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Vážení spoluobčané,
v listopadovém úvodníku vás seznámím s našimi nedávnými aktivitami, týkajícími se zvelebování veřejných
prostranství ve městě.
Mnozí z vás, především obyvatelé Rýchorského sídliště, jste si jistě všimli nově budovaného parčíku podél
nábřeží řeky Úpy. Vzniká za finanční podpory Nadace
ČEZ, Programu Stromy, kterou se nám v průběhu tohoto
roku podařilo získat a dokončen bude v průběhu měsíce listopadu. Rádi bychom tímto záměrem zvelebili tak
trochu opomíjenou a zanedbávanou lokalitu, která nám
svého času posloužila coby deponie naplaveného materiálu při povodních roku 2013 a následných rekonstrukcích poškozených komunikací. Až nově zasazené stromy
a keře podél chodníku povyrostou, vylepší se tím dosavadní nevábný výhled na pomalu se rozpadající objekty
bývalých papíren naproti přes řeku. Procházky v parčíku
jistě ocení i místní pejskaři, které zde vidím se svými miláčky korzovat již nyní. Abychom do tohoto projektu zapojili
i širokou veřejnost, chystáme zde na úterý 3. listopadu
v 10 hodin společné sázení několika posledních stromů,
a to se žáky a učiteli Základní školy, a velice by nás ale
potěšilo, kdyby se této akce zúčastnil také někdo z vás,
Svoboďáků a Maršováků. Lopaty a rýče budou k dispozici, stačí jen namasírovat svaly a vzít s sebou dobrou
náladu, jste srdečně zváni!
Druhou lokalitou, která v poslední době doznala změn,
je park na Pietteho náměstí. Vyměnili jsme zde původní
nepohodlné lavičky za nové s opěradly, které společně
s doplněným stolem lépe korespondují s okolním prostředím. Doprostřed parku byla instalována vysoká „retrolampa“, která dodává parku novou, příjemnou dimenzi.
Minulý týden zde byl také vysazen „vánoční smrk“, který bude na každý adventní čas slavnostně vyzdoben a
nasvícen. Využijeme jej již tento rok při příležitosti slavnostního rozsvěcení vánočního stromu, které se tentokrát
uskuteční právě zde, a to v sobotu 28/11 ve 14 hodin.
Připraven bude jak je již zvykem krátký kulturní program
s malým občerstvením, přítomni budou i prodejci s různými pochutinami a zbožím ve svých stáncích. Mikulášskou
besídku plánujeme na následující pátek 4.12., tak jako
vždy v klubu Deprese ve Svobodě.
Další akcí, která se sice netýká zeleně ve městě, ale
konečně se po dlouhé době rozhýbala, je rekonstrukce
opěrné zdi pod domem paní Zapadlové ve Staré Aleji.
Historii tohoto problému jsem již v našich novinách popisoval, zeď se vinou roky zanedbávané údržby jak jí

samotné, tak domu nad ní, dostala do havarijního stavu,
proto jsme byli z bezpečnostních důvodů nuceni uzavřít
přilehlou komunikaci. Protože jsme po dva roky i přes
výzvy k opravě dotčené zdi nenašli s paní Zapadlovou
společnou řeč, tzn. že nedošlo k dohodě o financování
nezbytných oprav, přistoupil stavební úřad (poté, kdy se
zřítila vrchní část zdi na komunikaci) k nařízení neodkladného odstranění stavby a výstavby zdi nové. Stavební
práce provádí firma Kalin, spol. s r.o., přičemž veškeré
náklady s tímto spojené bude hradit město. Nám nezbude nic jiného, než tyto náklady, či jejich poměrnou část,
po paní Zapadlové zpětně soudně vymáhat. To ale předjímám budoucí rozhodnutí zastupitelstva města, kterému
rozhodnutí o postupu v této věci náleží. Dobrou zprávou
je, že stavební práce budou dokončeny nejpozději do
10.12.2015, takže si obyvatelé ulice ve Staré Aleji mohou oddychnout, na zimu zde bude komunikace opět
plně funkční. My všichni včetně školáků si oddychneme
též, neboť je tato cesta dennodenně využívána coby pěší
spojnice mezi Svobodou a Maršovem.
Přeji vám všem krásný a barevný listopad.
Ing. Jiří špetla
starosta města
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti

Advent 2015

V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea dámy Božena Pultarová, Julie Matysková a pánové Stanislav Mráz,
Josef Haderer a Mikuláš Vogyeráczki. Přejeme jim všem
do dalších let především hodně zdraví.

Ještě nedávno bylo léto a čtyřicetistupňová vedra a najednou je konec října a město se již chystá na adventní a vánoční čas. Letošní první adventní neděle vychází na 29.11.2015, a proto rozsvícení vánočního stromu
se zahájením adventního času proběhne již v sobotu
28.11.2015 od 14,00 hodin v parku na Pietteho náměstí v Maršově I. Plakát s podrobným programem najdete dále v tomto vydání novin. Srdečně zveme.

