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Úvodník
Vážení spoluobčané,
za posledních několik měsíců se na našem úřadě začaly hromadit stížnosti na hluk a zápach, který svým
provozem způsobuje společnost KVK Parabit (bývalá
Dehtochema), jejíž výrobní závod leží při hlavní silnici na Trutnov, v Úpské ulici. Zastupitelstvu města byla
doručena žádost několika obyvatel z přilehlých lokalit
o prosazení okamžitého zákazu výroby v nočních hodinách a urychleného odstranění zápachu, vycházejícího
z provozovny. Zároveň byla stížnost obyvatel týkající
se nadměrného hluku doručena Městskému úřadu Svoboda nad Úpou – Hospodářsko správnímu odboru. Na
základě těchto podání provedl pracovník HSO za účasti
zástupce města – starosty v provozovně kontrolní prohlídku, během které se seznámil s provozem výrobního
závodu a sepsal z jednání protokol. Situací ohledně zápachu vycházejícího z provozovny se zabýval též Odbor
životního prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který zde svolal místní šetření za účasti zástupce města – tentokrát byl jednání přítomen radní
Tomáš Hovard.
Celou situací se rovněž zabývala Rada města, která si vyžádala veškerá dostupná měření a výstupy kontrol, provedených v provozovně za poslední roky. Z jednotlivých
výstupů měření jednoznačně vyplývá, že provoz výrobního závodu KVK Parabit splňuje veškeré normy, týkající se
hluku, prašnosti a emisí pachových látek. Rada se přesto
rozhodla pozvat zástupce společnosti k ústnímu jednání,
za účelem získání podrobných informací o provozu výrobního závodu a možných dalších opatřeních ke sníže-

ní hluku a zápachu, který svou výrobou způsobuje. Na
jednání, kterého se zúčastnil člen představenstva společnosti Miroslav Konečný a výrobní ředitel Jan Adam,
byly členům rady podrobně popsány výrobní postupy
a chystaná opatření, která by měla do budoucna ještě
více omezit jak úniky zápachu, tak hlučnost provozovny.
Výstupem jednání byla dohoda, že ve čtvrtek 13. června
se uskuteční veřejné setkání vedení společnosti s občany města přímo v provozovně a celá záležitost bude také
předmětem jednání veřejného zasedání zastupitelstva
města dne 24. června. Na zasedání, které se bude tentokrát konat ve školní jídelně ve Svobodě, budou písemně
pozváni všichni podepsaní pod stížností, ale samozřejmě
i široká veřejnost k diskuzi s vedením společnosti. K nahlédnutí zde budou i veškeré výstupy příslušných kontrolních orgánů, které ve výše uvedené záležitosti činily rozhodnutí. Všechny tyto výstupy by se do úvodníku
prostě a jednoduše nevešly. Doufám, že účast tentokrát
bude vysoká a debata konstruktivní.
Ing. Jiří Špetla
Starosta města

ČERVEN 2019

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

Jubilanti
V měsíci červnu oslaví svá
životní jubilea dámy Zdeňka
Tlachačová, Libuše Vostrovská,
Zdeňka Škopová a pan Stanislav
Rykala. Přejeme jim všem do
dalších let především hodně
zdraví.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Podrobné výsledky voleb do Evropského parlamentu nejen ve Svobodě nad Úpou ale i v nejbližších okolních obcích
a porovnání s celostátními výsledky najdete uprostřed novin na dvojlistu A3.

Květnové soutěže skupiny Sultánky
V sobotu 11 5.2019 jsme jeli na soutěž - festival Arabeque
do Mladé Boleslavi reprezentovat ZŠ a MŠ Svoboda nad
Úpou. Cesta jako vždy byla zajímavá a báječně jsme se bavili v autobuse, zpívali, spinkali, ale myšlenkami jsme byli už
na soutěži. Pak probíhalo vše jako vždy - prezentace, kulmování, česání, líčení, strojeni a zopakovat skladbu a šup,
šup na pódium...
A tady jsme také nezklamali. Ze sedmi přihlášek jsme vytancovali čtyři medaile - 3x zlatou, 1x stříbrnou. Konkurence byla veliká, v některých kategorii sice děvčata nedosáhla
na výhru, ale i tak za to holkám patří velké díky, že dokázaly to, co dokázaly. Všem, kdo s námi byli a fandili nám
a pomáhali patří obrovské děkuji. Děkuji škole za podporu,
organizátorům za nádhernou soutěž a porotě za odborné
ohodnocení a zpětnou vazbu.

Předběžný program
1.

Oznámení o rezignaci člena zastupitelstva a složení
slibu nového člena zastupitelstva

2.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

3.

Schválení programu jednání

4.

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

5.

Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva

6.

Žádost části obyvatel o okamžitý zákaz výroby
v noci v závodě KVK Parabit a.s. a žádost o urychlené odstranění asfaltového zápachu ve Svobodě
nad Úpou

7.

Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 265/1 v k.ú.
Maršov Io výměře 85 m2

8.

Žádost o prodej parcel p.p.č. 101/5 a 101/8, obě
v k.ú. Maršov I

9.

Směna pozemků – část p.p.č. 572/1 (v majetku města) za část p.p.č. 260/12, obě v k.ú. Maršov I

10. Závěrečný účet města za rok 2018
11.

Kontrola čerpání rozpočtu roku 2019 a Rozpočtové
opatření č. 4/2019

12.

Odměny pro předsedy komisí rady (nečleny zastupitelstva)

13.

