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Vážení spoluobčané,
v říjnovém a zároveň ve funkčním období tohoto
zastupitelstva posledním úvodníku zrekapituluji čtyřleté působení místní samosprávy ve vedení města a
podám vám zde závěrečnou zprávu o naší činnosti.
Do vedení města jsme před čtyřmi lety šli s určitými
vizemi a cíli. Základem veškeré naší snahy vždy bylo
předsevzetí dlouhodobě vyvážené a koncepční práce
na rozvoji a fungování města při zachování rozumné
finanční zátěže jeho rozpočtu.
Finance
Ve stávajícím funkčním období zastupitelstva města se nám podařilo získat řadu finančních prostředků (dotace). Mimořádné dotace, které získalo naše
město z různých dotačních titulů (SFDI, MD ČR, MAS
Krkonoše, MPASV, Královéhradecký kraj, Euroregion
Glacensis), činily cca 32 mil. korun. Tak jak jsme deklarovali, byl zrealizován a dokončen prodej městských lesů, kdy celkový finanční přínos pro město byl
cca 33 mil. korun. Zahájen byl také prodej městských
bytů v č.p. 510 a č.p. 302 s upřednostněním stávajících nájemníků. Z dosavadního prodeje těchto bytů
získalo město 3.330.000 Kč, prodej ostatních bytů je
nyní ve stadiu schvalování.
S ohledem na souhru mnoha skutečností, především pak realizaci oprav komunikací a mostů po povodni z roku 2013, byla investiční aktivita města rekordní. Celkem bylo za období 2010 – 2014 proinvestováno cca 57 mil. korun českých. Přitom finanční
prostředky města neklesly pod částku 20 mil. korun.
Ke dni 30.6.2014 činil zůstatek účtu města cca 27
mil. korun českých, po dokončení investičních akcí
ve zbývající části roku by předpokládaný zůstatek měl
činit cca 24 mil. korun.
Při plánování investičních záměrů jsme vždy
brali v ohled dlouhodobou finanční stabilitu
města. Významnou roli zde hraje „nové rozpočtové
určení daní“, které našemu městu přináší od roku
2013 cca 4 mil. korun českých ročně. Z této částky,
se kterou do roku 2013 rozpočet města nedisponoval, budou hrazeny splátky úvěru na stavbu sportovní

haly, její provoz a dále výdaje na pravidelné opravy a
údržbu majetku města.
Z výše uvedeného vyplývá, že současné vedení
předá nově zvolenému zastupitelstvu město ve
výborné „kondici“, s finanční připraveností k novým a rozumným investičním záměrům.
Rekapitulace investic
Ve volebním období 2010 – 2014 byla aktivita
města v oblasti přípravy a realizaci řady investičních
akcí rekordní. V tomto směru jsme deklarovali, jako
naši prioritu, výstavbu víceúčelové sportovní haly, ta
bude v říjnu tohoto roku uvedena do provozu. Dalšími zrealizovanými investičními akcemi byly:
- Základní škola: rekonstrukce budovy jídelny, parkování, víceúčelové sportovní
hřiště, oplocení zahrady
- Mateřská škola: celková
rekonstrukce budovy
- Dům s pečovatelskou službou: rekonstrukce otopného systému
- Výstavba tří bezpečných
přechodů pro chodce
- Rekonstrukce radnice
- Park na Pietteho náměstí
- Krakonošova Muchomůrka
- Rýchorské sídliště: víceúčelové sportovní hřiště, obnova dětského hřiště, parkovací plocha
- Obnova lipové aleje v Horské ulici
- Chodník k lyžařskému areálu Duncan podél silnice
do Janských Lázní
- Oprava hřbitovní zdi ve
Svobodě – 1. etapa
- Nákup komunální techniky: traktor John Deere se
sypačem a návěsem, smykový nakladač Neumeier
se sypačem, mulčovač ke stroji Reform
Po celé období probíhala také intenzivní projekč-
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ní činnost, nutná jak pro samotnou realizaci našich
investičních záměrů, tak pro získávání případných
dotací. (sportovní hala, rekonstrukce radnice, rekonstrukce MŠ, hasičská zbrojnice, školní jídelna, topení
DPS, hřbitovní zeď, pasport veřejného osvětlení).

Zastupitelé a jejich práce pro město
Do funkčního období 2010 – 2014 vstoupilo zastupitelstvo města v tomto složení:
Pavel Čekaňák, Jan Hainiš, Václav Hryzlík, Petr Hynek, Václav Jiránek, Bohuslav Krčmář, Milan Oravec, Zdeněk Rolenec, Zina Rutarová, Jiří Slanina, Karel Ševčík, Jiří Špetla, Radko Tásler, Petr Týfa a Martin
Vlášek. Karel Ševčík rezignoval na svou funkci v roce
2011 (změna trvalého pobytu), nahradila jej Zuzana Škarková, Radko Tásler odešel ze zastupitelstva v
roce 2013, nahradil jej Pavel Dvořák.
Z výše popsaného logicky vyplývá skutečnost, že
naše zastupitelstvo fungovalo v počtu patnácti zastupitelů. Ve skutečnosti tomu tak ale nebylo. Občany
našeho města řádně zvolený člen zastupitelstva Milan Oravec se nejen nedostavil na první, ustavující
jednání zastupitelstva, nenašel cestu ani na žádné
další veřejné jednání zastupitelstva v průběhu celého
funkčního období, na kterém by složil slib zastupitele. A protože ani nesložil mandát a neuvolnil tak své
místo dalšímu v pořadí, pracovalo naše zastupitelstvo
celé čtyři roky pouze ve čtrnáctičlenném složení. V
tomto ohledu se naše město „proslavilo“ v širokém
dalekém okolí, takovou raritou se pravděpodobně
„pyšní“ pouze Svoboda nad Úpou.
Nehledejme ale na práci zastupitelů jen to špatné.

Povodně
Jak si jistě všichni vzpomínáte, v roce 2013 nás v
měsíci červnu postihla živelná událost v podobě povodně na Černohorském potoce a mnoha dalších
bezejmenných tocích, tekoucích z Rýchor a Světlé
hory. Škody v našem městě se vyšplhaly na desítky
milionů korun českých. Po „prvotním šoku“ v ranních
hodinách neděle 2.6.2013, jsme během několika
hodin začali s odklízecími pracemi. Během několika
dní, díky úsilí mnoha dobrovolníků, místních občanů, firem disponujících odklízecí technikou, se nám
podařilo uklidit nánosy kamení a bahna. Okamžitě
jsme začali s projekčními pracemi k rekonstrukci komunikací města. Po vypracování projektových dokumentací a přidělení dotačních peněz v celkové výši
cca 30 mil. Kč jsme během podzimu 2013 a téměř
celého roku 2014 opravili a zrekonstruovali všechny
postižené lokality:
Maršov II – komunikace u Trojánků, u Hančilů, Pod
Rýchorami, přes náhon
Maršov I – park Pietteho náměstí, Maršovská, Nový
Účast zastupitelů na veřejných zasedáních zastupitelstva ve volebním období 2010 - 2014
Svět, most u hotelu PROM (v
realizaci)
Svoboda – Horská, Luční, Stará alej,
Pavel Čekaňák
Pavel Dvořák
chodníky
Mgr. Jan Hainiš

