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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
v aktuálním úvodníku se vrátím ke sportovně - kulturním počinkům, které se u nás ve Svobodě odehrály v měsíci březnu.
S paní zimou jsme se tentokrát loučili hnedle po dva víkendy za sebou, a to dvěma již tradičními akcemi. Odehrály v lyžařském areálu Duncan za vpravdě jarního počasí. V sobotu
9. března byla v 9,00 hodin odstartována první z celkově patnácti kategorií lyžařského závodu „O pohár města Svobody
nad Úpou“. I přes nepříznivé počasí (nejdřív sníh, potom déšť)
se většině účastníků všech kategorií podařilo ve skvělých
časech dorazit do cíle. Všechny z nás pořadatelů překvapila
vysoká účast závodníků a závodnic, kteří (a které) se napříč
věkem i pohlavím i přes náročné klimatické podmínky poprali
se spletitou tratí, startovní nervozitou, či hecováním soupeřů.
Vyhlášení výsledků jsme protentokrát museli přesunout do
vnitřních prostor Ford baru, neb venku to bylo okolo oběda
již „o zdraví“. Žádného ze startujících však tahle malá nepříjemnost neodradila a všichni akci ve zdraví dozávodili při konzumaci „startovného“.
Týden poté, v neděli 17. března, byla lyžařská sezona definitivně ukončena karnevalem masek na lyžích. Počasí
tentokrát maskám a pořadatelům přálo a všichni si stylové
rozloučení s paní zimou užili.
Fotodokumentaci z obou akcí pořídila a k tisku poskytla
paní Andrea Pichová.

Děkuji tímto:
Společnosti Megaplus za poskytnutí lyžařského areálu, firmě
Tlachač s.r.o. za bezvadný servis u lyžařských vleků a u občerstvení závodníků ve Ford baru, děvčatům z kulturního týmu za
skvělou organizaci závodů, Zdendovi Rolencovi za nezměrné
nasazení na místě startéra úplně nahoře (a na větru), Oldovi
Kyselovi za moderování obou akcí, Romanu Šafářovi v lyžařské školy Ski Šafář za organizaci lyžařského karnevalu, a všem
ostatním, na které jsem zde snad nechtěně zapomněl, a bez
kterých bychom ani jednu z těch bezva akcí nedali do kupy.
Ani tentokrát vás ale neochudím o novinky z ranku investic
města. V polovině března nám bylo doručeno rozhodnutí
o přidělení dotace z programu IROP na akci „Rekonstrukce
objektu č.p. 473 Svoboda nad Úpou na sociální bydlení“.
Jedná se o rekonstrukci budovy bývalého kina nebo bývalé
radnice, chcete-li. V jižním traktu budovy (pohled na náměstí)
vznikne 6 nových sociálních bytů, nedílnou součástí díla je samozřejmě celková rekonstrukce této části budovy, vč. fasády
a střechy. Dle projektantského rozpočtu činí celkové náklady
necelých 12 mil. Kč, z toho dotace cca 9 mil. Kč. Tyto náklady se budou samozřejmě ještě měnit v závislosti na výsledku
výběrového řízení na dodavatele stavby. Podmínky výběru
dodavatele nyní ve spolupráci s administrátorem výběrového řízení ladíme. Stavební práce budou probíhat od července
letošního roku do srpna roku příštího. Na podzim roku 2020
se tedy (pokud vše poběží dle našich představ) budeme moci
potěšit pohledem na krásnou staronovou „radnici“ města.
Abych nezapomněl, všechny vás srdečně zveme na „Rej čarodějnic“ na Muchomůrku, a to v úterý 30. dubna!
Ing. Jiří Špetla
Starosta města
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Výsledky lyžařského závodu „O pohár města
Svobody nad Úpou“
Dívky MŠ
Schrejberová Zuzana
Štěpová Klára

Start.č.
1
2

Čas
Pořadí
37,22
1
51,61
2

Chlapci MŠ
Adamec Matěj
Jašek Matěj
Dudek Mikuláš
Hanuš Jan

Start.č.
6
5
4
3

Čas
Pořadí
39,15
1
49,01
2
92,32
3
98,31
4

Dívky 1. a 2. třída
Šustrová Amálie
Havrdová Klára
Štěpová Kristýna
Pichová Andrea

Start.č.
54
42
34
48

Čas
Pořadí
31,70
1
33,43
2
34,10
3
38,67
4

Chlapci 1. a 2. třída
Pich Denis
Roudný Adam
Blažek Kamil
Bohdalecký František
Roušal Jakub
Hanuš Jakub

Start.č.
49
41
57
46
36
53

Čas
Pořadí
31,59
1
32,82
2
34,26
3
44,89
4
45,58
5
45,73
6

Dívky 3.-5. třída
Říhová Linda
Králová Eliška
Humělová Marie
Kulhánková Ema
Čožíková Gabriela

Start.č.
47
38
33
55
52

Čas
Pořadí
30,43
1
32,61
2
33,50
3
34,84
4
57,13
5

Chlapci 3.-5. třída
Sedláček Matěj
Adamec Jakub
Richter Adam
Folc Ludvík
Pich Dominik
Dlabal Adam
Zálešák Matěj
Špaček Vojtěch
Zálešák Jonáš

Start.č.
37
56
32
44
50
31
40
35
39

Čas
Pořadí
27,45
1
28,42
2
28,57
3
29,45
4
31,94
5
32,44
6
34,49
7
38,30
8
39,52
9

Chlapci 2. stupeň ZŠ
Říha Vojtěch
Folc Tomáš
Pour Jan
Anton Bohdan
Vrbenský Vojtěch
Špetla Adam
Ziegenfuss Denis
Bureš Richard
Vrbenský Vít

Start.č.
67
65
64
63
68
62
66
61
69

Čas
Pořadí
26,56
1
26,91
2
27,27
3
28,29
4
28,33
5
29,00
6
31,33
7
32,61
8
33,00
9