Zprávy z knihovny
1) V pondělí 16.11.2015 bude knihovna zavřená - čerpání dovolené paní knihovnice.
2) V Týdnu knihoven soutěžili čtenáři o poukázky na nákup knih. Své znalosti prokazovali formou kvízu, letos na
téma - zfilmovaná literární díla. Poukázky vyhrály paní
Hana Stránská (kategorie dospělí) a slečna Lenka Beranová (kategorie mládež). Vítězům blahopřejeme.

Výběrové řízení na pozici ředitele/-ky Domu s pečovatelskou
službou
Rada města Svobody nad Úpou vyhlásila výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího zaměstnance: „ředitel/-ka příspěvkové organizace Dům
s pečovatelskou službou, Svoboda nad Úpou se sídlem
Kostelní 526, 542 24 Svoboda nad Úpou“
druh práce:
ředitel/-ka příspěvkové organizace
místo výkonu práce: Kostelní 526, 542 24 Svoboda
nad Úpou
platová třída: 11. (nástupní plat minimálně 24.000 Kč)
pracovní poměr:
bude založen jmenováním do
funkce ředitele/-ky na dobu určitou po dobu trvání pracovní neschopnosti nebo následné mateřské a nebo rodičovské dovolené současné ředitelky
termín požadovaného nástupu: 1. 1. 2016 nebo po
dohodě
Více informací najdete dále v novinách, kde je zveřejněno celé znění výběrového řízení.

Přerušení dodávky elektřiny
5.11.2015 a 11.11.2015 !!!
Ve čtvrtek 5.11.2015 a ve středu 11.11.2015 bude přerušena dodávka elektrické energie v ulici Lázeňská a v
ulici Kostelní v budově Základní školy v čase od 7:30 –
15:00. Na tyto dny vyhlásil ředitel ZŠ ředitelské volno a
nebude se ani vařit ve školní jídelně.
Dle sdělení pana ředitele budou školní děti tento doma,
školka bude spojená a bude fungovat pouze v budově
školky a v této budově se také uvaří jednoduché jídlo pro
děti z mateřské školy. Dále bude zajištěn celodenní provoz školní družiny (pokud bude ze strany rodičů zájem) a
pro těch pár dětí se uvaří jednoduchý oběd na plynovém
sporáku.

Kulturní akce města
V říjnu proběhly tři akce města - DRAKIÁDA, SPORTOVNÍ DEN A DLABÁNÍ DÝNÍ.
První z akcí DRAKIÁDA se myslím moc povedla. Přálo
nám krásné slunečné počasí a vládla příjemná atmosféra. Jen jako minulý rok foukal málo vítr, ale nám to náladu nezkazilo. Proběhli jsme se s draky po louce, opekli
špekáčky, jablíčka a brambory, vyrobili za pomoci Adély
a Tomáše (a tím jim moc děkujeme) papírové dráčky, vyhodnotili a rozdali dárky za krásné a někdy i vysoko letící
dráčky. Těšíme se na další ročník a doufáme, že bude
příští rok hooodně foukat.

Druhou akcí byl SPORTOVNÍ DEN A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE SPORTOVNÍ HALE. Akce byla uspořádána k 1. výročí otevření naší sportovní haly. I když
byla venku pěkná zima, den si děti sportovně užily. Mohly si vyzkoušet, pod vedením trenérů sporty jako florbal,
softball, fotbal, stolní tenis a opět si „zalézt“ na oblíbené
horolezecké stěně, kde se tvořila velká fronta a rodina
Moravců se letos opět pěkně zapotila (tímto jim také moc
děkujeme). V hale i venku byl také připraven program,
který organizovala základní škola, kde si mohly děti s
rodiči, sourozenci či babičkou a dědou porovnat své síly
v různých sportovních kategoriích. Škole děkujeme za
zpestření sportovního dne a těšíme se na další spolupráci.
Třetí akcí bylo DLABÁNÍ DÝNÍ, kterou s naší pomocí
uspořádala základní škola. Jelikož tato akce proběhla
až po uzávěrce novin, informace a fotky z ní přineseme
v příštím vydání.
Všem, kteří pomáhali na říjnových akcích (kulturní tým,
děti i učitelé ze základní školy, Farmapark Muchomůrka,
Olda Kysela, Moravcovi, p. Rolenec, p. Špetla, restaurace Tatranka, technická četa města a další dobrovolníci),
za celý kulturní tým velice DĚKUJI!!!
A zde malá fotoochutnávka z říjnových akcí:
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Výpis usnesení z 28. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 14.10.2015

AKCE NA LISTOPAD:
SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 28.11.2015
TENTOKRÁT NOVĚ V PIETTEHO PARKU
BUDOU OPĚT PŘIPRAVENY VÁNOČNÍ TRHY, OBČERSTVENÍ ATD.
PŘIJĎTE S NÁMI NAČERPAT ATMOSFÉRU VÁNOC, JSTE SRDEČNĚ VÍTÁNI.
!!!!! POZOR !!!!!
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA BUDE TENTO ROK 4. 12.2015 V CLUBU DEPRESSE
PLAKÁT S UPŘESNĚNÍM ČASU BUDE V DALŠÍM VYDÁNÍ NOVIN
							