N = Neomluveno

p.č. člen zastupitelstva

O = Omluveno

P = Přítomen
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Podpora života ve městě
Václav Hryzlík
Mgr. Petr Hynek
I na kulturním a sportovním poli naše
Ing. Václav Jiránek
město ožilo. Kromě již tradičních akcí,
Bohuslav Krčmář
Ing. Milan Oravec
jako jsou Rudolfovy slavnosti nebo ples
Mgr. Zdeněk Rolenec
města, pořádali jsme nově lyžařské závoMgr. Zina Rutarová
dy na Duncanu, pálení čarodějnic, dětský
Mgr. Jiří Slanina
Mgr. Karel Ševčík
den, rozloučení s prázdninami, drakiádu,
Ing. Zuzana Škarková
dlabání dýní, rozsvěcení vánočního stroIng. Jiří Špetla
RNDr. Radko Tásler
mu a podpořili jsme v činnosti místní diMgr. Petr Týfa
vadelní spolek. Zde bych rád poděkoval
Martin Vlášek
všem nadšencům, kteří s výše uvedenými
akcemi městu nezištně pomáhali, včetně
Drtivá většina z nich se postavila k práci pro město
dětí a učitelů naší Základní školy.
zodpovědně a s čistým štítem. Tímto bych rád těm z
Nezapomínali jsme ani na naše seniory. Členům nich, kteří pro vás po celé období svědomitě pracoklubu důchodců jsme poskytli do užívání zasedací vali, poděkoval.
místnost v přízemí budovy radnice, kde se v hojném
Přehled účasti všech zastupitelů na veřejných jednápočtu pravidelně scházejí. Každoročně pořádáme ních zastupitelstva – viz tabulka výše.
výlety, kterých se společně účastní občané, žijící v
Přeji vám všem krásný podzim.
Domě s pečovatelskou službou a další senioři z našeho města.
		
Ing. Jiří Špetla
		
starosta města
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zprávy z města a z radnice

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

Jubilanti
V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea dámy Monika
Morávková, Růžena Šteruská, Běla Horáková, Marie
Imrišková a pánové Miloš Ondrák, Jindřich Záruba,
Günter Patzelt, Bedřich Bureš, Pavel Trojánek a Josef
Honc.
Přejeme jim do dalších let především hodně zdraví.

Týden knihoven 6. – 12. 10. 2014

Jedná se o celostátní akci na podporu čtenářství. Již
tradičně se v tomto týdnu mohou noví čtenáři registrovat na 1 rok zdarma, bude platit amnestie všech
dlužníků. I v tomto týdnu bude probíhat prodej vyřazených knih za symbolické ceny.
Pro dospělé a mládež bude připravena vědomostní
soutěže na téma 1. světová válka. Soutěžit se bude
opět o poukázky na nákup v knihkupectví. Nejmenší čtenáři mohou za malou odměnu kreslit oblíbené
pohádkové hrdiny.

Další zprávy z knihovny

Již druhým rokem probíhá školení přihlášených seniorů v práci s počítačem. Každou středu se schází kroužek Knihomol, který mimo jiné roznáší knihy
nepohyblivým čtenářům. Stačí si donášku objednat
na čísle 499 871 268 nebo e-mailem - knihovna@
musvoboda.cz.
Na 12. 11. (18.00 hod.) se připravuje beseda a
promítání s cestovatelem a spisovatelem Jiřím Márou, tématem bude cesta jeho rodiny po Japonsku.
Program je moc hezky prezentován a určitě stojí za
shlédnutí. Viz http://www.jirkamara.cz/

Kino Vlast Janské Lázně nově

Kino Vlast v Janských Lázních prošlo v první polovině srpna digitalizací podle světové certifikace DCI,
aby odpovídalo veškerým současným požadavkům.
S původními promítačkami na pětatřicetimilimetrové
filmové pásy zmizel i monofonní zvuk, který v sále
nahradil sedmikanálový formát Dolby Surround 7.1.
Těžiště moderní digitální technologie, kterou instalo-

vala společnost XCData, s.r.o., tvoří projektor Barco s kinoserverem Qube, ale renomované značky
najdeme i ve zvukové výbavě, ať už jde o procesor
Dolby, sedmnáct profesionálních reprosoustav KCS
nebo zesilovače Behringer. Na novém plátně si diváci mohou 2D projekce vychutnat v rozlišení 2K, které
dvakrát převyšuje možnosti disků blu-ray, případně
HDTV. Stejný standard u nás už splňuje většina sálů v
multiplexech, k nimž se také jednosálová kina po digitalizaci přibližují nabídkou premiérových filmů. Ta
byla dříve právě výsadou multikin, z nichž víceméně
opotřebované distribuční kopie putovaly po několika
týdnech do menších kin po celé republice. Na dřívější
šrámy v obraze, který je nyní na plátně ostrý a do detailu prokreslený, mohou diváci v Kině Vlast jednou
provždy zapomenout, sedmikanálový zvuk je v sále
obklopí a vtáhne do děje.
Projekt digitalizace kina Vlast Janské Lázně byl realizován s podporou Státního fondu kinematografie.

Geocaching ve Svobodě
Geocaching je celosvětová hra
na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního
systému GPS při hledání skryté
schránky nazývané cache (v češtině psáno i keš), o níž jsou známy
její zeměpisné souřadnice. Při hledání se používají přijímače GPS, např. v mobilních
telefonech. Po objevení cache, zapsání se a případné
výměně obsahu ji nálezce opět uschová a zamaskuje.
Jednou ze základních myšlenek geocachingu je
umisťování keší na místech, která jsou něčím zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. V popisu
cache (listing) jsou pak uvedeny informace o místě
s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. Cache se ale
umisťují i do zajímavých míst velmi frekventovaných.
V některých případech je zajímavým právě úkol, který
je s nalezením cache spojen. Podrobnosti lze nalézt
na www.geocaching.cz nebo www.geocaching.com.
I ve Svobodě nad Úpou je několik keší. Například
Krkonošské papírny (GC2NV4J), Pod Kravím vrchem
(GC31K65), Karl Theodor Korner (GC3JNV5). Od
letošního léta tady máme největší schránku v Krkonoších, a to u Farmaparku na Muchomůrce (GC57YCR). Tuto raritu se podařilo zprovoznit nejen díky
panu Zelenkovi, ale hlavní poděkování patří dětem
ze svobodské školy, které v závěru minulého školního roku přispěly k jejímu naplnění sbírkou hraček a
knížek.
Michaela a Kateřina Novákovi (katamisa)

zprávy z města a z radnice
Pořadník žádostí o přidělení
bytu v DPS je prázdný

V současné době se Pořadník žádostí o přidělení bytu
v Domě s pečovatelskou službou ve Svobodě nad
Úpou vyprázdnil a nabídka bytů je v tuto chvíli vyšší
než zájem žadatelů.
Za poslední dva roky se podařilo uspokojit všechny
zájemce o přidělení bytu v DPS, a to i ty dlouholeté.
Vzhledem k výše uvedenému Rada města přijala
usnesením změnu pravidel pro přidělování bytů, kterým zrušila ustanovení o tom, že pokud žadatel odmítne přidělení bytu, tak novou žádost si může podat
až po půl roce. V praxi to znamená, že si v tuto chvíli
může podat žádost o přidělení bytu i ten, kdo půl
roku dozadu přidělení odmítl.
Aktuálně platná Pravidla pro přidělování bytů včetně
Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu najdete na webových stránkách města www.
musvoboda.cz, v sekci Příspěvkové organizace – Dům
s pečovatelskou službou nebo osobně na Městském
úřadu, u sociální pracovnice, Mgr. Kateřiny Hynkové,
tel. 499 871 105,
email: katerina.hynkova@musvoboda.cz.
Pokud tedy máte zájem o přidělení bytu pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou ve Svobodě
nad Úpou, tak neváhejte, protože nyní je ten správný
čas na podání žádosti – pravděpodobnost, že bude
kladně vyřízena neprodleně po vyhodnocení žádosti,
je velká.

