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Vážení spoluobčané,
v prvním letošním úvodníku v krátkosti shrnu stav, ve
kterém se naše město nachází ohledně likvidace škod,
které způsobily povodně v červnu minulého roku.
Dokončeny jsou rekonstrukce komunikací v Maršově II, a to u Trojánků, u Hančilů a pod zahrádkami, rekonstrukce komunikace pod náhonem včetně
opravy podpěrné zdi. Odstraněn je také sesuv stráně ve Staré aleji, byla zde postavena nová opěrná
zeď a položen asfaltový povrch. Rekonstrukcí prošly
též poškozené chodníky podél silnice na Pec p.S.,
opravena byla rovněž komunikace včetně odvodnění
v Luční ulici a silnice nad Lesnickou akademií.
Co se týče dvou nejvíce poškozených lokalit, Maršovské ulice a Nového Světa, zde byly práce přerušeny v půli prosince minulého roku, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Stihli jsme v těchto
lokalitách provést většinu zemních prací, tj. odvodnění vozovek, stavbu opěrných zdí apod., pokračovat
budeme hned, jak nám počasí na jaře dovolí.

Chápeme, že místním obyvatelům přináší stávající
stav nemalé obtíže, ale nezbývá, než přetrpět zbývající dva zimní měsíce, na jaře budou odměněni zbrusu
novými komunikacemi. Tato nepříznivá situace trápí
i nás, ale zde je třeba zdůraznit, že nenastala vinou, či
chybným přístupem vedení města. Při plánování všech

rekonstrukcí jsme vycházeli z jediného – přísunu dotačních státních peněz. A protože suma financí, potřebných na kompletní opravy, se vyšplhala k 18-ti milionům Kč, což jsou zhruba ¾ ročního rozpočtu našeho
města, byli jsme nuceni dlouhé měsíce čekat na rozhodnutí Ministerstva dopravy o přidělení této dotace.
Kladné rozhodnutí nám bylo doručeno koncem měsíce
září, peníze samotné dorazily na účet města až koncem října minulého roku. Mezitím jsme samozřejmě
nechali zpracovat potřebné projektové dokumentace
a výkazy výměr jednotlivých oprav a proběhla výběrová řízení na zhotovitele tak, abychom okamžitě po
přidělení dotačních peněz mohli práce zahájit. Přesto
se u těchto dvou lokalit vzhledem k rozsahu poškození, náročnosti oprav a šibeničnímu termínu nepodařilo
rekonstrukce dokončit. Mohli jsme samozřejmě tomuto
stavu předejít, s opravami vůbec nezačínat a nechat
vše na jaro. Tuto možnost jsme také zvažovali, ale i zde
bohužel „zařehtal úřední šiml“. Jednou z podmínek přidělení dotace bylo totiž dokončení oprav a vyčerpání
přidělených peněz do konce roku 2013. Tímto jsem
tedy snad dostatečně vysvětlil tu dlouhou letní prodlevu
a vynucené zahájení některých prací až v podzimních
měsících. Těšit nás může jen skutečnost, že naší žádosti
o prodloužení termínu dokončení všech oprav do konce roku 2014 bylo Ministerstvem dopravy vyhověno.
Jen pro představu, dopis s žádostí jsme odeslali v říjnu
minulého roku, odpověď dorazila „již“ v prvních lednových dnech roku tohoto.
Abych nezatěžoval jen nudnými a suchými fakty
a čísly – všichni se jistě již spolu s námi těšíte na 5. ročník reprezentačního plesu
města Svobody nad Úpou,
který se koná tak jako obvykle v hotelu PROM dne
14.2.2014. Všechny vás
srdečně zveme a těšíme se
na setkání s vámi.
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci lednu oslaví svá životní jubilea dámy Helena
Machanová, Zdena Kubiasová, Jaroslava Hanušová
a pánové Vladimír Stejskal, Petr Průša, Josef Kaněra
a Milan Spilka.
V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea dámy Terezie
Řeháková, Jiljí Vlčková, Danuše Fejklová, Jiřina Jakubíčková, Vlasta Vychroňová a pánové Jiří Kobr, Jiří
Zeman a Egon Marsch.
Přejeme všem do dalších let především hodně zdraví.

zdarma + 2 vstupenky si mohou zakoupit za plnou
cenu před samotným zahájením prodeje vstupenek,
 sponzoři, kteří podpoří ples částkou do 4.999,-Kč
bez DPH, si mohou zakoupit maximálně 4 vstupenky za plnou cenu před samotným zahájením prodeje vstupenek,
 v rámci samotného prodeje vstupenek rada stanovila limit maximálně 4 vstupenky na osobu (toto
omezení se týká také členů organizačního týmu,
zaměstnanců radnice i zastupitelů) s tím, že rezervace vstupenek před zahájením prodeje nebude
možná,
 prodej vstupenek zajistí tajemnice MěÚ, zahájení
prodeje bude předem včas oznámeno na webu
města, na úřední desce, případně v novinách.

Nabídka pronájmu bytu
Ples města – 14.02.2014
V pátek 14.2.2014 se uskuteční od 19 hodin již tradiční V. reprezentační ples města. Cena vstupenky činí
350,-Kč. Ples letos město nedotuje žádnou finanční
částkou, a to znamená, že příjmy jsou získané pouze
z prodeje vstupenek, lístků do tomboly a díky stálé
finanční štědrosti sponzorů. Zároveň se rada zabývala tím, jak ovlivnit nedostatek vstupenek s ohledem
na omezenou kapacitu sálu v hotelu PROM, a proto
stanovila níže uvedená pravidla.
V ceně vstupenky je již tradičně zahrnut raut, uvítací přípitek, bohatá tombola včetně hlavních cen a vystoupení
svobodských mažoretek a břišních tanečnic. V letošním
roce hosté plesu musí oželet dopravu směr Trutnov a Horní Maršov v rámci úsporných opatření.
Prodej vstupenek bude
zahájen 27.1.2014 od
16,00 hodin na radnici – 2.
patro, kancelář tajemnice.
Pravidla pro prodej vstupenek
na ples Rada města stanovila
takto:
 sponzoři, kteří podpoří ples
částkou 10.000,-Kč bez DPH
a více dostanou maximálně
4 vstupenky zdarma,
 sponzoři,
kteří
podpoří
ples částkou 5.000,-Kč 9.999,- Kč bez DPH dostanou maximálně 2 vstupenky

