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Vážení spoluobčané,
hned úvodem začnu oznámením o úplné uzavírce silnice II/297 v úseku od Pietteho náměstí až po
křižovatku „u břízy“ k lanovce do centra Janských
Lázní. Komunikace bude v rámci rekonstrukce zcela
uzavřena v termínu od 13.6. do 26.6.2011. Objízdná trasa do Černého Dolu povede centrem našeho
města přes náměstí Svornosti po silnici III/2961 do
Janských Lázní k výše zmiňované křižovatce „u břízy“.
V této souvislosti chci vám všem znovu připomenout,
abyste věnovali zvýšenou pozornost bezpečnosti silničního provozu v této lokalitě.
V příštích letech čeká naše město rekonstrukce další komunikace – tentokrát té „spodní“ do Janských
Lázní, tj. III/2961. Po několika jednáních s vedením
Královéhradeckého kraje byla tato komunikace rozdělena do 4 úseků, z nichž nás nejvíce zajímá ten
první, což je úsek z náměstí Svornosti po hranice katastru našeho města. Tento úsek bude opraven a Královéhradecký kraj si jej ponechá ve vlastnictví. Stejně
tomu bude i u druhého úseku, tj. mezi hranicemi katastrů obou měst. Třetí úsek v katastru Janských Lázní až po parkoviště u lanovky na Černou horu bude
kompletně opraven a předán do vlastnictví Městu
Janské Lázně (pokud tuto podmínku odsouhlasí tamní zastupitelstvo) a čtvrtý úsek po křižovatku „u břízy“
bude také opraven s pravděpodobnou spoluúčastí
města a ve vlastnictví si jej opět ponechá Králové-

hradecký kraj. V současné době se pracuje na zadání projektové dokumentace s členěním na jednotlivé
úseky a zajištění stavebního povolení prioritně na
čtvrtý úsek této komunikace. Vypadá to tak, že se po
mnoha letech „slalomu“ do Janských Lázní a zpět,
dočkáme důstojného propojení obou našich měst.
Jako každý měsíc se i v červnu snažíme udělat něco
vaši zábavu – tentokrát to bude Dětský den, který se
rychle blíží – koná se již v pátek 3.6. od 13-ti hodin
v areálu městského stadionu. Letos se opravdu vyplatí přijít, pro naše děti jsme připravili bohatý program,
ježděním na koních počínaje, ukázkou myslivosti, prací policie, hasičů a programem profesionální
agentury konče.
Na další akci, která se v červnu koná, bych chtěl
pozvat hlavně ty z vás, kteří se věnujete cyklistice.
Jedná se o zahajovací akci letní cyklosezony, kterou
v sobotu 11.6. v 11 hodin na Pomezních boudách
v Horní Malé Úpě zahájí sám vládce našich hor Krakonoš a obdaruje nejen malé cyklisty. Kdo nezvládne
přijet na kole, může využít služeb krkonošských cyklobusů. Těším se, s kolika ze svobodských občanů se
na Pomezních boudách setkám.
Mnoho slunných dní v měsíci červnu přeje
Ing. Jiří Špetla
starosta města

zprávy z města a z radnice

2

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

Jubilanti
V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea paní Anna
Šimková, Zdeňka Tlachačová, Marie Vlachová a pánové František Koudelka, Oldřich Stodůlka a Stanislav Gaisl. Přejeme jim všem do dalších let především
hodně zdraví.

Rada také schválila navýšení ceny za zveřejňování reklam v novinách podnikatelského charakteru tak, aby
platba pokryla náklad za tisk s minimálním ziskem
pro město.
Ceník reklamy a inzerce v městských
novinách Svoboda fórum
Schváleno na 13. schůzi Rady města dne 4.5.2011
– č. usn. RM/207/13/2011 písm. b) takto:
druh reklamy či inzerce

Dovolená v knihovně

V letošním roce bude knihovna uzavřena v létě od
4.7.2011 - 29.7.2011 z důvodu čerpání dovolené
paní knihovnice. Čtenáři mohou navštívit knihovnu
opět 1.8.2011. Paní knihovnici přejeme slunečný
a teplý červenec, aby mohla načerpat síly na celý
další rok, a čtenářům doporučujeme, aby si v červnu
vypůjčili do zásoby dostatečné množství knih.

cena

inzerce na A4

1.300,-Kč

inzerce na A5

700,-Kč

inzerce menší než A5

300,-Kč

řádková inzerce (pouze text do 10-ti řádků)
v rámci zpráv z radnice podnikatelského charakteru

100,-Kč

řádková inzerce ostatní (pouze text) v rámci
zpráv z radnice nepodnikatelského charakteru (soukromé inzeráty typu prodám, vyměním
apod.)

zdarma

Splatnost místních poplatků
do 30.6.2011

Tradiční oslavu dětského dne město uspořádá v pátek 3. června od 13 hodin na městském stadionu.
Pozvánku na akci najdete dále v novinách.

Splatnost poplatku za odpad se blíží - do 30.6.2011!!!
Jeho výše se nezměnila a i letos se platí 500,-Kč. Poplatky je možné hradit v hotovosti u nás na radnici
nebo převodním příkazem na účty města:

Jednání ZM

1303700359/0800
183523479/0300

Dětský den

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Svobody nad
Úpou proběhne ve středu 8.6.2011 od 18 hodin
v hotelu PROM na Pietteho náměstí. Pozvánku s programem rovněž naleznete dále v novinách.

4.7.2011 – zavřená radnice

Tajemnice městského úřadu oznamuje, že v pondělí
4.7.2011 bude radnice uzavřena z důvodu čerpání
dovolených. Náhradou budou prodloužené úřední
hodiny v pátek 8.7.2011, a to do 15,30 hodin.