Za kulturní komisi

							

Michaela Špetlová

Projekt 72 hodin a mladí hasiči
U kostela Svatého Josefa v Dolním Maršově rostla krásná lípa, kterou zlámal silný vítr. Na prázdné místo po spadlém stromě
jsme se rozhodli vysadit strom nový v rámci projektu 72 hodin. Byla to pořádná dřina, ale stálo to za to. Po zasazení nové
lípy jsme pokračovali úklidem přilehlého hřbitova, kde jsme zapálili i pár svíček.

Co je to projekt 72 hodin?
Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po čtvrté. Kdykoliv během těchto 72 hodin (8. – 11.
října 2015) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či
jejich okolí. Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších
pozitivních účinků.
Letošní motto znělo: „Zasaď strom třeba se starostou…“ a tak se letos především sázely stromy. Cílem projektu 72 hodin
je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami
schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých
projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného
času. Dále také navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích.
							

Za kroužek mladých hasičů

							

Lucie Berchová (Trnková)

Město se podílelo na tomto projektu zakoupením lípy. Jménem města moc děkujeme Lucce Berchové a jejím
mladým hasičům za nápad a jeho realizaci. Jen více takových skvělých nápadů !!!!!!!

USNESENÍ č. RM/290/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) prezentaci společnosti EMPEMONT s.r.o. ve věci protipovodňových opatření, kdy součástí varovných systémů je
instalace rozhlasového ozvučení po obci v moderním duchu
a lokálních výstražných systémů (skládá se z vlastní automatické měřící telemetrické stanice a z připojených čidel pro
měření stavu hladin) s tím, že společnost úzce spolupracuje
se zpracovatelem žádostí o dotaci z OPŽP na protipovodňová opatření a součástí těchto projektů je i zpracování digitálního povodňového plánu.
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
b) na základě získaných informací dle zápisu od zástupce společnosti EMPEMONT s.r.o., že město poptá i další
zpracovatele podobných protipovodňových systémů včetně
zpracování povodňového plánu (viz bod a) tohoto usnesení) s tím, že tento projekt bude zapracován do rozpočtu na
rok 2016.
Rada města Svobody nad Úpou projednala
c) prověřila smysl pořízení tzv. „Generelu odvodnění“ a
bylo zjištěno, že tímto dokumentem se zabývají pouze velká
města (Brno, Praha, Plzeň) či města okresního formátu (např.
Bruntál, Jihlava, Moravské Budějovice, Kolín, Kuřim, Turnov
apod.) nikoliv malá města jako je naše. Bylo konstatováno,
že město tento dokument nepotřebuje, protože místa, kudy
voda odtéká, jsou historicky daná, a výstavba v těchto místech plánována není a ani po výstavbě není poptávka. Také
Územním plánem jsou místa pro výstavbu daná a poptávka
po výstavbě je nulová, naše obec je v kopcích, historicky
zde funguje systém vodotečí, které jsou dané z logiky věci,
do kterých nebude město zasahovat a z toho vyplývají i lokality, kde by se mohlo stavět v souladu se stávajícm ÚP.
Povinnou součástí Územního plánu musí být tento dokument
pouze v případě většího územního celku (např. kraje či většího města).
USNESENÍ č. RM/291/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Mgr. Týfy - nejprve zajistit vytyčení kabelu veřejného
osvětlení a zjistit, zda se nachází na pozemku p.p.č. 809/4
v části před objektem autoservisu pana Mičánka a pokud
bude zjištěno, že na této části kabel VO ani sloup VO neexistuje, tak doporučit zastupitelstvu prodej pouze této části
pozemku (tj. před autoservisem pana Mičánka). V případě
části pozemku před domem čp. 408 navrhl neodprodávat
tuto část, protože zde je prokazatelně veřejné osvětlení
umístěno.
USNESENÍ č. RM/292/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh dodatku č. 11 ke Smlouvě o svozu komunálního odpadu ze dne 20.12.2001 (viz příloha originálu zápisu), a
to z důvodu rozšíření o svoz bioodpadu (změny smlouvy
popsány v zápise).
USNESENÍ č. RM/293/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost pana Josefa Šíra o umístění oboustranné reklamy na
sloupu veřejného osvětlení v bezprostřední blízkosti čerpací
stanice EUROBIT s tím, že rada nemá problém s prezentací
místních podnikatelů, ale oba vybrané sloupy před čerpací