Snowboard dívky
Říhová Linda
Šedová Eva
Havrdová Klára

Start.č. Čas
Pořadí
47
48,43
1
45
65,24
2
42
111,41
3

Snowboard chlapci
Richter Adam
Špetla Adam
Rousal Jakub
Čožík Marek

Start.č.
32
62
36
51

Čas
Pořadí
36,45
1
38,05
2
47,07
3
52,47
4

Ženy
Křížová Monika
Kopecká Michaela
Jašková Alena
Pelková Martina
Benová Andrea
Fraňková Daniela
Iltisová Karolína

Start.č.
2
7
22
4
12
10
21

Čas
Pořadí
26,53
1
28,26
2
29,06
3
29,17
4
30,48
5
33,42
6

Muži
Miškovský Vratislav
Horáček Petr
Bena Michal
Král Martin
Bartoník Jakub
Rohrbach Dominik
Kašpar David
Lukáš Ondřej
Blažek Martin

Start.č.
18
20
13
3
5
1
11
6
19

Čas
Pořadí
25,43
1
25,64
2
26,49
3
26,83
4
26,96
5
27,53
6
28,01
7
29,63
8
31,53
9

Senioři muži
Kadrmas Petr
Kapucián Jan

Start.č.
14
23

Čas
Pořadí
28,44
1
32,70
2

Snowboard ženy
Kopecká Alžběta
Dudková Šárka
Blažková Adéla
Iltisová Karolína

Start.č.
51
52
25
21

Čas
Pořadí
34,02
1
36,78
2
42,03
3

Snowboard muži
Král Martin
Buš Martin
Kubišta Adam
Špinar Radek
Blažek Kamil

Start.č.
3
26
9
8
24

Čas
Pořadí
30,19
1
32,00
2
32,84
3
32,92
4
35,52
5

Handicapovaní
Drahoš Petr
Dvořák Pavel

Start.č.
16
15

Čas
Pořadí
32,07
1
33,62
2

Skialpy
Rolenec Zdeněk
Dvořáková Zdena
Špetla Jiří

Start.č.

Čas
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Pořadí
1
2
3
3

ZPRÁVY Z MĚSTA A Z RADNICE

Svoz velkoobjemového odpadu ve
Svobodě nad Úpou
sobota dne 13.4.2019

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

Jubilanti

V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea dámy Marie Vrabcová
Zdenka Císařová, Jaroslava Klozová, Růžena Bělohradská a pan
Jaroslav Fejkl. Přejeme jim všem
do dalších let především hodně
zdraví.

Projekt Vlídná WC
Od března funguje v Měšťanském domě projekt „Vlídná
WC“, v rámci kterého mohou občané, turisti, prostě široká veřejnost využívat ZADARMO toalety v této restauraci
v centru města na náměstí Svornosti. Toalety i provozovna jsou označeny těmito samolepkami a město za zkušební roční provoz (tj. do 29.2.2020) zaplatí částku 13.068 Kč
včetně DPH.

stanoviště a časy:
8 – 11 hod. Svoboda náměstí (parkoviště u Národního domu)
8 – 11 hod. Rýchorské sídliště (u výměníku)
8 – 9 hod. Sluneční stráň (u čp. 302)
9.45 – 11 hod. Maršov II (naproti zastávce na Pec)
Jako každý rok i letos město pořádá svoz objemného odpadu, tentokrát o dva týdny dříve než minulý rok. Pouze
připomínáme, že objemný odpad je příliš velký či těžký odpad, který se nevejde do popelnice či kontejneru.
Jedná se například o:
-

starý nábytek, čalouněný či plastový nábytek, skříně,
židle, stoly, postele, matrace, podlahové krytiny – linolea, koberce, peřiny, dětské autosedačky, dřevo.

Pokud to je jen trochu možné, tak objemný odpad jako
např. skříň či postel před tím, než jej odvezete na sběrné
stanoviště objemově upravte, tj. rozložte či rozdělejte na
desky, aby se do kontejnerů vešlo co možná největší množství.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SEM NEPATŘÍ STAVEBNÍ ODPAD
!!!!!!
Na všech stanovištích bude možno také odevzdat našim
hasičům železný šrot.

Svoz bioodpadu začíná v pátek
12.4.2019

Vlídné WC je tedy provozováno v objektu Měšťanského
domu a provozovatel musí plnit během zkušebního ročního provozu následující podmínky dle požadavků města
v souladu s výzvou v rámci poptávkového řízení:
 provozovna musí disponovat minimálně jednou toaletou pro pány a jednou toaletou pro dámy, které budou
bezplatně veřejně přístupné dle následujících podmínek:

V pátek dne 12.4.2019 bude zahájen letošní svoz bioodpadu, další svozy budou následovat po 14 dnech vždy v pátek
v liché kalendářní týdny. Kdo si nebude jistý, tak se stačí
podívat do kalendáře, jestli je lichý nebo sudý týden. Se zahájením svozu jsme vázáni provozem kompostárny v Mladých Bukách, která zahajuje provoz až v dubnu.

Městský úřad hledá sociálního
pracovníka/-ci

 provozovna musí být otevřena 7 dní v týdnu, 12 měsíců
v kalendářním roce

Městský úřad vypsal výběrové řízení na obsazení místa sociální pracovník/-ce Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou.
Uzávěrka přihlášek je v pondělí 8.4.2019 v 16,30 hodin. Požadovaný nástup 1.5.2019, případně po dohodě později.
Více informací k výběrovému řízení a požadavky na uchazeče najdete na webu města na úřední desce:

 minimální požadovaná otevírací doba provozovny
12 hodin denně, po kterou budou toalety bezplatně veřejně přístupné

http://www.musvoboda.cz/urednideska/2188-vybrove-izeni-na-obsazeni-mista-socialni-pracovnik-ce-mstskeho-udau-svoboda-nad-upou

 provozovna musí být viditelně označena samolepkou
projektu Vlídného WC o velikosti minimálně A5 (dodavatelem samolepek bude zadavatel)

Inzerce

 zadavatel je oprávněn v rámci značení města umístit informační značky navádějící k cíli projektu Vlídného WC
 umožnění kontroly plnění podmínek projektu Vlídného
WC ze strany zadavatele
4
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Mladá rodina (dva dospělý + 2 děti a pes) hledá dlouhodobý (2-3 roky) pronájem bytu, části baráku (patra) o velikosti 2+1, 2KK, 3+1, 3KK. Svoboda nad Úpou, Horní Maršov, Velká Úpa, Pec pod Sněžkou a okolí. Jsme ochotni
správcovat i menší penzion, chatu, či jinou nemovitost.
Kontakt: Jan Číhák 605 303 151, Cihyhy@gmail.com