Nová cena za noviny a reklamu

Rada města schválila na své 13. schůzi navýšení ceny
za Svoboda forum ze symbolických 3 korun na opět
symbolických 5 korun, a to od června. Symbolické
navýšení ceny je zdůvodněno celobarevným tiskem
našich novin a také jejich rozsahem. Že je o naše
noviny zájem dokládá i fakt, že jsme museli od května
zvýšit náklad na 400 ks a podle informací z prodejních míst, je tento náklad za dva až tři dny prodán.

Do 30.6.2011 je také nutno uhradit poplatek za psí
miláčky. Připomínáme, že po zaplacení poplatku za
psa je možné si vyzvednou na radnici u paní Hryzlíkové sáčky na psí exkrementy.

Svoz velkoobjemového odpadu

Svoz proběhl v sobotu 21.5.2011 a po loňské pozitivní zkušenosti se službami na jednotlivých stanovištích jsme i letos organizovali svoz ve stejném duchu.
Musím pochválit naše občany, protože svoz proběhl
naprosto bez problémů a je vidět, že odpadový systém v našem městě má smysl, protože velkoobjemového odpadu už nebylo tolik, protože se sváží pravidelně už několik let. Musím také poděkovat našim
hasičům, kteří drželi na stanovištích s námi úředníky
službu a pomáhali občanům odpad nakládat a rovnat do kontejnerů. Další svoz bude zase milí občané
až za rok – zase někdy v květnu.
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Svoz nebezpečného odpadu

Nejbližším termínem v rámci odpadového hospodářství je svoz nebezpečného odpadu, a to v sobotu
2.7.2011 na pravidelných místech a v časech:
Svoboda náměstí		
9,00 – 10,00
Maršov I u Rýchorky		
10,00 – 11,00
Maršov II u Šobků		
11,00 – 11,30

Poděkování z DPS

Dům s pečovatelskou službou děkuje zahradnictví
pana Havrána za květiny, které daroval k osazení
okenních truhlíků na budově.

Rudolfovy slavnosti 2011

Rudolfovy slavnosti se v našem městě již staly tradicí
a letos to bude již 8. ročník !!!! Již od února pracuje
realizační tým (složení: pan Jiří Pavuk, tajemnice MěÚ
Ivana Balcarová, pan Miroslav Hedvičák, paní učitelka Lucka Ševčíková, člen rady pan Petr Týfa, pan
Olin Kysela) na zajištění programu a organizace celé
akce. Konečnou podobu programu nabízíme čtenářům již v tomto vydání novin.
Touto cestou také prosíme případné zájemce o sponzorství této kulturní akce, aby se i oni zviditelnili v rámci
této kulturní události, které již má zvuk v celém kraji,
o čemž svědčí návštěvnost. V případě zájmu je možné
kontaktovat tajemnici MěÚ - Ing. Ivana Balcarová
tel. 499 871 197, mobil 731 479 260, e-mail:
iva.balcarova@musvoboda.cz.

Výpis usnesení z 13. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 04.05.2011
USNESENÍ č. RM/191/13/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Ing. Jiránka ve věci žádosti společnosti Radiprojekt s.r.o. o stanovisko k výměně věže kontejneru
ZS T-Mobile a.s., a to aby se žádost vrátila žadateli
s tím, že dokumentace není jednotná a není z ní patrné, co vlastně zamýšlí stavět a žadatel musí předložit
žádost znovu s jasným technickým zadáním a tato žádost bude nejprve předmětem jednání stavební komise a poté se stanoviskem komise bude postoupena
radě.
USNESENÍ č. RM/192/13/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) žádost o povolení ke kácení dřevin - stříbrný smrk
před čp. 122 na Rýchorském sídlišti s tím, že bude
prověřena na místě specifikace dřeviny a likvidaci
dřeviny u hřbitovní zdi ve Svobodě.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) stavebního technika Ing. Hanuše, aby zajistil poptávku města u tří firem na práce spojené s likvidací
stříbrného smrku před čp. 122 na Rýchorském sídlišti
a dřeviny u hřbitovní zdi ve Svobodě (odkácení, úklid
větví, pokrácení dřeva na metry) a prověřil specifikaci
dřevin - tj., zda je nutno žádat také ještě o souhlas
Správu KRNAP.
USNESENÍ č. RM/193/13/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
stanovisko manželů Jiráskových k usnesení rady č.
RM/155/11/2011 z 6.4.2011, kterým žádají radu

