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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
a je to tady. Poslední úvodník roku. Jak já se na něj vždycky těším! Advent, vánoční stromeček, svařené víno, sníh.
A tentokrát ten sníh opravdu je! Takže taky klouže to, nemáme vyhrnuto, kde jsou, co tam na tý radnici děláte? Jak
já se na to vždycky těším!
Ne, teď vážně. Svobodské fórum vychází tentokrát o něco později a má
to taky důvod. Chtěli jsme
vás začerstva informovat
o posledním dění v našem
městě. Tím děním bylo již
tradiční rozsvěcení vánočního stromu v Pietteho parku, a s ním spojené křtění
a prodej knihy o historii
Svobody nad Úpou. Celá ta
sláva se odehrála tak jako
vždy v sobotu před první adventní nedělí. Běžně
se nás na téhle akci schází
hodně, tentokrát ale parčík stačil návštěvníkům tak
tak. Možná tomu tak bylo
díky naší nové knize, možná díky tomu, že adventní

trhy a rozsvícení stromečku se nám již vryly dostatečně pod kůži a máme je
prostě rádi. Svou roli hrál
ale také jistě příslib konání
ohňostroje. Ten letošní stál
opravdu za to. Mohli jsme si
jej v celého (v délce trvání
14 minut) užít díky sponzoringu skupiny ČEZ. Nejspíš
to ale byla kombinace všeho dohromady. Každopádně moc rád sleduji, jak se
k sobě všichni tohle pozdní
odpoledne a večer hezky
mají. Ty úsměvy na tvářích,
pozdravy lidí, kteří se třeba
celý rok neviděli, hloučky
debatujících okolo ohníčků.
Přijde mi, že se s adventním
časem mezi nás vrací starý
duch pospolitosti a přátelství, ta dobrá nálada, která se z lidí v posledních letech tak
nějak vytratila. A právě kvůli téhle pohodě pro vás tuhle akci
pořádáme. Abychom se sešli a měli se rádi. Aspoň jednou za
rok. A aby nám vydrželo. Klidně třeba až do příští zimy!
Přeji Vám všem bez rozdílu krásné svátky adventní, veselé
Vánoce a šťastný Nový rok.
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Ing. Jiří Špetla
Starosta města

ZPRÁVY Z MĚSTA A Z RADNICE
Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
iva.balcarova@musvoboda.cz

ÚŘEDNÍ HODINY
Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
o vánočních svátcích
pondělí 17.12.2018 – pátek 21.12.2018 – bez změny
čtvrtek 27.12.2018 – pátek 28.12.2018 – bez změny

Jubilanti
V měsíci prosinci oslaví svá
životní jubilea dámy Anna
Drábková, Jaroslava Dittrichová, Milada Fingerová,
Štefánia Johnová, Zdenka
Piklová, Irena Galambošová
a pánové Klaus Wolf a Milan
Bláha.
V měsíci lednu oslaví svá
životní jubilea dámy Milada
Bischofová, Mária Suchardová, Jaroslava Hanušová, Helena Machanová a pánové
Josef Kaněra, Milan Spilka a Petr Průša.
Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.

Poděkování
Čas nám všem v poslední době nějak víc utíká. Opět se pomalu blíží konec roku a všude se bude bilancovat. A tak nezbývá,
než aby se do toho pustil i svobodský Klub důchodců. I tento
rok byl pro nás členy i nečleny, kteří se připojují na naše výlety, velmi pestrý a bohatý. Díky finanční podpoře města se
uskutečnila celá řada velmi pěkných výletů. Bylo to nejen na
zámky a výstavy, ale i do nejbližšího okolí, a tak někteří byli
poprvé i na Sněžce. Děkujeme touto cestou starostovi města
panu Špetlovi a celému Městskému úřadu za finanční podporu a přejeme jim do nového roku hodně zdraví a pohody.
Za Klub důchodců
Jindřich Matějovic a Jana Erbenová

pondělí 31.12.2018 Silvestr – ZAVŘENO
úterý 1.1.2019 Nový rok – ZAVŘENO
od středy 2. ledna 2019 běžný provoz radnice
Hotovosti do pokladny MěÚ budou přijímány pouze do pátku do 28.12.2018 do 10,00 hodin.
Ve vánočním týdnu od čtvrtka 27.12.2018 do pátku
28.12.2018 a v pondělí 31.12.2018 bude uzavřena také
knihovna z důvodu čerpání dovolené. Naposledy půjčit knihy si mohou čtenáři v pátek 21.12. V novém roce bude poprvé otevřeno ve středu 2. ledna 2019.
Další vydání našich novin Svoboda forum vyjde 1. února
2019. Toto vydání novin je tedy vánočním a novoročním
dvojčíslem. Důvodem je tradiční čerpání dovolené členů
redakce novin v době vánočních svátků a začátkem ledna.
Děkujeme všem za pochopení.

