlouvy na prodej vozidla
dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto
usnesení do 31.8.2018.
USNESENÍ č. ZM/243/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
prodej část parcely p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I o výměře cca 120 m2 dle zákresu v příloze žádosti, protože část
parcely má přímou vazbu na nově vybudovaný chodník
za bývalou družinou směrem do Černohorské ulice a
vzhledem k tomu, že spojovací chodníček je nově vybudován a není zatím jasné, jak bude fungovat, jak bude
využíván, rada navrhuje prozatím tuto část parcely neprodávat a nejprve prověřit v čase funkčnost chodníčku i
s vazbou na jeho nejbližší okolí.
USNESENÍ č. ZM/244/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok
2017 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření města
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za rok 2017 a dalších příloh (viz příloha originálu zápisu) vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s
výhradami, ke kterým byla přijata opatření (viz příloha
originálu zápisu) potřebná k nápravě zjištěných chyb dle
§ 17 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
b) účetní závěrku Města Svobody nad Úpou za účetní
období 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017 bez výhrad
a pověřuje starostu města podpisem protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2017.
USNESENÍ č. ZM/245/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 13.6.2018 provedenou tajemnicí MěÚ včetně Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 6/2018 ze
dne 13.6.2018 (viz přílohy originálu zápisu).
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
b) návrh rozpočtového opatření č. 3/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření
č.3/2018 činí objem celkových příjmů 7.848.550,-Kč
(celkové příjmy rozpočtu na rok 2018 po této změně se
zvyšují na 40.790.150 Kč), objem celkových výdajů v
rámci rozpočtového opatření č. 3/2018 činí 618.150,-Kč
(celkové výdaje rozpočtu na rok 2018 po této změně se
zvyšují na 69.691.150 Kč) a financování rozdílu v rámci
rozpočtového opatření č. 3/2018 činí mínus 7.230.400,Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2018 po této
změně se snižuje na 28.991.000 Kč).
USNESENÍ č. ZM/246/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou stanovuje
počet členů zastupitelstva města Svobody nad Úpou pro
následující volební období 2018 – 2022, a to v počtu
15 členů.
USNESENÍ č. ZM/247/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o výkonu části přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle ustanovení
§ 105 ve spojení s § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (viz příloha originálu zápisu), k jejichž projednávání by jinak byl
příslušný orgán města Svoboda nad Úpou, přičemž se
jedná o přestupky dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění:
a) proti pořádku v územní samosprávě
b) proti veřejnému pořádku
c) proti občanskému soužití
d) proti majetku.
USNESENÍ č. ZM/248/18/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o zajišťování výkonu úkolů dle ust.
§ 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů (viz příloha originálu zápisu).
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Střípky z dějin - Účelové známky firmy Piette

Střípky z dějin - Účelové známky firmy Piette
Antonín Tichý

V pomyslném katalogu „dějin ražených do kovu“ za
všeobecně známými mincemi, medailemi a odznaky se
někde na posledních stránkách vpravo dole krčí po léta
opomíjené drobné ražby shrnuté pod názvem účelové
známky. Sběratelé se o ně začali zajímat teprve historicky docela nedávno a ty nejstarší dlouho zařazovali
jako tzv. nouzové mince alias nouzovky, které jsou však
v numismatice samostatnou a přesně vymezenou kategorií. Mělo to určitou logiku. Svým provedením většinou
mince připomínají a peníze nebo služby někdy nepřímo
nahrazují. Mohou sloužit i ke kontrole práce či účasti,
jako záloha na vratné obaly, nářadí a jiné produkty nebo
poukázka na určitou službu, požitek či jinou odměnu.
I leckterý laik už se jistě někdy setkal s pojmem robotní,
chmelové, fárací, charitativní nebo potravinové známky
– na mléko, na chleba, na oběd (polévku), na pivo – mýtní známky, známky zajateckých táborů. Nověji slevové
známky, herní žetony, známky na telefon, na jízdu dopravním prostředkem – i když i ty jsou už dávno minulostí. A další tisíce druhů, které ve většině případů bez jakékoliv evidence razily všemožné podniky a organizace,
továrny, důlní společnosti, statky, obchodní domy i drobní
obchodníci, spolky, družstva, soukromí podnikatelé, hotely, hostince, pivovary, nemocnice, chudobince…ten výčet
by byl asi bez konce. Pořídit jejich vyčerpávající soupis je
práce doslova sisyfovská. Těch několik známých dílčích
oborově zaměřených katalogů, které zásluhou neúnavných badatelů dosud vyšly, zahrnuje jen mizivé procento
vydaných typů a jsou jen příslovečnou kapkou v moři.