o odložení konečného řešení, protože v současné
době se zpracovává projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na objekt čp. 22 na pozemcích
p.p.č. 69/1 a 64/1 v k.ú. Maršov II s tím, ža rada
záležitost odložila do 31.12.2011.
USNESENÍ č. RM/194/13/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) pronájem pozemku p.p.č. 414/5 v k.ú. Maršov
I o výměře 45 m2 na dobu určitou do 31.12.2018
panu Zdeňku Šafářovi za cenu pronájmu - za prvních
25m2/1000,-Kč ročně a za zbývajících 20m2 / 100,Kč ročně, tj. za celkové roční nájemné 27.000,-Kč,
a za účelem umístění objektu „Půjčovna lyží a servisu Šafář“ s tím, že kromě klasických výpovědních
důvodů (jako je např. nezaplacení nájemného) bude
výpovědním důvodem, resp. právním důvodem
k ukončení smlouvy formou výpovědi, užívání objektu
v rozporu s účelem pronájmu, což je umístění objektu
„Půjčovna lyží a servisu Šafář“ a s tím že za porušení
účelu pronájmu bude stanovena smluvní jednorázová pokuta ve výši 50.000 Kč.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) paní Danu Petržílkovou sepsáním nájemní smlouvy
dle podmínek stanovených v bodě a).
USNESENÍ č. RM/195/13/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) pronájem pozemků p.p.č. 521/1 o výměře 54 m2
a p.p.č. 522/2 o výměře 163 m2, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou manželům Bedřichu a Růženě Bure-
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šovým za účelem zahrady za cenu 2,-Kč/1m2/ročně
a schvaluje návrh nájemní smlouvy (viz příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
b) s ukončením nájemní smlouvy na pozemky p.p.č.521/1 a 522/1, oba v k.ú. Svoboda nad
Úpou s panem Bedřichem Burešem dohodou, a to
k 31.5.2011.
USNESENÍ č. RM/196/13/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem pozemků p.p.č. 260/4 o výměře 315 m2
a p.p.č. 262/1 o výměře 231 m2, oba v k.ú. Maršov
I manželům Gécovým za cenu 2,-Kč/1 m2/ročně za
účelem zahrady a pověřuje paní Danu Petržílkovou
sepsáním nájemní smlouvy.
USNESENÍ č. RM/197/13/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost paní Lucie Horáčkové a Petra Stránského
o vzdání se práva odvolání proti Rozhodnutí - stavebnímu povolení č.j. SVO/1410/2011 z 27.4.2011 ve
věci stavebních úprav stávajících bytů ve 2. a 3. NP
v čp. 431 v ulici 5. května. a tímto se město vzdává
práva odvolání proti výše uvedenému rozhodnutí.
USNESENÍ č. RM/198/13/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Mgr. Hynka, aby město požádalo o historický
majetek města, který je ve správě ČR - Pozemkového
fondu České republiky formou souhlasného prohlášení, a to pozemků p.p.č 582, p.p.č. 575/1 a p.p.č
594/1, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou a pověřuje Ing.
Hanuše, aby zpracoval žádost dle předložené metodiky postupu.
USNESENÍ č. RM/199/13/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
stavebního technika Ing. Hanuše, aby připravil stavební komisi potřebný podkladový materiál, jak má
město postupovat v případě žádosti o povolení stavby hrobky na hřbitově a dále, aby prověřil zda jsou
hrobky č.1 a č.2 (dle žádosti manželů Patzeltových)
na maršovském hřbitově vícekomorové.
USNESENÍ č. RM/200/13/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Mgr. Hynka, aby dopracoval návrh nájemní smlouvy
od společnosti VSA-ARAL s.r.o. na nebytové prostory - garáže v areálu ARAL od 1.7.2011 s jednateli
společnosti.
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USNESENÍ č. RM/201/13/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
místostarostu p. Krčmáře a stavebního technika Ing.
Hanuše, aby na základě místního šetření na Rýchorském sídlišti a v Maršovské ulici připravili konkrétní
řešení včetně finanční potřebnosti na nákup zpomalovacích prahů tak, aby nákup mohl být předmětem
rozpočtového opatření na červnovém zastupitelstvu.
USNESENÍ č. RM/202/13/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Vnitřní platový předpis zřizovatele s účinností od
4.5.2011 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/203/13/2011
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
a) zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 30.000 Kč příspěvkové organizaci
Základní škola, Trutnov, Komenského 399 na dofinancování činnosti pedagogického asistenta pro svobodského Šimona Vydru, který je postižen Downovým
syndromem a navštěvuje tuto školu.
f) zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 32.000 Kč občanskému sdružení
TJ Krakonoš - jezdecký oddíl Svoboda nad Úpou na
nákup nového koně pro děti a rekonstrukci toalet
v budově stájí.
i) zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 30.000 Kč kroužku mažoretek, který
působí při ZŠ Svoboda na registraci týmu ve svazu
mažoretek a na dopravu a startovné na závody.
k) zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 35.000 Kč občanskému sdružení SK
Janské Lázně - lyžařský oddíl na sportovní materiál
a pronájem sportovních zařízení pro děti.
l) zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 66.000 Kč občanskému sdružení SK
MFC Svoboda na sportovní materiál pro děti, odměny a cestovné rozhodčích.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč
církevní organizaci Oblastní charita Červený Kostelec
na provoz a rozvoj Hospice Anežky České a Mobilního hospice Anežky České v Červeném Kostelci.
c) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč
církevní organizaci Oblastní charita Červený Kostelec
- středisko Domov Svatého Josefa v Žírči na energie
v rámci provozu tohoto domova.
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d) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8.000 Kč
občanskému sdružení SK Janské Lázně - oddílu stolního tenisu na částečnou úhradu nákladů za hernu
v objektu Rýchorka.
e) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000 Kč
fyzické osobě Mgr. Zdeňku Rolencovi na nákup
helmy pro gólmana, nové čepele a omotávky hokejek a ceny do soutěží v rámci činnosti florbalového
kroužku při ZŠ Svoboda.
g) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000
Kč registrovanému sportovci (závodní cyklistika) bez
právní subjektivity - Karolíně Kalašové na cyklistickou
výstroj a vybavení a na náklady spojené se soustředěním.
h) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč
fyzické osobě panu Richardu Kocíkovi na nákup regionálních dresů pro dorost složený z hráčů měst
a obcí Svoboda nad Úpou, Janské Lázně, Mladé
Buky a Horní Maršov.
j) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč
podnikající fyzické osobě panu Romanu Šafářovi na
ozvučení akce lyžařský karneval na Duncanu dne
19.3.2011.
m) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč
kroužku bez právní subjektivity, který působí při ZŠ
Svoboda, na nákup kostýmů, úhradu startovného,
dopravu na soutěže a náklady spojené se soustředěním.
n) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč
registrovanému sportovci (sjezdové lyžování) bez
právní subjektivity - Pavlu Balcarovi na nákup lyžařské
sportovní výstroje.
o) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč
registrovanému sportovci (lyžování na monoski) bez
právní subjektivity - Pavlu Dvořákovi na sportovní výzbroj a sportovní přípravu.
p) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč
občanskému sdružení Sportovní klub Softball- Baseball Svoboda na pokrytí cestovních nákladů a nákup
sportovního vybavení.
USNESENÍ č. RM/204/13/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na nákup traktoru
4x4 v komunální úpravě včetně příslušenství.
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b) návrh znění Výzvy k podání nabídky na nákup traktorového návěsu třístranněsklopného jednonápravového.
c) návrh znění Výzvy k podání nabídky na nákup použitého kolového nakladače smykového.
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
d) výběrovou komisi na otevírání obálek ve složení
Ing. Jiří Špetla, pan Bohuslav Krčmář, pan Václav
Hryzlík, pan Martin Vlášek a pan Štěpán Vlček.
USNESENÍ č. RM/205/13/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
stavebního technika Ing. Hanuše, aby do příští rady
připravil podklady ze stavební dokumentace ve věci
změn projektu Autobusové nádraží Svoboda nad
Úpou, které souvisí s reklamovanými závadami.
USNESENÍ č. RM/206/13/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Ing. Hůrku, aby písemnou formou vyzval majitele pozemku (Správu KRNAP) prostřednictvím vedoucího
polesí Horní Maršov, pana Školníka, aby provedl likvidaci nebezpečných dřevin nad stadionem a zabezpečil zbývající dřeviny tak, aby neohrožovaly pohyb
zejména dětí na hřišti, přičemž těžba dřeva nebude
probíhat přes hřiště.
USNESENÍ č. RM/207/13/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo (viz příloha
originálu zápisu) na tisk novin Svoboda fórum vzhledem k navýšení nákladu na 400 ks.
b) návrh na změnu ceníku reklamy a inzerce v městských novinách vzhledem k převisu poptávky po levné
reklamě (návrh - viz příloha originálu zápisu).
c) návrh na zvýšení prodejní ceny za noviny Svoboda
fórum, a to ze 3,-Kč na 5,-Kč.
USNESENÍ č. RM/208/13/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) rychlé provizorní řešení opravy části cesty kolem
domu pana Kněze, které spočívá v tom, že stávající
povrch bude vyrovnán, zasypán štěrkem, resp. makadamem a uhutněn.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) místostarostu, aby do příští rady zpracoval koncepci kontejnerových stání po městě včetně předpokládaného ocenění tak, aby bylo možné realizaci
zahrnout do rozpočtového opatření na červnovém
zasedání zastupitelstva.