Návrh na uzavření dodatku ke kupní smlouvě
č. SML000581 ze dne 26.10.2018

14. Diskuse

www.musvoboda.cz

Irena Viničuk
trenérka
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Starosta města Svobody nad Úpou
svolává
4. veřejné zasedání Zastupitelstva
Města Svobody nad Úpou
na pondělí 24.6.2019 od 18,00 hodin
!!!!! ve školní jídelně Základní školy
Svoboda nad Úpou, Kostelní 560 !!!!!
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Výpis usnesení z 11. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 06.05.2019
USNESENÍ č. RM/129/11/2019

-

Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847. se sídlem Úpská 301,
542 24 Svoboda nad Úpou

-

Alois Škop, IČ 11604433, se sídlem 542 23 Mladé
Buky 395

Rada města Svobody nad Úpou
zamítla
a) žádost pana XXXXXX o změnu usnesení Rady města
č. RM/121/10/2019, protože předmětem smlouvy dle
následujícího usnesení není umísťování vjezdu, brány, oplocení či zpevněné plochy na pozemek p.p.č.
770/17 v k.ú. Svoboda nad Úpou, ale umístění a užívání zpevněné plochy na pozemku města p.p.č. 770/20
v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem vjezdu na pozemek p.p.č. 770/17 v k.ú. Svoboda nad Úpou, který je
ve vlastnictví pana XXXXXX a pana XXXXXX, nikoliv
pana XXXXXX.
schvaluje
b) žádost o povolení vjezdu na pozemek p.p.č. 770/17
v k.ú. Svoboda nad Úpou z komunikace na p.p.č.
770/20 ve vlastnictví města dle koordinačního situačního výkresu z projektové dokumentace s názvem
Rekonstrukce RD č.p. 304 k.ú. Svoboda nad Úpou (viz
příloha originálu zápisu - vjezdy se zpevněnou plochou
jsou vyznačeny červenou barvou), s tím, že do příštího
jednání rady bude předložen návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti věcného břemene,
kdy předmětem této smlouvy bude zřízení práva služebnosti věcného břemene „právo umístění a užívání
zpevněné plochy na části p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda
nad Úpou“.

USNESENÍ č. RM/130/11/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace vedení společnosti KVK PARABIT, a.s. ke stížnostem části obyvatel Sluneční stráně na hluk a zápach
z provozovny (podrobně viz zápis) s tím, že bude svoláno
veřejné setkání přímo v provozovně před samotným jednáním zastupitelstva (návrh místa jednání zastupitelstva
dne 24.6.2019 – školní jídelna, zajistit dataprojektor), na
které budou písemně pozváni všichni podepsaní pod stížností a samozřejmě i široká veřejnost k diskusi s vedením
společnosti. Vedení společnosti bude také hostem jednání
zastupitelstva.

USNESENÍ č. RM/131/11/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na
stavební práce „Oplocení fotbalového hřiště Svoboda
nad Úpou“ včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz
přílohy originálu zápisu).
b) výběr uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto
usnesení zaslána po zveřejnění na Profilu zadavatele,
a to:
-

Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova
284/11 140 00 Praha 4, Michle

jmenuje
c) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 27.5.2019 v 15,00 hodin u veřejné zakázky dle
bodu a) tohoto usnesení, a to - členové: Ing. Jiřího Špetlu, pana Petra Horáčka a pana Jiřího Rajsnera, náhradník: pan Tomáš Hovard.

USNESENÍ č. RM/132/11/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo se společností REPARE TRUTNOV s.r.o.,
IČ 648 24 781, jejímž předmětem je oprava komunikací
Pietteho náměstí a část Rýchorského sídliště, a Kostelní
ulice – u školy v celkové ceně 526.914,75 Kč včetně DPH
(viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/133/11/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo č, 19/2019 se společností S.E.Q. spol. s r.o.
(viz příloha originálu zápisu) na základě výše uvedeného
usnesení, jejímž předmětem je výkon činnosti BOZP v rámci projektu „Rekonstrukce objektu čp. 473 ve Svobodě nad
Úpou na sociální bydlení“.

USNESENÍ č. RM/134/11/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí smlouvu
o zřízení služebnosti inženýrské sítě s panem XXXXXX, jejímž předmětem je právo k provedení stavby – kanalizační
přípojky pro dům čp. 186 na Sluneční stráni a budoucí zřízení služebnosti inženýrské sítě – právo umístění a užívání
výše uvedené kanalizační přípojky na pozemku města p.p.č.
516 v k.ú. Svoboda nad Úpou za jednorázovou náhradu ve
výši 1.000 Kč + DPH.

USNESENÍ č. RM/135/11/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu s paní Věrou Andršovou, IČ 682 54 482
na pronájem části pozemku p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda
nad Úpou o výměře 10 m2 za účelem umístění předzahrádky před restaurací Národní dům, a to na dobu určitou do 31.10.2019 za nájemné ve výši 500,-Kč bez DPH
(605,-Kč s DPH) s podmínkou, že předzahrádka nebude užívána v době nočního klidu, tj. od 22:00 – 6:00 hodin.
ČERVEN 2019
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USNESENÍ č. RM/136/11/2019
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
městského právníka Mgr. Huspeka, aby zpracoval do příštího jednání rady znění dodatku ke Smlouvě o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 22.11.2016 (kanalizační přípojka pro
dům čp. 66) dle zápisu.

USNESENÍ č. RM/137/11/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 684 v k.ú.
Svoboda nad Úpou k navrhované kanalizační přípojce pro
dům čp. 194 v Kostelní ulici dle situačního výkresu v příloze
zápisu.

USNESENÍ č. RM/138/11/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
schvaluje žádosti o zavedení pečovatelské služby, a to pro
pana XXXXXX, trvale bytem XXXXXX, Svoboda nad Úpou
a pro pana XXXXXX, trvale bytem XXXXXX, Svoboda nad
Úpou.

USNESENÍ č. RM/139/11/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) přidělení bytu č. 47 o velikosti 1 + 1 (pro dvojici) manželům XXXXXX, trvale bytem Svoboda nad Úpou, protože
jsou jediní žadatelé o byt pro dvojici. Pokud přidělení
bytu odmítnou, nabídnout přidělení bytu pro dvoji-

ci žadatelům o byt pro jednotlivce v pořadí XXXXXX,
XXXXXX a dále podle pořadníku.
b) přidělení bytu č. 39 pro jednotlivce paní XXXXXX, trvale
bytem Mladé Buky (4. v pořadí), která má rodinnou vazbu dle bodu cb) v odst. 4 čl. II Pravidel pro přidělování
bytů v DPS. Pokud přidělení bytu odmítne, nabídnout
přidělení tohoto bytu žadatelům o byt pro jednotlivce v pořadí 2. v pořadí XXXXXX, 3. v pořadí XXXXXX,
5. v pořadí XXXXXX, 1. v pořadí XXXXXX.

USNESENÍ č. RM/140/11/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) zpětvzetí oznámení ředitele PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov o vzdání
se místa ředitele k 30.6.2019, které bylo doručeno dne
29.4.2019.
b) oznámení ředitele PO Základní škola a mateřská škola,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov o vzdání se místa ředitele k 31.7.2019.
ruší
c) své usnesení č. RM/76/6/2019 písm. a), kterým bylo
schváleno znění oznámení o vyhlášení konkursního řízení s nástupem od 1.7.2019.
schvaluje
d) znění vyhlášení konkurzu v rámci konkursního řízení na
obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní
školy a mateřské školy, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, IČ 75017032, se sídlem Kostelní 560, Svoboda nad
Úpou, PSČ 542 27 s nástupem od 1.8.2019 (viz příloha
originálu zápisu).