Jednání zastupitelstva
Starosta města Svobody nad Úpou svolává
2. veřejné zasedání Zastupitelstva Města Svobody
nad Úpou
na středu 12.12.2018 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti (2.patro) Městského úřadu
ve Svobodě nad Úpou
PROGRAM
1. Složení slibu člena zastupitelstva
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

všem přejí zaměstnanci Městského úřadu
ve Svobodě nad Úpou
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3. Schválení programu jednání
4. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitel5.
stva
6. Volba členů finančního výboru a kontrolního výboru
Schválení odměn neuvolněným členům zastupitel7.
stva
8. Jmenování oddávajících
Určení člena zastupitelstva ve věci Územního plánu
9.
města Svobody nad Úpou
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku SK Janské
Lázně – lyžařského oddílu na konání sportovní akce
10. Krkonošská 70 MTB a žádost TJ Krakonoš – jezdeckého oddílu o poskytnutí finančního příspěvku na
materiálové zajištění rekonstrukce závodiště
Návrhy obecně závazných vyhlášek o místním poplatku ze psů, o místním poplatku za lázeňský nebo
11.
rekreační pobyt, o místním poplatku z ubytovací
kapacity
Kupní smlouva na prodej parcely části parcely p.p.č.
12.
746/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Žádost o prodej části parcely p.p.č. 625 v k.ú. Maršov
13.
I
Žádost o prodej části parcely p.p.č. 516 v k.ú. Svobo14.
da nad Úpou
Žádost o prodej parcely p.p.č. 873 v k.ú. Svoboda
15.
nad Úpou
16. Žádost o posun termínu splatnosti smluvní pokuty
17. Rozpočet na rok 2019
Kontrola čerpání rozpočtu roku 2018 a rozpočtové
18.
opatření č. 8/2018
19. Diskuse

Rozpočet města na rok 2019
Jedním z bodů jednání zastupitelstva bude i schvalování
rozpočtu na příští rok. Jedná se o obsáhlý dokument, a tak
zájemcům o obecní finance předkládáme obecnou informaci v tom smyslu, že celý návrh rozpočtu včetně všech
příloh je zveřejněn od 7.11.2018 na webových stránkách
města www.musvoboda.cz v sekci úřední deska a dále pak
ve zjednodušené formě na úřední desce před radnicí a na
Rýchorském sídlišti.

Betlémské světlo
Skauti a skautky ze Svobody nad Úpou se vám letos rozhodli přivézt do města Betlémské světlo. Je to tradiční vánoční akce konaná skauty po celé naší republice. Budete
mít možnost si domů odnést světlo z Betléma. Tak neváhejte a přijďte dne 16. 12. v čase od 16:30 do 17 hodin na
náměstí Svornosti k sousoší nebo na Rýchorské sídliště
s lucerničkou či svíčkou.
Našim čtenářům nabízíme stručné informace z webových
stránek www.betlemskesvetlo.cz o historii betlémského
světla a letošní aktuální informace:

Historie Betlémského světla
Snahou každého světla je prozářit tmu…

Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když v roce 1986 přemýšleli, jak ozvláštnit
sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě.
Mohla je také inspirovat pověst italského města Florencie.
Římský papež Urban II. (1088–1099) vyzval v té době
evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do
Palestiny a osvobodili od mohamedánů především Betlém
a Jerusalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených
křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim proto začalo
říkat „křižáci“. Dalo se na ni najmout i několik mládenců
z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice.
Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných
a zubožených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící.
Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před
lety odešli z domova do války proti mohamedánům. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho
po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve středověku to
tak bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo.
A nápad byl na světě! Dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma jako poděkování těm, kteří ochotně
a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým dětem. V té
době nikdo z nich ovšem netušil, že za pár let se z tohoto
nápadu zrodí jeden z novodobých vánočních zvyků.
Jak tedy Světlo dopravit? Musela tu ovšem být spojitost se
zrakově postiženými dětmi, protože sbírka Světlo ve tmě
byla určena především pro ně. Z fondů sbírek se prostředky uvolnit nemohly, a tak se pracovníci rozhlasu obrátili se
svojí žádostí na leteckou společnost AUA a cestovní kancelář Raiffeisen. Tak bylo zajištěno, že jedno dítě a malý
televizní štáb pojedou do Betléma pro světlo zdarma. V té
době však ještě v důsledku politických situací bylo zapotřebí spousta povolení, navíc pro natáčení v zemi tak dbající
na bezpečnostní opatření, jako je právě Izrael. Díky ochotě
všech zainteresovaných se ale podařilo vše zvládnout včas.
A tak od roku 1986 se začala novodobá éra dovozu Betlémského světla.