výpis z usnesení ZM
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Výpis usnesení z 4. veřejného zasedání
Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konané dne 27.04.2011
USNESENÍ č. ZM/51/4/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 4. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 27.4.2011 beze změn.
USNESENÍ č. ZM/52/4/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou volí
do návrhové komise pro přípravu a sumarizaci usnesení ze zasedání pana Mgr. Petra Hynka a pana Martina Vláška.
USNESENÍ č. ZM/53/4/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou ze dne 23.3.2011 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/54/4/2011
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) záměr prodeje
druh vozidla: cisternová automobilová stříkačka
typ vozidla: CAS 25 - RTHP
výr. číslo (VIN): 120018101
SPZ: TU 57-17
rok výroby: 1981

b) záměr prodeje:
druh vozidla: speciální automobil - nosič výměnných
nástaveb včetně příslušenství (sypač + radlice)
typ vozidla: Praga UV 80
výr. číslo (VIN): TNP.U232ZP.VP000159
SPZ: TUA 19-45
rok výroby: 1997
c) záměr nákupu komunální techniky, a to traktoru
v komunálním provedení s příslušenstvím (příčná radlice, sypač a traktorový návěs 3 t) a použitého stroje
typu „bobek“.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou pověřuje
d) pověřuje Radu města zajištěním výběrových řízení
na nákup jednotlivých komponentů komunální techniky dle bodu c), kdy jednotlivá výběrová řízení budou ukončena 31.5.2011, závaznost cenových nabídek dodavatelů bude minimálně 5 měsíců, dále musí
nabídnout záruční a pozáruční podmínky, cenu za
servisní hodinu, dodavatelé se budou moci v případě
zájmu zúčastnit veřejného otevírání obálek. Výsledek
výběrových řízení bude předložen zastupitelstvu na
červnovém zasedání.
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zprávy ze školy
1. Mažoretky

Lomnice nad Popelkou
16.4. se v Lomnici nad Popelkou konal hudební
festival Lomnické Jaro. Naše Světlušky a Rebelky si
zde změřily své síly s dalšími 46 mažoretkovými soubory. Za svůj výkon byly Světlušky mezi deseti oceněnými soubory a získaly Lomnickou Notičku. Porota
u obou souborů velice ocenila výběr hudby /českou
dechovku a Heidy Janků/ a skvělou choreografii.
Chlumec nad Cidlinou
Na Semifinále Mistrovství Čech vybojovaly Rebelky
6 místo! 30.4. proběhlo v Chlumci nad Cidlinou semifinálové kolo mistrovství mažoretek, kterého se zúčastnily i naše nejstarší mažoretky Rebelky. Do Chlumce se sjelo 27 týmů mažoretek z různých koutů Čech,
dopoledne se utkaly v disciplíně pochodové defilé, kde
si děvčata těsně před startem vylosují pochod, na který
musí předvést defilé, na trase dlouhé 100m, s kapelou
za zády. Rebelky tuto část zvládly skvěle a měly našlápnuto do finále, odpoledne je čekaly pódiové sestavy
a bohužel tady děvčata svůj boj prohrála.
,, Jedna hůlka holkám vylítla mimo taneční prostor
a v tu chvíli už jsme věděli, že šance na postup jsou
mizivé, i když se děvčata hodně snažila , nedokázala
se už plně koncentrovat a na výkonu to bylo znát.