Nabízím k pronájmu byt o velikosti cca 50 m2 v ulici 5. května čp. 423 (dům, ve kterém sídlí drogerie
Jája). Podrobné informace v prodejně drogerie Jája
nebo na telefonu 775 219 725 nebo na emailu: michal.zalud@seznam.cz

Za odpady v roce 2014 budeme
platit opět 500,-Kč (upozornění
na některé změny v obecně
závazných vyhláškách)
S příchodem roku 2014 po předchozím schválení
zastupitelstvem města vstoupily v účinnost dvě nové obecně
závazné vyhlášky, týkající se stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem, a stanovení místního
poplatku za provoz tohoto systému (lidově řečeno „poplatek
za popelnice“). Zatímco Obecně
závazná vyhláška č. 1/2013 (tzv.
systémová vyhláška) řeší spíše
drobnější změny, jako je umístění
kontejnerů na drobný elektroodpad a použité tonery a náplně do
tiskáren, a upozorňuje na možnou
maximální hranici sankce pokuty
za porušování této vyhlášky, což
platí především pro ty občany,
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kteří si při vhazování do kontejnerů stále pletou komunální a tříděný odpad s nebezpečným a stavebním
odpadem (maximální hranice pokuty je 50.000,- Kč),
tak Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 (tzv. poplatková vyhláška) doznala významnějších změn. Především to je zrušení povinnosti každoročně prokazovat
nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku, což ocení zejména ti, kteří se dlouhodobě zdržují
např. v zahraničí nebo ti, kteří bydlí a pracují nebo
studují v jiném městě a trvalý pobyt mají stále zde ve
Svobodě nad Úpou. Je to ovšem něco za něco, neboť
ze strany městského úřadu bude častěji kontrolována skutečnost, zda nárok na osvobození nebo úlevu
stále trvá. Pokud bude zjištěno, že poplatník již nárok
na osvobození nebo úlevu nemá a sám tuto skutečnost neohlásil, budou poplatky doměřovány zpětně
včetně příslušného navýšení (kontrola může být prováděna za období tří let nazpět). Druhou významnější
změnou je možnost správce poplatku v případě nezaplacení poplatku rozlišovat při navýšení mezi dvojnásobkem a trojnásobkem poplatku, a to na základě
tzv. správního uvážení. Výše uvedené změny vycházejí
z metodiky a doporučení dozorového orgánu, kterým je v případě místních poplatků Ministerstvo vnitra
České republiky. V souvislosti s těmito změnami budou v nejbližší době k dispozici (na webu města nebo
přímo na městském úřadu) tiskopisy, které bude nutno vyplnit v případě, pokud bude požadováno osvobození nebo úleva na tomto poplatku.
Co se týká samotné výše poplatku za popelnice, tak
pro rok 2014 byl tento schválen zastupitelstvem ve
výši 500,-Kč, tedy stejně jako v roce minulém a předminulém. Za zmínku stojí i skutečnost, že tak jako v
jiných městech a obcích, tak i u nás je poplatek dotován, neboť skutečné náklady jsou vyšší.
V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů lze kdykoliv kontaktovat (mailem, telefonicky nebo osobně)
správce poplatku Mgr. Petra Schöna (tel. 499 871
145, petr.schon@musvoboda.cz )
Na závěr je třeba vyslovit poděkování všem občanům, kteří poplatek řádně zaplatili (jedná se téměř
o 97 % občanů našeho města) a kteří se snaží odpady třídit. No a ti, kteří nezaplatili, případně neplatí
již delší dobu a tuto situaci se ani nesnaží nijak řešit,
tak ti se stanou během následujícího půlroku účastníky vymáhacího neboli exekučního řízení. O tom, jak
vlastně probíhá taková exekuce a jaké pravomoci má
městský úřad při vymáhání místních poplatků, bude
některý příští článek.
Mgr. Petr Schön
správce místního poplatku za odpad
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Veselé zakončení jezdecké
sezony 2013 aneb Silvestrovský
turnaj TJ Krakonoš
Na závěr roku 2013 uspořádal jezdecký oddíl Silvestrovský turnaj. Soutěž spočívala ve zdolání překážky,
nad kterou visely na provázku čokolády. Celkem se
zúčastnilo 7 jezdců z TJ Krakonoš s koňmi. Jejich úkolem bylo překonat skok a zároveň se pokusit utrhnout
sladkou odměnu. Některé čokolády však byly nahrazeny sádrovými figurkami. Nebylo to vůbec jednoduché. Ti, kteří přidržovali provázek nad překážkou,
s ním manipulovali podle výšky koně, ale i tak, aby
jezdce přiměli k lepšímu výkonu. Každému z jezdců se
povedlo získat nějakou sladkost.
Překvapením byla další známá soutěž „židličkovaná“.
Jezdci na koních chodili v kruhu okolo židlí a podle
pokynů měnili tempo jízdy. Na písknutí všichni slezli
z koní a snažili se co nejrychleji obsadit nejbližší židli,
přičemž počet židlí byl vždy o jednu méně, než byl počet jezdců. Jezdec, na kterého nezbyla židle, vypadl
ze soutěže. Zde se ukázalo, že spolupráce některých
dvojic naprosto selhala. Pár koní nechápavě stálo,
někteří jezdci se zas neohrabaně dostávali ze sedla.
V napínavém souboji vyhrála nejlépe sehraná dvojice Eliška Vaňková s klisnou Lunou. Bylo to krásné
zakončení letošního roku plné zábavy.
Karolína Fiedlerová

