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Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli, že za minulý měsíc vyrostla v našem městě zbrusu nová kontejnerová stání a ta stávající byla podle potřeby buď opravena, nebo rozšířena.
Reagovali jsme tímto způsobem na neustále se zvyšující
náklady na likvidaci
komunálního odpadu. Do rozšířených
a nových stání budou totiž především
umístěny kontejnery
na tříděný odpad.
A protože za tento odpad dostává
město zpět finanční
kompenzaci, očekáváme od tohoto řešení také částečnou úsporu. Abychom však docílili zamýšleného výsledku, je třeba odpad třídit ! A k tomu potřebujeme spolupráci s vámi, občany našeho města. Dobře vím, že časy,
kdy národ byl uvědomělý tak nějak z přesvědčení, jsou,
zaplať pánbůh, dávno za námi, ale přeci jen – někdy je
opravdu třeba začít sám u sebe. Zvlášť, když se to vyplatí. Zjednodušeně řečeno, nebudeme třídit – budeme
připlácet. Již nyní doplácí město za každého občana za
likvidaci odpadu cca 100 Kč ročně.
Stále častěji se také stává, že k nám vozí odpad občané z okolních obcí. Tato situace je způsobena rozdílným systémem plateb za jeho likvidaci. Jak jsem již
popisoval, u nás je vybírán paušální poplatek, hrazený
jednou ročně. Občana tedy netrápí, kolik odpadu vyprodukuje, a spokojeně jej odkládá do připravených
nádob. Naprosto opačně tomu je v okolních obcích.
Tam lidé platí odpad jednorázově, tedy například za
každý naplněný pytel na odpadky. Je tedy nasnadě, že
odpadky často končí „zadarmo“ u nás. I přes opakovaná jednání s představiteli okolních obcí nenašly zde samosprávy dostatek odvahy učinit tak nepopulární krok
a paušální poplatek za likvidaci odpadů zavést také.
I přesto nám byla přislíbena spolupráce ve formě postihu jedinců přistižených při této nekalé činnosti. Takže, pokud uvidíte kohokoliv, kdo není ze Svobody, a
odkládá odpadky do našich kontejnerů, stačí zapsat si
SPZ vozidla a nahlásit tato data okamžitě na radnici. Po
zjištění adresy případného „šibala“postoupíme věc dále

a budeme požadovat okamžitou nápravu. Několikrát
jsme tak již učinili a myslím, že se to začíná vyplácet,
zvlášť pokud celé věci poskytneme dostatek publicity.
Většině lidí se taková ostuda jednoduše nevyplatí.
V listopadu se nám podařilo výhodně odkoupit pozemek p.p.č.52/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou v Lázeňské
ulici. Protože tento pozemek leží přímo u komunikace
do Janských Lázní a sousedí s dalšími pozemky ve vlastnictví města, rozhodli jsme se uskutečnit jeho odkup
s myšlenkou scelit všechny naše okolní pozemky (celková výměra cca 600m2) a vybudovat zde v budoucnu
zázemí pro hasiče a technické služby města. Je to další
krok v našem úsilí o vyřešení neutěšené situace budovy
bývalého kina a prostoru za radnicí a v návaznosti na
ní zamýšleného řešení technického zázemí města. Nyní
se snažíme v rámci česko-polské spolupráce v Euroregionu Glacensis získat dotace na projektovou činnost
s připravovaným objektem související. Zde záleží především na polské straně, zdali podobný projekt připravuje
také, což bohužel vyžadují pravidla přidělování dotací.
Do konce roku budeme chytřejší, budu včas informovat, jak se celá věc vyvíjí.
A nyní již jen krátce k akcím, které
jsme připravili na
měsíc
prosinec.
Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu se
tentokrát odehrálo
v Maršově I a protože se tak stalo až
po uzávěrce novin,
nezbývá než doufat,
že se všem líbilo – příští rok budeme rozsvěcet opět ve
Svobodě a oba stromy budeme pravidelně střídat. Další akcí je vypouštění balonků s přáním Ježíškovi, tuto
akci pořádáme poprvé, odehraje se 9. prosince před
základní školou ve Svobodě, pevně doufám, že za hojné účasti nás všech. A poslední akcí letošního roku je
Silvestr na Duncanu, kde společně
přivítáme Nový rok 2012.
Přeji vám všem krásné prožití
svátků vánočních a šťastný nový rok!
				
Ing. Jiří Špetla
				
starosta města

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

Jubilanti

V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea dámy
Eva Turková, Libuše Krčmářová a pánové Zdeněk
Frydrych a Maxmilián Oravec. Přejeme jim do dalších
let především hodně zdraví.

Výsledky prvního kola:
Rolenec – Janko x Ptáček – Langer		
Ptáček – Langer x Hrušovský – Hrnčíř
Rolenec – Janko x Hrušovský – Hrnčíř
Pořadí po 1. kole:
1. Rolenec, Janko
6 bodů, skóre 23:15
2. Hrušovský, Hrnčíř 3 body, skóre 18:17
3. Ptáček, Langer
0 bodů, skóre 9:18
Výsledky druhého kola:
Rolenec – Hrnčíř x Janko – Ptáček		
Langer – Hrušovský x Janko – Ptáček
Rolenec – Hrnčíř x Langer – Hrušovský

inzerce

Prodám hrobku na pohřebišti v Maršově I – poslední
patro vlevo. Kontaktní telefon 499 875 106.

poděkování

Chtěla bych vyjádřit díky celému kolektivu pečovatelské služby DPS. Teprve když jsem utrpěla úraz pravé
ruky, tak bylo nutné, abych ocenila služby pečovatelek, které se o mě vzorně staraly. Nic jim nebylo obtížné, s úsměvem rozdávaly dobrou náladu a mírnily
tak bolesti z úrazu. Ještě jednou jim děkuji a přeji
hezké a veselé blížící se Vánoce, hodně zdraví všem
a úspěchy v práci v roce 2012.
				