Nakonec jsme vybojovaly šesté místo, což určitě vůbec není špatné, ale na postup do finále to nestačilo. Přesto musím děvčata moc pochválit, bojovaly
opravdu statečně. Velký dík patří taktéž rodičovskému
týmu, který nám po celou závodní sezónu jezdil fandit.“ - tolik na vysvětlenou vedoucí Alena Kážová

2. V úterý 10. května 2011
se 30 žáků a žákyň II. stupně
zúčastnilo atletické soutěže družstev
„Pohár rozhlasu“.

Všem zúčastněným děkujeme za předvedené výkony a vzornou reprezentaci školy. Za nejlepší výsledky
zaslouží pochvalu:
Kateřina Vachková 1. místo hod míčkem
Marie Štelzerová 2. místo skok vysoký
Barbora Bejdáková 5. místo skok vysoký
Alena Fullsacková 5. místo běh 600 m
Dominik Šeps 2. místo hod míčkem
Marek Tůma 2. místo běh 1 000 m
Veronika Blažková 4. místo vrh koulí
Jan Baťka 1. místo vrh koulí

3. V pátek 3.6. odjíždí děti
se svými učiteli na poznávací zájezd
do Itálie – oblast Gargano.

Návrat je plánován na neděli 12. června. Děti by
se měly zdokonalit v zeměpisu, dějepisu a tělesné výchově.

4. Pomalu se přiblížil konec školního roku.

Zde je plán na závěrečné dny školního roku :
21.6. školní akademie – kino Janské Lázně – 17,00 hod.
22.6. pedagogická rada
28.6. slavnostní zakončení školního roku – 10,15 hod.
29.6. I. stupeň – divadlo UFFO Trutnov
II. stupeň – turistika
30.6. rozdání vysvědčení 8,10 – 8,55 hod.

5. Uzavření mateřské školy o prázdninách

Vedení školy oznamuje, že mateřská škola bude
o prázdninách uzavřena v termínu od 18. července
do 12. srpna 2011. Mateřská škola bude opět otevřena v pondělí 15. srpna 2011.

6. Poděkování za sponzorský dar

Vedení školy děkuje fanouškům českého tým hokeje AQUA bar Rýchorské sídliště za finanční dar ve výši
1280,-Kč pro mateřskou školu. Peníze budou použity
na nákup hraček pro děti.

svobodští skauti
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Svobodští skauti pomáhali Pevnosti JOSEFOV

O víkendu 15.-17.4. se v Jaroměři uskutečnil již
17. ročník skautské hry Subterra. Letos se zde sjelo
více než 40 účastníků z celé republiky. Na páteční
večer nám pořadatelé připravili několik scének, psychologických a pohybových her. Sobotní den jsme
věnovali obnově pevnosti Josefov brigádou na ravelinu IV a XIV. Pozdní odpoledne pak patřilo návštěvě
galerie a velké bojovce v samotném centru pevnosti. Vrcholem celého programu byla již tradiční noční
hra v podzemních chodbách Josefova, kde jsme se
za pomoci mapy a svíčky pohybovali po stanoviš-

tích a plnili na nich mnohdy zapeklité úkoly. Na závěr programu pro nás byla připravená ještě ohňová
show a působivé divadlo.
A v neděli ráno hurá domů…
Děkujeme pořadatelům za povedený víkend a těšíme se zase za rok v Josefově…na Subteře 2012.
Za svobodské skauty

Adéla Tichá
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historie lesnické školy

V letošním roce slaví lesnická škola ve Svobodě výročí – 50 let od roku 1961, kdy byla do Svobody
škola přemístěna. K tomuto výročí zpracoval pan Ing. Zdeněk Balcar ve spolupráci se svým
tatínkem následující článek. Škole a celému vedení gratulujeme.

Historie lesnické školy - Svoboda nad Úpou
Lesnické školství
První lesnická učňovská
škola byla na okrese Trutnov
zřízena ve Špindlerově Mlýně
v září 1948 jako Středisko
pracujícího dorostu, které
vzdělávalo především lesní
praktikanty. Zpočátku se vyučovalo ve stísněných
podmínkách a výuku zajišťovali pracovníci lesního
závodu formou přednášek bez přesných osnov.
V padesátých letech došlo k přejmenování na
Závodní školu práce, pro podmínky výuky zhruba 40
učňů se rekonstruovala budova, škola získala statut,
organizační strukturu a učební osnovy. Jejím hlavním
posláním se stala příprava kvalifikovaných dělníků pro
pěstování lesa a těžbu dřeva. V roce 1961 bylo po
delším hledání rozhodnuto školu přemístit do objektu
bývalé ozdravovny ve Svobodě nad Úpou. Tento krok
umožňoval okamžité zvýšení kapacity na 80 a po
provedení plánované přestavby na 120 učňů. Ještě
ke konci roku 1961 se realizovala výstavba dřevěných
dílen pro potřeby dílenské praxe. Pro zajímavost lze
uvést, že tehdejší roční rozpočet školy činil 1 580 000
korun.
V roce 1962 je škola přejmenována na Lesní odborné
učiliště Svoboda nad Úpou.K dobrému jménu Svobody
nad Úpou a učňovského školství ve Svobodě přispěla
řada pedagogických a
provozních pracovníků,
jmenujme aspoň některé: Zdeněk Balcar - dlouholetý
ředitel školy, Ing. Josef Vágner - vrchní mistr a pozdější
ředitel ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, Jaroslav
Fejkl - vedoucí vychovatel, Jiří Bernard - vrchní mistr,
Josef Silný, J. Jakl, F. Jadrníček, Vilém Bartoš a Štěpán
Červinek- mistři odborného výcviku.
V roce 1992 se stal ředitelem
školy Mgr. Jan Korbelář.
Škola se zaměřila na výuku
nových technologií v lesním
hospodářství.Hlavním cílem
školy je zajistit odborné
vzdělávání v oblasti lesního
hospodářství, které by trvalé
zabezpečovalo zvyšování kvalifikace pracovníků
v lesním hospodářství.