Poděkování z Klubu důchodců
Dnešní poděkování by mohlo mít název místo „Ódy
na radost“ – óda na přístup ke stáří. Jsme moc rádi,
že se setřely rozdíly mezi důchodci žijícími v penzionu
a důchodci ve městě. Největší zásluhu na tom má
pan starosta Ing. Jiří Špetla, který pozval na výlet na
Černou horu i členy našeho Klubu důchodců. Navíc
nám vyšel vstříc i při výletu na Rýchorskou boudu,
mimochodem velmi zdařilému i díky slunečnému počasí, a zajistil autobus pro seniory, kteří by se tam
pěšky už nedostali. A do třetice – díky panu starosto-
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vi a tajemnici MěÚ paní Balcarové máme klubovou
místnost, a to přímo na Městském úřadě. Členové
i ostatní senioři se zde mohou v klubovně (v přízemí
radnice – bývalá zasedací místnost) scházet k neformálním posezením. A tak jste se vlastně v předchozích řádcích dozvěděli o tom, na jakých výletech byli
vloni místní důchodci. Kromě těchto společných akcí
uskutečnil ještě klub dva zájezdy. Jeden na zámek
Mnichovo Hradiště a do muzea hraček v Benátkách
nad Jizerou a druhý pak do polského lázeňského
městečka Duszniki-Zdrój a starobylého Klodzka. Za
veškerou péči a finanční podporu děkujeme Městskému úřadu.
S přáním úspěšného nového roku 2014 za Klub důchodců ve Svobodě nad Úpou
Hana Bernardová

Vítání občánků
V hezké předvánoční atmosféře v pátek dne
13.12.2013 jsme na radnici přivítali do života naše
malé Svoboďáčky. A že se jich tentokrát „urodilo“!
Slavnostního přivítání do života se zúčastnili rodiče
s dětmi Adamem Šišperou, Antonínem Ouředníkem,
Danielem Vláškem, Janem Bartoníčkem, Tadeášem
Hanušem, Michalem Škardou, Lucií Wagnerovou
a Nikolou Mervartovou.
Přejeme všem ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky do života.

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK
2012/2013
Kolektiv zaměstnanců a dětí mateřské školy ve Svobodě nad Úpou chce touto cestou poděkovat všem,
kteří nás v uplynulém školním roce obdarovali a něco
pro nás ve svém volném čase udělali.
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• paní Zemanové – za darování papírů pro děti na
kreslení
• panu Hettlerovi ml. – za položení palubek na stěnu
• panu Hettlerovi st. – za vyrobení zábrany na vstupní
bránu do MŠ
• paní Horákové – za darování panenek barbie – 8 ks
• panu Šustrovi – za darování didaktických her pro děti
• manželům Kalašovým – za hrající trubky
• manželům Dudkovým – za darování velké krabice
papírových kapesníků pro děti
• paní Pačesové – za darování velkého plyšového
medvěda a velké panny
• manželům Špetlovým – za hodnotné hračky pro děti
pod stromeček
• manželům Tichým – za darování papíru na kreslení
pro děti
• panu Horákovi a jeho společníkovi – za sponzorský
dar 8.430,- Kč na zakoupení hraček
• manželům Pejřimovským – za sponzorský dar na
hračky 1.700,- Kč na učební pomůcku
• paní Kovářové – za darování kostýmů berušky
a knížek s puzzlemi
• panu Kaňkovi st. – za návštěvu Krakonoše v MŠ
• panu Dřízkovi – za darování dřevěné koloběžky, velkého nákladního auta a dřevěného kohoutka na tyči
• paní Čížkové – za hračky pro děti
• paní Hajurkové – za darování zelených kříd na tabuli pro děti
• paní Rudavské a paní Šustrové – za darování malovacího domečku, opalovacích krémů, sladkostí na
vánoce i na svátek dětí, blům, náhradního oblečení
pro děti
• panu Hynkovi – za darování koberce ke hře Člověče nezlob, se
• paní Horáčkové – za darování dětských hudebních
nástrojů
• paní Šubrtové – za darování stavebnice Lego
• paní Vrbenské – za darování velkého plyšového slona a závěsné dekorace na stěnu
• paní Vlčkové – za darování broskví pro děti
• manželům Horákovým – za ozdoby a květiny
• paní Humňalové – za darování plyšových hraček
pro děti
• paní Šubrové – za banány a mandarinky k Mikuláši
• panu Skálovi – za darování jablek pro děti
Zvláštní poděkování patří panu Hettlerovi, který nám celoročně provádí drobné opravy hraček
a pomůcek
Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci v dalším školním roce.
Za kolektiv mateřské školy
Jana Hanušová
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Přerušení dodávky elektřiny
Společnost ČEZ Distribuce oznamuje následující plánované přerušení dodávky elektřiny:
• 4.2.2014 čas: 08,00 – 15,00
lokalita: celý Nový svět
• 5.2.2014 čas: 10,00 – 12,00
lokalita: Pod Světlou Horou
• 6.2.2014 čas: 08,00 – 12,00
lokalita: okolí hotelu PROM
(ulice K Muchomůrce, Černohorská,
Spojovací)
• 6.2.2014 čas: 12,00 – 15,00
lokalita: začátek Horské ulice po křižovatku se
Starou alejí, Stará alej, Tyršova, část náměstí
Svornosti, část Úpské ulice)
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velký zájem. Je plně obsazen a na Městském úřadě Svoboda nad Úpou je veden pořadník žádostí o
přidělení bytu. Dům spravuje příspěvková organizace
města s názvem Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, která (krom správy domu) poskytuje
stravování (nejen pro seniory, ale i pro širokou veřejnost) a pečovatelskou službu.