Výpis usnesení z 12. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 27.05.2019
USNESENÍ č. RM/141/12/2019
Rada města Svobody nad Úpou
předává
v souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev panu Martinu Davidovi jako prvnímu
náhradníkovi volební strany - sdružení nezávislých kandidátů ČISTÝ VZDUCH osvědčení o zvolení zastupitelem.
Mandát mu vznikl dnem 22.5.2019 poté, co rezignoval dne
21.5.2019 na svůj mandát pan RNDr. Radko Tásler ze zdravotních důvodů.

USNESENÍ č. RM/142/12/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci veřejné zakázky vedené formou zjednodušeného
podlimitního řízení na stavební práce s názvem „Rekonstrukce objektu s.p. 473 Svoboda nad Úpou na sociální bydlení“ nabídku od firmy 3K stavby s.r.o., IČ 032 22 683, se
sídlem 5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou, která byla
vyhodnocena v souladu s hodnotícím kritériem nejnižší na4
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bídkové ceny. Firma nabídla cenu ve výši 10.589.383,- Kč
bez DPH (12.177.790,45 Kč včetně 15% DPH). Předpokládaná hodnota zakázky dle Výzvy byla 10.400.000,- Kč bez
DPH. Rada města pověřuje starostu podpisem Smlouvy
o dílo po uplynutí zákonných lhůt dle zákona o zadávání
veřejných zakázek.

USNESENÍ č. RM/143/12/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci veřejné zakázky vedené formou poptávkového
řízení mimo režim zákona o zadávání VZ na stavební práce s názvem „Oplocení fotbalového hřiště Svoboda nad
Úpou“ nabídku od firmy Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se
sídlem Týmlova 284/11, 140 00 Praha 4 - Michle, která byla
vyhodnocena v souladu s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny. Firma nabídla cenu ve výši 218.250,- Kč bez
DPH (264.082,50 Kč včetně DPH). Předpokládaná hodnota
zakázky dle Výzvy byla 250.900,- Kč bez DPH. Rada města
pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.

USNESENÍ č. RM/144/12/2019

USNESENÍ č. RM/148/12/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

odkládá

zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava veřejného osvětlení v ulicích Lázeňská, Horská, Černohorská, K Muchomůrce
a Spojovací ve městě Svoboda nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu) s tím, že termíny budou aktuálně doplněny podle toho, kdy projektant odevzdá projektovou dokumentaci.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, jejíž zadávání se v souladu s § 31
zákona neřídí tímto zákonem. Zadávací řízení v rámci této
veřejné zakázky bude zahájené dnem zveřejnění na Profilu
zadavatele, a to v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j. SVO/3338/2016 ze dne
10.11.2016 (dále jen „Směrnice“) - o podmínkách zadávacího
řízení podrobně viz zápis. Obsahem zadávací dokumentace
jsou předložené přílohy (viz přílohy zápisu):

žádost vlastníka pozemku p.p.č. 12/5 v k.ú. Maršov
I o překlad sloupu veřejného osvětlení z této parcely
s tím, že město na podzim plánuje podání další žádosti
o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, a to na
lokalitu Rýchorské sídliště a popřípadě ještě na část
Sluneční stráně a v rámci projekčních prací pro lokalitu
Rýchorské sídliště bude pamatováno na přesun tohoto
sloupu.

1) Email od administrátora projektu pana Mečíře - DRAG
Trutnov s.r.o.
2) Návrh - Oznámení o zahájení vývěrového řízení/Výzva
k podání nabídky
3) Návrh - Příloha č. 3 Výzvy – Závazný vzor Smlouvy o dílo
4) Návrh – Příloha č. 4 – Krycí list nabídky
5) Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 2020 ve znění účinném od 24.8.2017

USNESENÍ č. RM/145/12/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti věcného břemene „Právo umístění a užívání zpevněné plochy“
na části p.p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu) dle koordinačního situačního výkresu
C.2 z PD, datum 11/2018 (viz příloha originálu zápisu), a to
v rozsahu 3 vyznačených samostatných sjezdů v koordinačním výkresu v příloze s tím, že úhrada ze věcné břemeno
byla stanovena částka ve výši 50,-Kč / 1 m2 bez DPH, minimálně však celkem 1.000 Kč bez DPH.

USNESENÍ č. RM/146/12/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu k provedení stavby
a budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě kan. přípojka pro dům čp. 66, který na základě usnesení
č. RM/136/11/2019 na minulém jednání rady zpracoval
městský právník Mgr. Huspek (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/149/12/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 5. veřejného zasedání ZM dne 24.6.2019
(viz příloha originálu zápisu), které se bude tentokrát konat ve školní jídelně, a to s ohledem na bod
6 - Žádost části obyvatel o okamžitý zákaz výroby
v noci v závodě KVK Parabit a.s. a žádost o urychlené odstranění asfaltového zápachu ve Svobodě nad
Úpou, který byl doplněn o bod 13 - Návrh na uzavření dodatku ke kupní smlouvě š. SML000581 ze dne
26.10.2018.

USNESENÍ č. RM/150/12/2019
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby informovaly přítomné o stavu
nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.

USNESENÍ č. RM/151/12/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 3/2019 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření č.3/2019
činí objem celkových příjmů 1.111.447,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2019 se po této změně zvyšují na
47.182.286 Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 3/2019 činí 387.555,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2019 po této změně se zvyšují na
65.087.396 Kč) a financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 3/2019 činí mínus 723.890,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2019 po této změně se snižuje
na 17.905.110,-Kč).

USNESENÍ č. RM/152/12/2019

USNESENÍ č. RM/147/12/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

vydává

nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov s účinností od 1.6.2019 v souvislosti s jeho platovým postupem ve vazbě na počet odpracovaných let (viz
příloha originálu zápisu).

kladné stanovisko k žádosti vlastníků domu čp. 136 v Maršově II o souhlas města (coby vlastníka sousedního pozemku p.p.č. 364/1 v k.ú. Maršov II) s vybudováním kan. přípojky pro RD čp. 136.

