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Vážení spoluobčané,
v úvodu dubnového vydání našich novin bych vás
rád seznámil s naší činností zaměřenou k získávání dotací tolik potřebných pro další rozvoj našeho
města. Naší snahou při využívání dotačních titulů
je obsáhnout poměrně široký prostor. Zaměřili jsme
se především na bezpečnost silničního provozu, vybavení pro naše hasiče a technické služby, sport a
kulturu.
V únoru tohoto roku byla podána žádost o dotaci
na výstavbu bezpečnostních prvků – přechodů pro
chodce na silnici II/296 a II/297 ve Svobodě nad
Úpou a v Maršově I. Rozpočet této akce činí 1,5 mil.
Kč, dotace se poskytuje do výše 70% uznatelných
nákladů. Rozhodnutí o přidělení této dotace budeme znát v měsíci dubnu, pokud budeme úspěšní, v
létě proběhne realizace staveb.
Dále jsme v rámci vstupu našeho města do Regionálního sdružení Euroregion Glacensis v měsíci březnu podali žádost o dotaci na vypracování
projektové dokumentace k výstavbě nové hasičské
zbrojnice a na vybavení pro hasiče v celkové výši
32.000 EUR. Zde budeme výsledek znát v červnu.
Současně pracujeme na zpracování další žádosti o
dotaci zaměřené tentokrát na kulturu, tzn. například
k finančnímu zajištění akcí typu Rudolfových slavností. Žádost bude podána na podzim v maximální
výši čerpání 50.000 EUR na období 3 let.
Obě tyto dotace budou v případě přidělení čerpány v rámci „Podpory spolupráce našeho města
s gminou Kamienna Gora v Polské republice“, se
kterou jsme minulý rok navázali kontakt.
V lednu tohoto roku byla také podána žádost Nadaci ČEZ v rámci programu „Oranžová hřiště“ o
částku 1 mil. Kč na spolufinancování víceúčelového
hřiště (malá kopaná, volejbal apod.) na Městském
stadionu. Pokud budeme v tomto případě úspěšní,
realizace hřiště by proběhla na podzim tohoto roku.
Jelikož se množí dotazy občanů ohledně konkurzu
na ředitele školy, dovolím si zde krátké vysvětlení.
Konkurz byl vypsán na základě novely školského zákona, která upravuje funkční období ředitelů škol.

A jako vše, co vzejde z rukou našich zákonodárců,
i tato novela má své výklady. Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy tvrdí, že v případě spokojenosti zřizovatele s prací ředitele konkurz vypsán být
nemusí, příslušné krajské úřady doporučují konkurzy
vypisovat. Rada města se přiklonila ke druhé variantě a konkurz vypsala. Rád bych zde zdůraznil, že
samotný konkurz neznamená automatickou výměnu
ředitele školy, jak se mnozí domnívají. Na druhou
stranu novela své opodstatnění jistě má. Obecně
platí, že pod tlakem lidé odevzdávají lepší výkony.
V závěru úvodníku se ještě ohlédnu za akcí našeho města v měsíci březnu. V sobotu 24.3. se v
lyžařském areálu Duncan odehrál II. ročník lyžařských závodů „O Pohár Města Svobody nad Úpou“
v obřím slalomu, na který navázal odpolední karneval masek. Závodu se zúčastnilo 53 přihlášených, z
toho 10 holek, 15 kluků, 9 žen a 19 mužů. I když
o umístění až tolik nešlo, závodníci i tentokrát svedli na svahu lítý boj proti času někdy až za hranicí
svých možností a lyžařských schopností a své výkony po skončení závodu náležitě oslavili konzumací
startovného – tradiční lahví sektu. Výsledky včetně
fotodokumentace můžete prostudovat dále v novinách. Odpoledního karnevalu se tak, jako každý rok, zúčastnily desítky
masek, letos kupodivu
i mnoho dospěláků. Je
namístě poděkovat všem,
kteří tuto akci organizovali, či sponzorsky zajistili, společnosti Mega plus,
Skicentru Šafář, pracovníkům obsluhy vleků a
rolbařům, členkám kulturní komise, pánům fotografům a všem, kdo nás přišli divácky podpořit. S
lyžařskou sezonou jsme se letos rozloučili opravdu
ve velkém stylu a budeme se těšit na tu příští.
Krásné jaro všem,
				
				

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 dubnu oslaví svá životní jubilea dámy Mária Hofmanová, Anna Průchová, Zdenka Císařová,
Helena Lešková, Alena Brátová a pánové Jaroslav
Fejkl a Jiří Krejcar. Přejeme jim do dalších let především hodně zdraví.

cího „vnuka“.
V případě kontaktování přes pevnou nebo mobilní
linku doporučujeme nesdělovat žádné osobní informace, případně si totožnost ověřit zpětným voláním
a takový pokus oznámit na linku 158.
				
npor. Křemenský Radek
			
vedoucí OOP Svoboda n. Ú.

Změna telefonní čísla na Policii ČR ve Svobodě

Finanční příspěvky 2012
– uzávěrka příjmu žádostí
30.4.2012!!!!

Rada města schválila i pro letošní rok Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na kulturní,
sportovní, vzdělávací a sociální aktivity v roce 2012
(dále jen „pravidla“). Pravidla včetně formuláře žádosti jsou zveřejněna na webu města v sekci aktualit.
Žádosti se přijímají na MěÚ do 30.4.2012.

