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vážení přátelé,
hrozně to letí, je tu Advent, což je vždy čas na psaní
posledního úvodníku roku. Psaní by to mělo být sváteční,
radostné a přívětivé, vždyť přichází čas vánoční a ten je
vždy a pro všechny z nás jiný, takový nadýchaný a provoněný svíčkami a svařeným vínem. A také to pozitivní a
radostné psaní bude. Bude takové i přes všechny strasti
a neštěstí, která se okolo nás dějí, i přes strachy a špatné
nálady, které se o nás z toho všeho pokoušejí. Protože
kdy jindy, než na Vánoce, si máme čas a chuť v klidu a
pohodě posedět s rodinou, přáteli, známými, či sousedy.
Alespoň na chvíli přestaneme nadávat na poměry a místo na zprávy se v televizi můžeme dívat třeba na pohádky. A abychom si tenhle čas ještě více užili, snažili jsme
se o jeho zpestření a připravili pro vás následující akce.
V sobotu 28. listopadu slavnostně rozsvítíme náš vánoční strom, tentokrát nově v parku na Pietteho náměstí
v Maršově I. Právě kvůli této akci jsme zde vysadili a vánočně vyzdobili smrk, který možná teď právě nevypadá
kdovíjak oslnivě, ale buďme k němu shovívaví a mějme
ho rádi, on se určitě za nějakou dobu pochlapí a bude z
něho pořádný a vysoký strom. Rozsvěcet budeme se soumrakem okolo páté, ale již v odpoledních hodinách zde
budou trhovci ve stáncích nabízet své zboží. Tak, jako
každý rok, v krátkém programu vystoupí žáci naší základní školy a pro všechny příchozí bude připraveno malé
občerstvení. I když píšu tenhle text kvůli uzávěrce novin s
předstihem a noviny vyjdou až po této akci, věřím, že to
zase bude fajn, a těším se na setkání s vámi.

učitelům a žákům základní a mateřské školy za pomoc
při pořádání kulturních a sportovních akcí, členkám kulturní komise za kreativitu, nasazení a výdrž při pořádání
všech akcí města, vedoucím různých kroužků, sdružení
a spolků ve městě za iniciativu a jejich vzácný volný čas
(vím, o čem mluvím), děkuji vám všem, na které jsem zde
možná nechtěně zapomněl. Za Svoboďáky a Maršováky
si přeji, abyste ve vašem úsilí vydrželi, nenechali se odradit škarohlídy a i nadále zůstali našemu městu nakloněni.
Přeji vám všem krásné Vánoce, bohatého Ježíška a
šťastný Nový rok.

Ing. Jiří špetla
starosta města

Druhou, také již tradiční akcí, bude zpívání dětí v kostele. Na tenhle kulturní počinek se sejdeme spolu se žáky a
učiteli základní a mateřské školy v pondělí 21. prosince
v 17 hodin. Vím zcela jistě, že kostel bude opět zaplněn
až po vstupní dveře a všichni si zpívání užijeme.
Protože se blíží konec roku, sluší se z mého místa a
na těchto stranách poděkovat vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem letos podíleli na chodu našeho města a přispěli svým dílem k „lepším zítřkům“. Na pořadí
nekoukejte, abych nikoho neurazil, napíšu to, jak mě to
napadne.
Děkuji:
zaměstnancům městského úřadu za ochotu a trpělivost, pracovníkům technické čety za péči o vzhled města,
radě města za zápal a pracovní nasazení, ostatním zastupitelům rovněž, všem našim sponzorům za podporu,

kostel sv. Josefa, Pietteho park - autor Pavel Křivka
strom - autor: Adéla Špetlová
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti

Dovolená v knihovně

V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea dámy Marie Jirušková, Milada Fingerová a pan Jaroslav Kopp. Přejeme
jim všem do dalších let především hodně zdraví.

Od středy 23. 12. 2015 do neděle 3. 1. 2016 bude
knihovna z důvodu čerpání dovolené zavřená. Paní knihovnice přeje všem čtenářům pohodové vánoční svátky a
těší se na viděnou opět v roce 2016.