ČERVEN 2019
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USNESENÍ č. RM/153/12/2019

USNESENÍ č. RM/155/12/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

doporučuje

schvaluje

Zastupitelstvu města schválit návrh dodatku č. 1 ke kupní
smlouvě č. SML000581 ze dne 26.10.2018 (viz příloha originálu zápisu) na nákup sněhové frézy ke stroji Weidemann
s tím, že celá záležitost je podrobně popsána v zápise.

žádost zástupce investora na základě plné moci
Ing. Dalibora Nováčka o souhlas s přestavbou (náhrada) síťového rozvaděče CETIN u čp. 146 (Rýchorka)
dle předložené vizualizace k žádosti s tím, že město
jako vlastník pozemku požaduje povrchy pozemků po
ukončení prací uvést do původního stavu a před zahájením prací je žadatel povinen informovat stavebního
technika města přímo na místě o zahájení výkopových
prací a provést fotodokumentaci původního stavu.

USNESENÍ č. RM/154/12/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
prodej osobního automobilového skříňového vozu
CITROEN Berlingo 1.4i prostřednictvím autobazaru za cenu
dle znaleckého posudku (28.000Kč včetně DPH) a pověřuje
starostu, aby zajistil tento prodej ve spolupráci s vedoucím
technické čety) podrobně viz zápis).

www.musvoboda.cz

Změny v odpadovém hospodářství
pokračují

Informace o valné hromadě společnosti
VAK, a.s. Trutnov

Zpracoval Ing. Helmut Ruse

Zpracoval Jaroslav Chmelař

Průběžně vás ve Svobodském fóru informuji o změnách
v odpadovém hospodářství. I v tomto vydání se s vámi podělím o nejnovější informace a postřehy, přidám i obecnější zamyšlení nad předcházením vzniku odpadů.

V pondělí 27. května 2019 se konala valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Trutnov, na které
jsem na základě pověření zastupiteli zastupoval Město
Svoboda nad Úpou. Síla mého hlasu byla dána podílem
Svobody nad Úpou na vlastnictví akcií společnosti, který k rozhodnému dni činil 3,82%. Největší podíl vlastní
Město Trutnov (49,3%), následují další města a obce
vlastnící včetně podílu Svobody nad Úpou 36,57% akcií
a ostatní akcionáři.

Na začátku května jsme zahájili svoz odpadků z nových popelnic, které jsme pořídili jako náhradu za kontejnery na
směsný odpad ve třech lokalitách. Zaznamenali jsme poté
několik případů pohozených odpadků na místě zrušených
kontejnerů. Přesto bychom rádi pokračovali zrušením
dalších dvou kontejnerů na směsný odpad. První se nachází
na začátku Staré aleje, druhý na křižovatce Maršovské ulice
poblíž bývalé mateřské školy.
Připravujeme setkání se spoluobčany, abychom se domluvili na podrobnostech. Doufáme i zde ve vstřícnost a pochopení pro toto řešení situace v obou lokalitách. Chtěli bychom změnu stihnout k 1. červenci. Tím zabráníme navážení
odpadků z horských středisek do našich kontejnerů v době
hlavní turistické sezóny.
Pojďme se spolu zamyslet také nad příčinami vzniku odpadů. Tedy posuňme se zpět od konce životnosti výrobku,
který právě skončil ve vašem odpadkovém koši, na začátek. Někdo ten výrobek nejdříve vymyslel. Co ho k tomu
motivovalo? Pohodlí a lenost. Tak jako je pohodlí příčinou
pokroku, je i příčinou vzniku odpadků. Ano, pohodlí je příčinou vynálezu nejen auta, letadla a dálkového ovládání
televize, ale také PET lahví a jednorázových vatových tyčinek a vlastně veškerých vymožeností moderního světa,
které dříve nebo později skončí na skládce. Používáme
těch vymožeností moderní civilizace docela hodně, že?
Obejdeme se bez některých? Odpady se stávají obrovským problémem. Měli bychom s tím něco udělat, ne?
Není nám to přece jedno.
Ing. Helmut Ruse
Místostarosta města
6

Valná hromada projednala zprávy představenstva a dozorčí rady o výsledcích hospodaření za rok 2018 včetně
návrhu na rozdělení zisku vytvořeného v uvedeném roce.
Valná hromada projednávané zprávy schválila většinou
hlasů a uzavřela tím hospodářský rok 2018 společnosti
VAK, a.s Trutnov. Tak jako i minulých letech schválila valná
hromada rozdělení zisku společnosti na příděly do sociálního a stimulačního fondu a veškerý další podíl ze zisku
ve výši 9,5 mil. Kč do fondu obnovy. Finanční prostředky
tohoto fondu obnovy společnost užívá ke zhodnocování
majetku. Prostředky vygenerované v roce 2018 budou
použity na spolufinancování investiční akce „ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka“. Realizací této akce
v roce 2019 se společnost vyrovná s novými legislativními požadavky a sníží se závislost společnosti na externích
dodavatelích služeb při likvidaci kalů z technologie ČOV.
Pro doplnění – v roce 2018 byla největší investiční akcí
v rámci společnosti dostavba kanalizace ve Svobodě nad
Úpou, na jejímž financování se i Město Svoboda nad Úpou
podílelo.
Dále byla na programu volba nového člena dozorčí rady
Mgr. Eichlera za odstupující Ing. Horynovou. Tyto změny
valná hromada schválila a po splnění schváleného programu byla ukončena.
Ing. Jaroslav Chmelař
Radní města
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Kulturní tým
POZOR HLÁŠENÍ Z ČARODĚJNIC:
Na vědomost se dává, že letošní slet čarodějnic se náramně vydařil – ostatně jako každý rok .
Na letošní slet nás dorazilo opravdu dost, čarodějky i čarodějové, od malých po velké. Takže jsme si naše soutěžení
mohli náležitě užít. Počasí nám také přálo a kdyby ne, měli
jsme nastartovaná košťata na rozehnání mraků. Díky našim
kouzlům se ve správný čas setmělo a naše kouzelnická drobotina si užila strašidelně strašidelnou stezku odvahy.
Ale slet již skončil, a naše košťátka odpočívají pod peřinou
z pavučin. Již nyní se těšíme na další slet. Takžééé se těšte.
Zase máme plnou hlavu nápadů a těšíme se na vás.
Váš čarodějnicko-kulturní tým Svobody
Fotografie z akce od pana Křivky najdete na stránkách:
https://www.zonerama.com/Pavka/Album/5272266
Článek a fotografie ze dne dětí přineseme v příštím čísle
SVOBODSKÉHO FÓRA.