Betlémské světlo 2018
V letošním roce se chystá třicátá cesta skautů s Betlémským
světlem. K této příležitosti se neuskuteční předávání světla
ve Vídni, ale v Linci, kde celá novodobá tradice začala.
Slavnostní ekumenická bohoslužba letos proběhne v sobotu 15. prosince 2018 v linecké katedrále Neposkvrněného
Početí Panny Marie (Mariendom). Odtud přivezou skauti BS do ČR vlakem Os 3806 Donau Moldau (odjezd Linz
17:35, příjezd České Budějovice 19:58).
Betlémské světlo budeme s pomocí skautských kurýrů rozvážet vlaky po České republice v neděli 16. prosince. Téhož dne proběhne slavnostní přivítání Betlémského světla
ve třech katedrálách: v Brně na Petrově v 9 hodin, v Praze
u svatého Víta a v Olomouci u svatého Václava v 10 hodin.
Na poštách v Praze, Brně a Olomouci bude možno v týdnu
před Vánocemi získat příležitostné razítko Betlémského
světla.
PROSINEC 2018 | LEDEN 2019
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Skauti měli drakiádu

Poděkování

V sobotu 17. listopadu jsme se sešli u skautské klubovny,
odkud jsme s již připravenými draky, které jsme vyráběli při
minulých schůzkách, vyrazili na louku. I přesto, že vítr byl
opravdu silný a několik draků nám polámal, zvládli jsme je
rychle opravit. Pak už nám nic nebránilo v jejich pouštění.
Několika drakům se skutečně podařilo vzlétnout vysoko.
Později jsme program doplnili o několik našich oblíbených
her. Protože byl čas oběda, hravě jsme si rozdělali oheň
a opékali si špekáčky. Na závěr jsme ještě zařadili rychlou
hru. Rozloučili jsme se v jednu hodinu odpoledne. Myslím,
že se nám drakiáda vydařila.

Jménem realizačního týmu candrbálu bych ráda poděkovala všem návštěvníkům akce, že přišli v dobových
kostýmech a vytvořili výbornou atmosféru na candrbálu.

Za oddíl skautů - Anna Francová

Divadelníci zveřejňují pobídku pro ostatní sdružení
a spolky ve městě, aby se příští rok podílely s kulturním týmem na organizaci plesu (třeba zase v listopadu). My jako ochotníci už na to nebudeme mít čas,
protože se budeme podílet na okresní akci Rýbrcoul.
Byli jsme požádáni organizátory o docela rozsáhlou
spolupráci (scénář, režie, kostýmy, hraní). Ale vždyť
tu máme ve městě hasiče, fotbalisty, skauty, učitele,
důchodce… Každý by to pojal jinak a my se pak klidně
toho za 5 let třeba zase ujmeme, bylo by to na střídačku.
Pozn.: A ještě malá zajímavost. Paní knihovnice náhodou zahlédla ve čtvrtek 22.11.2018 v televizi pořad
o novém filmu, který byl natočen o kapele Queen.
A představte si, že tam mluvil mladý kluk jménem
Milan Šatník, který ve filmu hraje a zpívá, a to byl ten
blonďatý klávesista, který přijel jako záskok s kapelou
Brillant Band na náš candrbál. Tak jsme tam nevědomky měly hvězdu, protože, pokud se podíváte na jeho
profil, tak pracuje po celém světě a spolupracuje se
slavnými lidmi.
Pavla Tůmová

Placená inzerce – nabídka práce
OBAL - TISK, s.r.o.
PŘIJME do výroby kartonáže dělníka/ci na HPP i brigádníka pro jednosměnný provoz.
Místo výkonu práce: Svoboda nad Úpou
Kontakt pro zájemce: 734 723 946
E-mail: info@obaltisk.cz

Svoz nebezpečného odpadu v roce
2019
Na základě smlouvy mezi městem Svoboda nad Úpou a firmou Transport Trutnov, s.r.o. byly pevně stanoveny termíny svozu nebezpečného odpadu na tyto soboty (vždy první
sobota v každém lichém měsíci):
Stanoviště
Svoboda-náměstí

u Rýchorky

Maršov II
(u Šobků)

5.1.2019

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

2.3.2019

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

4.5.2019

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

6.7.2019

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

7.9.2019

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

2.11.2019

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

termín
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Kniha o historii Svobody nad Úpou
V sobotu 1.12.2018 proběhl křest knihy o historii Svobody nad Úpou s názvem Svoboda nad Úpou nahlédnutí
do historie města pod zlatými Rýchorami v rámci tradičního slavnostního rozsvícení vánočního stromu a adventních trhů. Po slavnostním křtu si mohli první zájemci
knihu koupit pod stromeček či jako vánoční dárek v rámci adventních trhů. Zároveň proběhla autogramiáda členů autorského kolektivu.
Cena knihy byla určena Radou města ve výši 490,- Kč včetně DPH. Knihu je možné si zakoupit na radnici (v prvním
patře u paní matrikářky Strakové nebo pak v knihovně).

6
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Dále je možné zaslat knihu poštou na dobírku (zde
ale bude k ceně připočteno poštovné a dobírečné)
nebo poštou po předchozí
úhradě na bankovní účet
(k ceně bude připočteno
pouze poštovné).
Případné objednávky pro zaslání knihy poštou dle
výše uvedených podmínek je možno zaslat emailem
na iva.balcarova@musvoboda.cz.
Malou „fotoochutnávku“ z knihy připravil pan Pavel Křivka:

PROSINEC 2018 | LEDEN 2019
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KULTURNÍ TÝM

Přejeme Vám krásný Štědrý den
a kromě dárků ať přinese Vám sen,
který se promění v novém roce,
na ještě krásnější než na Vánoce!