Změny v odpadovém hospodářství,
zkušební provoz od 1.5.2019
Zpracoval Ing. Helmut Ruse
V úvodníku minulého čísla jste byli informováni o zahájení činnosti pracovní skupiny Rady města pro odpadové
hospodářství. Po projednání aktuální situace navrhujeme
zrušit kontejnery na směsný komunální odpad v těch lokalitách, kde nejsme schopni jiným způsobem zabránit
neoprávněnému odkládání odpadů, zejména obyvateli
a návštěvníky okolních obcí. Začínáme zkušební provoz ve
třech lokalitách, pokud se změny osvědčí, budeme pokračovat dalšími. Od 1.5. se změny týkají kontejnerů na směsný komunální odpad za školní jídelnou, u Modrokamenného potoka a v ulici Pod Světlou horou. Obyvatelé, kteří dle
vyhlášky využívají tyto kontejnery z důvodu špatné obslužnosti svozovými vozy, budou od května ukládat směsný komunální odpad do vlastních popelnic. V zimním období se
pracovníci technické čety postarají o dopravu popelnic na
místo dostupné pro svozový vůz. Děkujeme dotčeným spoluobčanům za podporu tohoto opatření a jejich vstřícnost,
kterou projevili na společné schůzce na radnici.
Změnu jistě zaznamenají i občané, kteří sice do těchto kontejnerů odpadky odkládají, nejsou však k tomu podle vyhlášky města č.1/2014 oprávněni. Doufáme, že i oni tuto
změnu přijmou, včas se na ni připraví a vybaví se vlastními
popelnicemi na směsný komunální odpad.
Očekáváme, že tato opatření nám přinesou snížení množství odpadků a tím i snížení nákladů. Přínosem jistě bude
také lepší pořádek na dotčených místech.
Změny se netýkají kontejnerů na tříděný odpad.

Komentář k obecně závazné vyhlášce
č.1/2014 o stanovení systému odpadů

(vyjmenovaných v příloze č. 1 výše uvedené vyhlášky),
přesto jsou tyto černé kontejnery stále plné, a nejen to,
tašky a pytle se směsným komunálním odpadem se povalují okolo. A proč? Důvod je celkem jednoduchý, část toho
to odpadu pochází od tzv. nájezdníků z okolních obcí, ale
větší část pochází od obyvatel města, kteří by měli používat svoje malé černé popelnice (resp. nádoby). Nyní si tedy
ocitujme vyhlášku, konkrétně její Čl. 6 odst. 3 písm. g):
Fyzickým osobám je při nakládání s komunálním odpadem zakázáno:
g) osobám jiným než užívajícím nemovitosti uvedené
v Příloze č. 1, část „Umístění kontejnerů 1100 litrů pro
těžko přístupné lokality a příslušnost objektů pro využívání těchto kontejnerů“ vhazovat směsný komunální či
jiný odpad do těchto kontejnerů 1100 litrů (barvy černé).
Jinými slovy řečeno, hází nám tam svoje odpady někteří vlastníci a nájemníci (zde zdůrazněme slovo někteří)
z domů okolo centra města (nám. Svornosti, ul. 5 května
atd.), kteří by měli mít svoje malé černé popelnice o obsahu 110 litrů). Ostatně tato povinnost pro majitele domů je
zcela jednoznačně určena vyhláškou:
Čl. 8
Vlastník objektu
Vlastníci objektů na území města jsou povinni zajistit
dostatečný objem sběrných nádob na odkládání směsného
komunálního odpadu tak, aby každá osoba, na kterou se
vztahuje tato vyhláška, mohla při dané frekvenci svozu
umístit do sběrné nádoby veškerý jí vyprodukovaný
směsný odpad. Zejména vlastníci bytových domů, kde
jsou pronajímány jednotlivé bytové jednotky a vlastníci
jednotlivých bytových jednotek, které jsou pronajímány
mají za povinnost zajistit odpovídající počet nádob pro
osoby, užívající pronajaté byty.

Zpracoval Mgr. Petr Schön
Na některých kontejnerových stanovištích (zejména na stanovišti u školní jídelny v centru města, kde jsou kontejnery
o objemu 1100 litrů) došlo v průběhu doby k některým nešvarům, možná z neznalosti, ale spíše se jedná o úmyslné
chování některých vlastníků a pronajímatelů bytů a bytových domů. Pojďme si tedy připomenout některé základní
povinnosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky č. 1/2014,
která řeší náš obecní odpadový systém (je k dispozici na
našem webu).

Vypadá to přece docela jasně a srozumitelně, ne? Zejména druhá věta, týkající se vlastníků bytových domů a pronajímatelů. V podobné, i když daleko menší míře se tento
problém projevuje i na stanovišti v Kostelní ulici u domu
s pečovatelskou službou. Na závěr upozorňujeme, že od
1.5.2019 budeme na těchto stanovištích věnovat zvýšenou
pozornost tomu, zda směsný komunální odpad nekončí
v nádobách na plasty a papír.

Nejdříve si připomeňme, co znamenají barvy jednotlivých
kontejnerů. Barva žlutá a modrá znamená, že se zde ukládá
tzv. vytříděná složka komunálního odpadu, konkrétně papír
a plasty (zdůrazněme POUZE papír a plasty). Barva černá
znamená, že kontejner je určen pro tzv. směsný komunální odpad (tedy to, co nám zbyde po vytřídění a nejedná se
o nebezpečný nebo objemný odpad, či snad o bioodpad).
A nyní konkrétně. Na kontejnerovém stanovišti „U školní
jídelny“ jsou umístěny dva černé kontejnery. Tyto jsou určeny JEN a POUZE pro obyvatele domů v Luční ulici, protože k nim nevyjede kuka vůz Transportu. Jedná se o 6 domů
DUBEN 2019
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Starosta města Svobody nad Úpou svolává
4. veřejné zasedání Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou
na pondělí 8.4.2019 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti (2.patro) Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
PROGRAM
1.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

2.