ČERVEN 2019
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Svobodské osobnosti

ZUŠce, kde jsem mohla i učit děti. Takže jsem to měla
nakonec přece jen oboje.

Rozhovor vedla a zpracovala: Alice Hovardová – členka redakční rady

Jak si vysvětluješ opadání zájmu o matematiku, fyziku,
chemii?
Jednak proto, že ona se fyzika moc nedá okecat. A dneska je
velká tendence všechno okecávat. Taky si myslím, že tomu
nepřispívá, že jakýkoliv herec, zpěvák, kdokoliv známý všude
zdůrazňuje, že nenáviděl fyziku. Když se řekne fyzika, tak mají
skoro osypky. Nejsou pozitivní vzory. A bohužel k tomu přispívá
i výuka některých kolegů, protože, a to si přiznejme, fyzika může
být fakt hrozný předmět, když se o to učitel zaslouží. Ale může
být také naprosto úchvatný předmět, který nás učí o všem, co
je kolem nás. Vím, že to říká hodně učitelů, ale jen fyzik může
fakt říci, že jeho předmět je ten nejdůležitější. Mnohdy ani
nedohlédneme, kde všude ta fyzika je a v čem nám pomáhá.

V této rubrice bych Vás ráda seznámila se zajímavými
osobnostmi Svobody nad Úpou.
PhDr. Jana Česáková, Ph.D.
• Odborný asistent na katedře fyziky UHK
Nevybrala jsem si tě náhodou, zaujalo mne, že vedeš
velice pestrý život. Co bys nám o sobě řekla, jak by ses
představila?
Je hodně těžký mluvit o sobě. Jsem především na prvním
místě maminka, což je nejdůležitější. Potom učitelka, která
se snaží učit co nejlíp to jde. Abych mohla učit, ještě pracuji
pro ČEZ. Jinak jsem bývalá tanečnice a divadelnice, po tom
se mi stýská. A trochu fotografka, i když si raději říkám
zachycovačka obrázků. To mě baví.
Odkud pocházíš?
Pocházím z Pardubic. Tam jsem se narodila a žila do 25 let.
Co tě přivedlo k přestěhování do Svobody?
Vlastně náhoda. Přemýšleli jsme s přítelem, kde bychom
zapustili kořeny, hledali jsme na internetu a našli jsme tu
hezký domeček. Oba máme Krkonoše rádi, tak jsme si řekli,
proč ne... Příroda nás sem táhla.
Co se ti na Svobodě líbí, co tady máš ráda?
Hlavně místo, kde bydlíme. Pohled z našeho okna. A to,
že se za barákem dá hned jít do lesa, na Muchomůrce nás
pozdraví koně, prostě pohádka.
Co bys naopak změnila na Svobodě, co se ti tu nelíbí?
Někdy, když člověk sejde dolů, tak ten vzduch není úplně
nejlepší. A to jsem bydlela vedle Semtína. A strašně smutně
na mě působí hlavní třída ke školce, kde to je takový pustý.
Díky krásným domům by to mohla být nádherná ulice.
Dál jsi mi říkala, že učíš na
katedře fyziky na UHK.
Proč zrovna UHK a fyzika?
Co tě k tomu vedlo?
Jak to tak život přinese.
My jsme na střední škole
všichni
demonstrativně
spálili sešity fyziky, že už
ji nikdy nechceme vidět.
Takové období revolty
(smích). Mě vždycky bavila
matematika a tanec. To
nešlo dohromady, tělocvik
mi nevyšel, a tak jsem
nakonec k matematice
přibrala fyziku a postupně
zjistila, že je velice zajímavá,
když se umí podat. Tanec
jsem dělala u studia ve
Východočeském
divadle
v Pardubicích, se šermířema
a hlavně v mé „rodné“
8
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Ty jsi velice zaneprázdněná žena, jak do toho zapadá
mateřství, přítel a koníčky?
No těžko. Rodina je vždycky na prvním místě. Snažím se
vždy spojit příjemné s užitečným. Takže např. vezmu psy
a dceru a jdeme na procházku za barák do lesa a při tom
něco nafotím apod. Psi jsou vyvenčeni, dcera měla vycházku
a cestou si hrajeme a já mám co večer upravovat. Prostě se
musí organizovat a improvizovat. To vlastně dost vystihuje
můj život. Snaha vše precizně zorganizovat, abych potom
mohla kreativně improvizovat :-)
Inspiruje tě Svoboda v tvé umělecké tvorbě?
To rozhodně. Krásná příroda okolo je nejlepší inspirací
a fotím to tu moc ráda.
Rádi bychom viděli tvou tvorbu i ve Svobodě, plánuješ
vernisáž?
Ne, zatím jsem nad tím neuvažovala.
Děkuji ti za příjemný rozhovor.
Odkaz na tvorbu Jany, kde můžete vidět její úchvatná díla:
www.jana.gallery
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24.5. - 25.5.2019 ve Svobodě nad Úpou a okolních obcích
Svoboda nad Úpou
č. strany

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

název strany

okrsek 1

Klub angažovaných nestraníků
Strana nezávislosti ČR

CELKEM

okrsek 2

Pec pod Sněžkou
v%

1
1

4

1
5

0,21%
1,05%

48
7
8

1
17
5
5

1
65
12
13

0,21%
13,71%
2,53%
2,74%

19

8

27

5,69%

3
1

2
1

3
6
1
1
3
4

0,63%
1,26%
0,21%
0,21%
0,63%
0,84%

1

4

0,84%

Pořadí
prvních 5

okrsek 1

Cesta odpovědné společnosti
Národní socialisté
ODS
ANO, vytrolíme europarlament
ČSSD

2.

CELKEM

okrsek 2

Malá Úpa
v%

1
1

2

3
1

0,96%
0,32%

61
2
1

29

90
2
1

28,84%
0,64%
0,32%

6

5

11

3,52%

4

4

1,28%

1

1

0,32%

1

0,32%

Pořadí
prvních 5

CELKEM

1.

v%

1

0,81%

26

21,13%

2
1

Horní Maršov
Pořadí
prvních 5

CELKEM

v%

1

0,38%

1,62%

46
7
3

17,62%
2,68%
1,14%

0,81%

12

2.