Dům s pečovatelskou službou
1993 – 2013
Je tomu již dvacet let, kdy se do Domu s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou nastěhovali první nájemníci. Realizace projektu začala v roce 1991
předložením projektu na ministerstvo financí, v následujícím roce byla zahájena stavba. Dne 19. listopadu 1993 v 11 hodin tehdejší starosta Ing. Milan
Oravec slavnostně přestřihl pásku za účasti dalších
představitelů města, okresu, sdělovacích prostředků
a veřejnosti. Ještě dnes na tuto událost vzpomíná její
účastnice a jedna z prvních obyvatelek paní Zuzánková. Je úžasné, že se tento velkolepý projekt podařilo realizovat.
O bydlení v DPS je po celou dobu jeho existence

Již dvacet let pomáháme seniorům a tělesně postiženým žít co nejdéle v domácím prostředí tak, jak
jsou zvyklí. Podporujeme jejich soběstačnost, pomáháme s osobní péčí a péčí o domácnost, pokud
ji už nezvládnou sami. Toto se nám daří naplňovat
především díky finanční podpoře a vstřícnosti Města
Svoboda nad Úpou, dále dotacím z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a MPSV a v neposlední
řadě díky všem, kteří k našemu fungování přispěli finančně, věcně nebo věnovali svůj čas a dovednosti.
Jménem svým i jménem DPS bych chtěla poděkovat
paní MUDr. Jarmile Oravcové, která v domě od jeho
založení poskytuje lékařskou péči a
to nejen ve svých ordinačních hodinách.
Při příležitosti dvacátého výročí otevření Domu s pečovatelskou službou
v našem městě uspořádalo v prosinci
minulého roku vedení této organizace
malou oslavu, které se zúčastnili současní obyvatelé DPS a někteří bývalí
zaměstnanci společně se současným
starostou města Ing. Jiřím Špetlou.
Ten zde v krátkosti shrnul historii tohoto ústavu, vysvětlil, jakým způsobem město v současnosti s vedením
DPS spolupracuje a jaké záměry má
vedení města s touto institucí do budoucna. Zdůraznil také, že je na místě poděkovat všem, kteří se za celá ta

zápis z usnesení rm
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léta na chodu DPS jakýmkoliv způsobem
podíleli a nadále podílejí.
Do budoucna přejeme našemu Domu
s pečovatelskou službou mnoho dalších
podobných výročí a hodně spokojenosti
všem jeho klientům
Ing. Zuzana Škarková,
ředitelka
Ing. Jiří Špetla,
starosta města

Výpis usnesení z 65. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 04.12.2013
USNESENÍ č. RM/1001/65/2013
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
Zastupitelstvu města Svobody nad Úpou schválit návrhy
obecně závazných vyhlášek o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
a o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (viz přílohy originálu zápisu) včetně sazby
místního poplatku za odpad v celkové výši 500,-Kč na rok
2014.

USNESENÍ č. RM/1004/65/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost ředitele ZŠ o zřízení jednosměrné ulice před budovou základní školy z důvodu bezpečnosti dětí a na
doporučení České školní inspekce, rozšířenou o zřízení
jednosměrné ulice z náměstí až po křižovatku u DPS, a
pověřuje Ing. Hůrku, aby zajistil stanovisko DI Policie
ČR, poté požádal silniční správní úřad MěÚ v Trutnově
o rozhodnutí v dané záležitosti a pokud bude rozhodnutí
kladné, aby zajistil dopravní značení v souladu s tímto
rozhodnutím.

USNESENÍ č. RM/1002/65/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem pozemku p.p.č. 825/3 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, druh pozemku zahrada, o výměře 1149 m2 panu
Milanu Smaženkovi, bytem náměstí Svornosti 452, Svoboda nad Úpou od 1.1.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a za roční nájemné ve výši
2,-Kč/1 m2.

USNESENÍ č. RM/1005/65/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) složení organizačního týmu pro konání 5. plesu Města
Svobody nad Úpou dne 14.2.2014 - Ing. Ivana Balcarová, Mgr. Zina Rutarová, Helena Bernardová, Martina
Holubová, Mgr. Dagmar Slaninová, Blanka Glossová.

USNESENÍ č. RM/1003/65/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
podmínky pro zřízení vyhrazených parkovacích míst na Rýchorském sídlišti pro vozidla osob s průkazem ZTP nebo
ZTP/P (viz zápis), která budou zveřejněna.