Schválení programu jednání

3.

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

4.

Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva

5.

Rozdělení finančních příspěvků z vyhlášených dotačních programů pro rok 2019

6.

Žádost o prodej parcely p.p.č. 236/8 v k.ú. Maršov I

7.

Žádost o prodej parcel p.p.č. 236/10 a 236/12, obě v k.ú. Maršov I

8.

Žádost o prodej části parcely p.p.č. 394/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou

9.

Žádost o prodej parcely p.p.č. 79/22 v k.ú. Maršov II

10. Žádost o prodej parcely p.p.č. 770/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou
11. Směna pozemků - část p.p.č. 572/1 (v majetku města) za část p.p.č. 260/12, obě v k.ú. Maršov I
12. Bezúplatný převod pozemků z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města
13. Prodej nepotřebné techniky dle Záměrů města č. 5/2019 a 6/2019 na základě podaných nabídek
14. Smluvní vztahy s okolními obcemi na spolupráci v oblasti poskytování pečovatelské služby - dodatky č.4
15. Smlouva o upsání akcií mezi společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. a Městem Svoboda nad
Úpou
16. Delegace zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
17. Návrh Dohody o náhradě škody se společnosti RDA Rychnov nad Kněžnou
18. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2018
19. Rozpočtové opatření č. 2/2019 a výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2018
20. Diskuse
Ing. Jiří Špetla
starosta města

*MESUX000M1YQ*

Jiří Špetla

Digitálně podepsal Jiří Špetla
Datum: 2019.03.20 10:28:47
+01'00'

Písemnost č.j. SVO/601/2019
Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou včetně elektronické dne 20.3.2019
Sejmuto dne 9.4.2019
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Výpis usnesení z 7. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 25.02.2019
USNESENÍ č. RM/79/7/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku v rámci poptávkového řízení (veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku) s názvem „Nákup vozu pro technickou četu Města Svobody nad Úpou“, a to od společnosti
Auto RN, s.r.o., IČ 274 89 582, se sídlem Za Cihelnou 533,
541 01 Trutnov, která nabídla cenu ve výši 328.396,69 Kč
bez DPH (397.360,-Kč včetně DPH) a pověřuje starostu
města uzavřením kupní smlouvy na nákup vozu (vůz DACIA
ve verzi Comfort Sce 84kW/114k v provedení 4x4).

USNESENÍ č. RM/80/7/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a) kladné stanovisko k žádosti společnosti KRPA Holding
CZ, a.s. o stanovisko k záměru stavebních úprav č. p. 78
– vila Piette, a to v souladu se stanoviskem komise pro
rozvoj města ze dne 21.2.2019, protože záměr není
v rozporu se zájmy města.
b) zamítavé stanovisko k žádosti paní Anny Tiché o koupi
části pozemku p. č. 394/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to
v souladu se stanoviskem komise pro rozvoj města ze
dne 21.2.2019 a nedoporučuje Zastupitelstvu města
prodej části pozemku, protože k pozemku je problematický přístup, v části se nachází prameniště a pro avizovaný účel užití doporučuje pouze dlouhodobý pronájem. Dále se rada do budoucna bude zabývat změnou
v územním plánu - účel užití na shodný se sousední zahrádkářskou kolonií.
c) stanovisko k žádosti o koupi části pozemku p. č. 236/8
v k.ú. Maršov I – vyjádření manželů Šritrových k zveřejněnému záměru města č. 2/2019, a to v souladu se stanoviskem komise pro rozvoj města ze dne 21.2.2019,
která doporučila radě pozastavit prodeje parcel v této
lokalitě a dále doporučila nechat zaktualizovat existující zastavovací studii na Novém Světě s rozšířením o výše
uvedený pozemek a nechat zpracovat detailní projektovou dokumentaci řešící přípojky a přístupové komunikace k jednotlivým pozemkům dle studie.
d) zamítavé stanovisko k žádosti o stanovisko města k přepracované projektové dokumentaci s názvem „Administrativní sídlo stavební firmy, Kostelní 165, st. p. č. 197/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou“, a to v souladu se stanoviskem komise pro rozvoj města ze dne 21.2.2019, která
konstatovala, že způsob využití objektu dle předložené projektové dokumentace neodpovídá využití přípustnému platným územním plánem a dále vzhledem
k plánovanému zvýšení hřebene střechy, kdy by došlo
v zimních měsících dle předložené studie oslunění k prodloužení zastínění obytných místností (všech obytných
místností v bytě) v sousedícím objektu Domu s pečovatelskou službou. Zamítavé stanovisko rada ještě doplnila konstatováním, že město si chce chránit své investice
a chce hájit současnou kvalitu bydlení pro seniory v ná-

jemním domě čp. 526 v Kostelní ulici, ve kterém sídlí
pečovatelská služba. Zároveň se rada shodla na tom, že
v rámci nového územního plánu je třeba se danou lokalitou zabývat podrobněji a zajistit zde klidovou část
města prostřednictvím regulativů s ohledem na okolní
budovy (nájemní dům s pečovatelskou službou, mateřská školka, kostel, rodinné domy, městské sportoviště).
e) zamítavé stanovisko k žádosti pana Stanislava Nouzy
o koupi pozemků p.č. 236/10 a 236/12 v k.ú. Maršov I,
a to v souladu se stanoviskem komise pro rozvoj města
ze dne 21.2.2019, která doporučila radě pozastavit odprodeje v této lokalitě Nový Svět a doporučila nechat
zaktualizovat existující zastavovací studii a nechat zpracovat detailní projektovou dokumentaci řešící přípojky
a přístupové komunikace (viz stejné jako v bodě c) tohoto usnesení).