Janské Lázně
Pořadí
prvních 5

3.

CELKEM

v%

CELOSTÁTNÍ VÝSLEDKY za celou
Českou republiku

Mladé Buky
Pořadí
prvních 5

CELKEM

4.

Pořadí
prvních 5

v%

4
3

0,96%
0,72%

64
3
8

15,45%
0,72%
1,93%

36
1

8,69%
0,24%

6

1,44%

%

17,08%
0,41%
3,33%

4,59%

8

3,33%

1
7
1

0,38%
2,68%
0,38%

1
1

0,41%
0,41%

1

0,38%

2

0,83%

3
1

0,72%
0,24%

1

0,41%

2
2
1

0,48%
0,48%
0,24%

2,08%
0,41%
19,58%
20,00%
4,58%

10
4
42
69
56

2,41%
0,96%
10,14%
16,66%
13,52%

5.
2.
4.

81

19,56%

1.

1

0,24%

1

0,24%

14
2

3,38%
0,48%

Romská demokratická strana
KSČM
DSSS - Za národní suverenitu!
Sdružení pro republiku - Rep. strana Mir. Sládka

5
1
1
1
3

ROZUMNÍ a Národní demokracie
Volte pravý blok
NE-VOLIM.CZ
Pro Česko
Vědci pro českou republiku

1

PATRIOTI RPO NEUTRALITU
JSI PRO? Jistota Solidarita Investice

3

PRO Zdraví a Sport
Moravské zemské hnutí

1

0,32%

4
3
77
64
13

1,28%
0,96%
24,67%
20,51%
4,16%

23
1

7,37%
0,32%

1
1

0,32%
0,32%

1

0,81%

2

0,64%

1

0,81%

2

8

2,56%

5

4,06%

86

312

1

Česká suverenita
TVŮJ KANDIDÁT

3
4
29
26
36
1
76

HLAS
Svobodní, Liberland a Radostné Česko
STAN a TOP 09
Česká pirátská strana
SPD - Tomio Okamura
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
ANO 2011

4
21
28
19
1
44

7
4
50
54
55
2
120

1,47%
0,84%
10,54%
11,39%
11,60%
0,42%
25,31%

4
1
60
51
10

5.
4.
3.
1.

16
1

Agrární demokratická strana

2
17
13
3
7

10

8,13%

5.

2.
3.
5.

31
25
5

25,20%
20,32%
4,06%

1.
3.

4.

15

12,19%

4.

4
5
50
37
16

1,53%
1,91%
19,15%
14,17%
6,13%

2.
4.
5.

5
1
47
48
11

55

21,07%

1.

47

19,58%

2

0,76%

1

0,41%

0,38%

2

0,83%

1

6
6

2,29%
2,29%

Moravané

2. - 3.
1.

2. - 3.

PRVNÍ REPUBLIKA

2

Dem. strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

3

5

1,05%

1
1

BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA
Strana soukromníků ČR a NEZÁVISLÍ + ODA
Evropa společně

1
2

1
1

2
3

0,42%
0,63%

19

3
4

22
4

4,64%
0,84%

2

KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA
KDU - ČSL
Alternativa pro Českou republiku 2017

CELKEM hlasů
Počet zapsaných voličů
Počet voličů, kterým byly vydány obálky
Volební účast
Počet odevzdaných obálek
Počet platných hlasů
z toho na voličský průkaz

297

908
302
33,26%
302
297
4

177

715
182
25,45%
182
177
4

474

1623
484
29,82%
484
474
8

6

226

395
229
57,97%
229
226
104

227
86
37,89%
86
86
11

622
315
50,64%
315
312
115

123

187
124
66,31%
124
123
82

261

14
1

240

828
266
32,13%
266
261
27

670
240
35,82%
240
240
77

5,83%
0,41%

5.

414

Počet
získaných
mandátů

2.

4

7.

1

4.
3.
5.

3
3
2

1.

6

6.

2

0,10%
0,40%
0,33%
0,05%
14,54%
1,56%
3,95%
0,06%
6,94%
0,18%
0,18%
0,78%
0,20%
0,09%
0,11%
0,82%
0,05%
0,03%
0,33%
0,13%
0,11%
0,06%
2,38%
0,65%
11,65%
13,95%
9,14%
0,08%
21,18%
0,16%
0,27%
0,03%
0,60%
0,10%
0,36%
0,53%
0,00%
7,24%
0,49%

3.

41
1
8

Pořadí stran se
ziskem nad 5%

1847
418
22,63%
418
414

8 316 737
2 388 304
28,72%
2 387 378
2 370 765

nezjištěno

21

neeviduje se

Zvolení kandidáti za jednotlivé strany dle počtu získaných mandátů
1
2
3
4
5
6
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ANO 2011 - 6 mandátů

Dita Charanzová - 53 924 hlasů
Martina Dlabajová - 31 401 hlasů
Ing. Martin Hlaváček - 5 948 hlasů
Ing. Radka Maxová - 11 286 hlasů
Ing. Ondřej Knotek - 3 798 hlasů
Ing. Ondřej Kovařík - 6 867 hlasů

ČERVEN 2019

1
2
3
4

ODS - 4 mandáty

Ing. Jan Zahradil - 51 381 hlasů
RNDr. Alexanr Vondra - 29 536 hlasů
Ing. Evžen Tošenovský - 25 644 hlasů
Ing. Veronika Vrecionová - 8 460 hlasů

1
2
3

Česká pirátská strana - 3 mandáty

Bc. Marcel Kolaja - 15 398 hlasů
Bc. Markéta Gregorová - 14 158 hlasů
Mgr. Mikuláš Peksa - 9 594 hlasů

1
2
3

STAN + TOP 09 - 3 mandáty

RNDr. Luděk Niedermayer - 67 430 hlasů
JUDr. Jiří Pospíšil - 37 231 hlasů
JUDr. Stanislav Polčák - 25 352 hlasů

1
2

SPD - Tomio Okamura - 2 mandáty

Ing. Hynek Blaško - 47 505 hlasů
MUDr. Ivan David, CSc. - 33 055 hlasů

KDU - ČSL - 2 mandáty

1
2

Mgr. Tomáš Zdechovský - 24 823 hlasů
Ing. Michaela Šojdrová - 22 649 hlasů

1

Ing. Kateřina Konečná - 38 650 hlasů

KSČM - 1 mandát

ČERVEN 2019
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Zprávy ze školy
Novinky

Čestné uznání pro Aničku Francovou

Květen se nesl v duchu nacvičování na besídky ke Dni maminek, které proběhly ve všech odděleních MŠ a děti jistě
svými úžasnými výkony udělaly radost nejen maminkám.
Ve škole pak přípravou vystoupení na Akademii „AVE
ŘÍĎA“, která byla letos určena nejen všem rodičům, příbuzným a známým, ale také panu řediteli za jeho patnáctileté
vedení naší školy.Ve škole pak nastalo také dětmi toužebně očekávané období školních výletů. Někteří už svůj výlet
absolvovali.