Zuzánková Hana

Zprávy z florbalu

V sobotu 5.11.2011 se v místní školní tělocvičně konal první turnaj dvojic ve florbalu pro ročníky 2001
- 1998. Celkem se sešlo 6 zájemců (většinou ročníky
2000 a 2001), ti starší měli ještě poslední zápas v
kopané. Vzhledem k takto malému počtu jsme hráli
na dvě kola. V rámci pravidel turnaje si na začátku
každého kola vylosovali kluci svého spoluhráče. Hrálo se 2x5 min, každý s každým.
Rozdíl mezi velkým a malým florbalem je mj. ve velikosti branek (160x115), (90x60), dále ve velikosti hřiště (naše školní tělocvična je opravdu malinká
14x7m) a hrou bez brankáře. Výhody malého florbalu jsou také v tom, že padá velké množství gólů a hráči jsou v neustálém kontaktu s míčkem, což zlepšuje
jejich dovednosti.

8:7
2:10
15:8

16:5
8:5
9:7

Pořadí po 2. kole
1. Rolenec, Hrnčíř 6 bodů, skóre 25:12
2. Langer, Hrušovský 3 body, skóre 7:12
3. Janko, Ptáček
0 bodů, skóre 10:24
Protože jsme hráli 2 kola a na každé kolo bylo nové
losování, vyhodnocovali jsme celkově nejlepší střelce
a nejlepší hráče s ohledem na počet získaných bodů.
Pořadí nejlepších střelců:
1. Rolenec Matyáš 37 gólů
2. Hrušovský Jonáš 21
3. Hrnčíř Daniel
18
4. Langer Tomáš
10
5. Janko Vasil		
8
6. Ptáček Matyáš
6
Pořadí nejlepších hráčů:
1. Rolenec			
2. Hrnčíř			
3. - 4. Janko, Hrušovský
5. Langer			
6. Ptáček			

12 bodů
9
6
3
0

Aby se ve volnu kluci nenudili, hráli ve vedlejší místnosti stolní tenis.
Musím všechny pochválit za bojovnost a poslušnost.
Další turnaj bude tentokrát pro kategorii 2002 2005.
Díky příspěvku od města si účastníci turnaje odnesli
také zajímavé, praktické, věcné ceny jako florbalovou čepici, čelenky, klíčenky, míčky, knížky a nějaké
sladkosti.
V sobotu 12.11.2011 se hrál v tělocvičně OA
turnaj stojících ve florbale 3+1. Na poslední chvíli
se omluvilo družstvo z Vesny a tak zbyl pouze team
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zprávy z města a z radnice

domácích z OA a ZŠ Svoboda nad Úpou (4-6třída).
Z tohoto důvodu jsme sehráli 2 zápasy, ve kterých si
každý z týmů vyzkoušel dva gólmany.
Soupiska domácí OA: G1 - Sazama Marek, G2 Petrák Jan, Černíková Kateřina, Sahánek Šimon, Káda
Jan, Janata Erik, Sklenář Michal, Rykr Ondřej
Soupiska hostů ZŠ Svoboda: G1 - Rolenec Matyáš,
G2 Ptáček Matyáš, Langer Tomáš, Hrnčíř Daniel, Fleischer Leonard, Huleja Jakub
V prvním zápase hraného na 3x15min čistého času
zvítězilo družstvo domácí OA 22:19. Po celý zápas se
vedení přelévalo z jedné strany na druhou. Nakonec
zvítězila větší zkušenost domácích.
Ve druhém zápase, který se hrál na 3x15 min hrubého času, zvítězilo až na nájezdy družstvo hostů ze
Svobody 15:14 (nájezdy 4:1).
Team domácích vedl ještě 10 s před koncem zápasu,
ale již o 3s déle po krásné kombinaci a střele bylo
vyrovnáno.
Vyhodnocení nejlepších střelců domácích: 1. Káda
Jan 20 branek, 2. Sahánek Šimon 16, 3. Sklenář Michal 1
Vyhodnocení nejlepších střelců hostů: 1. Huleja Jakub 16, 2. Hrnčíř Daniel 7, 3. Ptáček Matyáš 5, 4.
Rolenec Matyáš 4, 5. Langer Tomáš 3, 6. Fleischer
Leonard 2.
				
NAVIDĚNOU PŘÍŠTĚ !!
				
Zdeněk Rolenec

Informace z knihovny

7 v karting cupu a 20v Mistrovství ČR. Nela Mičánková neodjela celý seriál v Krting cupu a tak skončila
14...,v mistrovství ČR se vedlo lépe 15.místo.
Bratři Tlachačovi se účastní i zahraničních závodů,kde se také rozhodně neztrácejí. Na Mistrovství Evropy v Polsku dokázal Zdeněk uspět 5.místem z celkového počtu 60 startujících pilotů z celé Evropy.Jonáš
se kvůli nemoci nemohl zúčastnit.
Na závěr sezóny se oba bratři - piloti soustředili na
hlavní závod celé sezóny - Mistrovství světa v italském
Castelletto di Branduzzo, kde se sešlo 94 jezdců
z celého světa ( Venezuela,Anglie,Rusko,Panama...
atd.) I tam se Zdeňkovi vedlo velmi dobře, ve finále
A skončil na pěkném 14.místě ( v A je 32 nejrychlejších a nejlepších jezdců) ,Jonáš dojel ve finále C na
13.místě (pro technické problémy již od první rozjížďky.)

Paní knihovnice upozorňuje všechny čtenáře, že
v letošním roce bude knihovna naposledy otevřena
v pondělí 19.12.2011. Po Novém roce pak v pondělí
2.1.2012.
Nezapomeňte se tedy na vánoční svátky včas předzásobit knížkami z naší knihovny, pokud jste si nenapsali Ježíškovi.