b) kompletní rozpočet plesu (podrobně viz zápis), kdy
předpokládané příjmy činí 167.500.Kč (příjmy od
sponzorů, z prodeje vstupenek a lístků do tomboly)
a předpokládané výdaje činí 167.500,-Kč s tím, že ples
nebude město dotovat, ale je nutno zapracovat do rozpočtu 2014 výše uvedené částky příjmů a výdajů. Dále
Rada města stanovila cenu vstupenky ve výši 350,-Kč
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a cenu lístku do tomboly ve výši 10,-Kč.
Rada města Svobody nad Úpou stanovuje
c) pravidla pro prodej vstupenek na 5. ples města dne
14.2.2014 takto:
- sponzoři, kteří podpoří ples částkou 10.000,-Kč bez
DPH a více dostanou maximálně 4 vstupenky zdarma,
- sponzoři, kteří podpoří ples částkou 5.000,-Kč 9.999,-Kč bez DPH dostanou maximálně 2 vstupenky
zdarma + 2 vstupenky si mohou zakoupit za plnou
cenu před samotným zahájením prodeje vstupenek,
- sponzoři, kteří podpoří ples částkou do 4.999,-Kč bez
DPH si mohou zakoupit maximálně 4 vstupenky za
plnou cenu před samotným zahájením prodeje vstupenek,
- v rámci samotného prodeje vstupenek rada stanovila
limit maximálně 4 vstupenky na osobu (toto omezení
se týká také členů organizačního týmu, zaměstnanců
radnice i zastupitelů) s tím, že rezervace vstupenek
před zahájením prodeje nebude možná,
- prodej vstupenek zajistí tajemnice MěÚ, zahájení prodeje bude předem včas oznámeno na webu města, na
úřední desce, případně v novinách.
USNESENÍ č. RM/1006/65/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na pokácení stromu na pozemku p.p.č.
694/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou (nad bývalou zvláštní
školou) od společnosti KALIN, spol. s r.o. ve výši 9.700,Kč bez DPH. O dřevo (jedná se o javor klen) projevil zájem pan Tomášek (vlastník sousední nemovitosti), kterému
bude nabídnuto za cenu dle ceníku města, tj. za 950,-Kč
bez DPH / 1m3.
USNESENÍ č. RM/1007/65/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na likvidaci objektu na pozemku p.
p.č. 927 v k.ú. Svoboda nad Úpou (u bývalé svíčkárny)
od společnosti KALIN, spol. s r.o. ve výši 104.1352,-Kč
bez DPH s tím, že tato částka bude doplněna do rozpočtu na rok 2014 a dále firma bude upozorněna na
dopravní značení (vjezd vozidel pouze do 3,5 t) a pokud je poruší, bude muset dát místní komunikaci do
pořádku.
USNESENÍ č. RM/1008/65/2013
Rada města Svobody nad Úpou předává
záležitost ohledně pozemků za vlakovým nádražím na Sluneční stráni Zastupitelstvu města se stanoviskem uvedeným v zápise. Jedná se o případný odkup pozemků od
státní organizace Správa železniční dopravní cesty (dále
jen „SŽDC“). SŽDC nabízí městu odkup pozemků za cenu
ve výši 131.500,-Kč.
USNESENÍ č. RM/1009/65/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z likvidační komise, tj. návrh na vyřazení majetku
města (viz příloha originálu zápisu) s tím, že souhlasí s pro-
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dejem tiskařského stroje PRIPORT DX 4542 za minimální
cenu dle znaleckého posudku ve výši 52.890,-Kč bez DPH
a pověřuje paní Martu Vlčkovou zajištěním prodeje.
USNESENÍ č. RM/1010/65/2013
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby projednal s paní Evou Tlachačovou
cenovou nabídku od společnosti DiK Janák, s.r.o. na koncept PDPS na místní komunikaci Pod Rýchorami - pod
čp. 9, Tlachačovi v Maršově II dle usnesení Rady města
z 31.7.2013 č. RM/898/57/2013 ve výši20.450,-Kč bez
DPH za účelem 50% spolufinancování.
USNESENÍ č. RM/1011/65/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Plán zimní údržby místních komunikací ve Svobodě nad
Úpou a místních částech pro zimní sezonu 2013 - 2014
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1012/65/2013
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace o stavu soudního řízení ve věci sporu se společnosti INGENIRING KRKONOŠE a.s. od advokátní kanceláře (Protokol o jednání před soudem prvního stupně - viz
příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1013/65/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem billboardu u autobusového nádraží společnosti MEGA PLUS s.r.o. za částku 3.000,-Kč bez DPH
měsíčně od prosince 2013 do března 2014, tj. celkem
za 12.000,-Kč bez DPH. Tuto cenu rada také schválila
jako minimální cenu pronájmu tohoto billboardu v dalším
období pro případné další zájemce s tím, že město jako
vlastník zařízení nebude požadovat ještě místní poplatek
z veřejného prostranství.
USNESENÍ č. RM/1014/65/2013
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
a) pověřuje starostu města a stavebního technika města,
aby přes zimu vytipovali další lokality kromě Lipové aleje,
kde ještě není splašková kanalizace a připravili pro radu
podklad k projednání.
b) starostu města, aby projednal s rodinou Umlaufových
možnost připojení splaškové kanalizace v Lipové ulici do
stávající kanalizační šachty na jejich pozemku.
USNESENÍ č. RM/1015/65/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
aktualizovanou cenovou nabídka od společnosti Čerpadla Vrchlabí s.r.o. na dodávku čerpací technologie splaškových vod pro objekt ubytovny a restaurace na stadionu.
Původní nabídka neobsahovala dodávku a pokládku potrubí ve výši 12.907,-Kč bez DPH. Dále nebylo počítáno
s výkopovými pracemi, na které předložil nabídku pan
Otakar Tlachač, a to ve výši 50.000,-Kč bez DPH. O tyto
částky je třeba navýšit rozpočtovým opatřením ještě rozpočet 2013.
Dále rada schválila návrh Smlouvy o dílo na dodávku

zápis z usnesení zm
a montáž technologie splaškových vod s tím, že město
uzavře do jednoho měsíce od předání díla servisní smlouvu (oba návrhy jsou přílohou originálu zápisu) za účelem
prodloužení záruční lhůty na celé dílo na 36 měsíců (prodloužení o 12 měsíců).
USNESENÍ č. RM/1016/65/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
přidělení bytu č. 50 v Domě s pečovatelskou službou dle
stávajícího aktuálního pořadníku, a to paní Miladě Jiránkové. Pokud paní Jiránková byt nepřijme, nabídnout byt
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dalšímu v pořadí dle aktuálního Pořádníku žádostí o přidělení bytu v DPS.
USNESENÍ č. RM/1017/65/2013
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o dílo na zpracování PD - Zlepšení tepelně
izolačních a technických vlastností budovy MŠ Svoboda
nad Úpou, st.p.č. 144, k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) se společností Broumovské stavební
sdružení s.r.o. bez námitek či změn.