Podvody na seniorech
s legendou „VNUK“

Obvodní oddělení Policie ČR ve Svobodě nad Úpou
varuje následujícím sdělením všechny naše seniory
před podvodníky!!!!!
Od Služby kriminální policie a vyšetřování jsme obdrželi informaci že, rámci oznámené trestné činnosti
na okrese Trutnov opět došlo k podvodům na seniorech, kdy tentokrát pachatelé k jejich oklamání
nevyužívají smyšlených legend, ve kterých vystupují
jako zástupci energetických společností, kontroloři či
prodejci průmyslového zboží. Aktuálně pachatelé tipují v telefonních seznamech seniory podle křestního
jména (Božena, Ivana apod.) a vydávají se za vnuka
a přesvědčí ho, že komunikuje s rodinným příslušníkem.
Dále pod záminkou půjčky na výhodnou koupi motorového vozidla (popř. neodkladný lékařský zákrok)
ze seniora vylákají značné částky peněz. K předání
peněz ve většině případů dochází v místě trvalého
bydliště seniora, kdy tento finanční obnos převezme
osoba, která se vydává za přítele či přítelkyni volají-

Obvodní oddělení Policie ČR, které sídlí ve Svobodě
v Lázeňské ulici, má nové kontaktní údaje:
telefon:
974 539 731
fax:		
974 539 731
email:		
tuoopsvob@mvcr.cz

Poplatek za odpad

Splatnost poplatku za odpad je do 30.6.2012!!!
Jeho výše se nezměnila a i letos se platí 500,-Kč.
Vyhlášku na odpadový poplatek, ale i ostatní vyhlášky jsou na webu města v sekci Dokumenty ke stažení
- Obecně závazné vyhlášky. Poplatky je možné hradit
v hotovosti u nás na radnici u pí Petržílkové nebo
převodním příkazem na účty města:
1303700359/0800 nebo 183523479/0300
Variabilní symbol pro platbu sdělí paní Dana Petržílková
– tel. 499 871 145,
email: dana.petržilkova@musvoboda.cz
Do 30.6.2012 je také nutno uhradit poplatek za psí
miláčky.

Svoz velkoobjemového
odpadu 2012
Svoz velkoobjemového odpadu a železného šrotu se
uskuteční v sobotu 12.5.2012. Více informací o časech, stanovištích a organizaci najdete v letáku dále
v novinách.

LÉKÁRNA V JANSKÝCH LÁZNÍCH

Od 12.03.2012 je v provozu lékárna v Jankých Lázních v čp. 85 - Quisisana lékárna.
Otevírací doba:
Po, Út, St, Pá 8:00 - 15:30
Čt 		
8:00 - 17:30
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Rozpis zápasů SK MFC Svoboda jaro 2012
datum

zápas

začátek

7.4.2012

Vítězná : Svoboda

16,30

14.4.2012 Svoboda : Dolní Kalná

16,30

21.4.2012 Podhůří : Svoboda

17,00

28.4.2012 Svoboda : Bohuslavice

17,00

1.5.2012

Svoboda : Vrchlabí

17,00

5.5.2012

Rtyně : Svoboda

17,00

12.5.2012 Svoboda : Kunčice

17,00

20.5.2012 Strážné : Svoboda

17,00 (Ne)

26.5.2012 Svoboda : Hostinné

17,00

1.6.2012

Horní Staré Město : Svoboda 18,00 (Pá)

10.6.2012 Svoboda : Kocbeře

17,00 (Ne)

16.6.2012 Staré Buky : Svoboda

17,00

Den Země v Horním Maršově

Středisko ekologické výchovy
SEVER Horní Maršov zve všechny v sobotu 21. dubna na
Den Země, tentokrát na téma
Ekologicky šetrné nakupování.
Oslavy začínají již dopoledne
dobrodružným
výletem,
který má dvě varianty. Pro dospělé a starší děti,
kterým na trase ze Svobody nad Úpou do Horního
Maršova průvodce z KRNAPu prozradí zajímavosti o
Krkonošském národním parku - sraz výletu je v 10
hodin na nádraží ve Svobodě nad Úpou. Pro rodiče
s menšími dětmi je připraven hravý výlet po okolí
Maršova, sraz v 11 hodin u budovy školy (levý boční
vchod) v Horním Maršově.
Oba výlety končí před maršovskou ZŠ, kde na ně ve
14 hodin naváže krkonošský jarmark. Kromě
tradičních ukázek řemesel a prodeje certifikovaných
výrobků „Krkonoše-originální produkt“ na návštěvníky čeká divadelní představení žáků zdejší základní školy (Romeo a Julie v ekoúpravě), prezentace
solárního vařiče a solárních hraček, ochutnávka
ovocných a zeleninových salátů, prodej Fair-Trade
výrobků, občerstvení a pro děti zábavná nákupní stezka s úkoly, po jejichž splnění je čeká odměna. V mateřském centru Hrošík bude otevřen dětský koutek pro nejmenší. Bude také možné seznámit
se s postupem prací při rekonstrukci maršovské fary.
Celou akci zakončí v 17 hodin divadelní představení „O Veverkách a lidské hlouposti“. Přijďte

si pro inspiraci jak při svém spotřebním chování zohlednit aspekt vlivu na přírodu a životní prostředí.
Jarmark bude také místem, kde si můžete nechat
změřit vaše hračky a spotřební zboží na přítomnosti jedovatých látek. Odborný pracovník firmy Hilger změří speciálním přístrojem přítomnost
olova, rtuti, baria a dalších nebezpečných látek v
předmětech, které si návštěvníci přinesou.
Více informací o Dnu Země v Horním Maršově najdete na www.sever.ekologickavychova.cz
				