Psát by se mohlo velmi dlouho, ale raději popřejeme
klukům mnoho sportovních úspěchů a pro příští rok
obhajobu titulu. Nyní se oba připravují na zimní sezónu a pro změnu ve sjezdovém lyžování...tak ať se
daří!
Další informace na:
www.tlachac.cz, www.spiritracing.cz, www.easykart.cz

zdeněk tlachač ml.
se stal mistrem republiky
v motorkách!!!

prosincové veřejné zasedání
zastupitelstva

Zdeněk Tlachač, žák základní školy ve Svobodě nad
Úpou se stal mistrem republiky v motokárách ve třídě
EASY 60. Jeho mladší bratr Jonáš a další rodačka ze
Svobody Nela Mičánková se účastnili po celou sezónu dvou vypsaných podniků v motokárách - Karting
cupu a Mistrovství ČR.
Zdeněk si z nich vedle nejlépe,v Kartingu cupu i Mistrovství ČR získal největší počet bodů a v obou dosáhl
prvenství s velkým náskokem!! Jonáš Tlachač skončil

Jako každý rok i letos se bude konat těsně před vánocemi veřejné zasedání zastupitelstva, a to v úterý
20. prosince 2011 od 18 hodin v hotelu PROM. Pozvánku s programem najdete dále v novinách.

rozpočet města na rok 2012

Jedním z bodů jednání zastupitelstva bude i schvalování rozpočtu na příští rok. Jedná se o obsáhlý dokument, jehož uveřejnění v novinách by zabralo spoustu

zprávy z města a z radnice
stran, a tak zájemcům o městské finance předkládáme pouze obecnou informaci s tím, že celý návrh
rozpočtu je zveřejněn od 28.11.2011 na webových
stránkách města www.musvoboda.cz a dále pak na
úřední desce, resp. vzhledem k rozsahu - v oknech
zasedací místnosti v přízemí na radnici.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit dle § 11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění buď písemně ve lhůtě do 19.12.2011 do 17
hodin nebo pak ústně na 9. veřejném zasedání Zastupitelstva Města Svoboda nad Úpou, které se bude
konat dne 20.12.2011 od 18 hodin v hotelu PROM.
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2011 od 17,00 hod. v kostele ve Svobodě nad Úpou.
4) Vedení školy přeje všem žákům, zaměstnancům
i občanům Svobody nad Úpou krásné Vánoce a
mnoho pohody v novém roce 2012.

Úřední hodiny radnice
o vánočních svátcích

V letošním roce bude radnice otevřena o vánočních
svátcích bez omezení úředních hodin.
Zaměstnanci Městského úřadu ve Svobodě nad
Úpou přejí všem pohodový adventní čas, hezké vánoční svátky a šťastný vstup do Nového roku 2012.

Nabídka palivového dřeva

V souvislosti s údržbou veřejné zeleně nabízí město
palivové dřevo k odkupu.
Kontaktní osoby:
stavení technik města - Ing. Jan Hanuš 731 716 387
nebo starosta města - Ing. Jiří Špetla 734 609 762
Minimální ceny palivového dřeva ( PRM v kuláčích )
Dřevo / délka			
1–2m
Měkké dřevo
smrk, borovice, modřín
500 Kč bez DPH
bříza, olše			
600 Kč bez DPH
Tvrdé dřevo
dub, buk, javor, jasan
950 Kč bez DPH

Nabídka pekaře robina

Pekař Robin opět pravidelně zajíždí do Svobody a nabízí své pekařské a cukrářské výrobky z vozu každou
středu okolo 13. hodiny před radnicí.

Zprávy ze školy

1) V minulém týdnu došlo k výrazné změně ve školní
jídelně. Každý den je podáván ovocný nebo zeleninový salát.
2) Další výrazná změna nastane od ledna 2012. Již
máme zakoupen nový program na stravování, který
výrazně usnadní rodičům přihlašování a odhlašování obědů. Placení obědů bude probíhat pouze přes
účet. Rodiče budou moci zkontrolovat, zda jejich dítě
oběd odebralo. Chystáme pro rodiče instruktážní
školení, která budou postupně probíhat v počítačové
učebně školy. Bližší informace podá ředitel školy.
3)Zpívání v kostele
Žáci a učitelé školy zvou širokou svobodskou veřejnost na Zpívání v kostele. Zazní vánoční koledy známé i méně známé. Začátek je ve středu 21. prosince

Pohodový adventní čas
a hezké vánoční svátky,
ať máte čas na pohádky,
ať se na Vás štěstí usměje,
ať Vás láska stále hřeje,
ať Vás úspěch provází i v roce,
který přichází.

PF
2012
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výpis z usnesení RM

Výpis usnesení z 23. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 26.10.2011
USNESENÍ č. RM/387/23/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) žádost manželů Jiráskových o zřízení věcného
břemene na umístění sjezdu, přístupu a uložení
inženýrských sítí k pozemku p.p.č. 369/7 v k.ú.
Maršov II (viz příloha originálu zápisu včetně
situačního výkresu).
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) Ing. Hůrku sepsáním smlouvy na budoucí věcné
břemeno, ve které bude zřízeno právo vstupu na část
pozemku p.p.č. 369/7 v k.ú. Maršov II (dle výkresu
v příloze zápisu se jedná o vyznačenou část pozemku
o rozměrech 5,4 m x 1,2 m) za účelem přístupu do
objektu, právo na umístění, uložení a provozování
kanalizační a vodovodní přípojky a dále ve
smlouvě bude zřízeno právo na trvalé umístění
sjezdu, tj. právo přístupu a příjezdu k pozemkům ve
vlastnictví Jiráskových (dle výkresu v příloze zápisu
se jedná o vyznačenou část pozemku o rozměrech
7,15 m x 4,0 m), to vše za jednorázovou úhradu ve
výši 200,-Kč/1m2.
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
c) zpětnou žádost o pronájem části pozemku p.p.č.
369/7 v k.ú. Maršov II na umístění zařízení staveniště
a stavebního materiálu (viz příloha originálu zápisu
včetně situačního výkresu) v termínech od 23.5.2011
- 3.6.2011 a od 5.9.2011 - 5.11.2011 s tím, že
město nemůže schválit pronájem zpětně. Nicméně
jedná se o zábor pozemku, který splňuje definici
veřejného prostranství a město má možnost uplatnit
místní poplatek za zábor veřejného prostranství dle
platné obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
d) paní Hryzlíkovou, aby neprodleně vyměřila místní
poplatek z veřejného prostranství dle bodu c) tohoto
usnesení v souladu s platnou obecně závaznou
vyhláškou.
USNESENÍ č. RM/388/23/2011
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
a) žádost společnosti GRAS SPOL s.r.o. o prodej
pozemků p.p.č. 123/1 a 130/4 v k.ú. Svoboda
nad Úpou s tím, že město si musí do budoucna
ponechat podobné pozemky za účelem uskladnění
dřevní hmoty apod. a protože se jedná o pozemek
využívaný k podnikatelským účelům, nikoliv jako
zahrada, je třeba jako v ostatních případech ve městě

