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Vážení spoluobčané,
letos o trochu později, ale přeci jen, můžeme s konečnou platností přivítat jaro. S jeho příchodem souvisejí věci příjemné, jako je jarní úprava zahrádek,
sázení květin a příprava bazénů na letní sezonu. Co
se týká fungování města, řešíme nyní spíše věci nepříjemné, ale nutné. V první řadě je třeba ohlédnout
se za škodami, které za sebou zanechala paní zima a
dát je opět do pořádku. Konkrétně to znamená zbavit
veškeré městské komunikace a chodníky štěrku, který
sem byl nasypán během zimní údržby. Technická četa
města čistí postupně všechny lokality tak, aby v květnu bylo město bez kamínků. Průběžně probíhá také
kontrola technického stavu komunikací. Po dokončení seznamu nutných oprav začneme tak, jako každé
jaro, s jejich realizací.

Souběžně probíhá také prořez městské zeleně.
Kromě běžné údržby a odstranění náletů jsme letos nechali odbornou firmou prořezat lípy u sousoší
Panny Marie, sv. Antonína a sv. Floriána u parkoviště
na náměstí Svornosti. Prostor okolo tohoto sousoší,
pocházejícího z první poloviny devatenáctého století,
se tím otevřel a prosvětlil. Nejen, že jsou nyní sochy
lépe viditelné, stejně tak tomu je i v případě blízkého
přechodu pro chodce. Zatím stromy vypadají nezvykle
hole, to se ale brzy změní, až větve opět obrostou listy.
Když už jsme na silnici III/2961, vedoucí z náměstí Svornosti do Janských Lázní, rád bych se s Vámi
podělil o novinky z posledních jednání ohledně rekonstrukce této komunikace. Ti z vás, kteří byd-

lí v Lázeňské ulici, nebo se o danou problematiku
blíže zajímají, jistě vědí, že tato komunikace, která
je dlouhodobě v dezolátním stavu, je ve vlastnictví
Královéhradeckého kraje. S vedením kraje se spolu
se starostou Janských Lázní již od počátku našeho
funkčního období snažíme vést debatu o nezbytné
opravě této silnice, a to v co nejkratším časovém horizontu. V průběhu našich jednání se konaly volby do
krajských zastupitelstev, vyměnili se lidé, kteří o dané
věci rozhodují (tedy v rámci jedné a té samé politické
strany, jen s novými a bližšími spojenci), ale rétorika je stále ta samá. Vedení kraje naříká, že má na
starosti tisíce kilometrů komunikací, finančních prostředků na jejich rekonstrukce je ale nedostatek. A s
ohledem na tuto skutečnost kraj podmiňuje opravu
silnice jejím budoucím převzetím oběma obcemi do
jejich majetků. V praxi by to pro naše město znamenalo celoroční údržbu této komunikace až po hranice katastru a v horizontu desítek let (až komunikace
opět doslouží) její opravu v řádu desítek milionů korun. Každý soudný člověk si umí spočítat, že převzít
si majetek, který bude časem vyžadovat režii ve výši
téměř ročního rozpočtu města, je holý nesmysl. Na
tyto argumenty však vedení kraje absolutně neslyší
a vytrvale si stojí za svým. Pokud nedojde v blízkém
časovém horizontu k dohodě, musíme se připravit na
omezení, která budou z katastrofálního stavu silnice
vyplývat, ať už se bude jednat o zrušení autobusové
dopravy v tomto úseku, či úplného uzavření komunikace. I přes dosavadní nevalné zkušenosti z jednání
s vedením kraje chci věřit, že celou věc dotáhneme
do zdárného konce. A když ne, zůstane Královéhradeckému kraji a jeho vedení v našich městech smutný
pomník, na který budeme všichni společně po další
roky klást věnce.
A nyní opět
z toho veselejšího
konce. Jak jsem již
v některém z minulých
úvodníků
popisoval, získalo
naše město z Pro-

úvodní slovo
gramu obnovy venkova dotaci ve výši
půl milionu korun
na akci s názvem
„Krakonošova Muchomůrka“.
Se
Státním zemědělským intervenčním
fondem, který dotaci administruje,
jsme během zimy
vyladili
poslední
detaily a v měsíci
květnu s realizací
celé akce začínáme. Celý její průběh můžete během
jara, léta a podzimu sledovat v okolí
stezky Via Piette na
promenádě od Muchomůrky směrem
na Janské Lázně.
Nebráníme
se
ani zapojení široké
veřejnosti do tohoto projektu, kdo
z vás bude mít chuť
pomoci, je vítán.
Ilustrační obrázky
budoucích prvků
na stezce viz nákresy dále v článku.
V rámci dalších dotačních peněz, které jsme získali
v rámci vstupu do Společenství Euroregionu Glacensis z programu česko-polské přeshraniční spolupráce, pořádá město ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů dne 18.5.2013 mezinárodní soutěž „
O pohár starosty města Svoboda nad Úpou“. Soutěž
proběhne za účasti několika hasičských sborů z okolí, včetně jejich kolegů z polských Písařovic. Bude to
pravděpodobně historicky poprvé, kdy se podobné
akce zúčastní i hasičský sbor našich severních sousedů. Podrobnosti viz plakáty dále v novinách. Dotační peníze jsme získali na vypracování projektové
dokumentace na výstavbu hasičské zbrojnice a na
technické vybavení pro naše hasiče. Po vypracování
studie byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace
budoucí hasičské zbrojnice a objednáno nové vybavení hasičů, se kterým se již zúčastní výše zmíněné
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soutěže.
V měsíci květnu také zahájíme tolik let očekávanou
rekonstrukci budovy jídelny u základní školy. O akci
jsem také informoval v minulém vydání novin, jen
doplním, že byl vybrán zhotovitel díla, technický dozor investora a koordinátor BOZP, výběrovým řízením
byla cena díla snížena oproti rozpočtu projektu o 20
procent, i tak nás tato akce bude stát cca 5 mil. korun. Provoz jídelny by stavební práce neměly omezit,
zásadní změny se budou odehrávat o školních prázdninách.

Studie budoucí hasičské zbrojnice
Na jaře nás čeká zahájení ještě jedné akce v režii
města, která má pracovní název tři v jednom. Jedná
se zde o dokončení rekonstrukce radnice (zadní část
budovy), demolice bývalé šatlavy za ní, a s tím spojená rekonstrukce plotu školní zahrady. Stavbu nového plotu školní zahrady spojujeme s výše popsanými
akcemi z toho důvodu, že plot chceme posunout cca
o 2 metry směrem do školní zahrady, a tím rozšířit
možnost parkování vozidel před školou. Materiál potřebný na zásyp části pozemku pod budoucím plotem
získáme právě z demolice šatlavy a tím uspoříme finanční prostředky, které bychom jinak na tento materiál a jeho dopravu vynaložili. Od rozšíření prostoru
před školou očekáváme bezpečnější pohyb školáků
zvlášť v zimě, kdy zde hrozí nebezpečí pádu ledu ze
střechy. Tolik v krátkosti k nadcházejícím aktivitám
města.
Přeji vám všem příjemné prožití jara.
Ing. Jiří Špetla
starosta města

3

zprávy z města a z radnice

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

Jubilanti
V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea dámy Milada Dufková, Anna Hoferová, Marie Staňková, Miluše
Slaninová, Jarmila Koukalová, Marie Sedláková a
pan Imrich Černý. Přejeme jim do dalších let především hodně zdraví.

bí, má u České spořitelny bankovní účty, ale bohužel
i přes intervence starosty u ředitele pobočky v Trutnově se nepodařilo rozhodnutí vedení spořitelny zvrátit.
Otevřený dopis z tiskového centra České spořitelny
s důvody svého rozhodnutí najdete dále v novinách.