Volné byty k prodeji

Na úřední desce MěÚ včetně elektronické je zveřejněna nabídka města na prodej dvou bytů v v majetku
města.
První je v čp. 510 na ulici 5. května. Jedná se o byt
4+1 v 1. NP o výměře 133 m2 včetně spoluvlastnického podílu a minimální nabídková cena musí činit
1.070.000,-Kč. Tento byt je dlouhodobě nabízen k
prodeji, ale vzhledem k velikosti zatím bez zájmu. Pokud by někdo přece jen měl zájem o koupi tohoto
bytu, postačí pouze podat písemnou žádost na MěÚ
o koupi toho bytu s tím, že akceptuje minimální nabídkovou cenu.
Druhý volný byt se nachází v čp. 302 na Sluneční
stráni. Jedná se o byt 3 + 1 o výměře 60 m2 včetně spoluvlastnického podílu, který zahrnuje i okolní pozemek s parkovací plochou a zelení a dalšího
příslušenství. Minimální nabídková cena musí činit
490.551,-Kč a zalepenou obálku s nabídkou je nutno doručit na MěÚ nejpozději do 31.10.2014 do
11,00 hodin. Obálka s nabídkou musí být pevně zalepená, opatřená jménem a příjmením včetně adresy zájemce a musí na ní být napsáno „NEOTEVÍRAT,
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NABÍDKA – BYT 302/5“.
Více informací o volných bytech, včetně zprostředkování prohlídky bytů je možné získat u tajemnice MěÚ
Ing. Ivany Balcarové (tel. 499 871 197, 731 479
260, email: iva.balcarova@musvoboda.cz).

Komunální volby a Volby do
Senátu Parlamentu ČR
Volby do zastupitelstev obcí neboli komunální volby a zároveň i volby do Senátu Parlamentu ČR, se
budou konat v pátek a v sobotu 10. a 11. října
2014. Pro voliče ze Svobody bude připravena volební místnost v jídelně v Domě s pečovatelskou službou
v Kostelní ulici. Voliči z katastru Maršov I a Maršov II
najdou svou volební místnost již tradičně v kongresovém sále hotelu PROM na Pietteho náměstí.
Po příchodu do volební místnosti musí volič prokázat
svou totožnost a občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR.
Vzhledem k tomu, že v našem obvodu budou probíhat i volby do Senátu, tak po prokázání totožnosti,
volič obdrží od člena okrskové volební komise dvě
úřední obálky:
- šedá obálka je určena pro vložení hlasovacího lístku pro komunální volby
- žlutá obálka je určena pro vložení hlasovacího lístku pro volby do Senátu.
Samozřejmě, že volič může využít své hlasovací právo
pouze pro jedny volby a druhé odmítnout. Nicméně každý volič si musí dát velký pozor na to, aby do
obálek vložil správný hlasovací lístek, protože pokud
je zamění, bude se jednat o neplatný hlas. Každopádně členové okrskových volebních komisí budou
řádně proškoleni a budou připraveni tuto informaci
při předávání obálek každému zdůraznit.

Premiéra historické veselohry
Běsděs v sokolovně
Po loňském úspěšném divadelním představení v
předvečer Rudolfových slavností ochotníci z Divadla
S.N.Ú. během uplynulého roku nastudovali novou
historickou veselohru s názvem Běsděs. Autorkou
veselohry je naše paní knihovnice Pavla Tůmová,
ochotnický soubor režírovala paní Mgr. Zina Rutarová. A kdo přišel na premiéru v pátek 19.9.2014 o
sedmé hodině večerní do sokolovny tak určitě nelitoval. Historická veselohra s názvem Běsděs v podání
svobodských ochotníků pobavila a do jisté míry i mile
překvapila diváky nabitou sokolovnu. Loňská premi-
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éra hry Kde je sakra Krakonoš!? byla výborná, ale
letošní veselohra alespoň podle ohlasů diváků, předčila očekávání a byla prostě skvělá. Všichni ochotníci
si devadesátiminutové vystoupení užívali bez náznaků
trémy, rozpačitosti či nejistoty. Jejich herecké výkony
byly mnohem lepší než vloni a pokud to půjde takhle
dál, tak se za rok máme na co těšit. Myslím, že mohu
za všechny diváky, kteří v pátek na představení byli,
poděkovat celému souboru Divadla S.N.Ú. touto cestou za krásný zážitek a skvěle strávený páteční večer.
A aby pochval nebylo málo, tak i členové Divadla
S.N.Ú. prostřednictvím Pavly Tůmové děkují úžasným divákům za bezvadnou atmosféru, za všechny
pochvaly bezprostředně po vystoupení a i v následujících dnech. Děkují městu Svoboda nad Úpou za
finanční i organizační podporu, manželům Svobodovým za zapůjčení sokolovny a za občerstvení, které
připravili pro diváky, manželům Hermanovým za zapůjčení některých historických kostýmů a panu Józefu
Scibiorovi za truhlářskou výrobu kulis.
A kdo nestihl přijít v předvečer Rudolfových slavností, tak pro ty (a nejen pro ně, protože zopakovat si
skvělý zážitek můžeme znovu) máme skvělou zprávu.
Repríza historické
veselohry Běsděs
proběhne v pátek
24.10.2014 opět
o 7 hodině večerní a opět v sokolovně. Takže neváhejte a zajděte
do divadla!!!
Na závěr pak přidáváme několik fotografií z premiéry
dne 19.9.2014.

zprávy z města a z radnice
Loučení s prázdninami v sedle
Dne 31.srpna 2014 město Svoboda nad Úpou
ve spolupráci s TJ Krakonoš Trutnov uspořádalo
rozloučení s prázdninami.
Náš jezdecký oddíl se snažil připravit zábavu pro děti
tak, aby pro ně byl první školní den co nejhezčí. Děti
si zde mohly projít různé soutěže od skákání v pytli po
lovení odměn v kyblíku, kde byla ukryta i podkova.
Nejvíce všechny bavil malý parkúr a samozřejmě ježdění na konících. Na závěr akce byli vyhlášeni ti nejlepší běžci parkúru, a kdo chtěl, mohl si skočit i vyšší
skok. Ke konci akce připravily holky z oddílu ještě
malé představení, když přeskakovaly vyšší překážky.
Doufáme, že se dětem rozloučení líbilo stejně jako
nám, a že se jim alespoň o trochu lépe nastupovalo
do školy.
Chtěla bych poděkovat za ochotnou spolupráci a organizaci celému jezdeckému oddílu, což jsou: Anička
Fialová, Kája Beranová, Míša Oravcová, Monika Filipová, Áďa Juhászová, Pája Tesařová, Kája Fiedlerová a zvlášť manželům Pejosovým za poskytnutí areálu, dále městu Svoboda nad Úpou za poskytnutí cen.
A také dobrovolníkům, kteří velice pomohli jezdeckému oddílu s organizací: Krisťa Beranová, Kikina
Pleskačová, Míša Špetlová, Helča Karlíková, Zuzka
Krausová a Sváťa Juhászová.
Těšíme se na vás zase příští rok!
Adéla Špetlová za jezdecký oddíl
TJ Krakonoš Trutnov

zprávy z města a z radnice
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Některé další fotografie z akce:
(více fotografií na www.tjkrakonostrutnov.wbs.cz nebo
www.pavka.zonerama.com/Album/409759 )