Milada Dobiášová
				
středisko SEVER

Pravá česká zabijačka
ve Svobodě

V sobotu 3. března uspořádal pan Hedvičák z Měšťanského domu ve spolupráci s městem za nádherného slunečného počasí pravou českou zabijačku.
Návštěvníci zabijačky mohli od desáté hodiny až do
odpoledne postupně ochutnávat všechny výrobky od
mistra řeznického. K mání byl prejt, prdelačka, ovar,
jelita, kroupáky…., vše za ceny vskutku lidové, až k
neuvěření, že se nacházíme v roce 2012. Pro mlsou-

zprávy z města a z radnice

4

ny pak byly na zakousnutí pravé české koláče, pivo
a kořalka tekly v hojném množství. K hodování hrál
pan Ježek na harmoniku a jeho kolega na „ozembouch“. Nádherné počasí vytáhlo ven spoustu lidí na
procházku a vůně zabijačkových pochutin je přitáhla

na náměstí už zdaleka, protože u pultu byla neustále fronta a všechno se prý snědlo do dna. Aby ne,
všechno bylo čerstvé a výborně ochucené.
O fotodokumentaci ze zabijačky se postaral pan Pavel Křivka.
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Kategorie dětí - DÍVKY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bartoňová Kateřina
Mocková Alena
Bartoňová Kristýna
Dostálová Dita
Horváthová Petra
Holcová Edita
Špetlová Adéla
Dostálová Nela
Horáčková Andrea
Čekaňáková Daniela

22,46
23,87
23,84
25,52
28,00
28,79
28,88
28,63
33,08
35,78

23,30
24,30
25,40
26,44
28,90
29,46
30,10
30,77
34,29
36,18

45,76
48,17
49,24
51,96
56,90
58,25
58,98
59,40
67,37
71,96

Kategorie dětí - CHLAPCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Karneval a lyžařské závody

V sobotu 24. března se za nádherného počasí konaly na Dunkáně dopoledne lyžařské závody „O pohár
města Svobody nad Úpou“ a odpoledne pak tradiční
karneval na lyžích.
Kategorie dospělých - ŽENY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dostálová Simona
Škarková Zuzana
Holubová Martina
Šrůtková Eva
Horáková Alena
Zimová Jana
Fleischerová Marcela
Vavrušková Petra
Dudková Šárka

21,45
23,11
23,43
23,65
24,03
24,01
24,79
25,71
27,99

21,74
23,80
23,67
24,01
24,03
24,69
24,80
25,06
28,42

43,19
46,91
47,10
47,66
48,06
48,70
49,59
50,77
56,41

Kategorie dospělých - MUŽI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bena Michal
Fleischer Norbert
Vydra Oldřich
Horáček Petr
Bača Jan
Stančík Ivo
Javůrek Petr
Kašpar David
Fleischer Dominik
Slabý Petr
Krumphanzl Milan
Špás Martin
Škrdlant Petr
Špetla Jiří
Bena Horst
Šafář Zdeněk st.
Filípek Petr
Treml Michal
Dudek Jaroslav

21,49
21,49
21,55
21,62
22,13
22,11
22,46
22,87
22,99
22,78
23,19
23,04
23,02
23,83
24,73
26,46
27,22
23,47
35,74

21,31
21,50
21,56
21,60
21,80
22,10
22,16
21,92
22,75
22,99
22,64
23,07
23,39
22,93
24,26
26,65
27,40
39,66
40,01

42,80
42,99
43,11
43,22
43,93
44,21
44,62
44,79
45,74
45,77
45,83
46,11
46,41
46,76
48,99
53,11
54,62
63,13
75,75

Fleischer Leonard
Peprníček Pavel
Hrušovský Jonáš
Pikl Jan
Ptáček Matyáš
Celba Matěj
Kraus Tomáš
Volman Lukáš
Horák Jiří
Říha Vojtěch
Bača Matyáš
Karlík Timotej
Bača Jáchym
Fialka David
Špetla Adam

22,93
22,63
22,93
23,12
24,10
24,04
24,87
25,85
26,82
30,55
30,08
32,70
35,91
40,15
36,70

23,19
23,64
23,67
23,89
24,52
24,61
26,45
25,73
27,51
27,52
30,30
33,18
37,51
34,18
39,83

46,12
46,27
46,60
47,01
48,62
48,65
51,32
51,58
54,33
58,07
60,38
65,88
73,42
74,33
76,53

Z celého dne pořizoval fotodokumentaci pan Pavel
Křivka a tímto mu velice děkujeme. Více fotek je na
jeho webu http://pakr.webnode.cz/svobodsky-obcasnik/

výpis z usnesení rm
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Výpis usnesení z 30. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 29.02.2012
USNESENÍ č. RM/509/30/2012
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání návrhu nájemní smlouvy se společností
GRAS SPOL s.r.o. (viz zápis).

Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) Ing. Ivanu Balcarovou funkcí tajemníka konkurzní komise, který není členem komise, ale organizačně a administrativně zabezpečuje jednání konkurzní komise.

USNESENÍ č. RM/510/30/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Mgr. Hynka a Ing. Jiránka, aby připravili do konce května konkrétní návrh s důvodovou zprávou rozčlenění ploch
na Rýchorském sídlišti, které se město pokusí nabídnout
jednotlivým společenstvím k prodeji tak, aby tyto plochy
logicky korespondovaly s potřebami jednotlivých panelových domů, resp. jednotlivých společenství BJ.

Rada města Svobody nad Úpou určuje
c) dva členy konkurzní komise za zřizovatele dle § 2, odst.
3, písm. a) Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění
pozdějších předpisů, a to Ing. Jiřího Špetlu a Mgr. Petra
Týfu.

USNESENÍ č. RM/511/30/2012
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
celou záležitost, protože dosud nebylo provedeno faktické
zaměření skutečnosti v terénu, nedokáže rada posoudit,
zda rozsah věcného břemene odpovídá záměru budoucího prodeje, a proto se k dané záležitosti vrátí až po provedení tohoto zaměření a připraví prodej jako celek.
USNESENÍ č. RM/512/30/2012
Rada města Svobody nad Úpou trvá
a) na svém původním usnesení, protože nemovitosti jsou
dlouhodobě užívány vlastníky a ze zákona došlo k vydržení práva přístupu a příjezdu k daným nemovitostem a
je na vlastnících nemovitostí v této lokalitě, aby si zajistili
zapsání věcného břemene do Katastru nemovitostí.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) stavební úřad, aby upozornil vlastníka opěrné zdi na
její neutěšený technický stav a vyzval jej k nápravě, aby
neohrožovala majetek a zdraví.
USNESENÍ č. RM/513/30/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku
za rok 2011 příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou ve výši 202.095,-Kč dle
návrhu (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/514/30/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
udělení plné moci daňové poradkyni Ing. Blance Drobné
pro podání daňového přiznání k dani z příjmu právnických
osob za města za rok 2011.
USNESENÍ č. RM/515/30/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) schvaluje návrh veřejného oznámení Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ky Základní
školy a mateřské školy, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
(viz příloha originálu zápisu), kterým stanovila požadavky
konkurzního řízení.

USNESENÍ č. RM/516/30/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh tajemnice ve věci přesunu kanceláře starosty z budovy bývalého kina do promítárny, a to přesun kanceláře
starosty a tajemnice do 2.patra radnice do prostor bývalého bytu a nechat zpracovat projektantem i toto druhé
variantní řešení.
USNESENÍ č. RM/517/30/2012
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) žádost Společenství vlastníků bytových jednotek Lázeňská 314 a 315, ve které sdělují městu, že akceptují cenové podmínky schválené na 6, veřejném zasedání ZM dne
7.9.2011 a žádají o možnost úhrady kupní ceny na dvě
splátky na 2 roky dle předem dohodnutého splátkového
kalendáře s tím, že o prodeji pozemků kolem bytového
domu bude jednáno na březnovém veřejném jednání zastupitelstva dne 21.3.2012.
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
b) zastupitelstvu města doplnit podmínky prodeje pozemků kolem bytového domu v Lázeňské ulici čp. 314 a 315
o sjednání věcného břemene na umístění kontejnerového
stání a příjezd a přístup k němu.
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způsob odkácení smrků ze hřbitova vrchem přes pozemky
nad hřbitovem.
b) stavebního technika, aby zahájil poptávkové řízení na
akce 1-7 (vyjma 4) a předložil výsledek na příští jednání
rady ke schválení.
USNESENÍ č. RM/521/30/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) přidělení uvolněného bytu č. 19 pro dvojici panu Petru
Janečkovi s manželkou. V případě, že byt odmítnou postupovat dle pořadníku.

USNESENÍ č. RM/522/30/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zrušení povolené rychlosti 70km/h v úseku hlavní komunikace kraje v Maršově II natrvalo po celý rok z důvodu
bezpečnosti v této lokalitě, zejména při přecházení komunikace na obě autobusové zastávky.

Výpis usnesení z 10. veřejného zasedání
Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konané dne 21.3.2012
USNESENÍ č. ZM/129/10/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 21.3.2012 doplněný o bod 20 Prodej hasičské cisterny CAS 25 - RTHP.
USNESENÍ č. ZM/130/10/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou volí
do návrhové komise pro přípravu a sumarizaci usnesení
ze zasedání paní Ing. Zuzanu Škarkovou a pana Mgr. Jiřího Slaninu.
USNESENÍ č. ZM/131/10/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 20.12.2011 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/132/10/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady města za období od 16.12.2011
do 20.3.2012 a dále zprávu o plnění usnesení z 9. zasedání zastupitelstva bez námitek.

USNESENÍ č. RM/518/30/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
termín konání 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 21.3.2012 a návrh programu
tohoto jednání (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/133/10/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou odkládá
a) projednávání prodeje pozemků p.p.č. 489/4 o výměře
674 m2 a p.p.č. 489/5 o výměře 224 m2, oba v k.ú.
Maršov I (viz zápis).