Upozornění pro čtenáře
Na další vydání našich novin Svoboda forum se mohou
čtenáři těšit v druhé polovině ledna 2016, kdy noviny
vyjdou jako dvojčíslo leden + únor 2016. Důvodem je
čerpání dovolené členů redakce novin v době vánočních
svátků a začátkem ledna. Děkujeme všem za pochopení.

ÚŘEDNÍ HODINY
Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
o vánočních svátcích
Pondělí		

21.12.2015

8,00 - 17,00

Úterý 		

22.12.2015		

8,00 - 15,30

Středa		

23.12.2015		

8,00 - 14,00

Čt - Pá		

24.12.2015 - 25.12.2015 ZAVŘENO

Pondělí

28.12.2015

8,00 - 17,00

Úterý 		

29.12.2014

8,00 - 15,30

Středa		

30.12.2015		

Čtvrtek

31.12.2015		

Jednání zastupitelstva 16.12.2015
Návrh programu 8. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou, které se bude konat ve středu
16. 12. 2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve druhém patře:
1

Určení ověřovatelů a zapisovatelky

2

Schválení programu jednání

3

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

8,00 - 17,00

4

Zpráva o činnosti rady a kontrola usnesení zastupitelstva

8,00 – 12,00

5

Rozpočet města na rok 2016

6

Změny příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací v souvislosti s
převody majetku

7

Rozpočtové opatření č. 4/2015

8

Prodej pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou

9

Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou

10

Plán rozvoje města Svobody nad Úpou na roky 2015 - 2018

11

OZV o místním poplatku za odpad na rok 2016

12

Diskuse

Pátek		1.1.2016		ZAVŘENO

Rozpočet města na rok 2016
Zaměstnanci Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
přejí všem pohodový adventní čas, hezké vánoční
svátky a šťastný vstup do Nového roku 2016

Hotovostní platby dne 31.12.2015
Příjem hotovosti do pokladny MěÚ na Silvestra dne
31.12.2015 budou přijímány pouze do 9,00 hodin.

Jedním z bodů jednání zastupitelstva bude i schvalování rozpočtu na příští rok. Jedná se o obsáhlý dokument,
jehož uveřejnění v novinách by zabralo spoustu stran,
a tak zájemcům o městské finance předkládáme pouze
obecnou informaci v tom smyslu, že celý návrh rozpočtu
včetně komentáře je zveřejněn od 26.11.2015 na webových stránkách města www.musvoboda.cz v sekci úřední
deska a dále pak na úřední desce před radnicí a na Rýchorském sídlišti.
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Vítání občánků

V pátek dne 13.11.2015 jsme na radnici přivítali do života naše malé Svoboďáčky, kteří se narodili v letošním
roce.
Slavnostního přivítání do života se zúčastnili rodiče s dětmi Janem Hanušem, Danielem Polákem, Alžbětou Jouzovou, Eliškou Solčaniovou, Václavem Horákem, Rozárkou
Stránskou a Karlem Homolou.
Slavnostního obřadu se zúčastnily děti ze svobodské mateřské školy, které pod vedením paní učitelky Horáčkové
miminkám zarecitovaly, zazpívaly a maminkám předaly
kytičku.
Přejeme všem ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky
do života.

Provoz ordinace MUDr.
Oravcové o vánočních svátcích:
Běžná ordinace do 23.12.2015 od 8-12 hod, od 24.12.2015
do 1.1.2016 ordinace uzavřena, akutní případy LSPP nemocnice
Trutnov, nebo RZP.
MUDr. Oravcová prosí své klienty, aby si zajistili včas léky a
přeje vše krásné, klidné a pokojné svátky všem lidem dobré vůle.

Orientální show v hotelu PROM
Skupina Sultánky a Tahira Vás srdečně zvou na orientální show v sobotu 12. prosince 2015 od 15:00 hodin
v hotelu PROM. Můžete se těšit na různé druhy tanců,
krásné kostýmy, bohatou tombolu a občerstvení. Přijďte
se nechat okouzlit tancem Orientu.