Rekonstrukce školní jídelny

Rozpis zápasů SK MFC Svoboda
- jaro 2013
datum
30.3.2013
7.4.2013
13.4.2013
17.4.2013
21.4.2013
27.4.2013
1.5.2013
5.5.2013
11.5.2013
19.5.2013
25.5.2013
1.6.2013
8.6.2013
16.6.2013

zápas
Svoboda : Malé Svatoňovice
Černý Důl : Svoboda
Svoboda : Dolní Kalná
Svoboda : Trutnov „C“
Lampertice : Svoboda
Svoboda : Libeč
Svoboda : Bílá Třemešná „B“
Hostinné „B“ : Svoboda
Svoboda : Úpice „B“
Libotov : Svoboda
Svoboda : Starý Rokytník
Pilníkov : Svoboda
Svoboda : Bohuslavice
Trutnov „C“ : Svoboda

začátek
16,00
16,30
16,30
ST - 17,00
17,00
17,00
ST - 17,00
14,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

Od začátku května začne stavební ruch kolem školní
jídelny u základní školy. Město po výběrovém řízení
dle zákona o veřejných zakázkách podepsalo smlouvu se stavební společností J. Pišta a spol. s r.o. ze
Dvora Králové nad Labem, předání staveniště proběhlo 25.4.2013 a od května do konce srpna bude
probíhat rekonstrukce školní jídelny za 5 mil. Kč.
A proč rekonstrukce a v čem bude spočívat? Zde je
výtah z technické zprávy:
„Součástí realizace vestavby bytové jednotky do půdního prostoru byla i přístavba vstupní haly se schodištěm na jihozápadě. Přístavba byla k původní celkem
kompaktní stavbě „přilepena“ a vyznačuje se komplikovaným tvarem střechy. Jako střešní krytiny bylo v
případě jídelny i přístavby užito betonových střešních
tašek, které budou nahrazeny plechovou střešní krytinou. V rámci rekonstrukce budou nově provedeny
nosné konstrukce vstupní haly, která je špatně založena a odtrhla se od hlavní budovy. Střecha nad přístavbou bude zjednodušena. Dojde rovněž k zesílení
konstrukce krovu a nahrazení části stávajících podlah.“

Změna na pozici správce
odpadového poplatku

Uzavření pobočky České
spořitelny ve Svobodě
Pro majitele bankovních účtů u České spořitelny, a.s.
máme nepříjemnou zprávu. Svobodská pobočka
spořitelny bude od 1. června 2013 uzavřena,
v chodbě zůstane pouze bankomat. O uzavření svobodské pobočky se šušká už několik let, spořitelna
začala omezováním provozních hodin pro své klienty,
až nakonec dospěla k závěru, že ji z ekonomických
důvodů uzavře úplně. Městu se tato situace také nelí-

V rámci úřednického aparátu radnice od půlky dubna došlo ke změně na pozici správce odpadového
poplatku a bytového fondu města. Paní Danu Petržílkovou, která se rozhodla na delší čas odstěhovat za
rodinou za oceán a tudíž dala výpověď z pracovního
poměru, nahradil po výběrovém řízení pan Mgr. Petr
Schön. Pan Schön dlouhá léta pracoval jako ředitel
Celního úřadu v Trutnově a prokázal výborné vědomosti a bohaté zkušenosti při správě daní a poplatků
a při vymáhání jejich nedoplatků.
Kontaktní údaje:
Mgr. Petr Schön – správce poplatku za odpad
a bytového fondu
tel. 499 871 105, email: petr.schon@musvoboda.cz

zprávy z města a z radnice
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Další úspěchy sultánek

Vítání občánků

Rádi bychom vás, milí spoluobčané, informovali o
dalších úspěších našeho kroužku břišních tanců SULTÁNKY. Dne 13.4.2013 jsme se zúčastnily soutěže ve Dvoře Králové nad Labem. Zde naše holčičky,
na svém prvním vystoupení, získaly v mladší kategorii
první místo. Konkurence byla veliká a věřte, že nejedna maminka musela dojetím zamáčknout slzu. Slečny v kategorii starších žákyň získaly místo třetí, Lenka
Maděrová se v sólovém tanci umístila na třetím místě,
Káta Červená na čtvrtém místě, duo Lenka a Denisa
si odvezlo páté místo!!
V neděli 21.4.2013 jsme s našimi maminkami jely
pro poháry
do Rychnova
nad
Kněžnou,
kde
mladší žákyně získaly
místo druhé.
V kategorii
starších dívek
jsme rozdrtily
k o nku r e n c i
novým tancem s hedvábnými vějíři a přivezly
jsme si domů
další pohár a
první místo,
jako bonus
jsme přidaly
i místo druhé. Takže si
myslím, že jsme si zmrzlinu po cestě domů všechny
zasloužily!!
Břišní tanečnice ze Svobody nad Úpou reprezentují
tyto slečny:
 malé slečny: Dana Chrástecká, Veronika Ouředníková, Eliška Repištanová, Simona Morongová,
Alice Nozarová, Šárka Juhaszová, Marie Krejčová,
Alla Kalyn a Barbora Papoušková
 velké slečny: Kateřina.Bartoňová, LenkaMaděrová,
Denisa Celbová, Kateřina Červená, Eliška Mindžaková a Simona Morongová

V pátek 5. dubna 2013 radnice přivítala do života
nové svobodské občánky. Radnice procházela od
podzimu do konce února rekonstrukcí prostor, a proto jsme museli tuto malou
slavnost
odložit až na
duben, přesto
pozvání na Vítání občánků
přijali rodiče
dětí Daniela
Šobka, Jitky Venzarové, Veroniky Mazurové, Barbory Vachkové,
Anastázie
Bělíkové,
Kristýny Kapuciánové a
Antonína Adamce.

Za tanečnice i jejich maminky vám krásné jaro přeje
Iryna Viničuk

Pozvánka na 16. veřejné
zasedání zastupitelstva
Pozvánku na květnové jednání zastupitelstva ve středu
dne 15.5.2013 s programem najdete dále v novinách.

Sběrné kontejnery na textil
Kdo pravidelně prochází Svobodou tak určitě nepřehlédl dva oranžové kontejnery na použitý textil pro
humanitární účely. Jeden kontejner je umístěn u budovy pošty ve Svobodě a druhý stojí na Rýchorském
sídlišti mezi úřední deskou radnice a telefonním automatem, resp. vedle bývalého výměníku na parkovišti
před dlouhým panelákem. Bližší informace pro naše
čtenáře zpracoval Mgr. Petr Schön a najdete je dále
v novinách.

Oznámení ČEZ o přerušení
dodávky elektřiny
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje následující
přerušení dodávky elektřiny:
• dne 6.5.2013 v čase od 8,00 - 14,00 hodin
– celá Lázeňská ulice
• dne 10.5.2013 v čase od 8,30 – 15,00 hodin – část Úpské ulice od čerpací stanice
BENZINA po restauraci Helena, část Sluneční stráně nad vlakovým a autobusovým nádražím, dále na Sluneční stráni čp.
230 – 233, čp. 302, čp. 308 – 310
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výpis z usnesení Rm