USNESENÍ č. RM/519/30/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
stavebního technika, aby oslovil Ing. Žateckého, aby připravil cenový návrh na zpracování dokumentace bouracích prací objektu „bývalé šatlavy“.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou pověřuje
b) radu města, aby prověřila tři možné varianty řešení prodeje pozemků v Černohorské ulici kolem čp. 30 do příštího jednání zastupitelstva, a to:

USNESENÍ č. RM/520/30/2012
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
a) stavebního technika, aby u akce č. 4 - hřbitov Maršov
I oslovil p. Školníka ze Správy KRNAP a projednal s ním

b) přidělení uvolněného bytu č. 1 pro jednotlivce nejprve
panu Jiřímu Černému, pokud odmítne panu Františku Hostínovi, pokud i ten odmítne, pokračovat dle pořadníku.

1) sjednat věcné břemeno na koridor přístupu a příjezdu k
pozemku města p.p.č. 611/2 přes oba pozemky, tj. p.p.č.
489/4 a 489/5, o jejichž prodej žádá společenství a tak,
jak je vyznačeno v mapce v příloze originálu zápisu.

2) nabídnout společenství, aby rozšířilo svou žádost ještě
o prodej pozemku p.p.č. 611/2 z důvodu, aby mělo společenství zajištěn přístup k domu čp. 30 i ze zadní části za
účelem oprav apod.
3) pokusit se vyjednat se společností Krkonošské papírny
vzájemné věcné břemeno přístupu a příjezdu shora, tj. z
pozemku p.p.č. 456/1.
USNESENÍ č. ZM/134/10/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
a) nákup pozemku p.p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad
Úpou od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znalcem
s odůvodněním, že minulé zastupitelstvo města vyjádřilo
souhlas s nákupem pozemku pouze za cenu symbolickou.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
b) společné jednání vlastníků pozemků v dané lokalitě
na smluvní zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu
k nemovitostem, popř. návrhu na soudní zřízení daného
věcného břemene (viz zápis).
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou souhlasí
c) s umístěním dopravní značky zákazu vjezdu aut nad 3,5
t, vyjma vozidel od Transportu a vozidel města, které provádějí zimní údržbu do lokality na Sluneční stráni dole za
vlakovým nádražím, což dořeší Rada města.
USNESENÍ č. ZM/135/10/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
uzavření kupní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na
pozemky p.p.č. 318/5 o výměře 2022 m2, st.p.č. 640
o výměře 387 m2, st.p.č. 641 o výměře 388 m2 a p.p.č.
318/12 o výměře 1485 m2 (tento pozemek vznikne po
právních účincích vkladu dle GP č.587-1/2010 a skládá
se z části p.p.č. 307 o výměře 391 m2, části p.p.č. 318/2
o výměře 880 m2, části pozemku p.p.č. 318/3 o výměře
118 m2 a části p.p.č. 693/5 o výměře 95 m2) za cenových
podmínek, které jsou ujednané v čl. III, odst. 2 Smlouvy
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o budoucí kupní smlouvě ze dne 11.4.2011 včetně Dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 25.11.2011, tj. za kupní
cenu ve výši 1.926.450,-Kč.

h) stanovení lhůty pro uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemků dle bodu e) za cenu dle bodu f) se splátkovým
kalendářem dle bodu g) tohoto usnesení do 31.5.2012.

USNESENÍ č. ZM/136/10/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej pozemku p.p.č. 318/6 o výměře 163 m2 a části pozemku p.p.č 318/1 o výměře 127 m2, oba v k.ú.
Svoboda nad Úpou (kolem devíti pozemků pod garážemi, resp. pozemků připravených pro výstavbu garáží - viz
zákres s barevným vyznačením v pozemkovém snímku v
příloze originálu zápisu dle GP č.651-368/2011) do podílového spoluvlastnictví, a to vlastníkům výše zmiňovaných devíti pozemků

i) pokud nedojde k uzavření kupních smluv ve stanovených lhůtách dle písmen d) a h) tohoto usnesení, zahájí
město jednání o případném prodeji těchto pozemků se
společnosti REVIS - Praha spol. s r.o.

b) prodej vymezených pozemků dle bodu a) za cenu ve
výši 200,-Kč/1 m2, tj. 290 m2 / 200,-Kč, tedy za celkovou
cenu ve výši 58.000,-Kč.
c) splátkový kalendář na kupní cenu dle bodu b) tohoto
usnesení na období dvou let, s tím, že při podpisu smlouvy
do 31.5.2012 bude zaplacena polovina kupní ceny a v
roce 2013 ke stejnému datu druhá polovina kupní ceny,
včetně ujednání o zákonných úrocích v případě prodlení se zaplacením kupní ceny dle občanského zákoníku.
Návrh na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí bude podán po zaplacení první splátky kupní ceny.
Kupní smlouva bude obsahovat ujednání o odstoupení od
smlouvy v případě neuhrazení jakékoliv ze splátek kupní
ceny.
d) stanovení lhůty pro uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemků dle bodu a) za cenu dle bodu b) se splátkovým
kalendářem dle bodu c) tohoto usnesení do 31.5.2012.
e) prodej části pozemku p.p.č. 318/1 o výměře 3066 m2 v
k.ú. Svoboda nad Úpou se zřízením věcného břemene na
právo umístění kontejnerového stání, přístupu a příjezdu
k němu a dále na právo umístění sněhu souvisejícího se
zimní údržbou (vyznačeno v pozemkovém snímku), Společenství vlastníků bytových jednotek Lázeňská 314 a 315,
IČ 27537072. V kupní smlouvě bude výslovně uvedeno,
že součástí a příslušenstvím pozemků jsou trvalé travní porosty a zpevněná plocha v podobě zámkové dlažby.
f) prodej části pozemku p.p.č. 318/1 o výměře 3066 m2
dle bodu e) za celkovou kupní cenu ve výši 318.850,-Kč.
g) splátkový kalendář na kupní cenu dle bodu f) tohoto
usnesení na období dvou let, s tím, že při podpisu smlouvy
do 31.5.2012 bude zaplacena polovina kupní ceny a v
roce 2013 ke stejnému datu druhá polovina kupní ceny,
včetně ujednání o zákonných úrocích v případě prodlení se zaplacením kupní ceny dle občanského zákoníku.
Návrh na vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí bude podán po zaplacení první splátky kupní ceny.
Kupní smlouva bude obsahovat ujednání o odstoupení od
smlouvy v případě neuhrazení jakékoliv ze splátek kupní
ceny.