Anna Francová z deváté třídy naší školy se zapojila do
24. ročníku celostátní literární soutěže Zlatá tužka 2019.
Soutěž pořádá Dům dětí a mládeže ve Dvoře Králové n. L.
a tentokrát se do ní zapojilo 44 prací od 38 autorů. Anička
napsala příběh s názvem Pomsta chutná po naději, který
porotu zaujal natolik, že byl oceněn v kategorii B - příběh
čestným uznáním. Aničce blahopřejeme a děkujeme jí za
skvělou reprezentaci školy.
Mgr. Petra Štěpová

Cílem výletu 4. třídy byla nedaleká Rýchorská bouda. Pěší
výlet tam i zpět jsme absolvovali sice v mírném dešti, ale jelikož nejsme z cukru, zařadili jsme ještě výšlap na Roh hranic a do Dvorského lesa. Cesty jsme si zpestřili kreslením
pralesa i výhledů do Polska, večery pak například malováním hrnečků na chytání rýchorského štěstí. Krásné Rýchory
a výbornou kuchyni zdejší boudy všem doporučujeme.
Mgr. M. Hanušová

12
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Dopravní výchova
Stejně jako každý rok, tak i letos čekal na
čtvrťáky test znalostí z dopravní v ýchov y a jízdy
na dopravním hřišti ve Dvoře Králové. Závěrečného testování se zúčastnilo 18 dětí z 20
a z nich pak 12 zvládlo obě části úspěšně
a získalo tak průk az c yklisty. Tímto skóre jsme
se stali nejúspěšnější školou, za což patří díky
také p.uč . Hainišové, která s žáky proc vičovala
učivo na PC .

ČERVEN 2019
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Telegraficky
1. V pondělí 27.5.2019 proběhla školní akademie. Děkujeme všem účinkujícím a učitelům za perfektní přípravu
akce.

2. Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích:
Č. j.: MSMT-2939/2018-3
Dne 19. února 2018
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních
uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek
30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín jarních prázdnin
3. 2. - 9. 2. 2020
10. 2. - 16. 2. 2020
17. 2. - 23. 2. 2020
24. 2. - 1. 3. 2020
2. 3. - 8. 3. 2020
9. 3. - 15. 3. 2020

Okres nebo obvod hl. města Prahy
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most,
Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice,
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín,
Přerov, Frýdek-Místek
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník,
Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč,
Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

3. Organizace posledního týdne školního roku 2018/2019 od 24.-28.6.2019:
Po 24.6.
Út 25.6.		
		
St 26.6.		
		
Čt 27.6.		
		
		
		
Pá 28.6.		
14

Tajný výlet pro 20 nejúspěšnějších žáků soutěže O tajný výlet
I. stupeň - vybíjená a sportovní den
II. stupeň - odevzdávání učebnic + třídnické práce
I.stupeň - odevzdávání učebnic + třídnické práce
II.stupeň - akce Jak se žije s handicapem - akademie Janské Lázně + divadelní představení
8,10 - 10,00 třídnické práce
10,05 - slavnostní zakončení školního roku 2018/2019
šerpování 9. třídy
9. třída - 13,00 hod. přijetí u starosty na radnici
8,10 - 8,55 - předávání vysvědčení
ČERVEN 2019

Správa Krkonošského
národního parku

TISKOVÁ ZPRÁVA
Vrchlabí, 21. května 2019

Pojďte s pilou do lesa na dříví
Správa Krkonošského národního parku přichází s výzvou zejména místním obyvatelům – pojďte s pilou do lesa na
dříví. Důvodem toho netradičního kroku je množství vrcholových zlomů, které po zimě zůstaly v lesích a blížící
se první rojení lýkožrouta smrkového. Abychom snížili šanci na další šíření kůrovců po Krkonoších, nabízíme nyní
v samovýrobě kubík dřeva za pouhých 10 korun.
„Všichni si uvědomujeme
hrozící riziko šíření kůrovce,
který primárně vyhledává
oslabené stromy a ty pak
napadá. Stromy, které mají
po zimě zlomené vrcholové
terminály – tedy laicky řečeno
špičky – jsou pro něho velmi
atraktivní,“ říká vedoucí
odboru péče o národní
park Václav Jansa. „Ve
snaze brzdit jeho šíření, nyní
přicházíme s výzvou lidem na
tzv. samovýrobu palivového
dřeva na topení. V současné
době je možné po dohodě
s místním lesním, přijet do lesa
a lesníkem vyznačené stromy
si vykácet a odvézt. Cenu za
kubík dřeva jsme stanovili
na symbolických 10 korun.
S ohledem na vývoj populace
kůrovce má tato akce smysl do konce července,“ popsal aktuální nabídku Jansa. Prvním kontaktním místem pro zájemce jsou
územní pracoviště Správy KRNAP (kontakty jsou níže), kde se dozvědí podrobnosti a místa, kam si pro dřevo mohou přijet.
Lokality s vrcholovými zlomy jsou po celých Krkonoších od nejnižších až partie při horní hranici lesa a to na celkové ploše
1 300 ha. Celkový objem odhadujeme na 1 000 m3.
Územní pracoviště Špindlerův Mlýn, 543 51 Špindlerův Mlýn 275, tel.: 499 433 175
Územní pracoviště Rezek, 512 38 Vítkovice v Krkonoších 176, tel.: 481 582 723
Územní pracoviště Pec pod Sněžkou, 542 21 Pec pod Sněžkou 145, tel.: 499 896 214
Územní pracoviště Harrachov, 512 46 Harrachov 325, tel.: 481 528 105
Územní pracoviště Černý Důl, 543 44 Černý Důl 58, tel.: 499 440 420
Územní pracoviště Horní Maršov, 542 26 Horní Maršov 111, tel.: 499 871 102
Další informace o aktuálním dění na území Krkonošského národního parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu
http://www.facebook.com/spravakrnap
Kontakt:
Mgr. Radek Drahný, MBA, tiskový mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP
tel.: 737 209 900, e-mail: rdrahny@krnap.cz, www.krnap.cz
ČERVEN 2019
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Střípky z dějin - Pětačtyřicátý
Antonín Tichý
Převratné události spojené s koncem druhé světové války
v roce 1945 a následné přesuny obyvatelstva v rozsáhlém českém pohraničí poznamenaly krajinu i mezilidské
vztahy na dlouhá desetiletí. Svoboda nad Úpou s převážně německým obyvatelstvem se až do května nacházela
prakticky na nepřátelském území Třetí říše. Je logické, že
v prvních dnech zavládla mezi místními občany, ve většině loajálními k nacistickému režimu, zpočátku vzpurná,
záhy však ustrašeně poraženecká nálada. Takovým školním příkladem svobodského rodáka poblouzněného zvrácenou ideologií byl třeba Werner Formann, který padl
v uniformě granátníka zbraní SS 13. 7. 1943 u Charkova
na východní frontě. Co asi tak mohl vědět devatenáctiletý kluk z horského zapadákova v Krkonoších o světové
politice? Narodil se 28. 4. 1924 do spořádané měšťanské
rodiny. Jeho otec Josef, jehož předkové, píšící se s jedním
n pocházeli z českého vnitrozemí v okolí Lázní Bělohrad
i matka Adolfina Bönschová ze starobylého horalského
rodu majitelů Luční boudy, požívali ve Svobodě velké váž-