Výpis usnesení z 51. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 27.03.2013
USNESENÍ č. RM/814/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) nabídku směny od manželů Tlachačových (viz zápis - p.p.č. 207/6
v majetku města za pozemky p.p.č. 56/1 58/1 v majetku manželů
Tlachačových, vše v k.ú. Maršov II), kterou však nevyužije, protože na
pozemcích vede vodovodní řád.
b) žádosti paní Evy Tlachačové, paní Evy Říhové a manželů Dagmar a
Otakara Tlachačových o pronájem pozemku p.p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II o výměře 16237 m2 s tím, že všem bude nabídnut pouze nájem
na dobu určitou do 31.10.2013 s 15-ti denní výpovědní lhůtou a za
minimální požadované nájemné ve výši 0,20 Kč/1 m2, a to formou
obálkové metody, kdy výběr budoucího nájemce bude proveden na
příštím jednání rady na základě podaných nabídek na výši nájmu v
zalepených obálkách.
USNESENÍ č. RM/815/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou projednala
projednala žádost pana Rolanda Grundmanna o prodej pozemků p.
p.č. 575/6, p.p.č. 594/3 a p.p.č. 582, vše druh pozemku trvalý travní
porost v k.ú. Svoboda nad Úpou a dále seznam pozemků pro plánovaný výkup v roce 2013 od Správy KRNAP (viz zápis) s tím, že celou
záležitost kolem prodeje pozemků postupuje zastupitelstvu
USNESENÍ č. RM/816/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na stavební práce na akci s pracovním názvem „3 v 1“ (bourání šatlavy,
fasáda zadní části radnice, parkování před ZŠ) včetně návrhu Smlouvy
o dílo, protože po kontrole projektové dokumentace a projektantského
rozpočtu byl zjištěn nesoulad a je třeba oslovit projektanta, aby zpracoval bilanci vybouraného materiálu a jeho následné využití s vazbou
na zpracovaný rozpočet.
USNESENÍ č. RM/817/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
a) advokátní kancelář Mgr. Čermáka, aby uplatnila zvýšení nájemného
v souladu se znaleckými posudky ve všech nájemních bytech ve vlastnictví města.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) zpracování znaleckého posudku na jednotlivé bytové jednotky v bytovém domě čp. 302 na Sluneční stráni (ocenění ceny vyhláškové i ceny
tržní, resp, obvyklé) tak, aby bylo možné začít jednat sestávajícími nájemníky o budoucím prodeji bytů, který může město zahájit příští rok v
květnu. Znaleckým posudkem budou zjištěny předpokládané ceny bytů,
se kterými město neprodleně seznámí stávající nájemníky, aby se mohli
s předstihem připravit na prodej bytů v roce 2014. Znalecký posudek
bude v příštím roce pouze aktualizován na cenovou úroveň roku 2014.
Rada města Svobody nad Úpou postupuje
b) zastupitelstvu města kladné odpovědi dvou nájemníků z domu čp.
510 ohledně nabídky města na prodej bytů za účelem schválení prodeje těchto dvou bytů v čp. 510.
USNESENÍ č. RM/818/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
dopis od vlastníků nemovitosti čp. 425 (bývalá Jitřenka, dnes hotel Sport
na ulici 5. května) s variantní nabídkou na koupi tohoto objektu s tím, že
město nabídky nevyužije z důvodů uvedených v zápise k tomuto bodu.
USNESENÍ č. RM/819/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) v rámci vyhodnocení nabídek na činnost TDI při stavební akci: Rekonstrukce školní jídelny nabídku s nejnižší nabízenou cenou od pana
Karla Ticháčka, Fritzova 881, Trutnov ve výši 55.660,-Kč včetně DPH.
b) v rámci vyhodnocení nabídek na činnost BOZP při stavební akci: Rekonstrukce školní jídelny nabídku s nejnižší nabízenou cenou od pana Vladimíra Šicha, Pampelišková 513, Trutnov ve výši 29.645,-Kč včetně DPH.
c) v rámci vyhodnocení nabídek na zpracování PD na rekonstrukci topení v DPS nabídku s nejnižší nabízenou cenou od pan Ing. Vladimíra
Galáda, Jablonecká 365/11, Praha 9 ve výši 55.000,-Kč včetně DPH.
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
d) vyhodnocení nabídek na zpracování PD na rekonstrukci MŠ ve Svo-

bodě s tím, že rada nejprve prověří konkrétní zamýšlené technické řešení rekonstrukce budovy mateřské školky od jednotlivých uchazečů,
porovná je a k samotnému výběru zpracovatele PD se rada vrátí po
jednání s jednotlivými uchazeči.
USNESENÍ č. RM/820/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012
příspěvkové organizace DPS Svoboda nad Úpou ve výši 26.399,85
Kč dle návrhu (viz příloha originálu zápisu) a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace DPS Svoboda nad Úpou sestavenou k
31.12.2012.
b) rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2012 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou ve výši
206.839,39 Kč dle návrhu (viz příloha originálu zápisu) a účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou sestavenou
k 31.12.2012.
USNESENÍ č. RM/821/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce školní jídelny u ZŠ
ve Svobodě nad Úpou“ vedenou v rámci zjednodušeného podlimitního
řízení (dále jen „Zpráva“ - viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) návrh znění Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (viz příloha
originálu zápisu) v souladu se Zprávou dle bodu a) tohoto usnesení a
v souladu s bodem b) tohoto usnesení.
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
b) v souladu s § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění o výběru nejvhodnější nabídky dle Zprávy
uvedené v bodě a) tohoto usnesení, která byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a to uchazeče J. Pišta a spol., společnost s r.o.,
se sídlem Dukelská 414, Dvůr Králové nad Labem, IČ 005 78 894.
USNESENÍ č. RM/822/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o dílo se zhotovitelem Regional Development Agency,
se sídlem Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 701 57
855 na realizaci výběrového řízení na zhotovitele akce „Novostavba
tělocvičny na p.p.č. 847, k.ú. Svoboda nad Úpou“ v režimu podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení (viz příloha originálu zápisu - opravená verze smlouvy z 26/32013) s tím, že do smlouvy bude zapracováno ujednání o předložení platné pojistné smlouvy na
činnost zhotovitele při podpisu smlouvy.
USNESENÍ č. RM/823/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na služby na
„Zpracování projektové dokumentace - Novostavba hasičské zbrojnice
ve Svobodě nad Úpou, pozemek p.p.č. 52/3, 52/1, 900 a 906, k.ú.
Svoboda nad Úpou“ včetně návrhu Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu) s opravou článku VII - Otevírání obálek s nabídkami (viz
zápis).
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
b) členy hodnotící komise, které provede také otevírání obálek, a to
Ing. Václava Jiránka, Ing. Jiřího Špetlu, Ing. Jana Hanuše (náhradníci
Ing. Josef Hůrka, Ing. Ivana Balcarová).
Rada města Svobody nad Úpou stanovuje
c) seznam nejméně uchazečů, kterým bude výzva zaslána, a to: 
TENET, spol. s r.o., TRIO-PROJEKT, spol. s r.o., Broumovské stavební
sdružení s.r.o. a Ing. arch. David Kratochvíl.
USNESENÍ č. RM/824/51/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
podané odvolání vlastníků domu čp. 463 ve Staré aleji ve věci stavebního řízení ohledně zárubní zdi u tohoto domu. Na základě svolaného
místního šetření na místě s vlastníky domu a zástupci města a stavebního úřadu bylo domluveno, že vlastník domu dá opěrnou zeď do
pořádku tak, aby se zamezilo havarijnímu stavu a nemusela se uzavřít
část místní komunikace ve Staré aleji. Na opakovanou výzvu stavebního úřadu vlastník domu nereagoval a podal odvolání, ve kterém tvrdí,