Děkujeme všem, kteří nám celý rok pomáhali

a navštívili nás na akcích , které jsme pro vás
s láskou a radostí celý rok připravovali .
KRÁSNÉ VÁNOCE
A

NOVÝ ROK 2019

VÁŠ KULTURNÍ T ÝM
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Zpívání v kostele
Srdečně zveme širokou veřejnost na Zpívání v kostele,
které se uskuteční ve čtvrtek 20.prosince 2018 od 17,00
hod. ve svobodském kostele.
Vedení školy přeje všem zaměstnancům, dětem, rodičům
a ostatním svobodským občanům krásné Vánoce a mnoho
štěstí a zdraví v roce 2019.

Další projekt v naší škole
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
I v letošním roce jsme
zažádali o dotaci
z projektů Královéhradeckého kraje na technické vybavení naší školy. V rámci polytechnické výchovy a vzdělávání
jsme v projektu „Rozvíjíme polytechnické dovednosti našich žáků“, evidovaného pod číslem 18SMVU1-0023, obdrželi dotaci ve výši 55 000,- Kč na nákup stavebnic I-triangle.
V těchto dnech jsme stavebnice zakoupili a žáci s nimi začnou hned pracovat.

PROSINEC 2018 | LEDEN 2019
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Výpis usnesení z 1. ustavujícího veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou konaného dne 31.10.2018
USNESENÍ č. ZM/1/1/2018

USNESENÍ č. ZM/6/1/2018

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 1. ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou dne 31.10.2018 beze změny.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
volí
místostarostou Města Svobody nad Úpou Ing. Helmuta Ruseho.

USNESENÍ č. ZM/2/1/2018

USNESENÍ č. ZM/7/1/2018

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Svobody nad
Úpou a výborů zastupitelstva města (viz příloha originálu
zápisu) se změnou v článku 3, kde v odstavcích 1 a 3 bude
opraveno 7 dní na 10 dní.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
volí
a) prvním členem Rady města Svobody nad Úpou Ing. Jaroslava Chmelaře.
b) druhým členem Rady města Svobody nad Úpou pana
Tomáše Hovarda.
c) třetím členem Rady města Svobody nad Úpou pana Petra Horáčka.

USNESENÍ č. ZM/3/1/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) zvolení jednoho místostarosty.
určuje
b) v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro
výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

USNESENÍ č. ZM/4/1/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
stanovení veřejného způsobu hlasování jmenovitě pro následující volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady
v souladu s čl. 9 odst. 11 Jednacího řádu Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou a výborů zastupitelstva.

USNESENÍ č. ZM/5/1/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
volí
starostou Města Svobody nad Úpou Ing. Jiřího Špetlu.

USNESENÍ č. ZM/8/1/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
zřizuje
finanční a kontrolní výbor, přičemž kontrolní výbor bude
mít 5 členů a finanční výbor 3 členy.

USNESENÍ č. ZM/9/1/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
volí
předsedou finančního výboru Ing. Jaroslava Chmelaře.

USNESENÍ č. ZM/10/1/2018
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
volí
předsedou kontrolního výboru Bc. Martina Vláška.

www.musvoboda.cz

Výpis usnesení z 1. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 05.11.2018
USNESENÍ č. RM/1/1/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
vydání Jednacího řádu Rady města Svobody nad Úpou
a komisí Rady města v souladu s § 101 odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

USNESENÍ č. RM/2/1/2018
Rada města Svobody nad Úpou
zřizuje
a) následující komise rady v souladu s § 102 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění:
- komise pro rozvoj města
10
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- komise kulturní
- komise pro občanské záležitosti
volí
b) předsedou komise rady pro rozvoj města pana Ing. Václava Jiránka.
c) předsedkyni kulturní komise rady paní Michaelu Špetlovou.
d) předsedkyni komise rady pro občanské záležitosti paní
Zdenku Dvořákovou.

USNESENÍ č. RM/3/1/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Plán inventur na rok 2018 včetně jmenování členů ÚIK

(ústřední inventarizační komise) a členů DIK (dílčí inventarizační komise) dle přílohy k zápisu s tím, že u dílčí inventarizační komise pro druh majetku: Pohledávky, závazky,
podrozvahová evidence, hotovost, běžné účty, nedokončené investice nahradí paní Janu Hryzlíkovou pan Ing. Helmut
Ruse.

USNESENÍ č. RM/4/1/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
dokument Pravidla pro svatební obřady před matričním
úřadem Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou (viz příloha originálu zápisu), kterým se stanovuje mimo jiné místo
určené radou pro konání slavnostních obřadů (Obřadní síň
Městského úřadu Svoboda nad Úpou, náměstí Svornosti
474, 542 24 Svoboda nad Úpou), doba stanovená radou pro
konání svatebních obřadů (pracovní dny pondělí – čtvrtek
od 9:00 – 15:00 hodin, pracovní den pátek od 9:00 – 11:30
hodin) a provozní poplatky nad rámec zákonných správních
poplatků (viz dokument).