Výpis usnesení z 20. veřejného zasedání
Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konané dne 11.12.2013
USNESENÍ č. ZM/272/20/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 11.12.2013, doplněný o bod 19
- Nákup pozemků p.p.č. 944 a 477/3, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou od SŽDC.
USNESENÍ č. ZM/273/20/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou volí
do návrhové komise pro přípravu a sumarizaci usnesení
ze zasedání pana Pavla Dvořáka a Mgr. Jana Hainiše.
USNESENÍ č. ZM/274/20/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 7.10.2013 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/275/20/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 25.9.2013 do
10.12.2013 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání
zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/276/20/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
rozpočet na rok 2014 (viz příloha originálu zápisu)
s tím, že bude vyjmuta z Dodatku č. 1 ve výdajích položka ve výši 99.000,-Kč na rekonstrukci stropů na
ubytovně. Rozpočet je schválen v odvětvovém a položkovém členění, vyjma položek ODPA 3314 -Městská
knihovna, 3319 - Kulturní akce, 5512 - Hasiči a 6171
- Výdaje sociálního fondu jako schodkový, a to ve výši
celkových příjmů ve výši 30.104.000,-Kč a celkových
výdajů ve výši 65.592.000,-Kč. Celkový schodek ve
výši 35.488.000,-Kč bude financován pomocí finančních přebytků na spořicím účtu z minulých let ve výši
12.805.000,-Kč a čerpáním investičního úvěru na
výstavbu tělocvičny ve výši 15.000.000,-Kč a výší nedočerpané dotace na povodňové opravy komunikací
ve výši 7.683.000,-Kč, jejíž dočerpání bylo povoleno
v roce 2014.

USNESENÍ č. ZM/277/20/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
a) žádost společnosti J. Pišta a spol., společnost s r.o.
o prominutí nebo snížení smluvní pokuty za nedodržení termínu předání díla - rekonstrukce školní jídelny, protože město se musí chovat jako řádný hospodář a dodržet stanovené smluvní podmínky, zejména
s ohledem na skutečnost, že se jednalo o podlimitní
veřejnou zakázkou vedenou v režimu zákona o veřejných zakázkách a město se nemůže odchýlit od závazných smluvních podmínek, které byly součástí zadávací
dokumentace.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
b) návrh rozpočtového opatření č. 5/2013 (viz příloha originálu zápisu). Objem celkových příjmů činí 1.402.182,- Kč,
objem celkových výdajů činí mínus 14.343.818,-Kč a financování rozdílu činí mínus 15.746.000,- Kč.
USNESENÍ č. ZM/278/20/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č.1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
(viz příloha originálu zápisu) s účinností od 1.1.2014.
USNESENÍ č. ZM/279/20/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (viz
příloha originálu zápisu) s účinností od 1.1.2014 s tím,
že sazba v čl. 4 odst. 1 písm. a) návrhu vyhlášky byla stanovena ve výši 97,-Kč a celková výše poplatku bude činit
i nadále 500,-Kč.
USNESENÍ č. ZM/280/20/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zápis č. 7 z jednání finančního výboru ze dne 29.5.2013
(viz příloha originálu zápisu).

9
USNESENÍ č. ZM/281/20/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
změnu č. 3 v příloze zřizovací listiny PO Základní škola
a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (viz
příloha originálu zápisu), která spočívá ve zvýšení pořizovací ceny školní jídelny po rekonstrukci v letošním roce o
částku ve výši 5.439.771,70 Kč a zařazení položky plot
kolem školní zahrady včetně rozšíření parkovací plochy
před ZŠ v hodnotě 389.434,-Kč.
USNESENÍ č. ZM/282/20/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou ruší
Opatření orgánů města č.2/2011 - Pravidla města Svobody nad Úpou k pronájmu pozemků s následným prodejem pro výstavbu rodinných domů v souvislosti s účinností
nového Občanského zákoníku od 1.1.2014.
USNESENÍ č. ZM/283/20/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej části pozemku p.p.č. 341/60, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, o výměře
217 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle geodetického zaměření v příloze originálu zápisu manželům Jiřímu a Věře
Javůrkovým, trvale bytem Horská 212, 54224 Svoboda
nad Úpou.
b) prodej pozemku dle bodu a) tohoto usnesení za vyhláškovou cenu dle znaleckého posudku + náklady za
geometrický plán rozdělení pozemku + náklady za zpracování znaleckého posudku na ocenění + kolek v hodnotě 1.000,-Kč za návrh na vklad do Katastru nemovitostí.
c) stanovení lhůty pro uzavření kupní smlouvy na prodej
části pozemku dle bodu a) za cenu dle bodu b) tohoto
usnesení do 31.3.2014.
USNESENÍ č. ZM/284/20/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
prodej pozemků p.p.č. 101/2 o výměře 93 m2 a p.p.č.
101/10 o výměře 26 m2, oba v k.ú. Maršov I dle žádosti
pana Kamila Blažka, protože dle územního plánu se jedná
o lokalitu určenou pro možnou výstavbu rodinného domu
a protože sousedí s pozemky p.p.č. 651 a 655, které jsou
ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic
ČR a bylo by vhodné vyřešit soubor těchto pozemků komplexním způsobem tak, aby zde mohla vzniknout stavební
parcela.
USNESENÍ č. ZM/285/20/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
prodej částí pozemků p.p.č. 903 a p.p.č. 104/1, oba
v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu v příloze originálu
zápisu, který je součástí žádosti pana Miroslava Horáka
a pana Tomáše Horáka, protože stále nejsou dořešeny
v dané lokalitě kolem svíčkárny majetkoprávní vztahy s rodinou Kučerových.
USNESENÍ č. ZM/286/20/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) směnu pozemků, včetně závazku v podobě věcné-
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ho břemene na uložení kanalizační přípojky ve prospěch vlastníka nemovitosti čp. 237 na Sluneční stráni
na pozemku p.p.č. 808/20, ve vlastnictví města p.
p.č. 808/22, druh pozemku ostatní plocha, o výměře
152m2 a části pozemku p.p.č. 808/20, druh pozemku
ostatní plocha o výměře 235 m2, oba v k.ú. Svoboda
nad Úpou za část pozemku p.p.č. 440/1 ve vlastnictví
manželů Jana a Ireny Michelových, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 60 m2, vše dle geometrického
plánu č. 688-386/2013 (viz příloha originálu zápisu)
s doplatkem kupní ceny ve výši 7.330,-Kč ze směny
pozemků + polovinu nákladů souvisejících se směnou
ve výši 6.056,-Kč (viz zápis), které uhradí manželé Michelovi.
b) stanovení lhůty pro uzavření směnné smlouvy s manželi
Michelovými dle bodu a) tohoto usnesení do 31.3.2014
s tím, že pokud nedojde k uzavření směnné smlouvy
s manželi Michelovými, bude neprodleně jednáno s dalšími zájemci o koupi pozemků.
USNESENÍ č. ZM/287/20/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou souhlasí
se zařazením všech katastrálních území Města Svobody
nad Úpou do území, kde působí Místní akční skupina Krkonoše, o.s. v programovacím období 2014 – 2020.
USNESENÍ č. ZM/288/20/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej pozemku p.p.č. 394/16, druh pozemku zahrada, o výměře 185 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou panu Jiřímu Štorkánovi, trvale bytem Rýchorské sídliště 126, 542
24 Svoboda nad Úpou.
b) prodej pozemku dle bodu a) tohoto usnesení za vyhláškovou cenu dle znaleckého posudku + náklady za zpracování znaleckého posudku + kolek v hodnotě 1.000,-Kč
za návrh na vklad do Katastru nemovitostí.
c) stanovení lhůty pro uzavření kupní smlouvy na prodej
části pozemku dle bodu a) za cenu dle bodu b) tohoto
usnesení do 31.3.2014.
d) zveřejnění záměru prodeje pozemků, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou:
- p.p.č. 394/11, druh pozemku zahrada o výměře 304 m2
- p.p.č. 394/17, druh pozemku zahrada o výměře 192 m2
- p.p.č. 394/3, druh pozemku zahrada o výměře 212 m2
USNESENÍ č. ZM/289/20/2013
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou nesouhlasí
ve věci úplatného převodu pozemků p.p.č. 477/3
a 944, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou od společnosti
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se
sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, s nabízenou cenou pozemku ve výši 131.500,-Kč, protože cena
je z pohledu řádného hospodáře nepřiměřeně vysoká
a dále město nesouhlasí s podmínkou převzetí ekologické zátěže.