výpis z usnesení Rm 
že opěrná zeď nepatří k domu čp. 463, protože je z větší části na
pozemku města a tvrdí, že byla vybudována v rámci rozšíření původní
komunikace kdysi obcí.
Z důvodu absence jakýchkoliv historických dokumentů, které město
nemá a ani vlastník domu je nedoložil, se rada rozhodla, že město bude
postupovat tak jako v případě zdi na Sluneční stráni u domu Langerových, kdy město bylo v soudním sporu úspěšné, soudní spor vyhrálo a
soud tehdy nařídil manželům Langerovým rekonstrukci opěrné zdi na jejich náklady. Dále se rada dohodla, že se nechá opěrná zeď geodeticky
zaměřit, aby bylo zcela jasné, na jakém pozemku opěrná zeď stojí a dále
dá město písemný podnět státní správě k uzavření části místní komunikace ve Staré aleji z důvodu havarijního stavu opěrné zdi u domu čp. 463.
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USNESENÍ č. RM/825/51/2013
Oprava hřbitovní zdi na svobodském hřbitově
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace starosty o možnosti podat žádost o dotaci z MAS Krkonoše
na opravu hřbitovní zdi na svobodském hřbitově. Součástí žádosti však
musí být stavební povolení, ke kterému je zapotřebí mít zpracovanou
projektovou dokumentaci. V této souvislosti starosta informoval radu,
že oslovil Ing. Chaloupského za účelem zpracování PD, se kterým se
má setkat příští týden a pokusí se s ním dojednat, zda by bylo reálné
stihnout vše do termínu pro podání žádosti, který bude někdy v červnu.
Protože je na opravu hřbitovní zdi včetně projektové dokumentace v
rozpočtu vyčleněna částka 0,5 mil. Kč rada pověřila starostu dál v této
záležitosti jednat a pokusit se o podání žádosti.

Výpis usnesení z 52. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 10.04.2013
USNESENÍ č. RM/826/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
a) projednávání návrhu Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na stavební práce na akci s pracovním názvem „3 v 1“ (bourání
šatlavy, fasáda zadní části radnice, parkování před ZŠ) včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo, protože je třeba aktualizovat projektantem
rozpočet této akce.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) stavebního technika Ing. Hanuše, aby zajistil urychleně u projektanta zpracování jednoduchého rozpočtu nezbytných oprav střechy
radnice a bývalého kina proto, aby všichni uchazeči měli stejné zadávací podmínky. Dále jej rada pověřuje, aby zajistil nejméně tři cenové
nabídky na tuto opravu tak, aby práce mohly probíhat v součinnosti se
zhotovitelem, který bude provádět opravu zadní fasády radnice (společné využití lešení apod.)
USNESENÍ č. RM/827/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
výběr nájemce na pozemek p.p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II, protože
některé z nabídek jsou zmatečné, ale jsou podány a jsou platné, a
tudíž je třeba prověřit, zda je uchazeči myslí skutečně vážně (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/828/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Výzvy k podání nabídky na pojištění majetku města včetně znění
přiložené přílohy - Soupis pojišťovaného majetku a odpovědnosti a
pověřuje Mgr. Petra Týfu, aby do příštího jednání Rady města zajistil
nabídky alespoň 4 pojišťoven. (Kooperativa Pojišťovna VIG, Česká pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, Pojišťovna Allianz).
USNESENÍ č. RM/829/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) provedení prací na mostních objektech:
01-M-01-UP-Maršov II (zpracování PD obnovy hydroizolace a odvodnění, vypracování statického výpočtu zatížitelnosti, inženýrská
činnost, to vše za 52.000,-Kč včetně DPH),
03-M-03-UP-Nepomuckého (vypracování statického výpočtu zatížitelnosti - 13.000,-Kč včetně DPH),
06-M-02-NAHON-U Valentů (vypracování statického výpočtu zatížitelnosti - 7.500,-Kč včetně DPH),
07-M-01-PRITOK-U Krčmářů (hlavní mostní prohlídka - 7.500,-Kč
včetně DPH, bez nákladů na účast odbornosti z řad České speleologické společnosti),
pokud celkový součet za nabízené cenové kalkulace výše bude snížen z 80.000,-Kč na 65.000,-Kč včetně DPH.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) stavebního technika města, aby poptal nejméně tři firmy na provedení prací na mostním objektu 02-M-02-UP-Nový Svět na všechny
závady ve vypracované mostní dokumentaci s tím, že dle návrhu Ing.
Jiránka bude poptána také firma Eurovia (bývalé SSŽ, a.s.), která v
nedávné minulosti rekonstrukci mostu provedla.
c) starostu a stavebního technika města Ing. Hanuše, aby ve věci mostního objektu 07-M-01-PRITOK - U Krčmářů oslovili pana Kadrmase,
protože o čištění potoka se kdysi v minulosti staraly papírny a mohl by
vědět, kudy vede jeho trasa.
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
d) provedení periodických mostních prohlídek na neurčito s ohledem
na finanční náklady.