provést revizi nájemní smlouvy a stanovit nájemné
dle platného ceníku města tak jak bylo stanoveno
ostatním podnikatelským subjektům. V případě, že
nebude společnost GRAS SPOL s.r.o. souhlasit se
změnou výše nájemného dle platného ceníku, bude
nájemní smlouva vypovězena.
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
b) zastupitelstvu prodej pozemků p.p.č. 123/1
a 130/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že město
si musí do budoucna ponechat podobné pozemky
za účelem uskladnění dřevní hmoty a dalších zbytků
veřejné zeleně.
USNESENÍ č. RM/389/23/2011
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
a) žádost manželů Rudavských o spolufinancování
opravy přístupové cesty k jejich rodinnému domu čp.
514 s tím, že rada se zabývala pozemkovou situací
v dané lokalitě, ze které vyplývá, že v majetku města
je pouze pozemek p.p.č. 81/10 v k.ú. Maršov I a na
tomto pozemku je cesta v naprostém pořádku. Dále
bylo zjištěno, že pozemek p.p.č. 81/10 je z hlediska
využití veden v katastru nemovitostí jako trvalý travní
porost a nikoli jako komunikace a tudíž z právního
hlediska zde žádná cesta, resp. komunikace není.
Dále je pozemek jediným přístupovým pozemkem
k pozemku města p.p.č. 81/1.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 81/10
v k.ú. Maršov II za jednorázovou úhradu ve výši
200,-Kč/m2 za účelem trvalého příjezdu a přístupu ve
prospěch přilehlých nemovitostí tak, aby byl zajištěn
trvalý přístup a příjezd na dobu existence nemovitostí
(tj. RD domu manželů Rudavských a penzionu Riegel)
a pro tyto účely bude provedeno geodetické zaměření.
USNESENÍ č. RM/390/23/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Dodatku č.9 ke smlouvě o svozu komunálního
odpadu ze dne 20.12.2001 včetně čtyř příloh (viz
příloha originálu zápisu) se společností TRANSPORT
Trutnov s.r.o., kdy se jedná o úplné nové znění
smlouvy s rozklíčovanými cenami za jednotlivé složky
odpadu a služby spojené s jejich likvidací.
USNESENÍ č. RM/391/23/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informační materiál k možné úpravě daně
z nemovitostí pomocí tzv. místního koeficientu

výpis z usnesení RM
(viz příloha originálu zápisu), který řeší otázku, jaké
jsou možné nástroje regulace daně v zákoně o dani
z nemovitosti pro města a obce s tím, že tento materiál
bude postoupen členům zastupitelstva k projednání
na prosincovém zastupitelstvu.
USNESENÍ č. RM/392/23/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
návrh řešení vodního režimu v lokalitě kolem Luční
ulice (viz příloha originálu zápisu), který radě předložil
Ing. Hanuš s tím, že ho pověřuje, aby zajistil cenovou
nabídku na tyto práce u firmy p. Šeby.
USNESENÍ č. RM/393/23/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na výměnu vyhořelého svítidla (je
již neopravitelné vzhledem ke stáří) v Luční ulici pod
čp. 195 od firmy Štěpánský & Fišer ve výši 7.050,-Kč
včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/394/23/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informaci o dopravní nehodě dne 14.10.2011
u čerpací stanice Benzina, kdy byl účastníkem dopravní
nehody poškozen sloup veřejného osvětlení (zlomený
sloup, vyvrácený, přetrhané kabely, zničené svítidlo) s
tím, aby město uplatnilo náhradu škody na pojišťovně
(tj. materiálu včetně veškeré práce) formou rozpočtu.
USNESENÍ č. RM/395/23/2011
Oznámení ředitelky DPS bere na vědomí
a) oznámení ředitelky DPS o získání další dotace na
pečovatelskou službu a návrh na ponížení provozního
příspěvku od města na letošní rok o 362.000 Kč
s tím, že toto bude zapracováno do rozpočtového
opatření na letošní rok.
b) oznámení ředitelky DPS o stavu plynových kotlů v
budově s tím, že pověřuje stavebního technika města
Ing. Hanuše, aby ve spolupráci s ředitelkou DPS
připravili přes zimu variantní řešení návrhu na opravu
plynových kotlů, a to včetně jednotného servisu do
budoucna na všechny složky topného systému.
USNESENÍ č. RM/396/23/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh tajemnice MěÚ na nabídku Tiskárny LT, a to v
podobě inzerce v třetím zářijovém týdnu (10.9.2012 16.9.2012) - inzerovat konání Rudolfových slavností
15.9.2012 formou inzerátu 94 x 107 mm v ceně
2000,-Kč bez DPH.
USNESENÍ č. RM/397/23/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
tajemnici MěÚ jednáním s Ing. Luďkem Tesařem ve
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věci zpracování rozpočtového výhledu pro město, tj.
vyjednání rozsahu a finančních podmínek do příštího
jednání rady.
USNESENÍ č. RM/398/23/2011 
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh tajemnice MěÚ na spolupráci s daňovou
poradkyní Ing. Blankou Drobnou z Trutnova vzhledem
k tomu, že město se od ledna 2012 stává plátcem
DPH, začne odepisovat majetek, musí podávat
daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob a
objem požadavků a nároků na město v této oblasti
je již takový, že nelze zajistit prostřednictvím pouze
účetních bezproblémový vztah s Finančním úřadem
s tím, že do příští rady připraví Ing. Drobná návrh
smlouvy s konkrétními podmínkami spolupráce.
USNESENÍ č. RM/399/23/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informaci Mgr. Hynka o stavu dodatků č. 1 ke
smlouvám se společností GENOVA spol. s r.o., kdy
nedošlo ze strany starosty k podpisu těchto dodatků,
protože společnost nepředložila požadovanou kupní
smlouvu ani smlouvu o budoucí kupní smlouvě, ale
jiný druh smlouvy. Protože usnesení zastupitelstva bylo
striktní ve vazbě podpisu na předložení kupní smlouvy
nebo smlouvy o budoucí kupní smlouvě, navrhl, aby
bylo svoláno další mimořádné jednání zastupitelstva
na úterý 15.11.2011 s tím, že kromě tohoto bodu
by měl být na pořad jednání ještě zařazen bod o
možnostech regulace výherních hracích automatech
po městě tak, aby bylo možné na prosincovém
jednání zastupitelstva schválit již konkrétní návrh
obecně závazné vyhlášky. Důvodem je to, že pokud
toto město neučiní do konce letošního roku, tak na
základě novely zákona o loteriích nebude moci po
další tři roky město žádným jiným způsobem regulaci
automatů provést.
USNESENÍ č. RM/400/23/2011
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
s návrhem Mgr. Hynka, aby rada dala podnět
silničnímu správnímu úřadu, jehož činnost v rámci
MěÚ vykonává Ing. Hůrka, aby řešil problém ve věci
likvidace větví ze smrků ze zahrady rodiny Pasekových,
které zasahují do místní komunikace, úřední cestou v
rámci kompetencí tohoto úřadu.
USNESENÍ č. RM/401/23/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu a Mgr. Hynka, aby připravili do příštího
jednání rady podklady kolem nedořešených pozemků
v lokalitě kolem domu čp. 30 v Černohorské ulici.
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Výpis usnesení z 24. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 09.11.2011
USNESENÍ č. RM/403/24/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru pronájmu i prodeje části
pozemku p.p.č. 500/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o
výměře 178 m2, pozemku p.p.č. 500/18 o výměře
81 m2 a pozemku p.p.č. 500/19 o výměře 127 m2,
oba v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu
zápisu pozemkový situační snímek).