Pozvánka do divadla

Ochotnické divadlo NA TAHU z Červeného Kostelce
zavítá k nám do Svobody nad Úpou do sokolovny v
pátek 17.10.2014 a zve příznivce divadla na divadelní hru, která se jmenuje Kuchařka a generál aneb
Druhá míza. Začátek představení v 19.30 hodin.
Vstupné 90,-Kč.
Hra je velmi oblíbená a žádaná a ochotnické divadlo
s ní slavilo úspěchy i na Slovensku, když ji hrálo pro
Visegrádskou čtyřku.
Více informací o divadle najdete na webových stránkách divadla http://www.dsnatahu.cz/

KUCHAŘKA
A GENERÁL
ANEB DRUHÁ MÍZA
Vlastimil Klepáček

autor:

TAK TROCHU KOMEDIE O ŽENĚ, KTERÁ VĚDĚLA, CO CHCE,
A O MUŽI, KTERÉMU UJEL VLAK.
Hrají:

Slečna Matylda
Hanibal Rohlíček
Mici Venicia

Naďa Eflerová
Vlastimil Klepáček
Míla Hilmanová/Vlasta Seidelová

Hudební doprovod:…………………Irena a Miroslav Podlipní
Režie:
Kostýmy:
Scéna:
Nápověda:
Světla, zvuk:

Vlastimil Klepáček
Eva Bergmannová
Vlastimil Klepáček, Miroslav Kašpar
Věra Klepáčková
Jiří Janda

7

RUDOLFOVY SLAVNOSTI

Rudolfovy slavnosti - 20.9.2014
Začátek letošních Rudolfových slavností se nesl v obdobném duchu jako vloni, a to chválou a projevy nadšení z pátečního divadelního představení Divadla S.N.Ú.,
o kterém píšeme samostatně v jiné části tohoto vydání
novin. Z počátku to vypadalo, že k nám počasí nebude
úplně přívětivé (a předpověď počasí byla vůbec strašidelná), ale nakonec sem tam vykouklo i sluníčko a až do
podvečera k nám byl Krakonoš milostivý. Asi hodinový
liják se spustil až po sedmé hodině večerní, ale ani ten
neodradil návštěvníky slavností a pod stanem a deštníky
většina z nich vydržela čekat na skvělé vystoupení skupiny
New age of Smokie, které díky dešti začalo o trochu déle,
ale stálo za to. Asi i díky teplému počasí vydržela až do
půl jedné po půlnoci spousta lidí a všichni hosté, kteří u
nás vystupovali, byli nadšení publikem a skvělou atmosférou slavností ve Svobodě nad Úpou.
Ale hezky od začátku! Rudolfovy slavnosti tradičně začaly řemeslným trhem. Prodejních stánků s různým občerstvením a ručními výrobky přijelo letos opravdu hodně a
určitě k tomu přispělo i to, že se nám podařilo v rámci
spolupráce mezi obcemi Východních Krkonoš zajistit bezplatně zapůjčení 16 prodejních stánků od Města Žacléř
pro řemeslníky. Tímto tedy první poděkování patří Městu
Žacléř za zapůjčení stánků.
Opět jsme vsadili na bohatý program po celý den, který začal už od 10 hodin dopoledne dobovou hudbou,
soubojem šermířů, vystoupením skvělé tanečnice Kaira
Sabah, jejíž přítulný had některým učaroval a některé
doslova vyděsil. Výborným oživením slavností byl příjezd
historických motorek a automobilů – veteránů, které bylo
možno obdivovat na konci náměstí a na parkovišti. Bez
tradičního vystoupení školy a příjezdu Rudolfa II. se svou
družinou si nelze už naše Rudolfovy slavnosti ani představit. Odpolední program odstartovala skupina Creedence
Revival a hned poté se mladé fanynky konečně dočkaly! V
15 hodin na podium vyběhli mladíci ze skupiny New Element a svými písničkami rozdováděli děvčata ze základní školy – podle slov paní učitelky Ševčíkové děvčata do
osmé třídy, deváťačky prý už preferují něco jiného . Tak
snad jsme mladá děvčata potěšili, protože autogramiáda
s focením po vystoupení probíhala přes hodinu, kdy kluci
byli v neprodyšném obležení svých fanynek.
Odpolední program pokračoval vystoupením iluzionisty Aleše Krejčího, který přijel s panem Václavem Faltusem
a snažili se pobavit publikum kouzly a vtipy. Hlavním hostem večera byl zpěvák Bohuš Matuš, jehož skvělý hlas se
rozezněl náměstím a myslím, že potěšil srdce nejednoho
návštěvníka. Písně v jeho podání jako Tereza, Slavíci z
Madridu, Stín katedrál a spousta dalších potěšily a rozezpívaly početné publikum napříč věkovým spektrem.
Večerní program na chvíli přerušil liják, a tak fanoušci
skupiny Smokie museli trpělivě vyčkat, než proběhne zvuková zkouška, ale poté asi ve čtvrt na devět se náměstí
roztancovalo hned s úvodní písní od skupiny New age
of Smokie. Parta hudebníků z Mostu skvěle bavila hosty