USNESENÍ č. RM/830/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) revizní zprávy o revizi hromosvodu na objektech čp. 474 (radnice),
čp. 473 (bývalé kino), čp. 510 (bytový dům v ulici 5. května) a čp. 302
(bytový dům na Sluneční stráni) od revizního technika pana Martina
Prokůpka, se sídlem Lípová 69, 541 01 Trutnov, IČ 691 60 627 (viz
přílohy originálu zápisu), které konstatují, že kromě bytového domu
čp. 302 na Sluneční stráni hromosvodní a uzemňovací zařízení v ostatních objektech neodpovídají platným normám ČSN a nejsou schopna
bezpečného a spolehlivého provozu. Zároveň rada bere na vědomí
cenovou nabídku pana Prokůpka na odstranění revizních závad.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) stavebního technika města Ing. Hanuše, aby poptal nejméně další
dvě firmy mezi nimi například HABR Trutnov spol. s r.o., aby zpracovaly
cenovou nabídku na odstranění revizních závad na objektech uvedených v bodě a) tohoto usnesení.
USNESENÍ č. RM/831/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
písemné stanovisko pana Jana Michela ve věci neuskutečněné směny
pozemků na Sluneční stráni kolem jeho domu čp. 236 s tím, že je
třeba celou tuto záležitost vyřešit na místě v rámci společného jednání,
geodeticky vše znovu prověřit a připravit pro zastupitelstvo výsledek
jednání (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/832/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace – Novostavba hasičské zbrojnice ve Svobodě nad Úpou, pozemek
p.p.č. 52/3, 52/1, 900 a 906, k.ú. Svoboda nad Úpou“ vedenou v
rámci poptávkového řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách
(dále jen „Zpráva“ - viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
b) o výběru nejvhodnější nabídky dle Zprávy uvedené v bodě a) tohoto
usnesení, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou, a to uchazeče Ing. Zdeňka Fibikara - DRUPOS, se sídlem Polních myslivců 115, 541 01 Trutnov, IČ 135 31 212.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) návrh znění Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (viz příloha
originálu zápisu) v souladu se Zprávou dle bodu a) tohoto usnesení a
v souladu s bodem b) tohoto usnesení.
USNESENÍ č. RM/833/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodloužení nájmu v bytě č. 1 v domě čp. 302 na Sluneční stráni
současnému nájemci o další jeden rok, tj. do 31.5.2013 za stejné
nájemné jako dosud, protože toto nájemné je v souladu s novým znaleckým posudkem na zjištění obvyklého nájemného v tomto bytě.
b) prodloužení nájmu v bytě č. 6 v domě čp. 302 na Sluneční stráni
současnému nájemci o další jeden rok, tj. do 31.5.2013, ovšem za
nájemné ve výši dle aktuálního znaleckého posudku na zjištění obvyklého nájemného v tomto bytě, protože v případě zvýšení nájemného se
bude postupovat vůči všem nájemníkům stejně.
USNESENÍ č. RM/834/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
přidělení bytu č. 39 v Domě s pečovatelskou službou panu Miroslavu
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Hoffmannovi (viz zápis), v případě, že pan Miroslav Hoffmann přidělení bytu odmítne, přidělit byt panu Pavlu Sedláčkovi.
USNESENÍ č. RM/835/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
aktualizovanou cenovou nabídku na dodávku čerpací technologie
splaškových vod pro objekt čp. 222 na městském stadionu (ubytovna,
šatny a restaurace) ve výši 68.730,-Kč bez DPH s tím, že tato částka
bude zapracována do nejbližšího rozpočtového opatření.
USNESENÍ č. RM/836/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh na osazení dopravních zrcadel a dopravních značek v rámci
města (viz příloha originálu zápisu) s tím, že je nutné vzít v úvahu stávající rozpočtové prostředky ve výši 42.000,-Kč a v případě vyšší potřebnosti zajistit nejprve rozpočtovou změnu.
USNESENÍ č. RM/837/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) vybudování nové plakátovací plochy naproti poště s tím, že součástí
této plochy bude uzamykatelná vývěska pro důchodce a pověřuje stavebního technika zajištěním této akce s vazbou na rozpočet, případně
rozpočtové opatření.
b) aby na velkoplošném billboardu u autobusového nádraží byl instalován reklamní polep „K pronájmu + kontaktní telefon“ a pověřuje
stavebního technika zajištěním tohoto úkolu.
USNESENÍ č. RM/838/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na opravu vchodových dveří v bytovém domě č. 510
ve výši 5.244,-Kč včetně DPH od pana Tomáše Horkého, se sídlem
Polská 215, 541 01 Trutnov, IČ 866 90 194.
USNESENÍ č. RM/839/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
a) žádost nájemce restaurace na stadionu paní Jarmily Kočové o prominutí nájemného za měsíc duben 2013.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) poskytnutí měsíčního příspěvku ve výši 200,-Kč zpětně od
začátku nájemního vztahu města s paní Jarmilou Kočovou,
tj. od 1.11.2011, za zajišťování provozu toalet v budově čp.
222 na městském stadionu včetně veškerých hygienických
potřeb, protože toalety slouží všem návštěvníkům městského
stadionu a nikoliv jen hostům restaurace. K datu 30.4.2013
bude proveden zápočet vůči nájemnému za měsíc duben
2013
USNESENÍ č. RM/840/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání návrhu Smlouvy o dílo s Ing. Vladimírem Galádem na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci topení v Domě s pečovatelskou službou do příští rady
s tím, že si členové rady v rámci podkladových materiálů
vyžádali znění původní smlouvy s Ing. Romanem Matouškem, protože specifikace předmětu díla není jednoduchou
záležitostí a je třeba provést důkladnou kontrolu původní
smlouvy a nového návrhu.
USNESENÍ č. RM/841/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy a dílo č. 15_2013 se společností S.E.Q.
spol. s r.o., která je zastoupena panem Vladimírem Šichem,
se sídlem Pampelišková 513, 541 02 Trutnov 4, IČ 275 23
250, na činnost koordinátora BOZP při rekonstrukci školní
jídelny od května 2013 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/842/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh mandátní smlouvy č. 21204 s Ing. Karlem Ticháčkem,
V. Nezvala 281, 541 01 Trutnov, IČ 682 53 851, na činnost
technického dozoru investora při rekonstrukci školní jídelny
od května 2013 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že tento
návrh dopracují Mgr. Hynek ve spolupráci s Ing. Jiránkem v
souladu s jejich návrhy na změny smlouvy a konečné znění
poté přepošlou starostovi za účelem podpisu smlouvy, protože výkon TDI na stavbě, která se má rozjet 2.5.2013 je
třeba urychleně zajistit, aby měl dostatek času seznámit se
s projektovou dokumentaci, staveništěm, zhotovitelem atd.
USNESENÍ č. RM/843/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
podkladový materiál k diskusi nad návrhem financování vý-
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stavby tělocvičny, který zpracovala tajemnice MěÚ Ing. Balcarová (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že schvaluje základní informace pro
předběžné oznámení:
1) termín zahájení stavby: 9/2013 – 4/2014 (podle toho, jakým časovým vývojem se bude ubírat proces otevřeného řízení na podlimitní
veřejnou zakázku, resp. kdy bude ukončeno)
2) termín ukončení: vazba na předchozí bod + 12 měsíců, město požaduje předmět díla předat do 12 měsíců od zahájení stavby
3) základní obchodní podmínky:
- měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených prací
- splatnost faktur 60 kalendářních dnů
- bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti
USNESENÍ č. RM/844/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku Ing. Jana Chaloupského, se sídlem U hřiště 639,
541 02 Trutnov, IČ 111 64 034 ve výši 41.000,-Kč bez DPH na zpracování projektové dokumentace na opravu spodní opěrné zdi na svobodském hřbitově za účelem žádosti o dotaci z programu MAS Krkonoše, kdy podmínkou pro podání žádosti je zpracovaná projektová
dokumentace.
USNESENÍ č. RM/845/52/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) cenovou nabídku na akci „Výstavba odpočinkových míst na stezce Via Piette – Krakonošova Muchomůrka“ od pana Tomáše Zelenky,
se sídlem Horská 273, Svoboda nad Úpou, IČ 464 68 048, ve výši
499.000,-Kč (není plátce DPH). Na tuto akci byla získána dotace z
programu MAS Krkonoše ve výši 90% hodnoty díla.
b) návrh Smlouvy o dílo s panem Tomášem Zelenkou na akci uvedenou v bodě a) tohoto usnesení (viz příloha originálu zápisu).
inzerce

vYJÁDŘENÍ kvk pARABIT
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Vyjádření společnosti KVK PARABIT, a.s. ke stížnosti pana Tlapala a paní Radky T.
Závod na výrobu asfaltových pásů ve Svobodě nad Úpou byl postaven v roce 1928. Do zahájení výroby
do dnešní doby se na základě technických znalostí a úrovně technologií rozvíjel, zásadní zlom nastal v závodě v roce
1996, kdy byla provedena kompletní rekonstrukce výrobního zařízení ze 100%, z 80% byly zrekonstruovány budovy.
Do této doby se asfalt skladoval v otevřených nádržích, pod kterými se topilo uhlím a jako plnidlo se používal azbest.
Tyto podmínky byly pro dnešní dobu naprosto nepřijatelné, v současné době patří závod po rekonstrukci
k nejmodernějším výrobnám asfaltových pásů nejen v České republice.
Systém skladování asfaltů je řešen uzavřenými dvouplášťovými nádržemi. Do závodu se přiveze v uzavřených
autocisternách a je následně při teplotě cca 200°C stočen do nádrží. Celý systém je uzavřen a k drobnému úniku par
dochází pouze při stáčení a samotném nanášení asfaltové hmoty na výrobek. Firma dlouhodobě dbá na snižování
úniku těchto par, které jsou svým charakteristickým zápachem nepříjemné, ale nikoli zdraví nebezpečné.
Na vysvětlenou ještě dodám, že se nejedná o dehet, ale o asfalt. Název DEHTOCHEMA samozřejmě historicky svádí
k úvaze, že se jedná o dehet, ale ten se již od šedesátých let minulého století nepoužívá. Asfalt používaný v současné
době k výrobě pásů je totožný s asfaltem používaným např. na silnicích.
Firma KVK PARABIT, a.s. je samozřejmě pravidelně kontrolována orgány státní správy, Krajská hygienická
stanice – zdravotní ústav Hradec Králové, Česká inspekce životního prostředí a firma EKOME, spol. s r. o. měřící
prašnost dle platných zákonů České republiky. KVK PARABIT, a.s. dlouhodobě investuje do snižování především
prašnosti, protože polétavý prach je považován za hlavní alergen. K našemu vyjádření přikládám výtah z posledních
kontrolních měření České inspekce životního prostředí a závěry z měření Zdravotního ústavu v Hradci Králové.
Chci ujistit všechny občany, že do dalších opatření jsme připraveni i nadále investovat. To, že se nejedná
o plané sliby je možné dokladovat vyjádřením z poslední kontroly České inspekce životního prostředí
ze dne 27. 3. 2012, kde je konstatováno: „ Na silech byly instalovány nové patronové filtry s pneumatickým čištěním a
dále byly zakrytovány dopravníkové cesty ze zásobníků do míchaček.“ Co se týká měření Zdravotního hygienického
ústavu, který měří únik polycyklických aromatických uhlovodíků ( způsobujících zmiňovaný zápach ), tak i u pracovníků
obsluhy výrobní linky, který je v závodě v místě největšího úniku těchto výpadů ústav konstatuje: „ expozice
aromatických uhlovodíků u měřených prací nepřekračuje hygienické limity PEL pro aromáty a rovněž expozice směsi
chemických látek nepřekračuje kumulativní dávku 1“ ( tzn. že ani u pracovníka v nejbližším místě k úniku výparů není
třeba přistupovat k žádným opatřením z hlediska ochrany zdraví ). Měření proběhlo 14. 4. 2011 a závěry jsou
v protokolu č. 36 / 2011 / FTV. Všechny dokumenty i uskutečněná opatření jsme v případě zájmu po předchozí
domluvě ochotni předložit každému, kdo o ně projeví zájem.
V případě potřeby dalších informací případně vysvětlení prosím kontaktujte vedení společnosti a můžeme vše
osobně projednat. Věřte, že je v našem zájmu co nejvíce a otevřeně komunikovat, že děláme vše pro to, abychom
občany Svobody nad Úpou naším provozem co nejméně obtěžovali.