Svoz nebezpečného odpadu
v roce 2016
Na základě smlouvy mezi městem Svoboda nad Úpou a
firmou Transport Trutnov, s.r.o. byly pevně stanoveny termíny svozu nebezpečného odpadu na tyto soboty (vždy
první sobota v každém lichém měsíci):
Stanoviště
termín

Svoboda-náměstí

u Rýchorky

Maršov II
(u Šobků)

2.1.2016

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

5.3.2016

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

7.5.2016

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

2.7.2016

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

3.9.2016

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

5.11.2016

9.00 ¬¬– 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

Oznámení ČEZ o přerušení
dodávky elektřiny
Ples města – 12.2.2016
V příštím roce naše město pořádá po sedmi letech městský
ples společně se svazkem obcí Východní Krkonoše. Ples
města je tradičně naplánován na pátek 12.2.2016 od 19
hodin v hotelu PROM. Cena vstupenky bude činit opět 350,Kč, v ceně vstupenky bude jako každoročně bohatý raut,
bohatá tombola i uvítací sekt. Celým plesem bude hosty provázet hudební produkce souboru Holiday Express kvartet.
Více o této hudební skupině najdete na jejich webu http://
www.holidayexpress.cz/ . Samozřejmě nebude chybět překvapení v průběhu večera, kterým potěšíme zejména pány.

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že ve čtvrtek
10.12.2015 v době od 8,30 – 14,30 hodin bude přerušena dodávka elektřiny v ulicích Spojovací, částečně
Pietteho náměstí (levá strana směrem na Janské Lázně),
Černohorská a K Muchomůrce.

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV UPOZORŇUJE NA OMEZENÍ PRACOVNÍ DOBY
1) Omezení provozu na Městském úřadě Trutnov
Upozorňujeme tímto občany okresu Trutnov, že v měsíci pro-
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sinci 2015 dojde k omezení činnosti Městského úřadu Trutnov.
Ve středu 23. 12. a ve čtvrtek 31. 12. 2015 bude městský
úřad uzavřen.
Aby bylo možné provést zúčtování veškerých finančních
operací (správní poplatky, uhrazené pokuty atd.) ke konci roku, budou ve středu 30. 12. 2015 poskytovány služby veřejnosti pouze do 14.00 hodin. V období svátků tak
bude úřad pro veřejnost k dispozici v pondělí 28. 12.
2015 od 8.00 h do 17.00 h a v úterý 29. 12. 2015 od
8.00 h do 15.00 h.
2) Omezení provozu na Městském úřadě Trutnov,
oddělení matriky a oddělení osobních dokladů a
evidence obyvatel
V době od 1. prosince do 22. prosince 2015 budou v
budově Městského úřadu Trutnov částečně za provozu
prováděny stavební úpravy.
Ve dnech 1. prosince, 11. prosince, 17. a 18. prosince
budou uzavřeny pro veřejnost úseky matriky a evidence
obyvatel.
Ve dnech 17. a 18. prosince bude uzavřen i úsek osobních dokladů.
Z důvodu přípravy nového informačního systému ze strany Ministerstva vnitra ČR bude ve dnech 28. až 30. prosince uzavřen úsek osobních dokladů.