stanicí EUROBIT jsou nevhodné z hlediska bezpečnosti silničního provozu (reklama zastíní výhled při výjezdu z čerpací stanice, dále problém při odbočení na Sluneční stráň
s ohledem na absenci odbočovacího pruhu). Dále rada
konstatovala, že pokud žadatel umístí na sloup VO oboustrannou reklamu, musí zaplatit pronájem za obě plochy, tj.
dvojnásobek roční sazby.
USNESENÍ č. RM/294/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
nový návrh Nájemní smlouvy č. 24078C od společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (viz příloha originálu zápisu)
na pronájem části střechy na budově školy čp. 560 a části
půdního prostoru pro umístění anténních nosičů telekomunikačního zařízení a části prostor skladu ve 4. NP pro umístění
technologických kabinetů a jejich příslušenství s tím, že rada
požaduje splnění následujících podmínek a úprav předložené smlouvy:
1) V článku 2 odst. 2.3, věta druhá – způsob informování
pronajímatele musí být písemný, takže předmětná část věty
bude znít „o němž je nájemce povinen písemně informovat
pronajímatele alespoň 3 dny před takovým termínem“.
2) Rada nadále trvá na požadavku, aby součástí smlouvy
byla řádná projektová dokumentace na zamýšlené stavební
úpravy, a to v podobě a formě dané příslušnými právními
předpisy (např. zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a další).
Dosud předložené ilustrativní příklady a nákresy nelze považovat za projektovou dokumentaci.
3) V článku 3 odst. 3.2 první věta - část věty „umožní nájemci v termínech stanových nájemcem provést stavební úpravy“ nahradit zněním „umožní nájemci v termínech stanovených po dohodě provést stavební úpravy“ (důvodem je, aby
nebyl narušován chod školy).
Dále v článku 3 odst. 3.2 škrtnout třetí větu „Příloha č. 2 dále
obsahuje i ilustrativní příklad umístění ZAŘÍZENÍ“, neboť pokud Příloha č. 2 bude mít podobu projektové dokumentace,
nemůže obsahovat ilustrativní příklady.
4) V článku 4 odst. 4.4 smlouvy (inflační doložka) rada města požaduje zrušit podmínku 2% hranice přírůstku ročního
indexu spotřebitelských cen pro možnost aplikace inflační
doložky, tedy inflační doložka může být uplatněna bez jakýchkoliv dodatečných podmínek.
5) Článek 6 odst. 6.6, škrtnout část věty „a další nemovitosti,
které má pronajímatel v nájmu nebo ve vlastnictví“.
6) V článku 7 odst. 7.6, věta první - škrtnout slovo „průjezd“ a dále škrtnout část věty „případně další nemovitosti,
které má v nájmu nebo ve vlastnictví, nebo k nimž pronajímateli náleží jiné právo opravňující jej takový průchod, průjezd a vedení přípojky nízkého napětí nájemci umožnit, bez
omezení, tj. 24 hod. denně, 7 dnů v týdnu“.
7) V článku 7 zrušit celý odst. 7.7 (odpovědnost pronajímatele za způsobilost přístupových cest).
USNESENÍ č. RM/295/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko ve věci vybudování protipovodňového
opatření - zídky na p.p.č. 125/1 v k.ú. Maršov I v souladu s
předloženou dokumentací pro územní řízení, o které požádalo Společenství vlastníků Spojovací 113.
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USNESENÍ č. RM/296/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) Protokol o otevírání obálek a zprávu o vyhodnocení podaných nabídek z jednání hodnotící komise v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou mimo režim zákona na stavební práce na zhotovitele s
názvem „Oprava opěrné zdi v Luční ulici ve Svobodě nad
Úpou“ (viz příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Oprava opěrné zdi v Luční ulici
ve Svobodě nad Úpou“ výběr zhotovitele, a to společnost
EREBOS - podpovrchová výstavba, spol. s r.o., se sídlem
Malé Svatoňovice čp. 249, PSČ 542 34, IČ 158 38 246,
která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši 553.137,21
Kč (s DPH 669.296,02 Kč) s tím, že k uzavření Smlouvy o
dílo s tímto uchazečem dojde až po právní moci stavebního
povolení na tuto akci.
USNESENÍ č. RM/297/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I za účelem umístění a provozování distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. (viz příloha
originálu zápisu). protože je třeba dořešit věcné břemeno
k pozemku p.p.č. 295/1 v k.ú. Maršov I, který je dotčen
stejnou akcí a byl uveden v původní smlouvě o smlouvě budoucí.
USNESENÍ č. RM/298/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
výtah z projektové dokumentace - Technická zpráva k akci
„Novostavba RD, Pod Světlou Horou 69, Svoboda nad
Úpou“, ve které je navržen způsob přejezdu z místní komunikace v majetku města na p.p.č. 419 přes přilehlý pozemek
města p.p.č. 411 na pozemek žadatele p.p.č. 410 (vlastník
rodina Hamplových), vše v k.ú. Maršov II a shodla se, že
navržený způsob nebude funkční zvláště v zimním období a
požaduje přepracování PD v podobě řešení (požadavek na
vyprojektování a výpočet autorizovanou osobou v oboru)
na typizovanou horskou vpusť.
Dále rada konstatovala, že sjezd včetně vpusti pod ním musí
fungovat, což bude řešeno smlouvou o věcném břemenu
umístění a používání stavby (stavbou je myšleno technické
opatření, které řeší samotný přejezd s typizovanou horskou
vpustí), s tím, že pokud nefunkčnost stavby způsobí škodu
na výše uvedené komunikaci, tak náhrada škody půjde za
žadatelem.
USNESENÍ č. RM/299/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádostem KÚ Královéhradeckého kraje
o vyjádření k žádostem o udělení licencí k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce na
linku (skibusy):
- Ing. Roman Koula, IČ 111 63 801 na linku: 690 972 Trutnov – Svoboda nad Úpou – Horní Malá Úpa, Pomezní
Boudy.
- MISservice s.r.o., IČ 27475891, na linku 690 920 Pec
pod Sněžkou - Velká Úpa - Horní Maršov - Svoboda nad
Úpou - Janské Lázně.
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USNESENÍ č. RM/300/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh nájemní smlouvy na využívání sportovní haly ve Svobodě nad Úpou se školou Česká lesnická akademie Trutnov
- střední škola a vyšší odborná škola, se sídlem Lesnická 9,
541 11 Trutnov, IČ 60153296 (viz příloha originálu zápisu)
na období od 1.11.2015 do 31.3.2016.
USNESENÍ č. RM/301/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh znění výběrového řízení na pozici ředitele/-ky příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou, Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) se změnami,
které jsou popsány v zápise, s tím, že Oznámení o vyhlášení
VŘ bude zveřejněno co možná nejširším způsobem (kromě
úřední desky včetně elektronické, reklamou na radiu Černá
hora, zasláním do okolních obcí včetně Trutnova, zasláním
ke zveřejnění na Krajský úřad, inzerce na Trutnovinkách,
Trutnovský posel apod.).
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu a tajemnici MěÚ, aby do příštího jednání rady
připravili návrh složení minimálně pětičlenné výběrové komise v rámci výběrového řízení dle bodu a) tohoto usnesení.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) posun termínu pro ukončení pracovního poměru současné účetní alespoň do 31.1.2016, a to s ohledem na aktuální
vývoj (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/302/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
návrh Mgr. Týfy na založení veřejné sbírky pro příjem finančních darů na vydání publikace o historii Svobody v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách s
tím, že v návaznosti na informace z výše uvedeného zákona
do příštího jednání připraví konkrétní návrh v souladu s výše
uvedeným zákonem.
USNESENÍ č. RM/303/28/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) Odpisový plán nově pořízeného majetku pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov - Unipar U3-E s účinností od
1.10.2015 (viz příloha originálu zápisu).
b) Odpisový plán nově pořízeného majetku pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov - kotel Fagor ME 9-15BM s účinností od 1.10.2015 (viz příloha originálu zápisu).
c) Odpisový plán nově pořízeného majetku pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov - pánev Fagor SBE 9-15 IM 120L s
účinností od 1.10.2015 (viz příloha originálu zápisu).
d) Odpisový plán nově pořízeného majetku pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov - Zelená učebna ve školní zahradě
s účinností od 1.7.2015 (viz příloha originálu zápisu).
e) rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov na rok 2016 (viz příloha originálu zápisu).
f) finanční plán příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na rok
2016 (viz příloha originálu zápisu).
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„Výzva č. 56“ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.1.07/1.1.00/56.1163