Škola reagovala na technický vývoj a nové trendy na
trhu práce, v rámci Evropské a sociální charty, kterou
ratifikoval v roce 1999 i Český parlament. V současné
době je jediným zařízením v rámci České republiky,
které připravuje žáky v oblasti těžebně dopravních
strojů. Připravuje kvalifikované operátory harvestorů
a vyvážecích souprav. Je vybavena špičkovou technikou
a odpovídajícími výukovými prostory srovnatelnými
s bdobnými zařízeními ve státech EU. Úzce při výuce
spolupracuje se zahraničními školami.
Historie budovy
Původní budova byla dřevěná. První majitel využil
výhodné polohy - jižní expozice u cesty do Janských
Lázní a postavil zde kolem
roku 1830 penzión „Kaiserbad“. Proti budově na pravé straně Janského potoka,
na severní straně Čepelího vrchu na hranicích obce
vyvěrá železitý pramen, který byl pokládán za léčivý.
Tento pramen se nazýval Císařský a ještě okolo roku
1917 měl dřevěný přístřešek, kde majitel penziónu příležitostně prodával nápoje a jídla.
Budova do základů vyhořela. Dle záznamů v kronice
svobodské ženy prý bránily
svým mužům v hašení požáru, jelikož penzión požíval nevalné pověsti. Nový
vzhled rekonstruovanému domu vtiskl majitel Eisner
po roce 1899, který budovu zcela přestavěl. Roku
1908 ji prodal Spolku veteránů, který zde byl až do
roku 1918 . Poté vlastnili budovu krátký čas manželé
Pušovi. Za jejich éry zde byla ubytována vojenská jednotka legionářů z Francie o síle 36 mužů. Roku 1919
přešel podnik do majetku světoznámého výrobce mýdla s jelenem firmy Schicht z Ústí nad Labem. Ve válečném roce 1942 převzala správu zařízení Zemská
pojišťovna v Teplicích - Šanově, která ji vzápětí předala wehrmachtu. Lazaret pro raněné vojáky, později
pro nemocné TBC, fungoval až do konce války. Za
války zde měla německá armáda lazaret pro raněné
vojáky.

historie lesnické školy
Po osvobození v srpnu 1945
budovu převzala Ústřední národní pojišťovna Praha a zřídila v ní ozdravovnu ROH, která zde fungovala až do roku
1952.Prvním administrativním
správcem byl zubní technik
Karel Šváb, který tu zároveň
provozoval praxi. Lidový název ozdravovna se v ústním podání udržel mnohem déle než sami odboráři.
Ti objekt v roce 1952 předali národnímu podniku
Texlen jako kompenzaci za textilní továrnu Johanna
Etricha (shodou okolností svobodského rodáka).
Počáteční úmysl vedení
Texlenu pořádat ve Svobodě
školení svých zaměstnanců
vystřídala potřeba internace
120 řádových sester dominikánek, františkánek a barnabitek, nuceně pracujících
v nejhorších provozech přádelen lnu v Maršově, Mladých Bukách a Kalné Vodě. Každý ze tří řádů měl
svou samosprávu, sám si vařil a nakupoval, i motlitba se konala u tří oltáříků. Jeptišky během roku
1956 emigrovaly do Švýcarska a budova pak zůstala
léta neobydlena a chátrala. Až v roce 1961, sem
bylo přemístěno lesnické učiliště.
V letech 1977-1979 postavil v areálu učiliště stavební závod Východočeských
státních lesů garáže. Objekt
nebyl vybudován v dobré
kvalitě a potíže související
zejména s rovnou střechou se podařilo vyřešit až celkovou přestavbou a nástavbou učeben v roce 1994
nákladem 7,2 mil. korun
Na počátku 90. let dochází
v učilišti k mohutné stavební
činnosti, která souvisí s nástupem nového ředitele v říjnu roku 1991 Mgr. Jana
Korbeláře a jeho jasnou vizí
koncepce a dalšího rozvoje učiliště. Na škole dochází
k výrazným personálním změnám a s novým ředitelem
i k horečné stavební činnosti. Za několik let nezůstal
téměř doslova kámen na kameni. V roce 1993 je započato s realizací původního záměru rekonstrukce
části budovy z roku 1972. Na nevyhovující garáže,
spíchnuté horkou jehlou koncem sedmdesátých let
byla provedena nástavba moderních učeben nákladem 8 mil. Kč, která je dokončena v květnu 1995.
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Velice důležitá byla výstavba regulační stanice plynu,
která umožnila po dlouhých letech plynofikaci školy
a Svobody nad Úpou. Nedílnou součásti stavby bylo
i vybudování odpadní kanalizace v částce 1,5 mil.
Kč, která slouží nejen pro potřeby školy, ale i pro ulici
Horskou a přilehlé rodinné domky. Škola zajistila
a finančně realizovala stavbu nové trafostanice, bez
které by další plánovaná výstavba nebyla možná.
V červnu 1995 je zahájena I. etapa výstavby, která
v sobě zahrnovala vybudování opěrné zdi za stávajícím
objektem a celkovou rekonstrukci stravovacího zařízení.
Poté byla zahájena II. etapa, kdy byly na stávající levou
zděnou část budovy postaveny 2 nástavbové patra.
Při III. etapě byla zbourána celá
pravá část původní budovy
a postaveno pět nástavbových
pater. Rekonstrukce celé budovy byla ukončena v červenci
roku 1997. Prostavěných téměř 90 milionů Kč je na areálu lesnického učiliště
vidět na první pohled. Jen vnímavý a znalý pozorovatel
rozezná v části elegantní hlavní budovy s balkonem
citlivě vkomponované někdejší tzv. nové křídlo.
Kdo měl to štěstí a mohl si prohlédnout interiéry od
počítači ovládaných pracovišť bez obsluhy, kterým
se jen ze setrvačnosti říká plynová kotelna nebo
strojovna vzduchotechniky, přes podzemní střelnici
s nejmodernějšími parametry, využívanou nejen policií
ČR, ale i komerčně, přes účelné a vkusně zařízené
učebny, pracovny a pokoje frekventantů až třeba po
přívětivou jídelnu s barem, neskrblí chválou.
Zmizí-li jakýkoliv starý dům,
který má duši a historii
alespoň zčásti tak popsanou
jako bývalé Císařské lázně,
je to nenahraditelná škoda.
Jsou ale případy, kdy to
neplatí. Moderní komplex lesnické školy ve Svobodě
nad Úpou, chlouba města, je jedním z nich.
Chronologický přehled
 1948 VS Výcvikové středisko - První učňovská
lesnická škola na okrese Trutnov byla zřízena v září
1948, v budově penziónu Zdař Bůh ve Špindlerově
Mlýnu.
 1948-1952 SPD Středisko pracujícího dorostu
- Kapacita školy byla 40 žáků. Ke škole patřila
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i zemědělská usedlost ( 2 krávy, pozemky a louky
o výměře cca 3 ha).
 1952-1956 ZUŠ Základní učňovská škola Obec Krausovy boudy přejmenována na Labskou.
Škola zaznamenává velký rozvoj.
 1956-1961 ULŠ Učňovská lesnická škola
- Od počátku roku1957 spravuje UŠL Učňovskou
lesnickou školu ) KNV v Hradci Králové (zemědělský
odbor).
 1961-1964 LUŠ Lesnická učňovská škola
- Škola je podřízena Krajskému národnímu výboru
v Hradci Králové. Nábor žáků do 1. ročníků, dle
směrných čísel zajišťují pověření pracovníci lesních
závodů
 1964-1977 LOU  Lesnické odborné učiliště
- Škola je zařazena do škol II. cyklu a podřízena
Krajskému národnímu výboru v Hradci Králové
odboru školství.
 1977-1991  SOUL OP Lomnice nad Popelkou,
Odloučené pracoviště Svoboda nad Úpou - Školu řídí
Správa pro výchovu a vzdělávání pracovníků v lesním
hospodářství se sídlem V Benešově u Prahy.