Návštěva Mikuláše
V sobotu 5.12.2015 - návštěva Mikuláše a jeho přátel u
Vás doma mezi 17. – 20. hodinou
Tato služba je již tradičně zdarma a vykonávají ji mnoho
let zkušení harcovníci, jak nebeští, tak pekelní.
Objednávky:
Osobně v Božském domě – Hospůdka U Karla IV.
Kontakt do nebe: 737 19 00 14
Kontakt do pekel: 603 43 97 47
604 89 36 86
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,, Kulturní tým“
V měsíci říjnu proběhla jedna z mnoha dnes již oblíbených kulturních akcí s příznačným názvem „ZDOBENÍ
DÝNÍ“. Účastníci se shromažďovali již před samým začátkem u vstupu na školní hřiště, což jen vypovídá o oblíbenosti akce. Jak již název říká, mohli si účastníci vydlabat
každý svou dýni dle nejdivočejší fantazie. Dýně zajistila
naše základní škola a tímto škole děkujeme. Vydlabané
dýně jsme nakonec rozsvítili a vyhlásili ty nejkrásnější. Samozřejmě, že vítězové byli náležitě odměněni. Vzhledem
k brzkému stmívání se dýně opravdu krásně rozzářily.
Kdo chtěl, mohl si svou dýni poté vzít domů. Kdo si dýni
nevzal, byly již tradiční ozdobou trávníku před budovou
Městského úřadu.
Dále si po dobu trvání akce mohly děti všech věkových
skupin vyrobit jednoduché tématické předměty v dílničce.
Vyráběly se papírové dýně, kaštanová strašidýlka, nebo
ozdobené podzimní listy. Všechny výrobky si děti odnesly
domů k jejich radosti.
Děkujeme tímto všem zúčastněným dětem a jejich rodičům, kteří přišli, dlabali a vyráběli. Zejména pak organizátorům akce, tj. zúčastněným zaměstnancům školy a
členům kulturního týmu města.
Doufáme, že jste se všichni dobře bavili a těšíme se, že se
v takto hojném počtu sejdeme i v příštím roce, přinejmenším na některé s dalších připravovaných akcí, na které vás
všechny srdečně zveme
.
Za kulturní tým Stanislava Šírová.
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jiné dokumentaci k tomu určené, kterou předložíte kominíkovi při provádění kontroly. Ten vám po provedené kontrole
musí vystavit zprávu (podle NV 91/2010 Sb.).
Kontrola spalinové cesty se provádí 1x za rok, u spotřebičů
na tuhá paliva nad 50 Kw se kontrola provádí 2x do roka.

- Jistě jste si již všimli, že jsme pro vás vyzdobily výlohu na
městském úřadu. Ve výloze vás budeme informovat o nadcházejících akcích města, ale především bude sloužit k vyvěšení fotek a výrobků, které na nich vyrábějí děti.
Za celý kulturní tým přeji všem
Krásné Vánoce a u stromku pohodu a štěstí. A co pod ním?
Alespoň 365 dárků a v každém jeden krásný šťastný den..
Michaela Špetlová

KOMÍNY
Vážení spoluobčané
Zima už nám klepe na dveře a s ní přicházejí i mnohá nebezpečí. Jedním z nich jsou požáry a otravy oxidem uhelnatým. Jejich nejčastější příčiny jsou
1. Nevhodná konstrukce komínů a odvodu spalin
2. Nezajištěná komínová dvířka a spáry v komíně
3. Jiskry z komína a zažehnutí sazí v komíně
4. Zazděný nebo přizděný trám v komíně
A přitom stačí tak málo – provádět pravidelnou kontrolu a
údržbu spalinové cesty.
Kontrolu a čištění provádí odborně způsobilá osoba, kterou
je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. (Najdete na www.skcr.cz) Čištění spalinové cesty sloužící pro
odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém
výkonu do 50 Kw včetně je možné provádět svépomocí.
Musí o tom ale být proveden záznam v požární knize nebo

POZOR! Nepleťte si kontrolu a revizi spalinové cesty. Revize
se provádí
1. před uvedením spalinové cesty do provozu
nebo po každé stavební úpravě komína
2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče
paliv
3. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče
paliv
4. po komínovém požáru
5. při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku
podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě
Při instalaci nového topného tělesa dbejte na dostatečnou
vzdálenost od hořlavých materiálů a na dostatečný přísun
vzduchu.
Chraňte si svoje životy a majetek a nezanedbávejte pravidelné kontroly a čištění.
Odpovědi na Vaše dotazy najdete na www.skcr.cz, nebo je
ráda zodpovím na soptice.belka@seznam.cz.
Přeji Vám klidné prožití Vánočních svátků.
Za SDH Svoboda nad Úpou
Referent prevence a výchovné činnosti
Izabel Imrišková