Za vedení KVK PARABIT, a.s.

Miroslav Konečný
obchodní ředitel, člen představenstva

Ve Svobodě nad Úpou, dne 24. 4. 2013

KVK PARABIT, a.s.
Nádražní 450
542 24 Svoboda nad Úpou
Česká republika

IČ:
DIČ:

27537749
CZ27537749

tel.:
fax:
web:
email:

+420 499 847 511
+420 499 847 516
www.kvkparabit.com
info@kvkparabit.com

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 2764
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O POHÁR STAROSTY MĚSTA

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Pořádá Město Svoboda nad Úpou ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů

Město Svoboda nad Úpou ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů
Vás srdečně zve na soutěž

O POHÁR STAROSTY MĚSTA
POŽÁRNÍ ÚTOK–PŘÍPRAVKA, MLADŠÍ, STARŠÍ ŽÁCI
Požární útok bude probíhat podle směrnic PLAMEN

Soutěž se koná 18. 5. 2013
Prezentace 12:00 – 12:30, start 12:30
Hotel Prom, Pietteho náměstí, Maršov I.

Materiál:
• 2 ks hadice „B“
• 4 ks hadice „C“
• 2 ks proudnice
• PS 12
• 2 ks savice
• Sportovní oděv zakrývající kolena a lýtka, dlouhý rukáv, sportovní obuv podle směrnic PLAMEN)
• Přilby

Přetlakový ventil dodá pořadatel, káď bude průběžně doplňována
Travnatý povrch, ruční časomíra
Pro zkrácení času bude přichystaná štafeta dvojic pro družstva i jednotlivce – podle směrnic PLAMEN,
povrch umělý trávník s pískem, materiál lze zapůjčit od pořadatele
Občerstvení a zázemí v prostorách hotelu
Možnost využití tělocvičny nebo kongresového sálu

Pokud budete chtít zajistit pro děti oběd, nutno nahlásit alespoň
dva dny dopředu 
Návratku, popř. potvrzení účasti odeslat nejpozději do 30. 4. 2013
na: lucka.trnka@gmail.com, tel.:77 957 926
nebo Lucka Trnková, Nový Svět 139, 542 24 Svoboda nad Úpou

O POHÁR STAROSTY MĚSTA
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Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Pořádá Město Svoboda nad Úpou ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů

Město Svoboda nad Úpou ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů
Vás srdečně zve na

OKRSKOVOU SOUTĚŽ

O POHÁR STAROSTY MĚSTA
POŽÁRNÍ ÚTOK - ČERPÁNÍ VODY Z PŘÍRODNÍHO ZDROJE
PPožární útok bude probíhat podle cvičebního řádu
Pro dorost (JUNIOŘI) podle směrnic dorostu, čerpání vody z kádě

Soutěž se koná 18. 5. 2013
Prezentace 9:00 – 9:30, start 9:45
Hotel Prom, Pietteho náměstí, Maršov I.

Materiál:
• 23 ks hadice „B“
• 4 ks hadice „C“
• 2 ks proudnice
• PS 12, CAS
• 2 ks savice 2,5m a sací koš nebo plovoucí čerpadlo
• Záchytné lano
• Přilby, opasky
• Muži – PS2
• Ženy, dorost – sportovní oděv zakrývající kolena a lýtka - podle směrnic požárního sportu

Asfaltový povrch, zámková dlažba, vodní zdroj potok – převýšení 3m
Občerstvení zajištěno, zázemí v prostoru hotelu, možnost ukrytí před deštěm
Návratku, popř. potvrzení účasti odeslat nejpozději do 30. 4. 2013
na: Lucka.trnka@gmail.com, tel.: 77 957 926
nebo Lucka Trnková, Nový Svět 139, 542 24 Svoboda nad Úpou
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KONTEJNER NA SBĚR POUŽITÉHO TEXTILU

Kontejner na sběr použitého textilu
a dalších věcí pro humanitární pomoc
Tento týden byly ve spolupráci s Diakonií Broumov poprvé v našem městě umístěny nové kontejnery na použité ošacení, textil, obuv, kabelky a dětské hračky. Oranžové kontejnery nezvyklého tvaru se speciálním mechanismem pro vhoz jsou umístěny na stanovištích u budovy České pošty a na Rýchorském sídlišti.

JAKÉ VĚCI JE MOŽNÉ DO KONTEJNERU ODEVZDAT?
-

letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
látky (minimálně 1m2, NE odřezky a zbytky látek),
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle,
obuv – svázanou tkaničkami či jinak spojenou (aby se páry nerozhodily),
- tašky, kabelky, batohy - ale jen funkční!!,
- plyšové hračky.
Savý textil může být i potrhaný, jelikož se upotřebí na čistící hadry.
Nesavé (umělé, silonové) věci, které jsou roztrhané nebo mají
rozbité zapínání (zip, chybí knoflíky) do kontejneru prosím
nedávejte, zpracovatel Diakonie Broumov nemá možnost věci
opravovat.
Veškeré věci musí být suché a zabalené do igelitových
tašek (NE do velkých pytlů), aby se transportem nepoškodily! Vhozy do kontejneru jsou pouze 50 cm široké a
to z důvodu bezpečnosti, aby se věci z kontejneru nevybíraly (případně aby do něj nějaký „šikulka“ nespadl) a nedělal se nepořádek po městě.