slavností celé dvě hodiny a zásobovala je nestárnoucími
hity. Náměstí nejen tančilo, ale i zpívalo z plných plic.
Prostě skvělá nálada, přestože pod pódiem bylo mokro a
bláto, ale podle davu lidí to nikomu to nevadilo. Po jejich
vystoupení následovala pod pódiem nádherná ohnivá
show kejklířů Chůdadla.
Závěr slavností jako každý rok patřil kapele Koneckonců, která nastoupila na pódium kolem půl jedenácté a
nepřetržitě hrála až do půl jedné. Přestože hlavní zpěvák
skupiny Jan Hanýsek byl pořádně nastydlý a někteří z členů kapely prý také, tak odvedli jako vždy perfektní práci
a na jejich výkonu to vůbec nebylo znát. Jsou prostě rok
od roku lepší. A jen pro zajímavost, zahráli a zazpívali z
fleku na přání publika úvodní písničku od skupiny Chinaski z nedělního seriálu Vinaři, který v televizi běží teprve tři
týdny!!! Její refrén:
„My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpěv, a
na věc jdeme přímo, ………….“
prostě zpívalo celé náměstí.
A tak na závěr nezbývá, než opět všem poděkovat
- městu Svoboda nad Úpou za financování celé akce,
panu Jiřímu Pavukovi s jeho družinou, bez nichž si neumíme pořádání Rudolfových slavností představit, technické
četě města a pracovníkům veřejně prospěšných prací pod
vedením Vildy Kaňky, kteří se postarali o přípravu celého
náměstí, úklid města během slavností a po nich, Oldovi
Kyselovi za moderování celé akce, vedení základní školy
a dětem základní školy, mažoretkám a břišním tanečnicím
za hezká vystoupení, panu Hedvičákovi za bezplatné zapůjčení pozemku a pomoc při slavnostech, jezdeckému
oddílu TJ Krakonoš za vedení koní v rámci průvodu a pro
děti, společnosti MEGA PLUS s.r.o. za zapůjčení zábran,
Pavlovi Čekaňákovi za zprovoznění mobilních rozvaděčů,
panu Křivkovi za skvělé fotky, jejichž ochutnávku nabízíme
i našim čtenářům.
Ze sebe bych ráda poděkovala ještě jednou celému
organizačnímu týmu (Jiří Pavuk, Miroslav Hedvičák, Mgr.
Jan Hainiš, Mgr. Lucka Ševčíková, Olda Kysela, Josef
Búš, Šárka Dudková), se kterým slavnosti připravujeme
minimálně půl roku dopředu a pokud nám máte chuť pomoci v dalších letech, rádi Vás přivítáme v našem týmu.
Samozřejmě největší díky patří vám všem, kteří jste se
na slavnosti přišli pobavit, společně poklábosit, zatančit,
zazpívat i popít, přestože počasí nebylo zrovna ideální.
Právě tato skutečnost, že vás bylo tolik a že jste si slavnosti užili a líbili se vám, nás nabíjí novou energií. A tak
zase za rok, třetí sobotu v září ve Svobodě nad Úpou
– 19.9.2015 – XII. ročník Rudolfových slavností ve
Svobodě nad Úpou.
Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ
Ochutnávka z fotografií, které pořídil z Rudolfových slavností 2014 pan Pavel Křivka (všechny pak najdete na jeho
webu: http://pakr.webnode.cz/ ):

Svobodské mažoretky

Jiří Pavuk (třetí zleva) se svou družinou

Břišní tanečnice ze Svobody

Vystoupení dětí ze druhé třídy ZŠ Svoboda

Tanečnice Kaira Sabah

Tyto soví krasavice zdobí radnici v mezipatře

Skupina New Element

Václav Faltus se svámi fanoušky

Bohuš Matuš

Stále usměvavý pan Oto Ondruš

Bohuš Matuš po vystoupení

Skupina New age of Smokie

11

ZÁPIS USNESENÍ rm

Výpis usnesení z 81. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 03.09.2014
USNESENÍ č. RM/1221/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zpracování dodatku ke znaleckému posudku pana Jiřího
Danielise č. 6634/155/D - 2012 ze dne 17.12.2012 na
ocenění bytové jednotky č. 5100004 v bytovém domě čp.
510 na základě oprávněné námitky paní Dagmar Kurucové, která spočívá ve skutečnostech popsaných v zápise
s tím, že bude provedeno ocenění rozdílu vynaložené investice nájemcem v roce 1997 do rekonstrukce koupelny včetně elektroinstalace na základě písemné dohody s
tehdejší Realitní kanceláří Kadlec (v dohodě je ujednáno,
že pokud bude byt v budoucnu určen k prodeji paní Kurucové, budou vynaložené náklady zohledněny ve snížení
kupní ceny) s vazbou na současnou tržní hodnotu bytu.
USNESENÍ č. RM/1222/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda
nad Úpou provozovateli Informačního centra na náměstí Svornosti ve Svobodě nad Úpou za účelem vyhrazení
dvou parkovacích míst pro klienty infocentra s časovým
omezením na dobu od 8,00 do 17,00 hodin za nájemné
dle ceníku ve výši 1.000,-Kč ročně za 1 místo, tj. celkem
2.000,-Kč ročně s tím, že náklady na zřízení dopravního
značení si nájemce uhradí po vydaní rozhodnutí místně
příslušného silničního správního úřadu.
USNESENÍ č. RM/1223/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
Zastupitelstvu města odkup části pozemku p.p.č. 102/3
o výměře 33 m2 v k.ú. Maršov II dle návrhu geodetického oddělení dle skutečnosti od pana Petra Kadrmase (na
této části pozemku je umístěna část místní komunikace a
chodníku) s tím, že rada pověřuje starostu, aby vyjednal u
pana Kadrmase kupní cenu.
USNESENÍ č. RM/1224/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti pana Petra Hassmanna o stanovisko města ve věci výstavby kamenné zdi podél zahrady u
domu čp. 8 v k.ú. Maršov II, protože podle geodetického
zaměření bylo zjištěno, že stavba byla již zahájena, ale
na obecním pozemku p.p.č. 379/1 bez souhlasu města
a také bez územního souhlasu stavebního úřadu. Z tohoto důvodu rada požaduje, aby stavebník nejprve odstranil stávající zahájenou stavbu kamenné zídky, kompletně
opravil dotčenou komunikaci a následně aby radě předložil k projednání projekt se specifikací nové kamenné zdi
či plotu v rámci žádosti o územní souhlas.
USNESENÍ č. RM/1225/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
Zastupitelstvu města schválit směnu pozemků ve vlastnictví
města p.p.č. 326/1, 326/2 a 326/3, vše v k.ú. Svoboda
nad Úpou včetně zřízení práva služebnosti stezky a cesty
ve prospěch vlastníků nemovitostí čp. 274 a čp. 313 v
Lázeňské ulici za pozemek ve vlastnictví pana Jiřího Mičánka st.p.č. 62/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou včetně stavby garáže na něm za ceny dle znaleckých posudků s tím
že zpracování znaleckých posudků bude zadáno městem