zápis zasedání rm
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Výpis usnesení z 29. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 4.11.2015
USNESENÍ č. RM/304/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby informovali přítomné o stavu
nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města, aby pozval na příští jednání rady provozovatele diskotéky Deprese u autobusového nádraží za
účelem jednání ohledně nepořádku, hluku a ničení obecního majetku v nočních hodinách, který způsobují návštěvníci
diskotéky v době provozu diskotéky (pátky a soboty) a který
je předmětem kritiky občanů žijících v této části města a v
bezprostředním okolí.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) k přijatému usnesení č. RM/261/25/2015 ze dne
2.9.2015:
Rada se bude přípravou nové vyhlášky o pravidlech pro
pohyb prů na veřejném prostranství zabývat tak, aby její
návrh byl projednán v radě do 28.2.2016 a předložen na
březnovém jednání zastupitelstva.
d) k přijatému usnesení č. RM/291/28/2015 ze dne
14.9.2015:
Rada nedoporučuje prodej pozemku p.p.č. 809/4 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, protože pozemkem vede kabel veřejného osvětlení, jsou na něm umístěny lampy veřejného osvětlení s tím, že pozemek je řádně pronajatý a přijaté zálohy
od obou žadatelů budou vráceny, pokud doporučení rady
neprodat pozemek schválí zastupitelstvo.
e) k přijatému usnesení č. RM/297/28/2015 ze dne
14.10.2015:
Rada pověřuje Ing. Hůrku, aby požadoval po společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. rozšíření věcného břemene i o pozemek
p.p.č. 295/1 v k.ú. Maršov I tak, aby bylo vše předmětem
jedné smlouvy o zřízení věcného břemene.
f) k přijatému usnesení č. RM/298/28/2015 ze dne
14.10.2015:
Rada města schvaluje oba technické prospekty žlabu (konečný výběr ponechá na žadateli), který navrhuje žadatel
k použití na přejezd z místní komunikace na p.p.č. 419 přes
přilehlý pozemek města p.p.č. 411 na pozemek žadatele
p.p.č. 410, vše v k.ú. Maršov II (viz příloha originálu zápisu)
s tím, že rada nadále trvá na přepracování projektové dokumentace, kterou požaduje předložit ke konečnému schválení a k vydání stanoviska vlastníka sousedního pozemku.
USNESENÍ č. RM/305/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a)
1) Rozhodnutí č.j. SVO/3050//2015 v rámci spisu č.j.
SVO/3049/2015-Hů ze dne 6.10.2015, doručené městu
dne 16.10.2015 – Neodkladné odstranění stavby s názvem
Stabilizace svahu pod čp. 463 ve Svobodě nad Úpou“
(14 listů) - viz příloha originálu zápisu

2) Rozhodnutí č.j. SVO/3242//2015 v rámci spisu č.j.
SVO/3238/2015-Hů ze dne 22.10.2015, doručené městu dne 26.10.2015 – Stavební povolení na akci s názvem
„Svoboda nad Úpou – čp. 463, náhrada rozpadlé opěrné
zdi před objektem“ (14 listů) - viz příloha originálu zápisu.
b) sdělení a informace Ing. Hůrky o krocích, které podnikl
v rámci výkonu státní správy na úseku stavebního úřadu ve
věci rozpadlé opěrné zdi ve Staré aleji, vysvětlil radě své
správní uvážení a konstatoval, že své druhé rozhodnutí (uvedené v bodě a) tohoto usnesení) zruší v rámci autoremedury
s ohledem na procesní vady tohoto rozhodnutí dle stanoviska Mgr. Huspeka (viz příloha originálu zápisu) a v odvolacím řízení by tyto vady zcela určitě způsobily nezákonnost
rozhodnutí, případně jeho nicotnost a v přezkumném řízení
by takové rozhodnutí mohlo být i zrušeno.
USNESENÍ č. RM/306/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí kupní
smlouvě se zřízením práva služebnosti s panem Martinem
Blažkem ve věci umístění a zřízení stavby „Sanace havarijního stavu opěrné zdi v Luční ulici“ (viz příloha originálu zápisu). Ke smlouvě byl připojen geodetický snímek zaměřené
projektované polohy stavby, dále byly upřesněny a doplněny do návrhu smlouvy výměry dle geodetického snímku s
tím, že tento zkompletovaný návrh smlouvy bude předložen
panu Blažkovi k podpisu a poté bude předložen zastupitelstvu ke schválení.
USNESENÍ č. RM/307/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na umístění a užívání kabelové přípojky na pozemku p.p.č. 500/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou s Mgr. Petrem Hynkem (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/308/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou vydává
souhlasné stanovisko k žádosti Ing. Mojžíše ze společnosti Sollertia, který zastupuje investora (pan Jan Grubner) ve
věci územního řízení na akci „Nástavba objektu čp. 410
Svoboda nad Úpou).
USNESENÍ č. RM/309/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) Plán inventur na rok 2015 včetně jmenování členů ústřední inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí
(viz příloha originálu zápisu).
b) bezúplatný převod majetku mezi příspěvkovými organizacemi Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou a
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov (jedná se o soupis kuchyňského vybavení - viz příloha originálu zápisu, které bylo převedeno do školní jídelny
ve škole v souvislosti se sloučením stravovacích provozů).
Majetkové změny budou zapracovány do příloh zřizovacích listin obou příspěvkových organizací, které budou předloženy prosincovému zastupitelstvu ke schválení.