Lesnická škola v roce 1961

 1991-1998  SOUL Střed odborné učiliště
lesnické - Školu řídí Správa pro výchovu a vzdělávání
pracovníků v lesním hospodářství se sídlem V Benešově
u Prahy.
 1998-2004 SOUL a U Střední odborné
učiliště a Učiliště - Školu řídí Správa pro výchovu
a vzdělávání pracovníků v lesním hospodářství se
sídlem V Benešově u Prahy. Zřizovatelem školy je
Ministerstvo zemědělství ČR. Od 1.10.2001 v rámci
reformy veřejné správy přecházejí zřizovatelské
pravomoci na Královehradecký kraj.
 Od 1.7.2004 SOULZ a OU Střední odborné
učiliště lesnické a zemědělské a Odborné učiliště
- Na základě rozhodnutí Rad Královehradeckého kraje
odsouhlaseného zastupitelstvem bylo SOU lesnické
a Učiliště sloučeno k 1.7.2004 s SOU zemědělským
a Odborným učilištěm Fořt-Čistá.
 Od 1.1.2006 SŠLZ Střední škola lesnická
a zemědělská
 Od 1.1.2008 ČLA Česká lesnická akademie
Trutnov - střední škola, vyšší odborná škola

Lesnická škola dnes

střípky z dějin: svoboda malebná a malovaná
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Antonín Tichý

Výtvarných děl s námětem svobodských dominant
nebo naopak poetických zátiší od význačných umělců, ale i těch regionálních nebo úplně neznámých,
není přespříliš a většina jich je z početných reprodukcí notoricky známá. Do omrzení opakovaný průhled hlavní ulicí směrem k náměstí, který v moderní
době okopírovala řada fotografů, ta fotogeničtější
radniční strana náměstí a svého času poslední dřevěnky z původní městské zástavby, se zřejmě malířům
samy nabízely. Uvedený výběr není ani reprezentativní ani úplný. Určující byla pouze dostupnost. Třeba
se mezi čtenáři najde nějaký šťastný majitel dalšího
svobodského obrázku a svolí s jeho zdokumentováním. Kolorovaná kresba trhového náměstí se starou
dřevěnou radnicí a nečitelnou autorskou signaturou
z roku 1858 ze sbírek Muzea Podkrkonoší v Trutnově,
je pravděpodobně nejstarším známým vyobrazením
Svobody nad Úpou. (Pomineme – li velmi jednoduchou schematickou kresbičku na staré důlní mapě
rýchorského zlatonosného revíru z druhé poloviny
18. století). Akvarel berlínského malíře a podnikatele
Bruno Hauschnera z roku 1884 zachytil zase jeden
z nejstarších zděných domů, dnes penzion Měšťanský dům a zaniklou hrázděnou budovu obecní sýpky,
pozdější hospodu „U pošty“. Krajový ze skupiny čtyř
památkově chráněných domků na západní straně náměstí, nesmyslně zbořených v šedesátých letech minulého století, reprezentoval naše hornické městečko
ve výpravné publikaci Severní Čechy z Ottova nakla-