USNESENÍ č. RM/81/7/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) podkladový materiál s vyúčtováním nákladů pečovatelské služby za rok 2018 a návrhy smluvních dodatků se
zúčastněnými obcemi (vše přílohy originálu zápisu) bez
připomínek s tím, že tento materiál byl zaslán všem zúčastněným obcím k projednání v zastupitelstvu a bude
zařazen do programu jednání svobodského zastupitelstva dne 8.4.2019 s návrhem na schválení.
schvaluje
b) úpravu č. 1 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok
2019 u PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu) - předmětem změny
je pouze úprava provozního příspěvku zřizovatele na
činnost PO pro rok 2019 (784.500 Kč) a úprava výnosů
od okolních obcí (700.000 Kč) v rámci úseku pečovatelské služby, přičemž celková výše provozního příspěvku
na rok 2019 se sníží na 1.521.500 Kč a bude předmětem
nejbližšího rozpočtového opatření.

USNESENÍ č. RM/82/7/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje parcely p.p.č. 770/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 27 m2, druh pozemku trvalý travní porost s tím, že rada požaduje po žadateli úhradu zálohy
ve výši 5.000 Kč na zpracování znaleckého posudku, teprve
po úhradě zálohy bude objednán znalecký posudek a doporučuje zastupitelstvu pozemek prodat.

USNESENÍ č. RM/83/7/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
dokument ředitele školy „Oznámení ředitele ZŠ o zápisu do 1. ročníku a kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy“
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že kritéria pro přijímání
žáků, která jsou stanovena takto:
DUBEN 2019
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1) Žáci s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu v příslušném školském obvodu (město Svoboda nad Úpou)
2) Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě 1

ní škody ve výši 364.082,24 Kč, která představuje ušlý zisk
z nevyplacené dotace na projekt výstavby hasičské zbrojnice. Součástí podkladového materiálu je (vše viz přílohy
originálu zápisu):

USNESENÍ č. RM/84/7/2019

1) Informace o nevyplacení části dotace - zpracovatel CRR

Rada města Svobody nad Úpou

2) Písemnost města - Požadavek na náhradu škody ze dne
12.9.2018

schvaluje
Smlouvu o dílo na zabezpečení výkonu činnosti při provozování el. zařízení veřejného osvětlení po obci, a to se společností Tlachač s.r.o. (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/85/7/2019
Rada města Svobody nad Úpou

3) Emailová komunikace starosty s ředitelkou RDA Rychnov
nad Kněžnou Ing. Ivou Paukertovou, ze které vyplývá, že
společnost RDA škodu uznává a snaží se o řešení náhrady
4) Návrh Dohody o náhradě škody od společnosti RDA
Rychnov nad Kněžnou, IČ 70157855

Smlouvu o zřízení věcného břemene na umístění stavby veřejného osvětlení na parcele 782/2 v k.ú. Svoboda
nad Úpou, kdy oprávněným z věcného břemene je Město
Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) a jedná
se o věcné břemeno vjezdu a chůze za účelem provádění
údržby, oprav a likvidace stavby veřejného osvětlení, kdy
v rámci rekonstrukce VO podél hlavní silnice bylo vybudováno VO na pozemcích společnosti UNIPETROL RPA, s r.o.
v rozsahu dle přiloženého geometrického plánu.

Firma RDA Rychnov nad Kněžnou pro město zajišťovala
kompletní administraci veřejné zakázky dle zákona o zadávání veřejných zakázek a k pochybení došlo právě z hlediska veřejné zakázky, a tím ke krácení dotace ze strany
dotačního orgánu. Rada se zabývala návrhem Dohody o náhradě škody a shodla se na tom, že pro město je neakceptovatelné polovinu škody umořovat vzájemným zápočtem
pohledávky, které budou teprve vznikat po uzavření této
dohody do 31.3.2022, kdy obě smluvní strany předpokládají, že mezi nimi bude pokračováno ve vzájemné spolupráci. Rada nemůže deklarovat, že vzájemná spolupráce
bude pokračovat, protože smlouvy město uzavírá na základě poptávkových řízení, ve kterých jsou stanovena kritéria
pro hodnocení nejvhodnějších nabídek a nelze se 100% jistotou deklarovat, že budou uskutečněna plnění vůči RDA
ve výši 184.000 Kč. Rada se shodla na tom, že je ochotna
připustit splátkový kalendář, ale na plnou částku náhrady
škody, tj. ve výši 364.082,24 Kč se splácením nejpozději do
konce roku 2020 a v tomto smyslu předává celou záležitost
k projednání zastupitelstvu a zároveň pověřuje starostu,
aby s RDA Rychnov nad Kněžnou vyjednal návrh splátkového kalendáře dle výše uvedeného do nejbližšího jednání
zastupitelstva.

USNESENÍ č. RM/87/7/2019

USNESENÍ č. RM/89/7/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

schvaluje

zveřejnění záměrů prodeje nepotřebné techniky města,
a to vozu Berlingo a bobku zn. Neumeier s tím, že v záměrech budou stanoveny minimální nabídkové ceny, které
musí činit dle aktuálních znaleckých posudků (podrobně
viz zápis):

zveřejnění záměru města pronajmout prostor na sloupech
veřejného osvětlení č. S.02.1.6 pro účely umístění reklamních, propagačních nebo informačních zařízení v souladu
s čl. I odst. 3 Opatření orgánů města č. 1/2018 – Pravidla
pro umísťování reklamních, propagačních nebo informačních zařízení na sloupech veřejného osvětlení ve vlastnictví
Města Svobody nad Úpou ze dne 28.11.2018.

bere na vědomí
odmítnutí návrhu darovací smlouvy s obcí Malá Úpa, jejímž
předmětem je dobrovolný finanční dar od obce Malá Úpa
na financování zvýšených nákladů souvisejících s výkonem
činnosti stavebního úřadu pro obec Malá Úpa prostřednictvím našeho pověřeného obecního úřadu (viz příloha originálu zápisu od obce Malá Úpa s tím, že vyčká na předložení
návrhu veřejnoprávní smlouvy od obce Malá Úpa (podrobně viz zápis).

USNESENÍ č. RM/86/7/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

- na Berlingo v ceně obvyklé ve výši 28.000 Kč včetně DPH.
- na bobek zn. Neumeier v ceně obvyklé ve výši 117.800 Kč
včetně DPH.
Rada pověřuje tajemnici MěÚ, aby záměry zpracovala
s výše uvedenými podmínkami, doplnila další povinnosti
a termíny v souladu s termíny jednání orgánů města a zajistila zveřejnění.