ZÁJEZD DO ANGLIE
Ve čtvrtek 15.10.2015 vybaveni jídlem, pitím, šatstvem
a polštářkem s dekou do autobusu vyrážíme na jazykově – poznávací pobyt do Anglie. Je nás 20 žáků od 6.
do 9. třídy a 2 učitelé, pan učitel Krtička a pan učitelka
Klomínskáí. Cestou přibíráme další skupinu s 10 studenty střední školy z Rokycan a jejich 2 učitelky. Náš průvodce se jmenuje Lukáš, jedou s námi 2 řidiči dálkového
autobusu cestovní kanceláře KOTour. Vyjíždíme v 11.00
ze Svobody a směřujeme na hraniční přechod Rozvadov. Republiku opouštíme v 16.30, dále přes Německo,
Belgii do Francouzského přístavu Calois..Většinu cesty
prospíme, jen povinné zastávky řidičů nás probudí. Po
18 hodinách jízdy procházíme časně ráno nezbytnou
celní kontrolou a čas na hodinkách si posouváme o 1
hodinu zpět, tedy na pátek 4 hodiny ráno. Přejíždíme
do nákladového prostoru velkého trajektu, odcházíme
na palubu a čekáme na přejezd kanálu La Manche.
Startujeme ve 4.45 a kolébáni pohupující se lodí většina v sedě opět usíná. Plavba trvá 90 minut, někteří tento
čas využívají k ranní hygieně. Již za svítání pokračujeme z přístavu Dover ještě pár, teď už mil, do cíle naší
cesty, do krásného pobřežního města Hastings.
V 7 hodin ráno jsme v cíli , ale pohodlí postele nás ještě
zdaleka nečeká. Bereme si pár nezbytných věcí, jídlo
, pití a po krátké vycházce k pobřeží plné oblázků a
racků odcházíme s naším novým společníkem Steavem
do nedalekého hotelu k první hodině angličtiny, kde v
závěru plníme testy, které nás rozdělí do dvou studijních
skupin. Dostáváme také první studijní materiály. Naše
kroky v mírném dešti a větru směřují na místní vlakové nádraží, neboť jedeme navštívit nedaleké město Brighton.
Odjíždíme ve 13.17, cesta trvá necelou hodinu. Nyní
nás již provází naše nová anglicky mluvící mladá průvodkyně Izabela, která s námi stále komunikuje a nutí
nás tak používat angličtinu, tedy to, proč tu vlastně jsme.
Zprvu se ostýcháme a omezujeme svou jinak bujnou výřečnost na pouhé „ yes“ nebo „ no“. Časem přidáváme
zdvořilostní slůvka „ please“ a „ thank you“ a nezbytný
úsměv. Brighton je město známe molem přebudovaným
na zábavní centrum s názvem „ Brighton Pier“. Zde zůstáváme zhruba 1 hodinu. V uličkách města dostáváme
první krátký rozchod s možností vyzkoušet si svou angličtinu v praxi, tedy v obchodech. Utrácíme první libry
za zmrzliny a jiné cukrovinky, přepočítáváme drobné