ihned tak, aby bylo možné směnu projednat na nejbližším
jednání zastupitelstva.
USNESENÍ č. RM/1226/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
návrh trasy vodovodní přípojky dle žádosti o udělení souhlasu a vypracování smluvního vztahu na uložení vodovodní přípojky pro rodinný dům čp. 211 v Luční ulici přes
pozemky města p.p.č. 266/1, 256/1 a 737, vše v k.ú.
Svoboda nad Úpou dle nákresu v příloze žádosti - situace
dotčených parcel (viz přílohy originálu zápisu) a požaduje,
aby trasy přípojky byla vedena nejkratší trasou (návrh této
nejkratší trasy byl zakreslen do přílohy žádosti).
USNESENÍ č. RM/1227/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) projednala záležitost ohledně výtahu v Domě s pečovatelskou službou (viz zápis) a konstatovala, že provozní
rizika dle revizní zprávy je třeba odstranit do června 2016,
a tudíž je třeba se zabývat rekonstrukcí výtahu v roce 2015
s vazbou na případné získání dotace na tuto akci.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu, aby poptal statiky za účelem cenové nabídky
za zpracování statického posouzení schodiště radnice pro
instalaci šikmé schodišťové plošiny (např. Ing. Šír, Ing.
Stiehl).
USNESENÍ č. RM/1228/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh tajemnice nevyužít nabídku řešení dalšího postupu
při vypořádání smluvních vztahů s MPSV k majetku poskytnutého k agendě pomoci v hmotné nouzi (viz příloha
zápisu) z důvodů, které jsou popsány v zápise.
USNESENÍ č. RM/1229/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) schvaluje přidělení bytu č. 45 v Domě s pečovatelskou
službou dle aktuálního Pořadníku žadatelů, kdy na prvním místě je paní MUDr. Vladimíra Skrbková. Pokud paní
Skrbková přidělení bytu odmítne postupovat dále podle
Pořadníku.
b) zrušit s okamžitou platností v Pravidlech pro přidělování
bytů v DPS (dále jen „Pravidla“) podmínku stanovenou v
poslední větě odst. 11 v čl. II Pravidel o tom, že nová
žádost může být podána nejdříve 6 měsíců po vyřazení
žádosti z důvodu odmítnutí přidělení bytu žadatelem.
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
c) žádost paní Kristiny Skučkové o vrácení části jednorázového příspěvku, který musela uhradit za přidělení bytu v
DPS pro svou matku, protože měla trvalý pobyt v Horním
Maršově s odůvodněním, že v Pravidlech pro přidělování
bytů v DPS je jasně stanoveno, že se jedná o jednorázový
příspěvek a jeho případné vrácení není v pravidlech upraveno.
USNESENÍ č. RM/1230/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh smlouvy na zajišťování zimní údržby běžeckých tratí v rámci projektu velkého svazku měst a obcí a Správy
KRNAP „Krkonoše - lyžařský běžecký ráj“ mezi městy a
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obcemi Pec pod Sněžkou, Žacléř, Malá Úpa, Horní Maršov, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky a upravovatelem
lyžařských tratí panem Jiřím Šimůnkem, Velká Úpa 114,
Pec pod Sněžkou, IČ 106540038 (viz příloha originálu
zápisu) ovšem za podmínky, že smlouvu schválí všechny
výše uvedené obce a dále za podmínky, že Správa KRPAN
zajistí, aby běžecké tratě nebyly poškozovány jinými auty
(těžaři dřeva, myslivci apod.).
USNESENÍ č. RM/1231/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh na prodloužení pronájmu mobilní toalety na autobusovém nádraží, a to do 30.4.2015 s tím, že by se rada
měla v lednu 2015 k problému absence toalet na nádraží
vrátit a zabývat se jím komplexně.
USNESENÍ č. RM/1232/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace ohledně výkonu funkce opatrovníka, kterým
bylo město určeno na základě rozsudku Okresní soudu v
Trutnově u opatrovance (viz podkladový materiál) s tím, že
rada schvaluje postup podle návrhu městského právníka
Mgr. Huspeka (podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu JUDr. Tomšeje - viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1233/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace zástupce dodavatele sportovního povrch do
tělocvičny fy Becker Sport ČR s.r.o. , který nedoporučil
nákup podlahového mycího stroje do nové tělocvičny a
navrhl ruční způsob udržování dřevěného povrchu v nové
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sportovní hale s tím, že odborně proškolí správce tělocvičny, jak se o povrch starat (viz zápis). Na základě těchto nových skutečností rada nebude vypisovat poptávkové řízení
na nákup podlahového mycího stroje, na jehož nákup
bylo do rozpočtu vyčleněno 145.000 Kč.
USNESENÍ č. RM/1234/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost o pronájem billboardu u autobusového nádraží
na dobu od 22.9.2014 do 9.10.2014 na předvolební
reklamní kampaň pro kandidáta do Senátu Parlamentu
ČR pana Ing. Hlavatého za jednorázovou úhradu ve výši
6.000,-Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/1235/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) výsledek poptávkového řízení na výsadbu 11 lip (Lípa
srdčitá, kultivar Greenspire) v Horské ulici (viz příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) cenovou nabídku společnosti GRAS SPOL s.r.o., se sídlem Úpská 340, Svoboda nad Úpou, IČ 25993020 ve
výši 88.209,-Kč včetně DPH za výsadbu 11 lip dle bodu
a) tohoto usnesení.
c) návrh Smlouvy o dílo s dodavatelem GRAS SPOL s.r.o.,
se sídlem Úpská 340, Svoboda nad Úpou, IČ 25993020
(viz příloha originálu zápisu) na výsadbu 11 lip v Horské
aleji dle bodu b) tohoto usnesení a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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USNESENÍ č. RM/1236/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) žádost o prodloužení termínů dokončení díla od společnosti Dvořák - Karlík s.r.o. (zhotovitel rekonstrukce topení v DPS) do 15.9.2014, protože byla zjištěna chyba v
projektové dokumentaci, resp. ve výkazu výměr a město
musí získat stanovisko projektanta, zda s navrhovaným
variantním řešením souhlasí a zda toto řešení neovlivní v
budoucnu provozní podmínky, resp. nezvýši provozní náklady topné soustavy.
b) žádost o prodloužení termínů dokončení díla od společnosti KTstav s.r.o. (zhotovitel zatrubnění bezejmenného
potoka pod hlavní silnicí) do 10.9.2014, kdy důvodem
jsou skutečnosti, vzniklé v průběhu realizace, které nebyly řešeny v projektové dokumentaci, ale jsou zásadní
pro komplexní dokončení díla. Projektem předpokládaná
oprava nábřežní zdi neodpovídá svým rozsahem skutečnosti a z důvodu technologie postupu výstavby a dodržení
záručních lhůt dojde k nutnému rozšížření rozsahu prací
pro zachování smluvní ceny díla (i přes větší rozsah prací)
byla zvolena vhodná technologie (při zachování požadovaných parametrů), která zajistí komplexní opravu nábřežní zdi, ale která je časově náročnější.
USNESENÍ č. RM/1237/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
žádost Správy železniční dopravní cesty, st. org. o sdělení
výhledového využití pozemků p.p.č. 477/2, 943/1, 943/2
a 948 v k.ú. Svoboda nad Úpou z hlediska územního plánu s tím organizace bude zaslána odpověď, že se jedná o
území technického vybavení, pro které platí regulativy dle
územního plánu města.
USNESENÍ č. RM/1238/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu s SHŠ
Rigel pana Jiřího Pavuka v rámci letošních Rudolfových
slavností (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1239/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
a) Zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 302/1 včetně spoluvlastnického podílu ve výši
6830/39928 za cenu uvedenou v nabídce, tj. za
524.677,-Kč Kateřině Valentové, bytem Sluneční stráň
302, Svoboda nad Úpou a Miroslavu Hajdíkovi, bytem
Horská 251, Svoboda nad Úpou, kteří využili své předkupní právo jako nájemci do 30.9.2014.