USNESENÍ č. RM/408/24/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Ing. Hanuše a Ing. Hůrku, aby zajistili geodetické
zaměření objektů dle skutečnosti, dále aby Ing. Hanuš
za město dal podnět státní správě pro legalizaci
objektů na stadionu (garáž, kůlna) a dále aby zajistili
znalecké posudky na objekty, které nejsou vedeny
v účetnictví na majetkových účtech města

Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
b) zastupitelstvu prodej všech pozemků uvedených v
bodě a) tohoto usnesení za cenu 10,-Kč/1 m2 plus
náklady geodetického zaměření (tyto náklady budou
v případě prodeje rozděleny poměrným způsobem
dle m2) s odůvodněním, že se jedná o pozemky
uvnitř soukromých pozemků, jedná se o příkrý břeh
a zbytkové pozemky, které logicky náleží k okolním
sousedním soukromým pozemkům.

USNESENÍ č. RM/409/24/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku společnosti T-Cars Systém s.r.o.
na satelitní systém pro správu vozového parku města
a jeho monitoring (viz příloha originálu zápisu), který
umožňuje sledovat reálný pohyb vozidel pomocí GPS
zařízení a jeho záznam a ukládání dat pro budoucí
kontrolu a vyhodnocení včetně měřidel pohonných
hmot s tím, že zařízení bude pořízeno do všech
vozidel města a jedno GPS zařízení pak formou
výpůjčky pro pana Otakara Tlachače, který bude
v zimě vypomáhat se zimní údržbou v lokalitě Maršov
II (důvodem je, aby všechna GPS zařízení fungovala
pod jedním datovým systémem).

USNESENÍ č. RM/404/24/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Ing. Hanuše, aby zajistil návrh geometrického plánu
dle skutečného stavu využití pozemků v lokalitě kolem
vodojemu tak, aby se ověřily přesné hranice plotů
a využívání pozemků (zda nezasahují do dalšího
pozemku p.p.č. 522/1). Jakmile bude geodetický
návrh skutečného stavu zpracován a ověřeno ochranné
pásmo kolem vodojemu, rada se k všem žádostem vrátí.
USNESENÍ č. RM/405/24/2011
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
zastupitelstvu nákup pozemku p.p.č. 52/3 v k.ú.
Svoboda nad Úpou o výměře 287 m2 dle předložené
nabídky MUDr. Rybníčka s tím, že bod o nákupu
pozemku p.p.č. 52/3 společně s rozpočtovým
opatřením na nákup pozemku bude doplněn do
programu 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města
dne 15.11.2011.
USNESENÍ č. RM/406/24/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru prodeje souboru pozemků v k.ú.
Maršov I v rámci tzv. první vlny druhé fáze odkupu
lesních pozemků (seznam pozemků viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/407/24/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV12-2007199/VB/2 (viz příloha originálu zápisu) na
p.p.č. 160/5 pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.

USNESENÍ č. RM/410/24/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nákup 1 páru řetězů na traktor typ PEWAG pr. 8,2
- 340/85 R24 za 21.050,-Kč bez DPH a nákup 2
párů řetězů na smykový nakladač typ UNIVERSAL VKL
5.60 za 25.188,-Kč bez DPH za 2 páry s tím, že oba
nákupy budou předmětem nejbližšího rozpočtového
opatření.
USNESENÍ č. RM/411/24/2011
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti o povolení umístění reklamního
poutače (žadatel pan Václav Zezulka - provozovatel
hotelu SPORT) s tím, že požaduje doplnit technické
informace o způsobu montáže reklamního poutače
s ohledem na bezpečnost chodců a silniční provoz,
které budou také podkladem pro rozhodnutí města
o způsobu zpoplatnění umístění reklamního poutače.
USNESENÍ č. RM/412/24/2011
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města a Ing. Hanuše, aby ve spolupráci s
právníkem města a odborníkem (např. Ing. Klevcov)
připravili pro Správu KRNAP návrh smlouvy se
specifikací požadavků dle zápisu ve věci kácení buků
nad stadionem.