mince, kterých máme záhy plné peněženky. Sledujeme
dění kolem a slyšíme například: „ Ach ty lidi jsou tady
tak milí“. Slušnost, ochota pomoci, vybrané chování a
nezbytný úsměv tu sledujeme na každém kroku. Telefonem se spojujeme s paní učitelkou Ševčíkovou, která je
zde již týden na studijním pobytu. Setkání bylo vřelé,
fotíme se u nákupního centra a společně přecházíme
zpět na nádraží. Zde se musíme rozloučit a vrátit do
Hastings. Z autobusu si bereme zavazadla a odcházíme do hotelu na ubytování. Náš hotel se jmenuje White
Rock Mansion, je to krásná stará nově opravená viktoriánská budova s výhledem na moře. My jsme ubytováni v přízemí, kde jsou i učebny, jídelna a společenská
místnost. V 19 hodin dostáváme večeři ( pečené kuře s
hranolky a nanuk). Po nezbytné sprše rádi uléháme ke
spánku do pohodlných postelí.
V sobotu ráno je v 7.30 budíček, od 8.00 do 8.45 snídaně formou bufetu – English breakfast, toasty, lupínky,
sýry, uzeniny, zavařeniny, káva, čaj, džusy,… Od 9.15
do 13.00 s jednou přestávkou probíhá výuka s anglicky
mluvícími lektory s Benem a Chrisem. Po vyučování si
přebíráme balíček s obědem ( sendvič, ovoce, sušenka a pití) a připravujeme se na další program s Izabel,
který začíná ve 13.30. Tentokrát nás provází starou historicky velmi cennou částí města Hastings, které bývalo
domovem převážně rybářů. Zastavujeme se na loukách
nad útesy se zříceninou hradu a s výhledem na moře v
pozadí. Tentokrát nám počasí přeje, neprší, občas vysvitne slunko. Po schodech prudce se svažujících scházíme dolů do města a procházíme Muzeum rybářství
upraveného na způsob našich skanzenů. Dvakrát dostáváme krátký rozchod na individuální prohlídku okolí
a na malé nákupy suvenýrů či pohlednic. V 16.30 nás
Izabel přivádí k malému hotelu v jedné úzké uličce nedaleko kostela. Prý na tradiční anglický čaj o páté. Co
jsme však během další hodiny a půl prožili se dá jen
velmi těžko popsat, to se musí vidět. V místnosti s velkými
stoly prostřenými starodávnými malovanými hrnečky a
podšálky na čaj usedáme na polstrované židle a slova
se ujímá majitelka této zvláštní čajovny, aby nás přenesla do doby královny Viktorie, kdy čajové „ dýchánky „
o páté byly součásti každodenního života vyšší společ-
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nosti. Samozřejmě v angličtině vysvětluje, jak správně
postupovat při nalévání čaje a servírování zákusků, jak
správně držet šálek a přikusovat zákusek. Samozřejmě
s praktickými ukázkami se žáky. Někteří dostávají i kostýmy a pokrývky hlavy připomínající dobu dávno minulou. Při čekání na pohoštění hrají spolustolovníci karetní a jiné společenské hry. Dále si chlapci zkouší, jak
správně vyzvat dívku k tanci a dívky se naopak učí tzv.
„ pukrle“. Nakonec si všichni společně zatančíme. Toto
odpoledne si poznamenáme pod názvem Victoria Tea
Afternoon. Loučíme se se smíchem a natěšeni na večer.
Od prvních chvil ve městě cítíme, že dnešní den tady
bude něčím zvláštní a výjimečný. Potkáváme lidi oblečené do starých viktoriánských kostýmů, které známe jen z
filmů nebo z divadelních představení. Dovídáme se, že
večer tu probíhá tradiční slavnost ohně tzv. „ Bon Fire
Night „ spojená s Halloweenem. V obchodě s jednotnou cenou 1 libra za kus si kupujeme něco na dnešní
večer. ( viz fotodokumentace). Po večeři ( těstoviny s
mletým masem, omáčkou a jogurtem) se pouštíme do
přípravy masek. Pomáháme si navzájem a výsledek stojí za to. Po 20. hodině míříme v doprovodu učitelů do
centra dění, tedy na nábřeží s omezeným provozem aut
a s hlídkami policie v typických přílbách. Davy lidí i s
malými caparty vybavenými něčím blýskavým či strašidelným tvoří kulisu něčeho vzrušujícího, co nás čeká.
Čas a místo srazu je domluven a tak vyrážíme v menších
skupinkách do víru dění. Sledujeme nekonečný průvod
plný ohnivých masek, následné zapálení obrovské hranice a nakonec velkolepý ohňostroj. Na místě srazu už
jsme všichni včas, jen náš pedagogický doprovod chybí. Zřejmě při té podívané zapomněli sledovat čas. Nečekáme však dlouho. Byl to krásný den, na který budeme dlouho vzpomínat. Večerka je z technických důvodů
posunuta o půl hodiny, tedy na 22.30. Good night!
Neděle je poslední den vyučování, dopolední program
se v zásadě neliší od včerejšího. Po vyzvednutí balíčku s
jídlem odjíždíme v našem autobusu do starobylého města Rye, kde trávíme s Izabel celé odpoledne. Vracíme se
v 17.00, následuje hygiena a balení věcí, neboť zítra je
budíček i snídaně o hodinu dříve. V pondělí po časné
snídani se loučíme s personálem hotelu a přesouváme
se do Londýna vzdáleného 63 mil. Bye, bye Hastings.
Čeká nás celodenní pobyt a prohlídka centra Londýna.
Začínáme na Trafalgar squere přes Piccadilly squere k
Westminsterskému opatství a k Buckinghamskému paláci okolo Dowen Street k nábřeží Temže s Big Benem
v pozadí. U Londýnského oka máme krátký rozchod,
ale před setměním se opět scházíme. Potom společně
vyrážíme na prohlídku večerního Londýna. Přecházíme
přes Milenium Bridge k pevnosti Tower, dále přes Tower
Bridge ( právě jsme tam ve chvíli, kdy se zastavuje doprava a most se zvedá, aby mohla projet plachetnice s
vysokým stěžněm), v pozadí vidíme krásně nasvícené
budovy, například The Shard ( Střep) aj. Kolem divadla
Wiliama Shakespeara se vracíme po nábřeží plné restaurací a kaváren k parkovišti s naším autobusem. Nastupujeme na cestu domů a ve 20.45 vyrážíme. Předpo-
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kládaný dojezd je zítra 20.10 ve večerních hodinách.
Rádi bychom všichni účastníci tohoto pobytu poděkovali
panu řediteli Hainišovi za jeho čas a námahu, kterou
věnoval přípravě této akce. Bylo to moc pěkné a poučné a dlouho budeme nad fotkami vzpomínat na veselé
zážitky. Díky. Příští měsíc nás čeká jazykový pobyt v Německu.