datelství v roce 1908. Poslední připomínkou „staré
Svobody“ je kresba s podpisem H. Baumann, rovněž z grafické sbírky trutnovského muzea, s motivem
hlavní ulice zopakovaným ještě několikrát barevnou
kombinovanou technikou uměleckých fototisků od
neznámého autora, které s retrodatací do roku 1872
zdobily mnoho svobodských měšťanských domácností. Rád bych ale představil dílka novější, vzniklá
po roce 1945 i ta úplně nejnovější. Hned první ještě
hubeňoučký seznam majitelů telefonu v údolí horní
Úpy z roku 1947 měl na deskách zdařilou kresbu
nejzobrazovanější městské dominanty, staré radnice
s nepřehlédnutelnou, tehdy ještě nenakloněnou věží.
Shodný motiv použil akademický malíř a grafik Jaroslav Kaiser, dlouholetý profesor na Střední umělecké
škole Václava Hollara v Praze, na litografickém tisku
pro Čestné uznání, udělované obecním zastupitelstvem v sedmdesátých letech minulého století. Paní
Alena Táslerová, malující pro potěchu svou i svých
přátel zachytila svým osobitým něžným stylem náměstí Svornosti od západu, tak jak jej denně prochází.
Nejnovější ještě nerozšířená pohlednice, kterou kupodivu ve Svobodě nikde nekoupíte, nese nezaměnitelný rukopis trutnovského malíře Miloše Trýzny. Není
jistě náhodou, že středobodem všech vyobrazení je
svobodské „rodinné stříbro“ - budova staré radnice.
Při pohledu na její současný žalostný stav to vypadá,
jako by autoři nezávisle na sobě bili na poplach.

Svobodské náměstí v roce 1858

Obrázek B. Hauschnera z roku 1884
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Reprodukce akvarelu z publikace Čechy
– díl Severní Čechy 1908 – nakladatele Jana Otta

Stará Svoboda nad Úpou z konce 19. století

Ruch v centru poválečné Svobody nad Úpou
na titulní straně telefonního seznamu Krkonoš z roku 1947

Grafika Jaroslava Kaisera z Čestného uznání

Náměstí Svornosti současnýma očima Aleny Táslerové

Provokativní barevnost Miloše Trýzny
na nejnovější svobodské pohlednici

dětský den 2011
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rudolfovy slavnosti

Starosta města Svobody nad Úpou
svolává
5. veřejné zasedání Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou
na 8.6.2011 od 18,00 hodin
v kongresovém sále hotelu PROM ve Svobodě nad Úpou

PROGRAM
1.

Schválení programu zasedání

2.

Volba návrhové komise

3.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

4.

Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 27.4.2011

5.

Zpráva o činnosti rady a souhrnná kontrola plnění usnesení zastupitelstva

6.

Souhlasné prohlášení Správy KRNAP na historický majetek města - pozemky

7.

Žádost o prodej části p.p.č. 185/1 v k.ú. Maršov II

8.

Žádost o prodej p.p.č 825/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

9.

Žádost o prodej p.p.č. 686/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

10.

Pozemek p.p.č. 896/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

11.

Technické zázemí města - aktualizace usnesení z 4.8.2010

12.

Nákup komunální techniky - výsledek výběrových řízení ke schválení

13.

Návrh na odpis dlouhodobých nedobytných pohledávek z účetnictví města na nájemném

14.

Finanční příspěvky 2011 nad 20 tis. Kč

15.

Rozpočtové opatření č.2/2011

16.

Změna č.2 Územního plánu - změna určeného zastupitele pro činnosti se změnou spojené

17.

Stížnost občanů proti firmě STŘECHY RENO Trutnov s.r.o.

18.

Zápis z jednání kontrolního výboru z 22.3.2011

19.

Zápis z jednání finančního výboru

20.

Doplnění členů do kontrolního výboru
Ing. Jiří Špetla - starosta města

Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou,
včetně elektronické dne 27.5.2011.
Sejmuto: 8.6.2011

Rudolfovy slavnosti

ve Svobodě nad Úpou 17. září 2011

10:00 hod. Dobová tržnice s řemesly

VIII. ročník

Program Rudolfův dvůr (bývalá zvlaštní škola)
10:30 hod. Střelba z kuší, vrhací zbraně, jízda na koních
14:50 hod. Durabo šermíři

Program náměstí Svornosti
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
13:00
13:45

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

14:45
15:30
16:00
17:00

hod.
hod.
hod.
hod.

Kejklíř Vojta
Durabo šermíři
Orchestr Péro za kloboukem (pouliční šramlband)
Kejklíř Vojta
Vystoupení ZŠ Svoboda nad Úpou
Příjezd Rudolfa II.
Pohádka o kouzelné kuličce, aneb jak Vojta k šikovnosti
došel - učinkují Kejklíř Vojta s Jendou Brůčkem
Góthiem (středověká hudba)
Kejklíř Vojta
Železný Zekon
Orchestr Péro za kloboukem
(pouliční šramlband)

Překvapení večera
18:00 hod. Plavci - Rangers
19:30 hod. Góthiem (středověká hudba)
20:15 hod. Kapela Konec konců
& František Nedvěd mladší
21:30 hod. Ohnivé vystoupení
21:50 hod. Kapela Konec konců
& František Nedvěd mladší
0:30 hod. Ukončení programu
Naši
sponzoři:

!! ZDE MŮŽETE BÝT I VY !!