výpis z usnesení RM
USNESENÍ č. RM/413/24/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
výsledek odborného posouzení technického stavu
školné jídelny, který konstatuje, že se jedná o havarijní
stav s tím, že město nechá zpracovat projektovou
dokumentaci na řešení havarijního stavu a osloví
firmy TENET s.r.o. Trutnov, DRUPOS Trutnov a TRIO
PROJEKT spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem na
zpracování cenové nabídky na vyhotovení projektové
dokumentace v intencích odborného posudku bez
dispozičních změn.
USNESENÍ č. RM/414/24/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na montáž digitálních trubiček ITN
Siemens v bytovém domě čp. 302 na Sluneční stráni,
pomocí kterých se provádí odečty spotřeby tepla.
Jedná se o výměnu 35 ks za cenu 365 Kč včetně DPH
za jedno měřidlo. Výměna bude provedena současně
s odečty měřidel k 31.12.2011 pro účely vyúčtování
tepla v bytovém domě.
USNESENÍ č. RM/415/24/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh mandátní smlouvy s daňovou poradkyní Ing.
Blankou Drobnou s tím, že město je v časové tísni a
je třeba urychleně zahájit práce na plátcovství DPH
(úprava ceníků, smluv, rozklíčování cen a nákladů
souvisejících s daní) a v březnu bude vypsáno řádné
poptávkové řízení na výběr daňového poradce.
USNESENÍ č. RM/416/24/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku Ing. Luďka Tesaře na zpracování
rozpočtového výhledu s tím, že termín pro zpracování
a předání rozpočtového výhledu stanovuje rada
do 31.7.2012 a podklady pro zpracování budou
předávány postupně od ledna 2012 tak, aby
rozpočtový výhled zobrazoval co možná nejaktuálnější
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stav financí města v horizontu pěti let.
USNESENÍ č. RM/417/24/2011
Rada města Svobody nad Úpou...schvaluje
a) rovnoměrný způsob odpisování veškerého majetku
b) stanovení zůstatkové účetní hodnoty ve výši 5% z
pořizovací ceny (zůstatková cena bude zafixována a
bude doodepsána při vyřazení majetku)
c) zařazení do odpisových skupin dle přílohy č.2
Českého účetního standardu č.708 s tím, že u
majetku u něhož není znám okamžik zařazení do
užívání, bude proveden dopočet oprávek ve výši 40%
stanovené doby užívání a postup odpisování nebude
v průběhu roku měněn.
USNESENÍ č. RM/418/24/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o nájmu mobilního pódia (viz příloha
originálu zápisu), ve které je smluvně zakotveno již
schválené bezplatné zapůjčení pódia dvakrát ročně
po dobu pěti let za jednorázovou úhradu ve výši
90.000,-Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/419/24/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o
stanovisko ve věci udělení licence na provozování
zvláštní linkové osobní vnitrostátní dopravy pro
dopravce Ing. Romana Koulu na linku 690 972
Svoboda nad Úpou – Horní Malá Úpa, Pomezní
boudy bez připomínek.
USNESENÍ č. RM/420/24/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
usnesení Vrchního soudu v Praze ve věci soudního
sporu se společností INGENIRING KRKONOŠE,
a.s.(viz příloha originálu zápisu).

Výpis usnesení z 25. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 23.11.2011
USNESENÍ č. RM/421/25/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) vzhledem ke konzultaci a zjištěným informacím
od poradce pro úspory energií o skokovému zvýšení
ceny plynu k 19.12. od stávajícího dodavatele města
(RWE) nabídku o zajištění odstoupení od smlouvy
a okamžitému přechodu k novému dodavateli za
výhodnějších cenových podmínek.

Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) Ing. Petra Junka zpracováním nabídky na dodávku
elektrické energie od veškerých dodavatelů.
c) Mgr. Týfu, aby zajistil poptávkové řízení u dalších
obchodníků s energiemi za účelem porovnání cen.
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USNESENÍ č. RM/422/25/2011
Rada města Svobody nad Úpou...bere na vědomí
vyjádření společnosti VaK, a.s. o existenci sítí a
ochranného pásma v lokalitě kolem vodojemu, který
je majetkem VaK, a.s. avšak na pozemku města
st.p.č. 204 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že
pověřuje stavebního technika města, aby pokračoval
v dokončení návrhu geodetického znázornění
skutečných hranic pozemků, plotů a ochranných
pásem vodovodních zařízení v dané lokalitě.
USNESENÍ č. RM/423/25/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č.
250/1 v k.ú. Maršov I o výměře cca 500m2.
USNESENÍ č. RM/424/25/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) analýzu spotřeby elektrické energie v rámci
veřejného osvětlení (viz příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
b) s návrhem starosty a místostarosty na další redukci
osvětlovacích bodů, zejména na autobusovém
nádraží, vzhledem k tomu, že odběrné místo kolem
autobusového nádraží je jediným odběrným místem,
kde stoupla značně spotřeba el. energie v souvislosti
s vybudováním autobusového nádraží. Na ostatních
odběrných místech, zejména v Maršově I a Maršově
II (kde došlo v rámci již uskutečněné redukce
osvětlovacích bodů k úspoře oproti loňskému roku
cca 35 tis. Kč), je patrná úspora. Přesto však spotřeba
elektrické energie pouze na veřejné osvětlení za
celé město stála za poslední zúčtovací období
552.000 Kč. V porovnání s předchozím zúčtovacím
obdobím došlo k úspoře ve výši 16.000 Kč.
USNESENÍ č. RM/425/25/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
stanoviska oslovených vlastníků nemovitostí v k.ú.
Maršov III (manželé Novotní, manželé Perní a manželé
Šustrovi), kteří mají své rodinné domy na hranici
s katastrem Maršov II a využívají služeb, které pro své
občany zajišťuje město Svoboda s tím, že rada pověřuje
starostu, aby požádal starostu Horního Maršova, aby
se mohl účastnit jednání rady a zastupitelstva Horního
Maršova ve věci změny katastrálního území a seznámil
je s důvody, které vedly město k k tomuto jednání s
vlastníky výše uvedených nemovitostí.
USNESENÍ č. RM/426/25/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace o organizaci zimní údržby v letošním roce,