povodňová sbírka
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Pears Health Cyber, s.r.o.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 - Holešovice
Telefon: +420 272 732 996
Fax: +420 272 732 995
www.pearshealthcyber.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA
Kontakt pro média: Romana Žatecká
Telefon: +420 724 600 735

E-mail: romana.zatecka@pearshealthcyber.com

PHC: Udělali jsme vánoční dobrý skutek
Svoboda n. Úpou (19. prosince 2013) – Nečekaný vánoční dárek dostala jedna z rodin ve Svobodě nad Úpou,
které červnová povodeň vážně poškodila dům. Společnost Pears Health Cyber jí předala finanční dar ve výši
35 263 Kč – výtěžek sbírky, kterou uspořádala. S vytipováním rodiny, která utrpěla povodněmi a peníze bude
potřebovat, pomohl starosta obce Jiří Špetla a pracovníci Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou. Předání daru
se uskutečnilo na radnici a nechyběly ani slzy. „Upřímně děkujeme za vaši pomoc, je to pro nás velký dar. Pořád
nemůžu pochopit, že se něco takového stalo. Žiju tady celý život a nikdy jsem takovou vodu nezažil. Sice jsme
s pomocí rodiny už opravili dům, ale stále ho musíme vysušovat, voda je tam pořád,“ shrnul zástupce obdarované rodiny.
„Rodina patřila k nejpostiženějším povodní, jsem ráda, že už se dostali z nejhoršího. Ostatně i ve Svobodě nad
Úpou se se škodami vyrovnáváme, i když stále ještě na Maršovské a Novém světě, kde voda shrábla komunikace,
zbývá hodně práce,“ říká Ivana Balcarová z radnice.
„Provozujeme lékárnu Harmonia v nedalekém Trutnově, a tak jsme směřovali pomoc sem, kde povodně vlastně začaly. Sbírali jsme mezi sebou a přispěli i zákazníci našich lékáren, ať už kamenných, nebo té internetové
www.lekarna.cz. Děkuji všem, kdo přispěli byť jedinou korunou a přeji obdarovaným hezké a radostné Vánoce.
Bylo nám potěšením k nim přispět,“ komentoval dar výkonný ředitel společnosti Pavel Knorr.
„Sbírku spontánně iniciovali sami zaměstnanci firmy s cílem věnovat před vánoci dar někomu, jehož Vánoce by
vůbec nemusely být šťastné a veselé. Jsem rád, že se z nápadu po několika měsících stal konkrétní vánoční dar.
Dobré skutky nikoho z nás mnoho nestojí, jsou hlavně o tom chtít pomoci a udělat to,“ říká majitel společnosti
Pears Health Cyber Vladimír Finsterle.
Společnost Pears Health Cyber je aktivním filantropem od roku 2008, kdy začala podporovat pacienty se vzácnou
nemocí motýlích křídel (EB) a prostřednictvím organizace DebRA ČR věnovala na zlepšení kvality jejich života už
945 tisíc korun. Kromě toho získává i firemní dobrovolníky a nabízí vlastní know how a kontakty.