USNESENÍ č. RM/5/1/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku pana Petra Hassmanna (viz příloha originálu zápisu) na provádění zimní údržby v Maršově II a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

USNESENÍ č. RM/6/1/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 7/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření č.7/2018 činí objem celkových příjmů 1.060.157,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na 43.659.354 Kč),
objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č.
7/2018 činí mínus 6.146.000,-Kč (celkové výdaje rozpočtu
na rok 2018 po této změně se snižují na 63.987.699 Kč) a financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 7/2018
činí mínus 7.206.157,-Kč (celkové financování rozpočtu na
rok 2018 po této změně se snižuje na 20.428.345,-Kč).

USNESENÍ č. RM/7/1/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zpracovaný návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na

rok 2019 ke zveřejnění včetně 4 příloh:
- Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu města Svobody nad Úpou
na rok 2019
- Příloha č. 2 - Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2019
- Příloha č. 3 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na
rok 2019 PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov
- Příloha č. 4 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů
na rok 2019 PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda
nad Úpou
(vše viz přílohy originálu zápisu) s tím, v návrhu rozpisu
rozpočtu je položka 3319/5169 s org. 9999 - rezerva na
mimořádné kulturní akce ve výši 15.000 Kč a tato položka bude navýšena na částku 50.000 Kč (viz zápis - návrh na
novou akci Keltské dny) a v souladu s tím, budou upraveny
všechny rozpočtové dokumenty. Po opravě budou všechny
dokumenty neprodleně zveřejněny před projednáváním
návrhu rozpočtu na rok 2019 v zastupitelstvu v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků.

USNESENÍ č. RM/8/1/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části parcely p.p.č. 373/1 v k.ú. Maršov II
dle Záměru města č.15/2018 o výměře cca 40 m2 paní
XXX XXXXXX za účelem umístění okrasné zeleně a zpevněného příjezdu na vlastní pozemek za nájemné ve výši 2,-Kč /
1 m2, tj. v přepočtu za minimální částku 500,-Kč dle ceníku
nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města
ze dne 20.5.2015, a to na dobu neurčitou s 3M výpovědní
dobou bez udání důvodu.

USNESENÍ č. RM/9/1/2018
Rada města Svobody nad Úpou
předává
komisi pro rozvoj města žádost manželů XXX a XXX XXXXXX
o koupi části parcely p.p.č. 236/8 v k.ú. Maršov I (dle zákresu v příloze žádosti) za účelem výstavby rodinného domu,
protože se jedná o lokalitu Nový svět, která je uzemním
plánem určena pro budoucí výstavbu v souladu s urbanistickou studií Ing. arch. Žateckého a kterou je nutno řešit
koncepčně ve vztahu i k ostatním žadatelům o výstavbu
v této lokalitě.

Výpis usnesení z 2. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konaného dne 26.11.2018
USNESENÍ č. RM/10/2/2018
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
a) členy komise pro rozvoj města, a to Ing. Jiřího Špetlu,
Milana Zelinského, Aleka Pejose st., Martina Búše, Jana
Štěpa a Jana Kapuciána.
b) členky komise kulturní, a to Martinu Vaňkovou, Alici
Bartoníčkovou, Evu Rusovou, Annu Tichou.
c) členky komise pro občanské záležitosti, a to Hanu

Černou, Věru Fingerhutovou, Martinu Holubovou,
Janu Hryzlíkovou, Jitku Miškovskou, Evu Moravcovou,
Dagmar Slaninovou, Janu Strakovou a Libuši Vostrovskou.

USNESENÍ č. RM/11/2/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Plán zimní údržby pro zimní sezonu 2018 / 2019 (viz příloha
originálu zápisu).
PROSINEC 2018 | LEDEN 2019
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USNESENÍ č. RM/12/2/2018

ního vztahu do 30.11.2018, pokud nebude souhlasit, tak
aby původní smlouvu vypověděl do 30.11.2018 (možnost
vypovědět smlouvu je pouze do 30.11.2018 tak, aby byla
ukončena 31.12.2018, pozdější výpověď znamená ukončení smlouvy až 31.12. dalšího kalendářního roku).

Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části parcely p.p.č. 625 v k.ú.
Maršov I před objektem čp. 146 Rýchorka dle zákresu v příloze žádosti (viz přílohy originálu zápisu), a to s ohledem na
veřejný charakter dané části pozemku, dále s ohledem na
skutečnost, že v blízkosti má být vybudováno také parkovací stání v režii provozovatele informačního centra a s ohledem na fakt, že danou část objektu Rýchorka vlastní jiný
majitel, než je žadatel.

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
schvaluje žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní
XXX XXXXXX, trvale bytem, XXXXXX XXX, Svoboda nad
Úpou.

USNESENÍ č. RM/13/2/2018

USNESENÍ č. RM/18/2/2018

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
schvaluje zveřejnění záměru města pronajmout parcelu
p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I, druh pozemku ostatní plocha,
se způsobem využití jiná plocha, o výměře 45 m2 pod podmínkou, že dojde po oboustranné dohodě k opravě dvou
písemností stavebního úřadu Rozhodnutí – Dodatečné povolení stavby č.j. SVO/3289/2011 ze dne 3.10.2011 a Kolaudační souhlas s užíváním stavby č.j. SVO/34/2013 ze dne
3.1.2013, které byly stavebním úřadem chybně vydány bez
časového omezení (podrobně viz zápis).