Oproti ve světovém měřítku milionům druhů mincí, v nichž
mají sběratelé nevyčerpatelné pole působnosti, byly však
jednotlivé účelové známky raženy často v omezeném regionu někdy pouze ve stokusových a vzácně i jen desetikusových nákladech, obvykle z obecného kovu. Ke smůle
sběratelů byly v mnoha případech zcela nebo částečně
anonymní. Třeba jen s prostým uvedením hodnoty nebo
dávno zapomenutou zkratkou vydavatele. A když skončila jejich platnost, ať už zánikem zřizovatele, změnou
poměrů nebo náhradou za jiný způsob komunikace, staly se z dochovaných „účelovek“ bezcenné plíšky vhodné
na hraní dětem. Mnoho jich bylo poztráceno, v případě
hodnotnějšího kovu i roztaveno. Občas najdou nějaký
neznámý exemplář hledači kovů, nebo se objeví při pořádání pozůstalosti po starším sběrateli. Dlouho přehlížená Popelka numismatiky se dnes po zásluze stává stále
hledanějším dokladem regionální historie.
Mezi významnými podnikateli minulosti zaujímá ve Svobodě nad Úpou přední místo papírník Prosper Piette
Rivage (1846 – 1928), pokračovatel v zakladatelské
práci svého stejnojmenného otce, vyhlášený filantrop, hu-

manista, organizátor veřejného dění, propagátor Krkonoš a čestný občan města. Účelové známky firmy Piette,
působící ve Svobodě nad Úpou od roku 1866, jsou mezi
svobodskými podniky ojedinělé a jakákoliv dokumentace
dosud chybí. Není to nic neobvyklého. Taková „prkotina“
asi nestála ani při vyhlášené podnikové „štábní kultuře“
za zaznamenání, nebo se jen zápis jako mnoho jiných
tiskovin z té doby prostě nedochoval. A třeba se jednou
nečekaně objeví, stejně jako nedávno málo známý exemplář firemní účelové známky na jedné internetové aukci,
který neušel zájmu hned několika dražitelů. Dokonce ani
přes to, že ji prodávající mylně lokalizoval do Horního
Maršova. Atypicky velký mosazný kotouček o udávaném
průměru 35 mm a hmotnosti 10,13 g má na líci v perlovci
nápis P. Piette mezi dvěma hvězdičkami a na rubu velkou
číslici 20. Zasvěcení numismatici se specializací na účelové známky mohou namítnout, že ji autoři Mužík a Matala
popsali v soupisu Známky Plzně a okolí 2. část, zveřejněném v Numismatické ročence už v roce 1995 bez dalších podrobností jako plzeňskou. I to může být naprosto
v pořádku. Když bratři Prosper ml., Julius a Ludwig Piette
v roce 1878 koupili papírnu v Plzni, nesla firma ještě stále
z piety k otci zakladateli název „Prosper Piette“. Ze stejné
doby je pravděpodobně i další v odborné literatuře uvedená, rovněž mosazná mýtní známka známá z nálezu
v Piettově papírně ve Svobodě nad Úpou. Její vyobrazení
přinesla nově německá encyklopedie Wolfganga Hasselmanna z roku 2007. Nezávisle na tom jsem ji publikoval
v regionálním zpravodaji Svoboda fórum v říjnu 2010
a ještě jednou později. Kromě shodného materiálu má
i velmi podobné písmo a je naprosto adresně určená do
Svobody nad Úpou. Drobná známečka o váze necelé
4 gramy a průměru 22 mm užívaná jako jakési zvýhodněné předplatné k přejezdu mostu má na líci jasně určující
nápis „Mauth Marke für“ a na rubu „P. Piette in Freiheit“.