USNESENÍ č. ZM/137/10/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) uzavření „Souhlasného prohlášení“ s Pozemkovým fondem České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00, kdy na základě tohoto prohlášení bude na
listu vlastnictví č. 10001 evidován níže uvedený pozemek
v k.ú. Svoboda nad Úpou: - pozemek č. parc. 526/4 o
výměře 24 m2.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města podpisem tohoto „Souhlasného prohlášení“ dle bodu a) tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
c) bezúplatný převod pozemků p.p.č. 526/2, p.p.č.
526/3, p.p.č. 527/2 a p.p.č. 527/3, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
USNESENÍ č. ZM/138/10/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh kupní smlouvy č. 22-215/2012 (viz příloha originálu zápisu), na základě které město prodává soubor lesních pozemků skládající se z části pozemku p.p.č. 140/1 o
výměře 1572 m2, pozemků p.p.č. 195/3, 200/6, 200/7,
201, 281/1, 285/3, 286, 287, části pozemku p.p.č.
288/1 o výměře 31401 m2 a pozemku p.p.č. 567/2, vše
v k.ú. Maršov I a obci Svoboda nad Úpou, za celkovou
kupní cenu ve výši 2.383.444,-Kč Správě Krkonošského
národního parku Vrchlabí, se sídlem Dobrovského 3, 543
01 Vrchlabí, IČ 00088455.
b) stanovení lhůty pro uzavření kupní smlouvy dle bodu a)
do 30.6.2012.
c) zveřejnění záměru prodeje dalších lesních pozemků (viz
příloha originálu zápisu - Soupis pozemků pro další prodej lesních pozemků - jedná se o pozemky vyjma zeleně
označených, které jsou předmětem prodeje dle bodu a)
tohoto usnesení) za účelem dalšího případného prodeje
možným zájemcům.
USNESENÍ č. ZM/139/10/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis o výsledku inventarizace majetku Města Svobody
nad Úpou za rok 2011 (viz příloha originálu zápisu) bez
připomínek.
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USNESENÍ č. ZM/140/10/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou ruší
Obecně závaznou vyhlášku č.2/2011, o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní
videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.
USNESENÍ č. ZM/141/10/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí

rezignaci na funkci předsedy a člena kontrolního výboru
pana RNDr. Radko Táslera.
USNESENÍ č. ZM/142/10/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou volí
a) v souladu s § 84 odst. 2 písmeno l) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Martina Vláška do funkce předsedy kontrolního
výboru.
b) v souladu s § 84 odst. 2 písmeno l) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Mgr. Jana Hainiše do funkce člena kontrolního
výboru.
USNESENÍ č. ZM/143/10/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Dodatku č. 4 ke Stanovám dobrovolného svazku
obcí Svazek obcí Východní Krkonoše (viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. ZM/144/10/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/145/10/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) předat prodej celého obytného domu čp. 510 včetně
pozemků st.p.č. 135, p.p.č. 147/1, 147/2 a 147/3, vše
v k.ú. Svoboda nad Úpou, realitní kanceláři s podmínkou

získání čistého výnosu ve výši znaleckého posudku + 640
tis. Kč (poskytnutá dotace městu na vybudování dvou podkrovních bytů, kterou by město muselo vrátit poskytovateli
- Ministerstvu pro místní rozvoj), tj. za minimální čistý výnos
pro město ve výši 7.230 tis. Kč s lhůtou do 31.10.2012.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou ruší
b) usnesení č. ZM/145/10/2012 písm. a).
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
c) zveřejnění záměru prodeje na úřední desce objektu bytového domu čp. 510 včetně pozemků st.p.č. 135, p.p.č.
147/1, p.p.č. 147/2 a p.p.č. 147/3, vše v k.ú. Svoboda
nad Úpou.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
d) pověřit prodejem objektu bytového domu čp. 510 prostřednictvím realitních kanceláří (výběr provede Rada města) včetně pozemků uvedených v předchozím usnesení za
cenu 7.230 tis. Kč čistého výnosu pro město bez provize
realitní kanceláře s termínem do 31.10.2012.
USNESENÍ č. ZM/146/10/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) převod pozemku p.p.č. 746/5 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře 540 m2 od Městyse Mladé Buky do vlastnictví Města Svobody nad Úpou za celkovou cenu ve výši
540,-Kč.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města podpisem příslušné smlouvy o převodu
vlastnického práva dle bodu a) tohoto usnesení.
USNESENÍ č. ZM/147/10/2012
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej cisternové automobilové stříkačky CAS 25 - RTHP,
výr. č. (VIN) 120018101 Obci Těškov, IČ 00259136, za
kupní cenu ve výši 60.000,-Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města podpisem kupní smlouvy na majetku dle
bodu a) tohoto usnesení.