USNESENÍ č. RM/88/7/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
podkladový materiál ohledně požadované náhrady finanč8
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USNESENÍ č. RM/90/7/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
podnět na zahájení diskuse ohledně neustálých stížností občanů na zápach z provozovny KVK PARABIT, a.s.,
IČ 275 37 749, se sídlem Nádražní 450, 542 24 Svoboda nad
Úpou (dále jen „společnost“) s tím, že město učinilo písemný dotaz na kontrolní orgány (viz zápis) a po obdržení odpovědí od těchto dotčených orgánů bude svoláno veřejné
shromáždění zástupců města, občanů a vedení společnosti.

Výpis usnesení z 8. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 18.03.2019
USNESENÍ č. RM/91/8/2019

USNESENÍ č. RM/95/8/2019

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

program 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 8.4.2019 (viz příloha originálu zápisu)
se změnami dle zápisu.

a) ve věci žádosti společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY
a.s. o souhlas s napojením na kanalizaci přes pozemek
p.p.č. 617 v k.ú. Maršov I a v souvislosti se stavebními
úpravami č. p. 78 – vila Piette Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí smlouvu o zřízení služebnosti
inženýrské sítě (viz příloha originálu zápisu) se změnami - do smlouvy bude doplněna v odstavci 3.1. náhrada
za zřízení služebnosti ve výši 1.000 Kč bez DPH a dále
bude vypuštěn článek odstavec 3.2., to vše v článku IV.,
kterým se sjednává znění smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě.
odkládá

USNESENÍ č. RM/92/8/2019
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby se spojil s Českou inspekcí životního
prostředí („ČIŽP“) za účelem dalšího kontrolního měření
ve společnosti KVK PARABIT a.s. za účasti zástupců města
a Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou (pracovníci stavebního úřadu) a dále, aby požádal ČIŽP o výsledky měření
z kontrol v letech 2018 a 2019.

USNESENÍ č. RM/93/8/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
v celkové výši 29.372,97 Kč do fondu 413 - rezervní fond
a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov sestavenou ke dni 31.12.2018.
b) převod prostředků z fondu 416 - investiční fond příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov v celkové výši
578.984,44 Kč zpět do fondu 413 - rezervní fond.
c) rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018 příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou ve výši 205.679,71 Kč
do fondu 413 - rezervní fond a schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou sestavenou ke dni 31.12.2018.

USNESENÍ č. RM/94/8/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Malá Úpa ve výši 151.200 Kč (viz příloha originálu
zápisu), kdy se jedná se o neinvestiční dotaci, účelově
určenou na financování provozních výdajů příjemce,
a to konkrétně určenou na částečnou úhradu platových
nákladů na zaměstnance zařazené do Městského úřadu
Svoboda nad Úpou, vzniklých městu Svoboda nad Úpou
za období, které se vymezuje dnem 1. ledna roku 2019
a dnem 31. prosince roku 2019, za výkon činnosti stavebního úřadu pro obec Malá Úpa a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
pověřuje
b) starostu města, aby požádal obec Malou Úpu o navýšení
dotace dle bodu a) tohoto usnesení o částku 84.000 Kč
pro rok 2019 s ohledem na zvýšené náklady, které jsou
popsány podrobně v zápise.

b) žádost společnosti KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. o souhlas s připojením na komunikaci II/296 (nový sjezd) přes
pozemek p.p.č. 617 v k.ú. Maršov I a v souvislosti se stavebními úpravami č. p. 78 – vila Piette do vydání stanoviska dotačního orgánu CRR k umístění výjezdu z hlediska přidělené dotace na rekonstrukci chodníků v rámci
projektu Bezpečná pěší doprava.

USNESENÍ č. RM/96/8/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem prostoru na sloupu veřejného osvětlení č. S.02.1.6
na základě zveřejněné Záměru města č. 1/VO/2019, a to
OSVČ Jozefu Búšovi, IČ 11603291, se sídlem nám. Svornosti 527, 542 24 Svoboda nad Úpou za účelem umístění informační značky o rozměrech 0,5 x 0,85 v počtu 1 ks včetně
dodatkové cedulky s informací o vzdálenosti informačního
centra prostřednictvím nájemní smlouvy, ve které se vypouští u osoby nájemce datum narození, dále v čl. III odst. 1
se vypouští celý text v závorce včetně závorek, v čl. III odst.
2 se nájemné za rok 2019 stanovuje ve výši 500 Kč bez DPH
a text v závorce včetně závorek se vypouští.

USNESENÍ č. RM/97/8/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku v rámci poptávkového řízení na výběr administrátora pro podlimitní veřejnou zakázku vedenou v režimu
zákona na stavební práce s názvem „Rekonstrukce objektu
č.p. 473 Svoboda nad Úpou na sociální bydlení“, a to od:
- Ing. Jan Tomek, IČ 62023373, se sídlem Zahradní 30, 542 34
Malé Svatoňovice, který nabídl cenu ve výši 43.560 Kč včetně DPH.

USNESENÍ č. RM/98/8/2019
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části parcely p.p.č. 265/1 o výměře cca 85 m2 v k.ú. Maršov I dle zákresu v žádosti za
účelem chovu ovcí (viz příloha originálu zápisu) s odůvodněním, které je totožné s již přijatým usnesením zastupitelstva č. ZM/243/18/2018 ze dne 20.6.2018.
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USNESENÍ č. RM/99/8/2019

USNESENÍ č. RM/102/8/2019

Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

informace dle zápisu ohledně mostu Nepomuckého v centru města a pověřuje stavebního technika, aby zajistil více
informací o možné náhradě za stávající most (různé typy
mostů s různou nosností a ceny za instalaci) s tím, že rada
předává celou záležitost k projednání a konečnému rozhodnutí zastupitelstvu s ohledem na dořešení koncepce
dopravy v centru města.

cenovou nabídku ve výši 48.500 Kč od pana Pavla Munzara
(není plátcem DPH) za zpracování PD pro územní souhlas
k rekonstrukci veřejného osvětlení v Černohorské ulici, kdy
je třeba část již vyhotovené PD přepracovat pro územní
souhlas s ohledem na změnu (vrchní vedení za podzemní
vedení) - podrobně viz zápis.