LOGICKÁ OLYMPIÁDA
V minulém týdnu se 9 našich spolužáku zapojilo do Logické olympiády. Nejvíce se dařilo Matyáši Rolencovi, který
se v našem kraji umístil na 14. – 15. místě a tudíž postupuje
do krajského semifinále.
pIšQworky
13.října 2015 se na naší škole uskutečnilo školní kolo v
piškvorkách. Ti nejlepší ze školního kola, kteří vytvoří pětičlenné týmy, mohou naši školu reprezentovat v oblastním
kole a v případě úspěchu i v krajském a finálovém kole. To
se uskuteční na konci listopadu v Brně.
1. Petra Fickerová
2. Věra Marie Klozová
3. Petra Horváthová
4. Karolína Píchová
5. Stella Marie Králová

ŘEDITELSKÉ VOLNO
Dne 5.11.2015 se nepůjde do školy z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektřiny. V provozu bude pouze
mateřská škola a školní družina.
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Střípky z dějin: zmizelá zákoutí II. 
Střípky z dějin – Zmizelá zákoutí II.
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Antonín Tichý

V zakládající obrazové kronice dobrovolných hasičů ze
Svobody nad Úpou, která se nějakými spletitými cestami dostala do fondu Muzea Podkrkonoší v Trutnově, je
několik výmluvných záběrů staré svobodské zástavby
padlé za oběť červenému kohoutu plamenů. Na předchozí část seriálu navazuje sice poničený, ale navýsost
zajímavý snímek z velkého hasičského cvičení s transportem vody do výšky pomocí výsuvných žebříků. Při
levém okraji jsou minule zmiňované domky číslo 99 a
100 ještě oba pohromadě. Ironií osudu také domek s
podloubím v pravém rohu, na jehož požár se hasiči tak
pečlivě připravovali, stejně v roce 1957 zahořel a musel být zbořen jako první z celé řady.