USNESENÍ č. RM/14/2/2018
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost č.j. SVO/3178/2018 z 15.11.2018 o vyjádření k realizaci a udělení souhlasu, žádost č.j. SVO/3179/2018
z 15.11.2018 o vyjádření k podzemnímu vedení a žádost č.j.
SVO/3177/2018 z 15.11.2018 o podepsání Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a smlouvy o právu provést stavbu, protože podle pozemkového snímku a podle těchto žádostí se jedná o vybudování přípojky elektro
k plánované garáži na parcele p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda
nad Úpou, přičemž tento objekt nebyl schválen jako garáž,
ale jako stavba, která má sloužit k plnění funkce lesa, což
bylo potvrzeno stavebním úřadem.

USNESENÍ č. RM/15/2/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Opatření orgánů města č. 1/2018 - Pravidla pro umísťování
reklamních, propagačních a informačních zařízení na sloupech veřejného osvětlení ve vlastnictví Města Svobody nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu) s tím, že byly upraveny
některé texty a doplněny sazby, po této úpravě bude dokument vydán, zveřejněn a bude postupováno podle něj.

USNESENÍ č. RM/16/2/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh nového smluvního vztahu na zajištění údržby veřejného osvětlení (viz příloha originálu zápisu), a to v souvislosti s redukcí světelných bodů vlivem opravy veřejného
osvětlení podél hlavní silnice, kdy bylo demontováno 152
světelných bodů a nově instalováno pouze 83 světlených
bodů včetně svítidel na přechodech pro chodce s tím, že
byly provedeny některé drobné úpravy (zejména ve vztahu k nových světelným bodům) a rada pověřuje starostu,
aby navrhl zhotoviteli nové znění výše uvedeného smluv12
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USNESENÍ č. RM/17/2/2018

Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) podkladový materiál týkající se stanovení odpadového
poplatku pro rok 2019 s tím, že pokud navrhovaná výše
místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019 je stejná jako sazba, která
platí v roce 2018, není nutno vydávat novou obecně závaznou vyhlášku, ale postačí, pokud Rada města odsouhlasí na základě předloženého výpočtu tuto skutečnost
na svém jednání (konzultováno s odborem dozoru ministerstva vnitra). V této souvislosti byl radě předložen
výpočet místního poplatku za odpady dle skutečnosti
roku 2017, kdy maximální sazba poplatku by mohla činit
692,-Kč (viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
b) návrh na ponechání sazby místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 500,Kč, a to ve stejné výši jako v roce 2018.

USNESENÍ č. RM/19/2/2018
Rada města Svobody nad Úpou
předává
k projednání návrhy obecně závazných vyhlášek, a to:
- OZV č. 2/2018 o místním poplatku ze psů (přepracován
částečně text dle standardů dozorových orgánů ministerstva vnitra, sazby ponechány ve stávající výši),
- OZV č. 3/2018 o místním poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt (přepracován částečně text dle standardů dozorových orgánů ministerstva vnitra, sazba
poplatku zvýšena ze 12,-Kč na 15,-Kč za osobu na den,
dále upraveno období splatnosti poplatku (původně
stanovena kvartální splatnost poplatku, nyní se navrhuje pololetní splatnost z důvodu snížení administrativní
zátěže poplatníků),
- OZV č. 4/2018 o místním poplatku z ubytovací kapacity
(přepracován částečně text dle standardů dozorových
orgánů ministerstva vnitra, sazba poplatku ponechána
ve stávající výši 4,-Kč za osobu na den, dále upraveno
období splatnosti poplatku (původně stanovena kvartální splatnost poplatku, nyní se navrhuje pololetní
splatnost z důvodu snížení administrativní zátěže poplatníků).

www.musvoboda.cz

USNESENÍ č. RM/20/2/2018

b) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Rekonstrukce rozvodů teplé
užitkové vody v DPS“ včetně závazného vzoru návrhu
Smlouvy o dílo, který je součástí zadávací dokumentace
(viz přílohy originálu zápisu).
c) výběr 4 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Ladislav Němeček, IČ 76257100, se sídlem Voletinská 230, 541 03 Trutnov 3 – Poříčí
- Jan Ryšavý, IČ 73825387, se sídlem Pavla Křížkovského 517, 541 01 Trutnov
- Josef Šír, IČ 02869187, se sídlem Nový svět 118, 542
24 Svoboda nad Úpou
- Milan Špicar, IČ 63225913, se sídlem Náchodská 348,
Trutnov.

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 12.12.2018, do kterého byla doplněna do bodu 10) Žádost TJ Krakonoš - jezdeckého oddílu
o poskytnutí finančního příspěvku na materiálové zajištění
rekonstrukce závodiště (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/21/2/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh na zavedení projektu Vlídných WC v obci s tím, že
v lednu bude předložen radě jednoduchý návrh poptávkového řízení ve smyslu veřejné zakázky malého rozsahu na
službu, ve kterém budou stanoveny konkrétní podmínky
a zájemci o tento projekt se budou moci přihlásit do poptávkového řízení s nabídkovou cenou s cílem zajistit jedno
vlídné WC prozatím pouze v centru města.