inzerce
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duben - měsíc lesů

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
A KOVOVÉHO ŠROTU

DUBEN – měsíc lesů

Ve Svobodě nad Úpou budou v sobotu 12. 5. 2012 přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad postupně dle harmonogramu na těchto stanovištích:

Od dávných dob je tento měsíc zasvěcen lesům, lesy jsou zeleným bohatstvím každé země. Mají nezastupitelnou funkci v přírodě, kde ovlivňují podnebí v celé oblasti. Produkují kyslík, zadržují vodu, chrání půdy před
erozí a vytvářejí vlastní přírodní prostředí pro nesčetné rostliny a živočichy. Lesy tvoří značné oblasti, jehličnaté
tajgy na dálné Sibiři, v severských zemích a horách. Ve středních oblastech jsou to listnaté a smíšené lesy až
po rovníkové pralesy všech druhů stromů a vegetace.
Lesy jako trvale obnovitelný zdroj surovin, hlavně dřeva, mají velký hospodářský význam. Vedle produkce
dřevní hmoty vytváří zdravé prostředí pro odpočinek a rekreaci. Dávají i lesní plody a houby. Les je domovem
řady druhů zvěře a ptactva.
Česká republika má ze své výměry 33,4% lesů a je mezi středoevropskými státy hospodářsky dobře zajištěny. Na dokreslení několik údajů. Výměra lesů je 2.595.000 ha se zásobou 680 m3 dřeva. Roční těžby
14 – 17 mil m3 dávají 1,7 m3 na osobu ročně. Dřevní hmoty na 1 ha je 343 m3. Vodohospodářský význam
a další funkce má poloviny výměry. Ochranné lesy včetně národní praků, CHKO a PP tvoří přes 700 tis. ha.
ČR má 4 národní parky – Krkonošský, Šumavský, Podyjí a České Švýcarsko. Z 25 chráněných krajinných
oblastí (CHKO) byl první Český ráj! Hlavní činností lesního hospodářství jsou semenářství, školkařtví, pěstování s výchovou porostů a obnovou, ochrana lesa před živelnými vlivy, požáry a škůdci (hmyz houby, zvěř…)
a těžba dřeva.
Skladbu dřevin našich lesů tvoří nejvíce smrk (52%), jedle (2%), borovice (17%), dub a buk po 7%, rozdělení na jehličnaté a listnaté je v poměru 74% k 26%.
Největší škody na lese vytvoří kůrovci. Roční těžby jsou při likvidaci těchto škůdců přes 2 mil m3 dřeva.
Lesní plody a houby vycházejí v průměru 10 kg na osobu.
Lesnické školství má dvě fakulty – v Praze a Brně, 6 středních – LŠ Trutnov (se Svobodou), Písek, Žlutice,
Hranice a Šluknov. Lesnická učiliště jsou často spojena s ostatními obory – je jich 8.
Toto je stručný přehled o lesích ČR. Strom roku 2012 je TIS! Nejen v měsíci lesů, ale stále je třeba šetřit a
chránit naše lesy a naši přírodu, která je opravdovým bohatstvím každé země.
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–
–

11.00
13.00
11.00
11.00
14.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

-

parkoviště u Národního domu
Maršov II naproti autobusové zastávce
Rýchorské sídliště u výměníku
Sluneční Stráň u čp. 302
Nový Svět

Po naplnění kontejneru bude kontejner vyměněn za prázdný.
Do těchto kontejnerů odkládejte věci, které svými rozměry není možné umístit do popelnic. Jsou to zejména
starý nábytek, koberce, linoleum, matrace, nefunkční sporáky, pračky, kočárky, kola, apod.
Velkoobjemový odpad bude možné předat do kontejnerů pouze v časech dle harmonogramu, proto žádáme
občany, aby odpad neodkládali na stanovištích například již v pátek apod. V tomto ohledu byla požádána o
součinnost Policie ČR – svobodské obvodní oddělení, které nám přislíbilo pomoc při svozu velkoobjemového
odpadu.
Zaměstnanci MěÚ budou po celou dobu nakládání na jednotlivých stanovištích kontrolovat, zda odpad odevzdávají skutečně svobodští občané (takže pro jistotu občanské průkazy s sebou).Majitelé nemovitostí sloužících k rekreaci se prokážou dokladem o zaplacení poplatku za odpady za rok 2012.
Spolu se sběrem velkoobjemového odpadu bude probíhat i sběr kovového šrotu.

											

DALŠÍ TERMÍNY: ÚTERÝ 24.4., STŘEDA 2.5., STŘEDA 9.5., ÚTERÝ 15.5.
Stalo se u nás tradicí, že zveme předškoláky na společná setkání s budoucí paní učitelkou, protože vstup
do školy je v životě dítěte velká změna. Chceme, aby se děti seznámily s novým prostředím a kamarády.
Ve třídě si budou kreslit, zpívat, poslouchat pohádky a hrát hry.
A co si od ŠKOLIČKY NANEČISTO slibujeme?
 u dětí citlivých a méně přizpůsobivých odstranění napětí a obav ze školy
 aby se děti na školu těšily a cítily se v ní spokojeně a šťastně
							
		
		
		

Těšíme se na vás!