Z praktických důvodů je opatřena dodatečně vyvrtaným
třímilimetrovým otvorem, který sloužil uživatelům, tehdy
většinou vozkům koňských potahů, při potřebě většího
množství známek k navlečení na šňůrku. Z historie je známo, že se mýto vybíralo na strategickém městském mostě
přes řeku Úpu, oddělujícího tovární objekty od „ostatního světa“ včetně od roku 1871 pro dopravu veškerého
zboží veledůležitého vlakového nádraží ve Svobodě nad
Úpou, kde dodnes končí koleje. Ze stejného depozitu
pochází výpravná známka z mosazi o průměru 24 mm
a hmotnosti zhruba 4 gramy odkazující svým provedením
na některou zavedenou profesionální ražebnu. Podstatnou plochu líce ohraničenou úzkým mezikružím vyplňují
tři stylizované ozdobné iniciály. Velké M a přes něj zrcadlově položená dvě charakteristická P. Pokud vím, nikdo
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ji dosud nepopsal. Já zkratku vzhledem k mnoha indiciím
vykládám jako „Prosper Piette Marschendorf“ nejen s přihlédnutím k místu nálezu, ale i ke skutečnosti, že zrcadlově
situovaná písmena P, v mnoha případech provedená do
vé jsou pro firmu, sídlící v tehdy samostatné obci Maršov
I, typická od počátku. Na rubu v perlovci, nesoucím stopy
poškozeného razidla, je hodnota“½ LITER“ bez bližšího
určení, shodná s mnoha podobnými účelovými známkami různých ražeben. Zde se přímo nabízí renomovaná
vídeňská dílna Wilhelma Pittnera, která drobné obměny
stejného typu ražby prokazatelně produkovala. V několika případech doloženě jako účelové známky na pivo
a s nejbližším regionem byla v čilém kontaktu. Viz např.
korespondence s obecním úřadem v sousedním Maršově
II. K čemu konkrétně známka sloužila, zůstává zatím neobjasněno. Stejně jako poslání další známky z téhož nálezu,
která je pravým opakem předchozí. Jako by ji vyráběli
nějací tehdejší kutilové Pat a Mat. I když jde o standardní svépomocí vyrobenou známku. Do kulatého střížku ze
zinkového plechu s průměrem 27 mm a hmotností pouhé
2 gramy je jednostranně „podomácku“ zhotoveným razidlem vyražen neumělý monogram z písmen PF a hodnota ½. Můj výklad je celkem logicky „Piette Freiheit“ jak
se firma (zřejmě pro zvýšení prestiže) taky prezentovala.
Nemluvě o tom, že i přímo ve Svobodě nad Úpou měla
jednu z provozoven tzv. „Beiwerk“ – pobočný závod.
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Po druhé světové válce byla „piettka“ stejně jako ostatní
papírny v místě znárodněna do Krkonošských papíren,
národní podnik Hostinné. V roce 1949 byla tato organizace rozdělena na čtyři menší celky, z nichž jeden byly
Úpské papírny národní podnik se sídlem ve Svobodě nad
Úpou založené vyhláškou ministra průmyslu k 1. 1. 1949.
V roce 1958 byly opět sloučeny do národního podniku
Krkonošské papírny se sídlem v Hostinném. Z uvedeného
desetiletí pochází poslední publikovaná účelová známka.
Je vyrobena z hliníku jako jednostranná s dodatečným otvorem na zavěšení při horním okraji. Na líci je milimetr od
okraje zvýšené úzké mezikruží a v jím vymezené ploše je
ve třech řádcích – negativně vyražena šestimístná číselná řada (u zobrazeného exempláře 000001) a plastický
nápis verzálami ÚPSKÉ PAPÍRNY N. P. / SVOBODA
N. ÚPOU. Ten je v negativním otisku razidla i na rubní
straně. Známka má průměr 30 mm a hmotnost vzhledem
k použitému materiálu 3 gramy. Podle odhadu pozdějších zaměstnanců KRPA se užívala s největší pravděpodobností na výdej nástrojů, nářadí a náhradních dílů ze
skladu. Ke stejnému účelu sloužily ještě koncem minulého
století prosté plechové kulaté střížky s otvorem na pověšení a raznicí vyraženým číslem pracovníka.
Reprodukce jednotlivých účelových známek neodpovídají
skutečnému měřítku.