výpis z usnesení rm
kdy zimní údržbu města si bude město provádět
vlastními silami a pouze pro Maršov II rada schválila
návrh smlouvy o dílo s panem Otakarem Tlachačem
(pouze komunikace bez chodníků), která bude
doplněna o ustanovení ohledně montáže GPS
zařízení (viz zápis). Za organizaci zimní údržby bude
zodpovídat pan Štěpán Vlček, resp. bude organizovat
pracovníky technické čety města a dále bude dávat
pokyn panu Tlachačovi k vyjetí na zimní údržbu
(nebude vyřizovat reklamace a stížnosti). Všechna
vozidla budou vybavena GPS zařízeními.
USNESENÍ č. RM/427/25/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
Výroční zprávu příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/428/25/2011
Rada města Svobody nad Úpou ruší
a) usnesení Rady města číslo RM/415/24/2011.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) návrh mandátní smlouvy s daňovou poradkyní Ing.
Blankou Drobnou vzhledem k tomu, že přestože byli
osloveni další daňoví poradci s poptávkou od města
na daňové poradenství(viz zápis), nebyla městu od
nich doručena žádná nabídka a prioritou města
je, aby nevznikly městu daňové škody v důsledku
absence daňového poradenství od znalce v tomto
oboru, který bude zodpovídat na základě plné moci
za správnost daňových údajů v přiznáních za město.
USNESENÍ č. RM/429/25/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
poskytnutí mimořádné odměny ředitelce Domu s
pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou Ing.
Zuzaně Škarkové dle návrhu v příloze originálu
zápisu vzhledem k tomu, že se jí daří získávat na
pečovatelskou službu již třetím rokem roční dotace
ve výši cca 900 tis. Kč, což bývalé vedení DPS
nedokázalo a dále za dlouhodobý zástup za účetní
v době nemoci v letošním roce. Odměna bude
poskytnuta z provozních mzdových prostředků (nikoliv
z fondu odměn) za měsíc listopad, protože zde vznikla
úspora v důsledku nemocnosti zaměstnanců DPS.
USNESENÍ č. RM/430/25/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o
stanovisko ve věci udělení licence na provozování
veřejné linkové osobní vnitrostátní dopravy pro
dopravce OSNADO spol. s r.o. na linku 690 230

výpis z usnesení RM
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Pec pod Sněžkou - Hradec Králové bez námitek.
USNESENÍ č. RM/431/25/2011
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
s předběžným návrhem kulturních akcí na rok 2012
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že do příští rady
bude doplněn o finanční údaje, budou upřesněny
termínu a doplněny zodpovědné osoby, které budou
mít každou jednotlivou akci na starosti.
USNESENÍ č. RM/432/25/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh rozpočtu na rok 2012 (viz příloha originálu zápisu)
s tím, že rada doplnila akce v rámci investiční činnosti
města, posílila částku na nákup laviček a odsouhlasila
návrh rozpočtu ke zveřejnění beze změny celkových
příjmů a výdajů (změny zaznamenány v příloze).
USNESENÍ č. RM/433/25/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh programu na prosincové veřejné zasedání
zastupitelstva města Svobody nad Úpou (viz příloha
originálu zápisu), které se uskuteční 20.12.2011 od
18 hodin v hotelu PROM.
USNESENÍ č. RM/434/25/2011
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
doplnění žádosti společnosti GRAS SPOL s.r.o.
o prodej pozemků p.p.č. 123/1 a 130/1, oba v
k.ú. Svoboda nad Úpou (návrh na kompenzační

vybudování skladovacích kóji pro dřevní štěpku, listí,
trávu a podobný biologický materiál na budoucí
hranici jejich a obecních pozemků) s tím, že celá
žádost včetně tohoto návrhu bude předložena
zastupitelstvu města na prosincovém veřejném
zasedání, na které starosta Ing. Němce pozve, aby
představil všem přítomným svůj návrh.
USNESENÍ č. RM/435/25/2011
Rada města Svobody nad Úpou trvá
a) na svém původním usnesení z minulé rady ohledně
doplnění žádosti o technickou dokumentaci s tím, že
je třeba požádat stavební úřad o vydání územního
souhlasu, k jehož udělení je nutné doložit stanovisko
města. V případě, že tak nebude učiněno do příštího
jednání, rada požaduje odstranění stavby z pozemku
města.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č.
764/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře do 2m2.
USNESENÍ č. RM/436/25/2011
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
proces zahájení stavebního řízení (viz zápis) ve věci
realizace bezpečnostních prvků na silnicicích II/296,
II/297 ve Svobodě nad Úpou s tím, že cenová
nabídka na zpracování projektové dokumentace
bude zapracována do rozpočtového opatření
letošního roku.

Pozvánka
Skupina Sultánky a Tahira
vás srdečně zve na

sobota 17. prosince od 15 hodin
hotel PROM, Svoboda nad Úpou
Přijďte se okouzlit tancem Orientu
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Seznámení s projektem „DO KRAKONOŠOVA“
Na počátku vzniku projektu „Krakonošovo království“
diskutovali starostové měst a obcí společně s informačními středisky o tom, jakým směrem se tento projekt bude ubírat.
Dohodlo se, že se nebude tvořit jediný společný
skanzen, ale že každá obec vytvoří ve svém místě
zajímavý turistický projekt a tyto jednotlivé projekty budou tvořit Krakonošovo království.
Na základě toho, Svazek obcí Východní Krkonoše přijal pro svůj turistický produkt marketingový
název Krakonošovo království. Po té se o těchto
projektech přestalo hovořit. Na čas zůstal jen
„Krakonošův pas“, který měl jednotlivé projekty sjednocovat.
Bylo by vhodné pokračovat
v
započaté
práci,
která
vzbudila zájem
u turistů. Pokud tomu tak
bude, náš projekt s názvem
„DO KRAKONOŠOVA“ může být i jeho součástí. Chceme jej připravit postupně nejdříve na zhruba 200m2 a postupně až na 600m2. Uvedený název proto, že naše obec
je na rozhraní Krkonošského národního parku.
Naše myšlenka je,
že se nezaměříme
na dospělé, ale
naopak především
na nejmenší a starší děti. Představíme
jim výpravnou a
zábavnou formou
východní Krkonoše a jejich historii.
Dále historii Svobody nad Úpou, Rýchor s těžbou zlata, zvěřinu a přírodu Krkonoš, lyžování
ve východních Krkonoších, uvažujeme o železnici
i s modelem tratě Trutnov – Svoboda nad Úpou,
báje a pohádky v Krkonoších, ale také pohádkové postavy, skřítky apod. Expozice bude působit
na vzdělávání dětí a jejich chování v Krkonoších.
Mnohé věci budou podány i formou hry.