USNESENÍ č. RM/100/8/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

USNESENÍ č. RM/103/8/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části parcely st.p.č. 95/3 o výměře 8 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem umístění
předzahrádky.

cenovou nabídku na kácení a likvidaci 15 stromů podél řeky
vedle fotbalového hřiště, a to od firmy KALIN, spol. s r.o.,
IČ 25607782 ve výši 49.870,14 Kč včetně DPH.

USNESENÍ č. RM/101/8/2019

USNESENÍ č. RM/104/8/2019

Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje

Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí

Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o upsání akcií ve
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je úpis akcií peněžitým vkladem města a tím zvýšení základního kapitálu
společnosti. Touto formou se město Svoboda nad Úpou
bude spolupodílet na dostavbě kanalizace po Svobodě nad
Úpou, která proběhla v roce 2018.

oznámení ředitele ZŠ o zápisu dětí do mateřské školky,
který se bude konat ve dnech 2.5., 3.5. a 6.5.2019, včetně
kritérií pro přijetí dětí do MŠ (viz příloha originálu zápisu).

Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových

Poznámka – zpracována dle průvodního dopisu k výše uvedené Výzvě:

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální
zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,
kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální
zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby,
kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili
ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn
na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

www.musvoboda.cz

Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu
s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb.,
katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových (dále jen „Úřad“) údaje o nemovitostech,
jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni
dostatečně určitě v katastru nemovitostí.
Podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb. vznikla „Úřadu“ povinnost převzaté údaje vést v evidenci a zveřejnit na
svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň tyto údaje předat městskému úřadu, na jehož území se nemovitosti nachází. Městský úřad
má dle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. povinnost
převzaté údaje zveřejnit na úřední desce.
S ohledem na výše uvedené byly Městskému úřadu
přílohou zaslány ke zveřejnění na úřední desce převzaté
údaje o nemovitostech s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem, které se nacházejí na území města Svobody nad Úpou. Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem, zveřejněný na webových
stránkách „Úřadu“ spolu s výzvou a informací pro občany:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník
nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050,
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom
ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/

Ing. Miloslav Vaněk v.r. – generální ředitel

Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
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v třídění podle Územních pracovišť „Úřadu“ a okresů, bude
pravidelně čtvrtletně aktualizován.
Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu ve Svobodě
nad Úpou včetně elektronické dne 28.2.2019.

REJ ČARODĚJNIC
v areálu MUCHOMŮRKA

30.dubna 2019
PRŮLET MĚSTEM ZAČÍNÁ

V 17:00 HODIN U ZÁKLADNÍ ŠKOLY

,,SLET BUDE ZAKRÁTKO, UŽ STARTUJTE KOŠŤÁTKO‘‘

KDE: AREÁL MUCHOMŮRKA

KDY: úterý 30. DUBNA 2019
SABAT U HRANICE ZAHÁJÍME

V 19:00 HODIN

PŘED SETMĚNÍM ČARODĚJNICKÁ STEZKA PRO MALÉ DĚTI
! PO SETMĚNÍ ČARODĚJNICKÁ STEZKA ODVAHY !
!!ČELOVKY A BATERKY S SEBOU!!
VYHLÁSÍME SOUTĚŽE:
MISS ČARODĚJKA A ČARODĚJ

SOUTĚŽE PRO MALÉ I VELKÉ
PŘÍŠERNÁ DISKOTÉKA

OPEČEME BUŘTÍKA
MALÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, ZBYTEK VEMTE DO PYTLŮ
K ČARODĚJNICKÉMU REJI BUDE HRÁT OLIN KYSELA

Pořádá kulturní tým města

Svoboda nad Úpou

Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
Kostelní 560, PSČ 542 24,
příspěvková organizace, IČO 75017032
tel./fax 499 871 109, 499 871 247 mob. 731 481 922, e-mail : skola.svoboda@volny.cz
www.zssvoboda.eu
___________________________________________________________________________

ZŠ a MŠ ve Svobodě nad Úpou
vás zve na

Den otevřených dveří
v mateřské škole
pro budoucí děti mateřské školy a jejich rodiče
Prohlídka se koná ve středu
v době od

24. dubna 2019

15 do 17 hod.

Mgr. Jan Hainiš – ředitel školy
Jana Hanušová – vedoucí učitelka MŠ
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Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
Kostelní 560, PSČ 542 24,
příspěvková organizace, IČO 75017032
tel./fax 499 871 109, 499 871 247 mob. 731 481 922, e-mail : skola.svoboda@volny.cz
www.zssvoboda.eu
___________________________________________________________________________

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov oznamuje, že zápis k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v období

2.5., 3.5. a 6.5.2019 od 8,00 do 16,00 hod.

Zákonný zástupce dítěte, který bude mít zájem o umístění
dítěte do mateřské školy se dostaví pro žádost do mateřské
školy a odevzdá ji vyplněnou ve výše uvedeném termínu.
Je nutno přihlásit všechny děti, které nastoupí v průběhu
celého školního roku tzn. od září 2019 do června 2020
Kriteria pro přijetí dítěte do mateřské školy:

Dítě bude přijato k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a mateřské školy, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov v závislosti na níže uvedených kriteriích:
1.

2.

3.