O společnosti Pears Health Cyber
Česká společnost Pears Health Cyber už téměř 15 let podniká v oblasti farmacie a zdravotnictví. Kromě e-shopu
www.lekarna.cz s volně prodejnými léčivými přípravky a doplňky stravy provozuje také síť lékáren Harmonia.
Lékárna.cz je největší internetovou lékárnou ve střední Evropě, jednička online lékárenství v ČR. K dalším aktivitám společnosti patří konzultační služby v oblasti digitálního marketingu komunikace, také edukační aktivity
pro odbornou veřejnost i pacienty. Spektrum aktivit činí z Pears Health Cyber vertikálně integrovanou skupinu,
která své aktivity rozvíjí v duchu vize Chceme, aby každý, kdo pečuje o zdraví své i těch druhých, měl pro svá
rozhodnutí dostatek znalostí a možností volby. Více informací o našich aktivitách a lidech najdete na www.
pearshealthcyber.cz.
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Jó tenkrát, to bejvaly zimy… 

Antonín Tichý

Častý povzdech pamětníků, nostalgicky vzpomínajících na sněhovou nadílku ze svých dětských let, pro
kterou se vžil název „Ladovská zima“, nemá v dlouhodobém sledování počasí žádnou oporu. Během
lidského života se v našem zeměpisném pásmu střídají zimy studené i teplé, s bohatou sněhovou pokrývkou i téměř bez sněhu, relativně krátké i trvající
několik měsíců, mrazivé, větrné, blátivé, vynikající
i nanicovaté - bez jakéhokoliv řádu a zcela náhodně, vrtkavě a proměnlivě, jak to dokáže jen počasí. Přestože naše městečko leží v horách, dokonce
v těch nejvyšších v Česku, je v množství dobových
pohlednic věnován zimním námětům jen nepatrný zlomek. Většinu z nich zachytil svým fotoaparátem svobodský fotograf Josef Jeschke, jehož negativy vyšly ještě několikrát po roce 1945 přičiněním

národního správce jeho fotoatelieru v Kostelní ulici Jindřicha (Mojdy) Černého a dokonce i po roce
1950 s logem vydavatele národního podniku Orbis.
Několik zachovalých barevných diapozitivů nedoceněného místního fotografa, zapůjčených laskavě někdejším občanem Svobody nad Úpou, kamarádem
Petrem Kvačkem, navozuje atmosféru zasněženého
maloměsta ve válečných letech s přívaly sněhu. Bohužel se nepodařilo je datovat úplně přesně, ale
nadprůměrně bohatá na sníh byla zima 1941/1942
a další hned 1943/1944. Obě byly navíc i studené
a dlouhé (od října do května). Z druhé poloviny minulého století už je fotografií habaděj, tak využijme
jedinečnou příležitost k zimní procházce starou idylickou Svobodou, kterou z osobního prožitku většina
z nás nepamatuje.

Úvodní snímek představuje pohled na dům s fotoateliérem průhledem z křižovatky někdejší Fiebigerovy a Kostelní (tehdy ovšem Kühnelovy) uličky.
Vlevo je vyhlášený Kühnelův hostinec, v současnosti
zcela přestavěný na byty. Vpravo už tenkrát zchátralý
a dnes již neexistující dům čp 10, ve kterém během
let bydlelo několik generací s příjmením Wanka. Dva
záběry z hlavní ulice působí na první dojem, jakoby
se ve Svobodě zastavil čas. Teprve při bedlivém prohlížení detailů lze zaznamenat řadu drobných změn.
Když pominu barevné tónování omítek, které se od té
doby možná i několikrát změnilo, zaujme sporé pouliční osvětlení a změť drátů elektrického a telefon-

ního vedení na střešních konsolách. Zmizela většina
nadedveřních balkonů a změnily se dveřní a okenní
otvory. Přibyla parkující auta, pouliční ruch je v podstatě stejný. Jen se přesunul z vozovky na udržované
chodníky. Vedle vyčuhující žlutočerné dopravní tabule na levém snímku, udávající směr na Janské Lázně
a Vrchlabí, je na domě s dnešním čp 509 německy
označená malířská firma Wilhelma Wolfa a v sousedství řeznictví a uzenářství Richarda Etricha. Vývěsní štíty po levé zastíněné straně ulice by se jistě daly
také identifikovat pomocí dobového adresáře, ale na
to je prostor článku malý. Vedlejší snímek je z Malého náměstí s tehdy ještě přístroji plně vybavenou
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meteorologickou staničkou. Za ní je zavřená výloha
obchodu se střižním zbožím paní Hildy Paulusové se
zábranou, varující před hrozivým sněhovým převisem
na střeše, kterýžto místní problém se od té doby taky
nezměnil. Vedle je nenápadná fasáda prosperující

Peterovy cukrárny, dnes Hotel Ski – barevná slupka
s prázdným obsahem. Je zřejmé, že sníh, vyklizený
z ulic jednoduše do stran, vydržel až do jarního tání.
Nikoho možná před těmi zhruba 70 lety ani nenapadlo lamentovat, že na obecním úřadě zase zaspali.

Následující čtyři černobílé fotografie z téhož období, obohacené o pohled na zasněžené náměstí,

nepotřebují komentář. Negativy používal na pohlednice pan Černý ještě po válce.
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Pohlednice poslaná v roce 1937 představuje
ozdravovnu pojištěnců, pozdější lesnickou školu.
Zimní náladu v noční Svobodě se starobylými ma-

lebnými dřevěnými domky a Mariánským sousoším
pod lipami na náměstí zachytil fotograf Franz Tippelt
z Poříčí u Trutnova.

Příspěvkem svobodského vydavatele Edwina Thomase z původního čp 39 do kolekce zimních pohlednic ze začátku 20. let je celkový pohled na

zasněžené město z Kravího vrchu a úsměvná koláž
rušné hlavní ulice.

inzerce
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NOVĚ OTEVŘENÁ POBOČKA ČESKÉ POJIŠŤOVNY
Ve Svobodě nad Úpou, v ulici 5. Května č. p. 431.

Nabízíme

Konzultaci Vašeho stávajícího zajištění, informace
o NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU a změn v pojištění, možnost
konkurenčního srovnání, zajištění Vás, Vašich dětí a Vašich peněz…

Máte otázku?

Přijďte se zeptat…

Otevírací doba:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek a Pátek:

9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
9:00 – 12:00
13:00 – 16.00
dle dohody na tel. 775 991 109

Těšíme se na Vaši návštěvu!