Část, ve větší míře ta více pohádková, se připravuje a bude otevřena již na nastávající zimní období.
Celková realizace, kdy se využijí i sklepní prostory
a soukromé prostory
za Rýchorkou bude
průběžně dokončována v horizontu tří
let.
Náš projekt vzniká
pro podporu turistického ruchu ve
Svobodě nad Úpou
a také proto, že zde patří - s ohledem na polohu Svobody nad Úpou. Není ale jen o turistickém ruchu, je
určen i pro školy a výchovu dětí.
Určitě
bychom
byli rádi, kdyby
se do projektu
nějakým způsobem zapojilo i
město.
Projekt připravuje
informační středisko, které je nezisková organizace.
Realizaci podporují soukromé firmy. Další možností je
získání finanční podpory z grantů ( ale jak na ně?? ).
Josef Búš
Turistické informační centrum
Nám. Svornosti 527
542 24 Svoboda nad Úpou

INZERCE
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Hotel Sport Vás
zve na oslavu
Silvestra 2012

9

pravidla pronájmu pozemků

Střípky z dějin: Brigáda
Brigáda	

14
Antonín Tichý

Nastávající čas adventní je i pro bezvěrce výzvou
k pozastavení v životním kalupu, srovnání myšlenek
a snad i vzpomenutí na plejádu postav, které jsme
během let mohli potkávat ve svobodských ulicích. Vánoce jsou sice svátkem především těch nejmenších
a dnešní zveřejněná fotografie by se stejně dobře hodila již před měsícem k připomenutí památky zesnulých. Já ji však věnuji „pod stromeček“ těm nemnoha
dosud žijícím příslušníkům první generace osídlenců, kteří si po letech válečných útrap zvolili Svobodu
nad Úpou za svůj nový domov. Ne všichni byli svatí
a někteří zas rychle obec opustili. Muži na snímku se
nechali zvěčnit při jedné z tehdy snad ještě dobrovolných brigád při zvelebování města. Psal se rok 1948
a malá strojírna na zpracování dřeva s popisným číslem 159, založená na začátku 20. století Heinrichem
Feistem a Wenzelem Fröhnelem jako soustružna cívek
pro textilní průmysl v okolí (naproti dnešnímu DPS)
byla svépomocí upravována na městská jatka pro
porážku dobytka, pohybujícího se po krkonošských
pastvinách v podstatně větším množství než dnes. V

retrospektivní části obecní kroniky, založené teprve v
roce 1951, je tato konkrétní událost lakonicky komentována několika slovy v rámci ostatních tohoročních brigád, včetně neuváženého zboření pomníku
svobodským občanům padlým v I. světové válce. Více
než šedesát let stará amatérská fotografie je zapeklitý
oříšek i pro pamětníky. Mnozí ze zúčastněných, které
jsem měl čest poznat dříve, než odešli na poslední
brigádu bez návratu, se k uvedenému obrázku z neznámých důvodů nechtěli moc hlásit, nebo se opravdu už ani sami nepoznali. Vzhledem k době mohou
být na snímku, alespoň v řadách profesionálních zedníků, snad i někteří z původních německých obyvatel.
Podařilo se mi identifikovat jen něco přes polovinu
hloučku. A to ještě bez záruky (i já jsem, alespoň v
očích „starousedlíků“, jen mnohem pozdější „naplavenina“).
Pro snadnější orientaci jsou jednotlivci označeni
čísly, tak jak stojí či sedí zleva doprava. Popisná čísla
domů jsou uvedena podle platnosti v té době. Jména
označená hvězdičkou nejsou doložena stoprocentně.

2. Oldřich Stránský, pracovník MNV bytem v č. 98
3. Václav Ježek*, zakázkové krejčovství a prodej látek v č. 67
4. Vladimír Popelka*, hodinář v č. 32
5. Josef Ryba*, pekař na náměstí v č. 101
6. Karel Čapek*, národní správce autodílny v č. 199
7. Zdeněk Michalec, bytem v č. 178, dlouholetý úředník papíren a funkcionář MNV
8. Jaroslav Vaněk, krejčí a prodej střižního zboží v č. 103 a 106
10. Jindřich Carda, řezník z Maršova II. č. 26
11. Jan Barbořík, cukrář, národní správce Illnerovy cukrárny, kavárny a vinárny na náměstí č. 102
12. Jožka Verbík, řezník a hostinský v Rudlofově hostinci přejmenovaném na Národní dům
13. Oldřich Rejzek, štábní strážmistr SNB, velitel stanice v č. 31 bytem v č. 206
14. MVDr. Oldřich Trumha, okresní veterinář bytem v Janských Lázních
15. Josef Bezvoda z č. 36, otec pokrývače a pozdějšího tajemníka MNV Aloise Bezvody z č. 7
16. Antonín Hůla, truhlář, národní správce Rufferova truhlářství č. 165 (u stadionu)
18. Josef Jiránek, stavitel, národní správce projekční kanceláře a podnikatelství staveb fy. Capolago
20. Josef Kvaček, zubní technik v č. 110, mimo jiné i funkcionář a vícekrát zvolený předseda MNV
22. František Erban*, řezník a hostinský v č. 141
24. Jan Hušek, řezník a uzenář v č. 108
26. Jan Runkas, řezník v Mladých Bukách č. 266
28. Josef Mádle, řezník v č. 141
Uvítám jakékoliv informace nejen k publikovanému snímku a zmiňované události, ale i další doklady nebo
vzpomínky na starší i nedávnou historii Svobody nad Úpou a okolních obcí.
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Město Svoboda nad Úpou pořádá

v sobotu 31. prosince 2011
ve Skiareálu DUNCAN
od 19 hodin

K tanci a poslechu hraje
DJ Pavel Dvořák senior

Přijďte společně
přivítat Nový rok!

Půlnoční přípitek
v režii města.