CO SE DÁLE DĚJE S POUŽITÝM OBLEČENÍM, TEXTILEM A OBUVÍ?
Vše bude odváženo do Diakonie Broumov, kde se dále přetřídí:
- na věci použitelné k humanitárním účelům, které budou předány do výdejních středisek Diakonie pro sociálně
potřebné občany nebo pro další sociální organizace,
- na věci neupotřebitelné k humanitárním účelům, které se použijí k dalšímu průmyslovému zpracování
(např. v automobilovém a stavebním průmyslu nebo na výrobu přikrývek a úklidových hadrů).
Na celém procesu se podílejí lidé z okraje společnosti, kteří mají v Diakonii azylové ubytování a i pracovní
uplatnění (cca 60 klientů). Jedná se převážně o osoby bez přístřeší, které by jinak práci nikde nedostaly.
Dalším pozitivním faktorem je ochrana životní prostředí, jelikož textil neskončí na skládkách, ale je ještě z 90%
dále využitý.
Věříme, že umístění a používání nových kontejnerů nalezne mezi občany příznivý ohlas, neboť každý bude
moci vytřídit svůj šatník a odložit nenošené a nepotřebné věci jednak s dobrým pocitem, že pomohl lidem v
nouzi a jednak s pocitem, že pomohl životnímu prostředí okolo sebe.
První zkušenosti z provozu ukazují, že pokud se do kontejneru vhazují větší igelitové pytle, kontejner pak má poloviční kapacitu a vstupní mechanismus se blokuje. Proto prosíme
občany, aby dodržovali pravidlo, že do kontejneru se vhazují věci pouze v igelitových
taškách.
Mgr. Petr Schön
referent MěÚ – správa odpadového hospodářství

REZIGNACE ZASTUPITELE PANA TÁSLERA
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Stará radnice a tělocvična
V roce 2010 jsem se nechal zapsat na kandidátní listinu do komunálních voleb mezi jiným s tím, že bych se
rád pokusil něco provést se starou radnicí. Z diskuse o staré radnici vyplynulo, že nejprve se musí vyřešit přemístění hasičské zbrojnice a kanceláře starosty. To byl však pouze technický předpoklad dalšího využití, které
ze stávajících zastupitelů nikdo, mimo mě nenavrhl. Začal jsem nabývat dojmu, že prioritou naprosté většiny
(možná všech) zastupitelů je stavba nové sportovní haly a stará radnice je pouze přítěží. V roce 2011 jsem
sepsal pár bodů, předložil je starostovi a hovořili jsme o nich.
Hlavní náplní staré radnice by byl multifunkční sál s možností digitálních přenosů. Doprovodnou, mnohonásobně levnější částí by byla stálá expozice krkonošské lanové dopravy (osobní lanovky a vleky, dřevařská a
důlní lanová doprava apod.). Získání dotace na celý projekt se jevilo nereálné, ale alespoň něco by mohlo
být partnerským projektem k velkému projektu, který Česká speleologická společnost připravuje. Na podzim
loňského roku proběhla opět diskuse jak na pracovním setkání zastupitelů, tak na veřejném zasedání. Bez výsledku. Protože čas neúprosně běží, navrhl jsem na březnovém zasedání zastupitelstva, aby byla vypracována
studie na celý návrh využití staré radnice a realizace stavby tělocvičny odložena až na dobu po vypracování
této studie. Úmyslně jsem postavil tyto dvě věci proti sobě. Návrh pochopitelně neprošel a konečně bylo
veřejně řečeno, že na radnici město prostředky nemá. Zastupitelé by neměli problém staré radnice neustále
odkládat a sdělit veřejnosti, že budovu by nejraději prodali.
Děti potřebují tělocvičnu, ale podle mého názoru by měla být u školy a škola by ji měla provozovat. Nejsem
přesvědčen, že děti potřebují zrovna typ haly, který je navržen k realizaci. Neuznávám též argumenty, že tělocvična bude sloužit všem, hlavně prý v zimním období. Víceúčelový sál by nesloužil všem?
Město se pokouší prodat bytový dům č.p. 510 a při hlasování neprošel návrh na slevu 50% (též jsem pro něho
nehlasoval). Prošel však prodej téměř 20 ha lesa na Kraví hoře. Navíc za poloviční cenu. Prodejem těchto tří
lesních pozemkových parcel, které tvoří ucelený lesní porost, se Svoboda zbavila cenných pozemků, nehledě
na vlastní hodnotu lesa. Za nájem lesa placený Správou KRNAP město sice nedostávalo mnoho peněz, ale
město les ničím finančně nezatěžoval. Firma Mega investovala peníze velmi dobře a věděla proč. Zdá se mi
to jako velký nepoměr snažit se získat co nejvíce peněz z prodeje bytů a zároveň se zbavovat cenného lesa.
Prioritou města se stala stavba tělocvičny přesto, že Ing. Luděk Tesař nám ve své zprávě „Rozpočtový výhled
města Svoboda nad Úpou na roky 2013 až 2017“ nové stavby nedoporučuje. S neustálým odkládáním řešení
problému staré radnice a stavbou haly na městském stadionu nesouhlasím a je to pro mne natolik závažné,
že pokládám za férové vzdát se mandátu zastupitele. Děkuji občanům za projevenou důvěru v posledních
komunálních volbách, ale v současné době nemám městu co nabídnout. Zároveň nechci být v budoucnu jako
zastupitel ve střetu zájmů a přeji stavbě haly úspěch.
Radko Tásler

Reakce na rezignaci zastupitele pana Táslera
Rád bych v krátkosti reagoval na výše uvedený dopis pana Táslera, ve kterém vysvětluje důvody své rezignace
na mandát zastupitele města. Předně chci říci, že mě osobně, a myslím, že i ostatní zastupitele tento postup
pana Táslera mrzí. Všichni dobře víme, jak obtížné je obsadit veřejnou funkci tohoto typu šikovnými lidmi s
hlavou na správném místě, kteří jsou ochotni ve svém volném čase pracovat pro ostatní spoluobčany. Pan Tásler je nesporně jedním z nich. Právě proto je mi líto, že názorové rozpory v ohledu dalšího směřování města
řeší svým odchodem.
Co se týče výstavby nové sportovní haly, s tímto záměrem šlo naše sdružení do komunálních voleb, ve kterých
s podporou většiny svobodských občanů zvítězilo. Problematika tělocvičny byla probírána formou veřejných
anket a jednání zastupitelstev města. V současné době se zabýváme formou financování nejen výstavby haly,
ale i jejím budoucím provozem. Hodně bude záležet na tom, za jaké peníze stavbu vysoutěžíme, zda seženeme případnou dotaci a na spoustě dalších okolností. Snažíme se postupovat tak, aby provoz haly v budoucnu
nadměrně nezatížil městskou pokladnu. V žádném případě nepůjdeme do projektu, který by město zatížil
nezvládnutelnými provozními náklady. Zároveň je zastupitelstvo toho názoru, že nová tělocvična bude nepoměrně více vytížena občany všech věkových kategorií, než multifunkční sál v budově staré radnice. Myšlenky
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kulturního využití bývalé budovy kina se ale nevzdáváme. V rozpočtu města jsou obecně připraveny finance
na vypracování případných podobných projektů. Zde je ale třeba mít zpracováno konkrétní podrobné zadání,
se kterým bude projektant pracovat. To nám zatím chybí. Jsme připraveni tyto finanční prostředky uvolnit, je
třeba jen mít pověřenou osobu, která bude s projektanty spolupracovat. A tu vidím v osobě pana Táslera.
Pokud bude mít vypracovaná studie smysl a konkrétní podobu, bude o mnoho snazší získat případné dotace
na rekonstrukci budovy. Zásadně ale nesouhlasíme s nastavením problematiky do roviny: buď tělocvična,
nebo kulturní sál.
Co se týče prodeje lesních pozemků, město se je dlouhodobě snaží prodat, a to vždy za tu nejvyšší možnou
výkupní cenu, ať už je prodává Správě KRNAP, panu Moravcovi ze Svobody nad Úpou, panu Pexidrovi z
Janských Lázní, společnosti MEGAPLUS, nebo třeba Františku Vonáskovi. Stejným způsobem prodalo své
lesní pozemky město Trutnov, městys Černý důl, či obec Horní Maršov. Je pravda, že nás tyto pozemky nijak
finančně nezatěžují, na druhé straně je třeba provést nutné rekonstrukce školní jídelny, školky, DPS a ostatních
nemovitostí ve vlastnictví města, a někde na tyto investice musíme prostředky získat. A to hned teď.
Nicméně, s panem Táslerem se v žádném případě nerozcházíme ve zlém, jak on, tak i my jsme připraveni i
nadále spolupracovat na budoucím rozvoji našeho města.
Přeji mu tímto mnoho pracovních a osobních úspěchů.
Ing. Jiří Špetla
starosta města