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č.
302/1 v bytovém domě čp. 302 na Sluneční stráni od
1.10.2014 na dobu určitou do 30.11.2014 s vyloučením
předkupního práva pro nájemce podle nového občanského zákoníku, a to s paní Kateřinou Valentovou, bytem Sluneční stráň 302, Svoboda nad Úpou a Miroslavem Hajdíkem, bytem Horská 251, Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/1240/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
následující podmínky využívání nové sportovní haly na
městském stadionu od cca října 2014:
- v době od 8,00 do 15,00 hodin v pracovních dnech
bude tělocvična vyhrazena pro potřeby příspěvkových organizací města (zdarma), tj. škola, školka, DPS.
– pro veřejnost bude tělocvična vyhrazena v čase od 15,00
do 22,00, a to zatím jen v pracovních dnech. Víkendy zatím nejsou vymezeny, nejdříve se musí zmapovat zájem.
Cenové podmínky pro veškerou veřejnost (tj. pro všechny
spolky, kluby, uskupení, týmy atd. děti i dospělí) byly stanoveny takto:
Malá tělocvična v prvním patře 200,-Kč včetně DPH/1
hodinu (poznámka cena bez DPH činí tedy 165,30 Kč
jako výnos pro město, zbytek, tj. 34,70 odvedeme na DPH
státu)
Velká hala v přízemí 300,-Kč včetně DPH / 1 hodinu (poznámka cena bez DPH činí tedy 247,90 Kč jako výnos pro
město, zbytek, tj. 52,10 odvedeme na DPH státu)
Dále byla stanovena cena za celý den pronájmu celého
objektu tělocvičny ve výši 2.000,-Kč včetně DPH (v max.
rozsahu hodin od 8 – 18 hodin), pokud bude požadováno
více nad rozsah těchto hodin, tak za každou další hodinu
+ 300,-Kč včetně DPH
Nahlašování požadavků, resp. blokace termínů za účelem stanovení konečného časového rozvrhu, který bude
schvalovat rada, bude probíhat na radnici (u tajemnice
MěÚ), a to do 30.9.2014.
USNESENÍ č. RM/1241/81/2014
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby zajistil okamžité uzavření části komunikace ve Staré aleji pod domem paní Zapadlové včetně
podání žádosti města jako vlastníka komunikace na silniční správní úřad o uzavírku.

Výpis usnesení z 82. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 17.09.2014
USNESENÍ č. RM/1242/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost o opravu místní komunikace v Luční ulici nad domem čp, 419 z důvodů popsaných v zápise s tím, že je
třeba zajistit v tomto smyslu komplexní řešení opravy.
USNESENÍ č. RM/1243/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádosti manželů Kovářových o stano-

visko města ke stavbě „Okna a vchodové dveře jednotky
č. 8/423 v 1. NP, čp. 423, Svoboda nad Úpou dle projektové dokumentace, jejíž výtah byl radě předložen společně
se žádostí.
USNESENÍ č. RM/1244/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nové podmínky nájmu části pozemku p.p.č. 78/3 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, které budou ujednány formou dodat-
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ku ke stávající nájemní smlouvě (jeho znění bude předloženo ke schválení na příštím jednání rady). Jedná se o snížení výměry pronajímané části na cca 1000 m2, ujednání
o povinnosti nájemce sekat pozemek minimálně jednou
měsíčně s vazbou na sekání okolních městských pozemků,
ujednání o 3-měsíční výpovědní době bez udání důvodu a
1-měsíční výpovědní době v případě porušení podmínek
nájmu.
USNESENÍ č. RM/1245/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádosti KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o udělení licence k provozování
vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce:
BusLine a.s., IČ 283 60 010 na linku: 670 990 Harrachov - Rokytnice nad Jizerou - Vrchlabí - Janské Lázně
- Pec pod Sněžkou - Hor. Malá Úpa s tím, že město Svoboda nad Úpou požaduje finanční příspěvek na provoz
mobilní toalety na autobusovém nádraží ve Svobodě nad
Úpou.
USNESENÍ č. RM/1246/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
a) Zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 302/6 včetně spoluvlastnického podílu ve výši
6356/39928 za cenu uvedenou v nabídce, tj. za
481.560,-Kč manželům Rudolfu a Jiřině Pätzoldovým, bytem Sluneční stráň 302, Svoboda nad Úpou, kteří využili
své předkupní právo jako nájemci do 30.9.2014.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č.
302/6 v bytovém domě čp. 302 na Sluneční stráni od
1.10.2014 na dobu určitou do 31.10.2014 s vyloučením
předkupního práva pro nájemce podle nového občanského zákoníku, a to s manželi Rudolfem a Jiřinou Pätzoldovými, bytem Sluneční stráň 302, Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/1247/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na
stavební práce s názvem „Zelená učebna ZŠ Svoboda nad
Úpou“ (dále jen „Výzva“) včetně zadávací dokumentace
(příloha č. 1 – Krycí list nabídky, Příloha č. 3 – Závazný návrh Smlouvy o dílo, a to v souladu se Směrnicí pro
zadávaní zakázek malého rozsahu č.j. SVO/553/2014
z 6.3.2014 ), jejímž zadavatelem bude příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov (vše přílohou originálu zápisu). Ve
výzvě byla opravena kvalifikace uchazeče (ohlašovací řemeslná živnost: Truhlářství, podlahářství nebo Pokrývačství, tesařství) a dále hlavička Výzvy.
b) výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- Jiří Vachek, 542 23 Mladé Buky 411, IČ 14528380
- Milan Zdichynec, 542 23 Mladé Buky 48, IČ 67446884
- Václav Kricnar, Nádražní 461, 542 24 Svoboda nad
Úpou, IČ 13532634
- Ladislav Valnoha, Úpská 301, 542 24 Svoboda nad
Úpou, IČ 63226022
- KALUŽNÝ & ZELENÝ, spol. s r.o., Jugoslávská 15, 547
01 Náchod - Staré Město nad Metují, IČ 64258891
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- Vratislav Krátký, 541 01 Staré Buky - Prostřední Staré
Buky 226, IČ 11164859, provozovna Pionýrů 278, 541
03 Trutnov 3
- Libor Jarouš, Tyršova 561, 542 24 Svoboda nad Úpou,
IČ 61195847
c) žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, o udělení
souhlasu k použití rezervního fondu ve výši 300.000,-Kč k
posílení jejího investičního fondu v souladu s § 30, odst.
3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů za účelem následného financování investičního výdaje, resp. akce s názvem „Zelená učebna
ZŠ Svoboda nad Úpou“ z investičního fondu příspěvkové
organizace.
USNESENÍ č. RM/1248/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh programu 24. veřejného zasedání Zastupitelstva
města dne 30.9.2014 (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že z návrhu programu byl vyřazen bod 7 - Směna pozemků města p.p.č. 326/1, 326/2 a 326/3 za pozemek
st.p.č. 62/2 včetně stavby bez čp/če (garáž) ve vlastnictví
pana Mičánka, protože na základě vypracovaných znaleckých posudků byly zjištěny nové skutečnosti ohledně majetkoprávních vztahů kolem garáže pana Mičánka, které
je třeba dořešit s dalšími vlastníky okolních nemovitostí.
USNESENÍ č. RM/1249/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
na základě žádosti ředitele České lesnické akademie středisko Svoboda nad Úpou Mgr. Korbeláře individuální
sazbu 200,-Kč včetně DPH (tj. 165,30 Kč bez DPH) za
jednu hodinu využívání nové sportovní haly v rámci hodin
tělesné výchovy pro studenty střediska ve Svobodě nad
Úpou s odůvodněním, že škola bude využívat sportovní
halu v čase cca do 15 hodin, kdy ze strany veřejnosti o
tento čas není zájem.
USNESENÍ č. RM/1250/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou podle aktuálního Pořadníku žadostí o přidělení bytu v DPS.
USNESENÍ č. RM/1251/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost o souhlas paní Magdaleny Lindeberg (kupní
smlouva na bytovou jednotku č. 510/6 podepsána dne
6.8.2014) ve věci opravy rozvodu vody v této bytové jednotce s tím, že opraví na vlastní náklady i část vedení (cca
4 m), které jde přes společné prostory domu č.p. 510 (viz
zápis).
USNESENÍ č. RM/1252/82/2014
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) informaci orgánu státní správy - stavebního úřadu
Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, že pro účely
nového stavebního řízení s postupem dle § 135 zákona
č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), kdy předmětem nutných zabezpečovacích prací bude stabilizace svahu mezi
kolnou paní Zapadlové u domu čp. 463 a opěrnou zdí,
která je ve společném vlastnictví města a paní Zapadlové,
si státní správa objedná zpracování projektové dokumentace od Ing. Chaloupského, a to v souladu se znaleckým
posudkem od Ing. Voborníka.
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Střípky z dějin: VŘSR
Antonín Tichý