USNESENÍ č. RM/23/2/2018
Rada města Svobody nad Úpou
vydává

USNESENÍ č. RM/22/2/2018

souhlas k záměru žadatelky dle souhrnné technické
zprávy, která je součástí Dokumentace ke změně užívání stavby s datem 6/2018 s názvem „Kůlna u rodinného domu č.p. 7 Maršov II“ vypracované Ing. arch. Veronikou Novákovou, odpovědný projektant Ing. arch.
Adéla Poubová (viz příloha originálu zápisu) s podmínkou, že následný provoz celé stavby bude omezen na
zkušební dobu 1 roku, po jejíž uplynutí bude provedeno vyhodnocení vliv provozu dané stavby na okolní
prostředí a rozhodnuto o následném způsobu provozu
stavby.

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) použití převodu části rezervního fondu příspěvkové
organizaci Dům s pečovatelskou službou k posílení investičního fondu za účelem financování veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce rozvodů teplé užitkové vody v DPS“, a to ve výši,
která bude vysoutěžena v rámci poptávkového řízení
dle bodu b) tohoto usnesení.

Zábava
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Jezdecká sezona 2018
V zářijovém vydání Svobodských novin jsme si připomněli
50 let vzniku jezdeckého sportu ve Svobodě nad Úpou. V dnešním vydání shrneme činnost TJ v sezoně 2018. Díky obětavé
práci předsedy TJ, pana Aleka Pejose, byla dokončena stavba
„kruhovky“ – kruhové haly s průměrem 16 metrů pro lonžování koní. Rovněž díky předsedovi jsme získali dotaci na změnu
povrchu kolbiště – závodit se u nás bude od příštího roku na
novém, moderním pískovém povrchu s geotextílií. Svobodský
jezdecký oddíl tak bude mít stejně kvalitní povrch pro závody
jako například Ptýrov, nebo Zduchovice, kde se pořádají velké
mezinárodní závody. Dále se v letošním roce podařilo obnovit
nátěr stáje a rovněž jsme obnovili celé oplocení jezdeckého
areálu. Stále se snažíme areál vylepšovat.
Sportovní úspěchy byly
v letošním roce také velké.
V parkuru nás reprezentovala
jezdkyně ing. Alexandra Novotná, která s klisnou Lady
Sarah získala v soutěžích
stupně L a S druhé a čtvrté
místo, juniorka Lenka Kučerová s Tabascem druhé a
třetí místo v soutěžích stupně Z. Úspěšnou sezonu měla
i Monika Zemánková, mezi
její nejlepší letošní umístění
patří první místo v soutěži L
a S. Pavla Ondráčková startovala s mladou klisnou Meryl
prvním rokem na oficiálních
závodech, dokázali se umístit
na druhém místě. Výborné
výsledky v letošním roce zaznamenali i manželé Martinkovi. Jiří Martínek se svým
koněm Celton se opakovaně umístil na předních místech, Dana
Martínková s Ronem 1 měla výsledky podobné jako manžel.
V drezuře juniorka Anna Fialová na Královéhradeckém mistrovství vybojovala bronzovou medaili.
Překvapením sezony je klisna Lady Elisabeth. Poprvé se ve vytrvalostní disciplíně představila v září 2017. V letošním roce absolvovala dvojice Lady Elisabeth a Adéla Juhászová čtyři starty.
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V březnu si na vzdálenost 40 km dojely pro krásné páté místo,
o měsíc později na stejné vzdálenosti dojely sedmé. V září se poprvé představily na trati dlouhé 60 km a v konkurenci zkušených
jezdců skončily na třetím místě. Vytrvalostní sezonu zakončily
v říjnu úžasným prvním místem a rekordním časem v druhém
kole, kde skvělá Lady Elisabeth dohnala čtyřminutovou ztrátu
na vedoucí jezdce z prvního kola a rychlostí 25,788 km/h ji dokázala dohnat a zvítězit. Její čas byl v této sezoně nejrychlejší.
Adélka s Betynkou spolu v oddíle vyrostly.

Střípky z dějin: Když ještě
StarDance nebyla
Antonín Tichý
Hvězdy tančily vždycky! A obyčejní smrtelníci jakbysmet.
Jen u toho nebyl takový mediální humbuk. Období končícího roku kromě duchovního poselství Adventu a napjatého
očekávání Vánoc vrcholí rozjásaným silvestrem. Nastupující sezona plesů, bálů a tancovaček láká k malému ohlédnutí na dávno zapomenuté parkety v nejbližším okolí. Odvěké
uspořádání hlavních radovánek společenské smetánky do
čtyř ročních období zavedla kdysi dávno šlechta pořádající
okázalé svatby především na jaře, aby v létě mohla
cestovat po světě. Na podzim se pánové věnovali honům.
A v zimě větraly dámy své nové garderoby ve víru tance.
Moderní doba zavedené pořádky stírá – tančení zůstalo.
V České republice se od roku 1830 stále pořádají taneční
kurzy, kterými prošly početné generace zejména středoškolské mládeže. Taneční gramotnost byla až do nedávna
společenskou nutností, školou etikety a často i možností
k seznámení nejednoho manželského páru. To se ještě tančívaly párové tance. Osamocené přešlapování na parketu
provozovali pouze vydrezúrovaní medvědi v cirkusové manéži, dvojice žen bylo možné spatřit jen na podnikových
oslavách MDŽ a gayové chudáci museli svou orientaci tajit
kvůli konzervativním předsudkům většinové společnosti.
Pamětníci si jistě s lehkou dávkou nostalgie rádi zavzpomínají na mladá léta při prohlídce vybledlých fotografií. Grandiózní vstup do jedné z prvních poválečných plesových
sezon představuje trojice nových svobodských osídlenců
v přestrojení za typické prvorepublikové šviháky, když slovo playboy nejspíš ještě neznali. Pánové Nývlt, Čech a Barbořík věnovali svým maskám na maškarní ples nevídanou
péči, že by jim člověk každodenní pobyt mezi lázeňskými
kavalíry málem uvěřil. Zda se tak připravili na původně
ohlášený karneval pořádaný Národním tělovýchovným
výborem v roce 1946 s názvem „Ráj zlatokopů“, který nakonec ideově neprošel, či na I. sokolské šibřinky v únoru