Informace České spořitelny pro občany města Svoboda nad Úpou
Hradec Králové, 16. dubna 2013

Vážení občané,
chtěl bych Vám vysvětlit, z jakého důvodu jsme se rozhodli pro uzavření naší pobočky ve Svobodě nad Úpou.
Naším cílem je mít pobočky tam, kde je klienti využijí. Chod poboček proto pečlivě sledujeme, provádíme
analýzu využití poboček a na základě této analýzy upravujeme naši pobočkovou síť tak, aby byly pobočky na
jedné straně přístupné klientům v čase a místě, kde je opravdu využijí a zároveň, abychom dosáhli maximální
efektivity provozu na straně druhé. Výsledkem pak bývá úprava otevírací doby, tedy její rozšiřování i zkracování, přesun poboček, otevírání nových poboček či uzavírání některých stávajících poboček.
Tím, jak se mění rytmus života měst a obcí, využívají klienti některé pobočky stále méně (například v centrech
menších měst), zatímco v jiných lokalitách, kde by je využilo velké množství lidí (typicky třeba nákupní centra),
je poboček nedostatek. Od toho se odvíjejí i rozhodnutí o přesouvání poboček z méně využívaných lokalit
do oblastí s hustším provozem. Je nám jasné, že touto politikou některé klienty nepotěšíme, na druhé straně
ale zpřístupníme služby většímu počtu klientů v jiné oblasti. Z toho důvodu jsme se rozhodli ukončit
provoz naší pobočky ve Svobodě nad Úpou k 1. červnu 2013.
Klienty jsme o uzavření pobočky již informovali a sdělili jsme jim také to, že jejich účty i další
sjednané produkty automaticky převedeme do pobočky v Trutnově (Trutnov, Krakonošovo náměstí 20), na
kterou se mohou obracet v jakýchkoli záležitostech. Naše služby mohou klienti využívat i ze svých domovů díky
internetovému bankovnictví SERVIS 24. Dále zůstane k dispozici i stávající bankomat, ze kterého klienti
mohou nejen vybírat peníze, ale mohou také zadávat jednorázové i trvalé platební příkazy, dobíjet si kredit
mobilního telefonu, aktivovat si platební kartu, změnit si PIN k platební kartě, zjistit zůstatek na svém účtu
nebo si nastavit limity k platební kartě.
Děkuji za pochopení a pevně věřím, že zachováte České spořitelně přízeň.
Ing. Milič Silvestr Jedlička
regionální ředitel pobočkové sítě Východní Čechy
Česká spořitelna, a.s.
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Starosta města Svobody nad Úpou svolává
16. veřejné zasedání Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou
na 15.5.2013 od 18,00 hodin
v kongresovém sále hotelu PROM ve Svobodě nad Úpou
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Složení slibu nového člena zastupitelstva
Schválení programu zasedání
Volba návrhové komise
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Schválení zápisu z minulého jednání z 13.3.2013
Zpráva o činnosti rady a souhrnná kontrola plnění usnesení zastupitelstva
Žádost o koupi pozemku p.p.č. 808/14 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Žádost o koupi části pozemků p.p.č. 380 a 89/24 v k.ú. Maršov II
Směna pozemku města p.p.č. 207/6 v k.ú. Maršov II
Žádosti o koupi lesních pozemků
Financování výstavby tělocvičny na městském stadionu
Nabídka na koupi státních spořících dluhopisů
Schválení výsledku inventarizace majetku za rok 2012
Delegování zástupce města na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Zápis č. 3 z jednání kontrolního výboru
Rozpočtové opatření č. 1/2013

Ing. Jiří Špetla
starosta města
inzerce
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Svoboda zpívá

Střípky z dějin: Svoboda zpívá
Antonín Tichý

Nebo aspoň zpívala. V dobách téměř bez pasivních kulturních lákadel – představte si, milé děti, že
nebyla televize ani PC, žádné CD, DVD, MP3, tablety,
notebooky nebo multifunkční mobily, dokonce ani to
předpotopní kino. Lidi se museli bavit navzájem, a tak
vznikaly nejrůznější zájmové spolky. Ve Svobodě nad
Úpou byl ještě v hloubi 19. století založen, záhy po
spolku divadelních ochotníků, v květnu 1878 smíšený (původně pouze mužský) pěvecký sbor Harmonie,
inspirovaný nepochybně starší jmenovkyní v Trutnově. Nebýt nešťastných událostí po skončení II. světové války, kdy většina svobodských zpěváčků musela
opustit své rodné hnízdo, slavil by sbor právě letos
135. výročí svého trvání. Často úzce spolupracoval
s uvedenými divadelníky nebo s městskou kapelou a
na programu měl široký repertoár včetně světových

klasiků. Po výstavbě tělocvičny v roce 1897 vystupovali pěvci především zde, předtím, ale i potom v sále
hotelu U města Vídně v budově současné pošty, v
hotelu Sněžka v hlavní ulici (drogerie čp. 423) nebo
v sále hotelu Radnice. Přenesme se proti času do
let, kdy Harmonie slavila v plné síle kulaté půlstoletí.
Ve Svobodě se při té příležitosti konal ve dnech 26.,
27. a 28. května 1928 5. župní pěvecký festival se
společenskou smetánkou z řad místních podnikatelů v čestném výboru, bohatým programem a hojným
počtem návštěvníků. Z té doby se zachoval pamětní
tisk z místní Feixovy tiskárny (nesoucí bohužel důkaz o
tom, že i v nejlepších rodinách mívali na půdě myši)
příležitostný odznak a hlavně vzácná fotografie tehdy téměř padesátičleného sboru, nastoupeného před
fotoateliérem Josefa Jeschke u kostela.

První muž v první řadě zleva je známá postava svobodského kulturního života, hoteliér Alois Kühnel narozený 12. 7.
1871, řečený „Kühnel papa“, který byl 40 let regenschorim v místním kostele sv. Jana Nepomuckého, 25 let sbormistrem Harmonie a kapelníkem vlastní domácí kapely. Po jeho levici sedí úřadující předseda spolku Adolf Ernst. Vedle
celé řady dalších jmen svobodských občanů, počínaje MUDr. Josefem Breuerem, pozdějším starostou Franzem Thammem nebo v první řadě od pánů vpravo sedící paní hostinské Kühnelové a hned vedle ní hospodské z dnešního hotelu
Pod pralesem v Antoníčkově údolí paní Peschke, si dovolím upozornit ještě na chlapíka s vysokým čelem ve světlém
obleku uprostřed snímku. Je to průkopník lyžování a majitel prvních lyží ve městě, obchodník Josef Forman z dnešního
čp. 537. A vsadím se, že ani pamětníci nepoznají v dvaadvacetiletém mladíkovi s bujnou kadeří, stojícím vpravo ve
třetí řadě před poštovní schránkou, někdejšího populárního spoluobčana Huberta Wurbse.
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Titulní list pamětního tisku s podrobným programem
slavností k 50. výročí Harmonie, dvě varianty pamětních
odznaků a otisk úředního razítka spolku.

Poslední obrázek nesouvisí s předchozím textem jen zdánlivě. Náhodná trojice občanů s rozdílnými osudy, pózující pod
lipami na náměstí Svornosti, vyjadřuje také jistou harmonii. Vlevo stojí někdejší zpěvák Hubert Wurbs, tak jak jsme ho
znali, svobodský rodák s čistým štítem, který mohl ve svém rodišti zůstat i po poválečných turbulencích. Paní Ruhsová
z čp. 170 ve Staré aleji to štěstí neměla a zde je při návštěvě své domoviny v době politického uvolnění počátkem
šedesátých let. Řidič linkového autobusu Škoda 706 RO z ČSAD Trutnov Jaroslav Háž zastupuje první generaci nových
obyvatel Svobody nad Úpou po roce 1945.