Stejný osud potkal 16. března 1908 dřevěnou roubenku
s dvojčíslem 28/29 v hlavní ulici uprostřed další fotografie. Na jejím místě je současné číslo 428 (Satelit) a spojovací ulička k Malé straně. Tak se tenkrát lokalita podél
Janského potoka jmenovala. Ještě téhož roku v polovině
prosince hořelo naproti přes ulici u Johanna Kneifela v
čísle 112, kde je dnes samoobsluha. Dům byl vzápětí
znovu vystavěn. Nedejte se zmást velikostí sousedního
Umlaufova domu. Ten byl později kvůli jednotné linii
chodníku ubourán. Za ním vykukuje dřevěnka číslo 110
nahrazená mohutným městským domem továrníka Schneidera o třicet let později. Pokud má neznalý čtenář v těch
číslech popisných tak zvaný guláš, není to moje vina, ale
důsledek neuváženého přečíslování historických domů v
centru a já jen doufám, že toho, kdo na ten nápad přišel
první, aspoň hryže svědomí.

Mnoho starých domů muselo ustoupit výstavbě. Panelové sídliště v Dolním Maršově by samo o sobě vydalo
na objemnou kapitolu, bohužel fotografická příloha k
obecní kronice je stále nezvěstná a majitelé fotografií jednotlivých bouraných stavení ochotou k jejich zapůjčení
zrovna neoplývají. To domky z někdejší periferie podél
Tyršovy ulice, zaniklé s výstavbou silnice do hor, byly fotografovány často, nejen panem Jičínským v roce 1976,
takže je mohu rozmařile nabídnout z obou směrů.

Nakonec lahůdka. Dvě cenné fotografie z doby ne
příliš vzdálené. Služebna východočeských vodovodů
a kanalizací čp. 200, kterou krátce před II. světovou
válkou postavil Adolf Richter, stála v místech dnešní
odbočky z hlavní silnice na Sluneční stráň. V červnu 1980, půl roku poté, co se vodáci přestěhovali
do nové moderní budovy v Lázeňské ulici, byla zbořena. Při té příležitosti byl v dutém stropním prostoru odhalen úkryt nacistických písemností odvezený
urychleně příslušníky tajné policie. To jen potvrzuje
domněnku spisovatele literatury faktu Oty Holuba, že
právě tady byla filiálka záškodnického komanda SS
kapitána Herberta Giehla, umístěného koncem války
v Sokolské boudě na Černé hoře.

Řada domů se sice zachovala, ale prošly radikální přestavbou nebo aspoň zmodernizováním fasády. Jako příklad nabízím fotoateliér Josefa Jeschke u kostela z jehož
pestré produkce pohlednic jsem už několik ukázek taky
použil. Budova čp. 9 vyrostla na místě první svobodské
školy, která se sesula pod tíhou sněhu už v roce 1855
a frontální pohled ze spojovací uličky od hlavní ulice
již pravidelní čtenáři znají z SF 770/2014. Na snímku
s motocyklovým veteránem je boční pohled od kostela
před stavebním zásahem. Značnou proměnou prošel i
dům hned naproti. Kdo pozná na první kouknutí, že je to
poslední podoba vykřičené hospody U Kozlovských, ve
kterou se po roce 1945 změnil vážený a navštěvovaný
podnik papá Kühnela, než jej nový majitel ČEZ přestavěl
na služebnu a byty pro zaměstnance, může se považovat
za svobodského patriota.

Pohled na radniční stranu náměstí na další vzácné
kabinetce F. Pietschmanna ze Slezské strany Krkonoš
pořízený koncem 19. století, s několika dřevěnými
podsíňovými domy a původním číslem 52 ubouraným
v roce 1916 při stavbě silnice do Janských Lázní, nenabízí zdánlivě nic převratného. Škoda, že se do záběru
nevešla dřevěnka vpravo, předchůdce moderní budovy spořitelny z roku 1938, která zanikala ještě před
koncem století. S dvěma oblouky podloubí a vysokou
dvakrát předsazenou lomenicí se nejvíc podobala protějšímu Měšťanskému domu. Na jejím místě zela dlouhá léta nevyužitá mezera.

Město Svoboda nad Úpou
vás srdečně zve na

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
A MALÉ VÁNOČNÍ TRHY
28. 11. 2015 OD 14 :00 HODIN
NOVĚ v Pietteho parku na Pietteho náměstí

Přijďte s nami ,,pobejt“ a načerpat vánoční atmosféru
PROGRAM:
Malé adventní trhy

Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a betlému
Občerstvení pro všechny
Svařené víno, čaj, cukroví

Hudební doprovod Olda Kysela