Karnevalová společnost na bále z let předválečných

Tři frajeři – Nývlt, Čech a Barbořík

1947, už dnes těžko někdo zjistí. Ale ani původní němečtí
obyvatelé před válkou nebyli žádní suchaři, jak nasvědčuje snímek rozjařené maškarní společnosti z hostince Anny
Etrichové ze začátku třicátých let. Jedním křížkem vpravo
nahoře je označen majitel vyhlášené cukrárny na náměstí
Oskar Illner. Shodou historických náhod pokračoval
v jeho tradici po roce 1945
právě mistr cukrář Jan Barbořík. Dva křížky na tvář
namaloval neznámý identifikátor Ing. Hugo Posseltovi z Eichmannovy papírny.
Vybroušené taneční kroky
zkušených lvů salonů i neohrabané „ploužáky“ začátečníků doprovázela vždycky živá muzika. K jednomu
z nejvyhlášenějších hudebních těles z mládí dnešních osmdesátníků patřil
mému srdci nejmilejší Sextet K club z taneční vinárny
Bílý kříž v Janských Lázních
vedený hráčem na několik
nástrojů Janem Koliskem.
Hrávalo se pravidelně i ve
většině tehdejších zotavoPROSINEC 2018 | LEDEN 2019
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ven ROH, takže mnohokrát musely zaskakovat i narychlo
sestavené improvizované „šramly“. Ve Svobodě se několikrát týdně tančilo v hotelu Sport u nádraží s ne zrovna
nejlepší pověstí. Proti současným produkcím v podobně
vykřičeném domě ve stejné lokalitě to však byly čajové
dýchánky klášterních schovanek. „Hogo fogo“ paráda
většiny plesů v neútulné sokolovně vydržela obvykle až do
chvíle než padla facka na sále. To v janskolázeňské Kolonádě měly plesy i přes omšelost kdysi úchvatného secesního interiéru přece jen jistou úroveň. Záběr je z plesu za-

městnanců ČSAD Trutnov, jejichž řady od té doby už také
značně prořídly. Poetickou atmosféru tanečních hodin
studentů trutnovského gymnázia na konci sedmdesátých
let minulého století nevystihuje ani tak společná fotografie v Národním domě jako snímek Vladimíra Kundrta ze
zkoušky doma spíchnuté róby vybraný z rodinného archivu. Jak vidno slastnému očekávání na okamžik propadla
i jinak ryze sportovně zaměřená děvčata. Léta běží, vzpomínky zůstanou. Ať je vám stále do skoku a pevný krok do
nového roku 2019!

Sextet K club v Bílém kříži – Janské Lázně

Improvizovaný ansámbl ze známých muzikantů

Ples ČSAD – Kolonáda
Zábava v ponurém prostředí sokolovny – foto Bohdan Holomíček

Taneční kurs studentů gymnázia v Trutnově
16
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U zkoušky šatů asistoval fotograf Vláďa Kundrt
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Více o Betlémském světle na www.betlemskesvetlo.cz

na náměstí Svornosti u sousoší a zároveň
na Rýchorském sídlišti
dne 16. 12. od 16:30 do 17:00 hodin.
Přineste si svíčku nebo lucerničku.

Malý plamínek, tento
novodobý symbol
Vánoc, jenž svou silou
spojuje mnohá srdce,
vám budeme předávat
ve Svobodě nad Úpou
a to:

„Lid, který chodí
v temnotách, uvidí velké
světlo…“
(Iz 9, 1)

Betlémské světlo

Skauti a skautky ze Svobody nad Úpou
vám přinesou

David Kotajný, ředitel společnosti

Děkujeme všem našim
zaměstnancům a obchodním
partnerům za spolupráci v roce 2016.
Přejeme vám všem i vašim blízkým
hezké prožití Vánočních svátků a
úspěšný nový rok 2017.

Letos si opět zazpíváme s
žáky naší základní školy na
školní zahradě. Pro zahřátí
popijeme něco voňavého a
svoji účast stvrdíme
razítkem, abychom lépe
poznali, kolik nás zpívalo. :)
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