nosti. Obchodník a majitel domu číslo 137 (nově 537 kde
je dnes vietnamská večerka) Josef Formann byl prvním
majitelem lyží ve městě a velkým propagátorem lyžařského sportu. Zároveň dlouholetým členem městského
zastupitelstva, spoluzakladatelem muzea s aktivní účastí
v mnoha dalších spolcích včetně Krkonošského nebo populární stolní společnosti „Ecke Freiheit“. Na druhé straně pomyslné barikády by mohl klidně stát například nový
osadník Vlastimil Hák, tehdy příslušník formující se československé armády, který s páskou zdravotníka červeného kříže na rukávě nafotil většinu použitých autentických snímků. Rodák z Nové Paky ročník 1912, syn majitele
zavedeného fotoatelieru Františka Háka a mladší bratr
slavnějšího avantgardního fotografa Miroslava, vyučený
drogista provozoval v poválečné Svobodě bývalou Richterovu drogerii na náměstí. Po uchvácení vládního kormidla vítězným proletariátem pracoval od roku 1950 až do
důchodu jako dělník v místní papírně. Typickým snímkem
z té doby je záběr z hlavní ulice do náměstí přes všeříkající
transparent ze srpnové „slavné“ návštěvy vládních potentátů v čele s ministrem Zdeňkem Nejedlým. Doplatil na
ni životem údajný atentátník hajný Sagasser z Pece pod
Sněžkou. Z časnějších dnů osvobozování Krkonoš je snímek ze cvičení vojenské jednotky ve střelbě na Slunečné

Werner Formann (1924-1943) * Svoboda nad Úpou v létě 1945 * Zdravotník v záloze Vlastimil Hák před velitelstvím posádky v budově školy

Cvičné střelby vojenské jednotky na Slunečné stráni
16
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Velitel na koni a krásné panorama se Sněžkou

stráni u dnes již zbořené kapličky. A dosud nikde nepublikované fotografie ozbrojené tříčlenné vojenské hlídky
v malebné scenerii Modrého a Obřího dolu. Na jednom
jsou v dáli vidět zbytky sněhu na „Mapě republiky“ a na
druhém jeden ze tří dostavěných bunkrů údolní uzávěry
z linie pohraničních pevnůstek dokončených těsně před
obsazením Sudet německou armádou. Řopík vzor 37, betonová bradavice na sličné tváři přírody nejkrásnějšího krkonošského údolí je svým zvláštním způsobem fotogenický. Zachytila ho celá série tehdejších propagandistických
pohlednic. Jako součást plánované linie Z 3 (Velká Úpa)
stihla objekt 104/A-120 pražská stavební firma Ing. Jaroslava Kříže vybetonovat nedaleko historické Boudy Pod
Sněžkou (tehdy Grossmannbaude podle majitele) ještě
v červenci 1938. Do dnešní doby se zachoval jako neodmyslitelné příslušenství protější soukromé chalupy, ve
kterém se ještě nedávno skladovalo uhlí, patřící shodou
okolností rodině ze Svobody nad Úpou. Paní Máje Adamcové děkuji za nejnovější fotografie. Aby těch schválností
poťouchlé historie nebylo málo, tak Wernerův synovec,
rovněž svobodský rodák Herbert Gall vystěhovaný v roce
1945 jako sedmiletý do budoucí NDR je dnes starostlivým
patronem odsunutých svobodských občanů s upřímným
zájmem o aktuální události z našeho města.

Objekt Z3 104/A-120 krátce po dokončení

Tentýž řopík na jaře 1945 kontrolují vojáci čsl. armády

Vojenská hlídka, uprostřed Vlastimil Hák, na horizontu sníh na „Mapě republiky“

Žhavá současnost – květen 2019 – foto Marie Adamcová
ČERVEN 2019
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Cena služby

Instalační poplatek

Paušální poplatek

Domácí tísňová péče

1 000,-

500,- / měsíc

Terénní tísňová péče

2 000,vč. mobil. telefonu

500,- / měsíc

při využití pouze v domácím prostředí
při využití doma i venku

ČERVEN 2019
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Centrum spokojeného stáří Alzheimer Care
Svoboda nad Úpou

HLEDÁ VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ
SESTRY / PRAKTICKÉ SESTRY
NA HPP I DPP/DPČ

· Týden dovolené navíc
· Odpovídající mzdu + příplatky
dle Zákoníku práce
· Prémie a bonusy za dobře
odvedenou práci
· Příspěvek na stravování,
dovolenou, vzdělávání a penzijní
připojištění
· Stabilní zaměstnání v úspěšné
společnosti
· Příjemné a moderní pracoviště
v obklopení krásné přírody
· Podporu od nadřízených a kolegů
· Relaxaci formou masérských
služeb
Pojďte s námi pomáhat.
Více informací: 773 751 015
p.andelova@llb.cz, www.alzheimercare.cz
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