Zprofanovaná zkratka dávného říjnového převratu byla velkou část minulého století spojována trochu paradoxně s listopadem, jako ostatně
mnoho dalších pojmů z komunistické dílny, které
byly obvykle něčím jiným, než za co se vydávaly. V
tomto konkrétním případě za vším vězí jen pouhý
pozdější přechod rodící se země „kde zítra znamenalo včera“ z Juliánského na v pokrokovém
světě dávno zavedený Gregoriánský kalendář. V
České republice je letošní říjen ve znamení především komunálních voleb, které mohou výrazně
zamíchat se zastupitelskými orgány obcí a měst.
Ta stále méně frekventovaná zkratka mě napadla jako oslí můstek k velké říjnové samosprávní
rekapitulaci. V červnu roku 1964 také proběhly
v tehdejším Československu volby a padesátileté
jubileum je dostatečný důvod k malému ohlédnutí. Jediná vládnoucí strana měla tenkrát stále
ještě otěže pevně v ruce, ale „zlatá šedesátá“ s
politickým táním se drala do dveří, aby je násilně
zabouchl až vpád bratrských armád o čtyři roky
později. Nemíním zabřednout do hlubokomyslných politických komentářů a omezím se jen na
stručné představení zvoleného zastupitelstva, jehož výrazně nejmladším členem byla tehdy moje
třiadvacetiletá maličkost. Svoboda nad Úpou se
znovu zařadila mezi města teprve v roce 1987,
takže v té době měla pouze místní národní výbor, ale zato 31 členů zastupitelstva. V podstatě
celá polovina měla tu správnou stranickou legitimaci. Příslušnost těch ostatních k jiným složkám
tzv. Národní fronty, stejně jako nestranickost, se
neuváděla. Obec měla naštěstí svého kronikáře,
takže veškeré údaje mohu citovat z kroniky, která je dnes uložena v archivu v Trutnově. Jména
zvolených poslanců s pozdější funkcí, doplněná
věkem a zaměstnáním v pořadí podle volebních
obvodů, jak je zapsal tehdejší kronikář František
Koudelka: 1. František Teichman, 49, vedoucí
ČSAO (záhy se odstěhoval a v lednu 1965 byla
na jeho místo zvolena ředitelka mateřské školy
Věra Schröfelová), 2. Božena Matějíčková, 44,
úřednice závodu Dehtochema, 3. Ladislav Novák, 45, výpravčí ČSD – předseda komise pro
školství a kulturu, 4. Oskar Bláha, 37, vedoucí
uhelných skladů, 5. Eva Koudelková, 37, vedoucí
školní družiny – předsedkyně sociální a zdravotní
komise, 6. Stanislav Kopecký, 35, zaměstnanec

ČSD, 7. Josef Kvaček, 51, dentista, 8. František
Stárek, 39, mistr energetiky KRPA, 9. Věra Dočkalová, 34, dělnice KRPA, 10. Josef Tylš, 43,
zástupce ředitele ZDŠ, 11. Marie Vysloužilová,
45, dělnice KRPA, 12. Karel Blažek, 56, dělník
KRPA. 13. Josef Silný, 32, mistr odborného výcviku LOU, 14. Antonín Tichý, 23, truhlář, 15.
František Kočí, 56, správce nemocnice – uvolněný předseda MNV, 16. Bohumír Hradecký,
46, dělník KRPA – předseda bytové komise, 17.
Jan Javůrek, 42, vedoucí plánovacího oddělení
Texlen - tajemník, 18. František Kašpar, 35, strojvedoucí, 19. Zdeněk Michalec, 46, plánovač
KRPA – předseda finanční a plánovací komise,
20. Petr Hybler, 37, dělník KRPA, 21. Josef Možíš, 45, zaměstnanec domovní správy – předseda
komise pro výstavbu, 22. Jiří Dvořák, 44, příslušník SNB – předseda komise veřejného pořádku,
23. Ladislav Kučera, 41, vedoucí provozu KRPA,
24. Daniela Audrlická, 39, dělnice KRPA, 25. Terezie Heringová, 61, vychovatelka školní družiny,
26. Ilsa Stránská, 34, dělnice KRPA, 27. Božena Votavová, 56, dělnice KRPA, 28. Alois Plný,
48, dělník KRPA – předseda komise pro obchod,
29. Věra Musilová, 41, švadlena, 30. Jaroslav
Chmelař, 40, mistr KRPA – předseda zemědělské
komise, 31. Julie Matysková, 43, administrativní pracovnice. Současně byly zvoleny do ONV
Vlasta Javůrková, 42, ředitelka zvláštní školy a
Marie Staňková, 36, dělnice KRPA, do KNV Vlasta Chlupatá, 42, předsedkyně posudkové komise u KNV v Hradci Králové a do Národního
shromáždění Marie Jirásková, 48, dělnice KRPA
z Hostinného. Tenkrát se volili i tak zvaní soudci
z lidu, tak pro úplnost i jejich jména. Byli to vedle
Jana Nevole, 31, promovaného právníka, předsedy senátu okresního soudu v Trutnově, Marie
Skrbková, 35, pracovnice státních lázní, Jarmila
Ženková, 34, dělnice KRPA, Antonín Horák, 44,
zaměstnanec OO – MV, a Šlechtislav Žalský, 22,
dělník KRPA. Vedle zvolených komisí pracovalo
ještě 7 občanských výborů a dalších 5 pomocných aktivů dohromady s celkem asi 100 lidmi.
Vláda lidu jako když vyšije! Pokud vám dobové
zkratky už nic neříkají, nevadí. Nejsou podstatné.
Takoví jsme byli. Tentokrát bohužel nemohu připojit víc obrázků, protože se nedochovaly.

Střípky z dějin: VŘSR
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Skupina poslanců zvolených v roce
1964 a aktivistů MNV při příležitosti nějakého školení před Národním domem,
krátce po jeho rekonstrukci (1967).

Při této příležitosti vyhlašuji pátrání po poválečných bohatých obrazových přílohách k obecní kronice až
zhruba do roku 1970. Ještě po „sametu“ v devadesátých letech minulého století byly spolu s kronikou
uloženy na Městském úřadě. Do státního okresního archivu v Trutnově byla však předána pouze psaná
kronika a čtyři alba fotografií založená z části i zpětně kronikářem Karlem Hynkem. Cenné doklady, staré
fotografie a pohlednice, shromážděné původním kronikářem Františkem Koudelkou od starousedlíků však
zmizely neznámo kam. Pro obec je to vlastně jako „rodinné stříbro“ a pro budoucí badatele velká ztráta.