Děti, které před začátkem školního
roku 2019/2020 dosáhnou nejméně
třetího roku věku a mají trvalý pobyt
ve Svobodě nad Úpou, v případě
cizinců je místo pobytu ve Svobodě
nad Úpou, podle věku od nejstarších
po nejmladší.
Děti, které mají trvalý pobyt ve
Svobodě nad Úpou a dosáhnou k
31.8.2019 věku 2 let, od nejstaršího po
nejmladší.
Děti, které nemají trvalý pobyt ve
Svobodě nad Úpou od nejstaršího po
nejmladší

Od školního roku 2019/2020 bude přijímáno 18 dětí. V případě přijetí dítěte s přiznaným
podpůrným opatřením 3.-5. stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat
Ve Svobodě nad Úpou 15.3.2019

Mgr. Jan Hainiš – ředitel školy
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Střípky z dějin - Starý „Vajshun“
Antonín Tichý
Zakladatel opavského podnikatelského impéria „Carl Weisshuhn a synové“ postavil dávno po životní padesátce dodnes činnou papírnu v Žimrovicích na řece Moravici a koncem první světové války koupil i Schmidtovu papírnu na
rozhraní Mladých Buků a Svobody nad Úpou v Krkonoších.
Od tragické smrti jednoho z nejbohatších podnikatelů své
doby v tehdejším rakouském Slezsku, vzdělaného selfmademana s mezinárodními konexemi, bonvivána i mecenáše
Carla Weisshuhna při havárii saní během obhlídky lesního
hospodářství 4. ledna 1919 uplynulo právě 100 let. Rok
2019 je v opavském regionu, jmenovitě v obci Zálužné,
kde jeho podnikání po příchodu do kraje začalo, věnován
jeho odkazu a propagaci. Papírna v Žimrovicích i přes všeobecný úpadek papírenského průmyslu stále vyrábí papír,
Weisshuhnův kanál, jedinečné stavební dílo je vyhlášenou
turistickou atrakcí a dokonce i Kružberská přehrada nese
ve svém rodném listě dávné plány všestranného průmyslníka. U nás vyšel první podstatný článek v měsíčníku Krkonoše – Jizerské hory v květnovém čísle roku 2009 a lze ho
najít s titulem „Bílý kur a lvice Elsa“ mimo jiné i na webu
www.freiheit.cz. Weisshuhnova papírna byla vždycky mezi
těmi „svobodskými“ neprávem až ta třetí. I když na katastru
původní Svobody nad Úpou nebyla prakticky žádná z nich.
Věhlasnější a nejstarší Roederova, později Eichmannova
i hlavní závod firmy Piette byly součástí samostatné obce

Certifikát parního kotle Ruston

Schmidtova papírna po požáru (Muzeum Podkrkonoší)
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Sourozenci Weisshuhnovi

Stolek a židle z rodinné výbavy

Příslušníci rodiny v parku

Maršov I. a Weisshuhnka, stejně jako menší továrny Fiebigerovy stála v Mladých Bukách. Teprve po sloučení obcí v roce
1960 se v rámci národního podniku Krkonošské papírny staly součástí velké Svobody. Psát na veškeré tiskoviny „Büro
Freiheit“ mělo ale přece jen lepší zvuk i tenkrát. Už proto,
že zde byla konečná stanice železnice, hlavního dopravního
spoje s vnitrozemím. Řízením papírny daleko od rodových
držav byl pověřen zakladatelův syn Felix Weisshuhn (1874
– 1942), který se s rodinou do Krkonoš přistěhoval koncem října 1919. Bydleli v nenápadném domě vedle továrny s mladobuckým číslem 126, dnes Svoboda nad Úpou č.
420. Důležité posty ve vedení podniku zastávali rodinní

příslušníci, hned od počátku například dva bratři Felixovy
manželky Hildy rozené Krommerové, Hermann (*1894)
a Walter (*1895). A tady pozor! Hermann Krommer byl další námořní důstojník zaniklé monarchie a účastník Velké
války 1914 – 1918, který v meziválečném období pobýval
ve Svobodě nad Úpou. A ne ledajaký. Absolvent námořní
akademie se již jako kadet plavil v roce 1913 na slavném
křižníku „SMS Sankt Georg“, na kterém v roce 1918 vypukla
neúspěšná vzpoura v boce Kotorské i na vlajkové lodi rakousko-uherské flotily „SMS Viribus Unitis“. Později zastával funkci 2. důstojníka na torpédovce „Tb 89“ a velel pátrací ponorce „Makarska“. V papírně nastoupil jako technický
vedoucí v polovině roku
1920 s hodností fregatního
poručíka. Kromě shora jmenovaných byly v rodině při
sčítání obyvatel v roce 1921
zapsány i děti manželského
páru Weisshuhnových. Synové Felix junior (*1911)
a Roland (*1918) a dcery Helga (*1912) Gerda
(*1914) Elfriede (*1915).
Většina se jich v roce 1939
fotografovala v přilehlém
továrním parku u jezírka
v
místech
dnešního
sportovního stadionu. Na
snímcích ze zničeného
rodinného alba bohužel
Firemní obálka, dvě varianty výmluvného loga
chybí bližší identifikace jednotlivých osob. Jistou perličkou je zjištění, že podle všech
indicií pochází z vybavení Weisshuhnovy domácnosti s největší pravděpodobností i zrestaurovaný stylový třínohý
hrací stolek a tři židle uložené několik desetiletí v jednom
sousedním dřevníku. A to nejlepší nakonec. „Starý Vajshun“ říkala obsluha důvěrně ještě několik let po světové
válce (mám na mysli tu druhou) původnímu parnímu kotli
značky „Ruston“ vyrobenému v Praze už v roce 1906, ačkoli ho zakoupil zřejmě se skončením stavebních úprav po
požáru továrny dřívější majitel papírny Ferdinand Schmidt.
Kouzelný doklad údajné rakousko-uherské byrokracie je
každoroční jednoduchý zápis o předepsaných tlakových
zkouškách s podpisem zkušebního komisaře na rubu oficiKorespondenční lístek ze sbírky Pavla Janaty
álního výrobního certifikátu. Poslední je z března 1949.
DUBEN 2019
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ČIŠTĚNÍ ŘEKY ÚPY
Přijďte pomoci naší přírodě

Město Svoboda nad Úpou je hrdým partnerem
akce čistá řeka Úpa. Pojďte s námi čistit řeku a
udělat něco pro přírodu, město ve kterém
žijete, pro planetu. Pro sběrače připravíme
rukavice, pytle na odpadky a drobné
občerstvení. Sejdeme se u areálu Gras naproti
sokolovně, kde rozdělíme pomůcky a
domluvíme se na postupu čištění.
Žijeme v překrásné přírodě, pojďme jí to vrátit a
postarejme se o její rozkvět.

Místo konání: areál GRAS (naproti sokolovně)

Dne: 13.4.2019

Čas: 09:30 - dle nálady

http://www.cistarekaupa.cz/