Mgr. Hainiš Jan, ředitel školy
Mgr. Rutarová Zina, zást.ředitele školy
Mgr. Rolencová Dagmar, učitelka 1.třídy

Zdeněk Balcar

Střípky z dějin:Místa památná
Místa památná
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Střípky z dějin:Místa památná

Antonín Tichý

V nejbližším okolí Svobody nad Úpou byla v minulosti spousta zajímavých míst, která se stala cílem svátečních vycházek. Ať už šlo o vyhlídkový bod, příjemnou procházku starobylým stromořadím nebo drobné
světské i sakrální stavbičky, památný strom či jen kout
s vlastním tradovaným tajemstvím. Krajina se však neustále proměňuje. Někdejším dalekým výhledům brání
vzrostlý les, aleje jsou pokáceny, cestičky zarostlé křovím a mnoho drobných stavebních památek ohlodal
zub času nebo zanikly úplně. Vznikly nové výletní cíle,
ale mnoho jich není. Své trvalé kouzlo má bizardní altánek ve tvaru jedovaté houby muchomůrky, který dal
název celé vyvýšenině nad městem, spojené s nedalekými Janskými Lázněmi řídnoucí javorovou alejí. V dobách panování rakouského císaře, kterému v Čechách
nikdo jinak neřekl než „starej Procházka“ se jmenovala
Alej Františka Josefa I. a končila v Promenádním lese.
Místo samo se ještě za Marie Terezie jmenovalo Galgenberg a dříve než Muchomůrka tam stávala šibenice. Odtud přes úpské údolí směrem k Rýchorám leží
Kraví vrch, kde se v minulosti nejspíš opravdu popásaly krávy. Ještě v polovině minulého století byl jeho jižní
svah známý dnes jako Sluneční stráň z velké části nezastavěný a nezalesněný, pokrytý až k vrcholu terasovými
políčky a loukami. Na temeni se vypínal dřevěný triangl označující kótu 681 metrů nadmořské výšky. Generace svobodských kluků k němu pořádaly válečné
výpravy a v zimě sloužil jako startovní místo k dlouhým
sjezdům na lyžích až k vlakovému nádraží. Magický
kopec s divoce tvarovaným skaliskem poblíž historické
Dřevařské cesty poskytl na svých úbočích prostor hned
dvěma již zaniklým kapličkám. Ta větší v lukách při

Někdejší oblíbené vyhlídkové místo Almy Thurn – Taxisové
se na její počest v 19. století jmenovalo Princeznina tišina.

dnes již neužívané cestě z Maršova I. na Rýchory byla
postavena v roce 1871 zároveň jako přístřešek pro
zbožné pocestné i pracující v polích v případě nepohody a zasvěcena Vzkříšení Ježíše Krista. Nemilosrdný
čas a především opakované útoky vandalů ponechaly do současnosti v terénu poblíž nového odpočinkového místa na „Zlaté cestě“, s kouzelným výhledem
na Sněžku, jen zbytky kamenného zdiva. Hromádka
kamení se sotva se rýsujícími čtvercovými základy zůstala také po drobné kapličce bez vročení, které staří
Svoboďáci říkali podle majitele pozemku Feixova. A
do třetice – jednoduchá výklenková kaplička stávala
poblíž mohutné lípy s odpočinkovou lavičkou ve stráni
nad kostelem na tak zvané Matčině louce (což je bohužel jen špatný překlad z německého Mutterwiese pro
původní, přirozenou, matečnou louku). Pro vyrovnanost dlužno podotknout, že i v Dolním Maršově stávaly
na svazích Světlé hory při trasách k Modrokamenné
boudě dvě kapličky. Ze všech pojmenovaných i bezejmenných vycházkových cest ještě alespoň jedna. Romantická promenáda ze svobodského náměstí údolím
Janského potoka až do centra Janských Lázní se vinula přes početné mostky kolem dřevěného altánku
zastřešujícího Stříbrný nebo též Ocelový pramen. Míjela budku s občerstvením, které tu nabízel podnikavý
majitel stejnojmenného hotelu naproti ve stráni, kde je
dnes Lesnická škola a jmenovala se podle pozemkového držitele vlčického panství, lnářského podnikatele
z Lubawky, Hugo Wiharda. Pramínek železité vody tam
do betonové nádrže vytéká stále. Podaří – li se vám ho
za spletí křoví na bývalém smetišti objevit, romantiku
určitě nečekejte.

Kaplička Vzkříšení před II. světovou válkou.

Feixova kaplička v polovině minulého století.
(Za laskavé zapůjčení fotografie děkuji té malé holčičce
Věře, kterou dosud občas potkávám v ulicích Svobody).

Kapličku u Matčiny louky stihl vyfotit v minulém století
Stanislav Steiner.

Na historické pohlednici je zachycena část Wihardovy
promenády s altánem u Stříbrného pramene.

Tabulka označující dnes trigonometrický bod je ukryta
v lese.
Pohled na Sněžku od zbytků kapličky Vzkříšení na Slunečné stráni.