7
USNESENÍ č. RM/310/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou pro
rok 2016 (viz příloha originálu zápisu),
b) finanční plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace
Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou na rok
2016 (viz příloha originálu zápisu),
c) platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
s účinností od 1.11.2015 v souvislosti s novými platovými
tabulkami pracovníků ve veřejné správě od 1.11.2015 (viz
příloha originálu zápisu),
d) platový výměr ředitele příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
s účinností od 1.11.2015 v souvislosti s novými platovými
tabulkami pracovníků ve veřejné správě od 1.11.2015 (viz
příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/311/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
rozpracovaný návrh rozpočtu na rok 2016 (viz příloha originálu zápisu), který byl zpracován tajemnicí MěÚ v rovině
mandatorních výdajů s tím, že jej rada doplnila (viz zápis)
a do příštího jednání rady bude předložen doplněný návrh
rozpočtu k projednání tak, aby jej bylo možné neprodleně
po tomto jednání zveřejnit před projednáváním v zastupitelstvu dne 16.12.2015.
USNESENÍ č. RM/312/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
členy výběrové komise v rámci výběrového 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“ na dobu určitou po dobu trvání pracovní neschopnosti nebo následné mateřské anebo rodičovské dovolené současné ředitelky, a to:
- Bc. Beatu Hovorkovou – vedoucí pečovatelské služby příspěvkové organizace města Broumov Centrum sociálních
služeb Naděje Broumov
- Ing. Jaroslava Chmelaře – člena Rady města a dočasně
zastupujícího ředitele DPS
- Ing. Jiřího Špetlu – starostu města
- Ing. Ivanu Balcarovou – tajemnici MěÚ
- Mgr. Kateřinu Hynkovou – sociální pracovnici MěÚ
USNESENÍ č. RM/313/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku na zajištění dodavatele zimní údržby pro lokalitu
Maršov II, a to od pana Otakara Tlachače, IČ 111 54 365
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že do příštího jednání
rady bude připraven ke schválení návrh smlouvy s panem
Tlachačem.
USNESENÍ č. RM/314/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Plán zimní údržby pro zimní sezonu 2015 - 2016 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/315/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje

zápis zasedání rm
a) přidělení bytu č. 27 v Domě s pečovatelskou službou dle
aktuálního Pořadníku žadatelů o přidělení bytu v DPS, tedy
paní Miladě Bischofové, která je na prvním místě v Pořadníku se 100 body.
b) přidělení bytu č. 38 v Domě s pečovatelskou službou dle
aktuálního Pořadníku žadatelů o přidělení bytu v DPS, tedy
paní Marii Smetanové, která je na druhém místě v Pořadníku
s 90 body.
c) pokud budou přidělené byty č. 27 a 38 žadatelkami dle
tohoto usnesení v bodech a) a b) odmítnuty, postupovat při
přidělování dle aktuálního Pořadníku žadatelů pro přidělení
bytu v DPS.
USNESENÍ č. RM/316/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh tajemnice MěÚ na zřízení dvou nových pracovních
míst v rámci projektu podporovaného Úřadem práce v Trutnově - vytvoření společensky účelného pracovního místa
(dále jen „SÚPM“) od 1.5.2016 (podrobně viz zápis) a
pověřuje tajemnici, aby zahájila jednání s Úřadem práce
včetně podání žádosti začátkem příštího roku.
USNESENÍ č. RM/317/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) použití provozního příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov na financování mzdových nákladů jednoho
pracovního místa kuchařky.
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
b) informaci ředitele ZŠ o vyhlášení ředitelského volna ve
dnech 5.11.2015 a 11.11.2015, a to v souvislosti s přerušením dodávky elektrické energie v těchto dnech v čase od
7,30 – 15,00 hodin, kterou nahlásila společnost ČEZ Distribuce, a.s.
USNESENÍ č. RM/318/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
a) s konáním veřejné sbírky za účelem získání finančních
prostředků souvisejících s vydáním knihy o historii Svobody
nad Úpou.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) znění a obsah Oznámení o konání veřejné sbírky obcí
dle bodu a) tohoto usnesení (viz příloha originálu zápisu) s
tím, že sbírka bude probíhat na území obce Svoboda nad
Úpou, datum zahájení sbírky byl stanoven na 1.1.2016, datum ukončení sbírky na 30.9.2018, způsob provádění sbírky byl stanoven shromažďováním příspěvků na zvláštním
bankovním účtu a složením hotovosti do pokladny zřízené
obcí pro tyto účely, byl stanoven den v roce (31.1.), ke kterému bude vždy zpracováno roční průběžné vyúčtování.
USNESENÍ č. RM/319/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zpracovatele žádosti o dotaci na SFDI v rámci programu
Bezpečnost na akci „Silnice II/296 - Svoboda nad Úpou,
přechody pro chodce v k.ú. Maršov II“, a to společnost
DRAG s.r.o., která nabídla cenu ve výši 39.160 Kč včetně
DPH. Tato cena se skládá ze tří částí, které jsou splatné jednotlivě vždy po dokončení každé části:
- příprava a kompletace žádosti (14.400 Kč),
- příprava podkladů ke Smlouvě se SFDI, pokud bude dotace udělena (10.000 Kč),

zápis zasedání rm
- administrace realizace projektu včetně závěrečného vyhodnocení akce (14.760 Kč).
USNESENÍ č. RM/320/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o nájmu pozemků č. 1DHM150267 a
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
1DHM150266, které se obě týkají pozemků p.p.č. 382 a
369/16 v k.ú. Maršov II, jejichž vlastníkem je Povodí Labe,
státní podnik a jejich uzavření je podmínkou pro získání stavebního povolení na připravovanou stavební akci „Silnice
II/296 - Svoboda nad Úpou, přechody pro chodce v k.ú.
Maršov II“.
USNESENÍ č. RM/321/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 679/3
v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 67 m2. Jedná se o
část pozemku, na které je umístěn vchod se schodištěm a zábradlím do restaurace Měšťanský dům (cca 37 m2) a dále o
cca 30 m2, na kterém je umístěna část zahradní restaurace
a zídka s oplocením kolem zahradní restaurace Měšťanský
dům. V rámci budoucího nájemního vztahu budou budoucímu nájemci naúčtovány náklady geodetického zaměření
a náklady na koupi a instalaci bezpečnostního dopravního
zrcadla za účelem zpřehlednění dopravní situace v zatáčce
mezi Měšťanským domem a bowlingem. Dále na část před
vchodem (na které je umístěn vchod se schodištěm a zábradlím do restaurace Měšťanský dům o výměře cca 37 m2)
smluvně ujednat povinností údržby nájemcem a pokud se
někomu stane na této části pozemku úraz či jiná škoda, tak
náhrada škody půjde za nájemcem.
Rada města Svobody nad Úpou projednala
b) žádost o koupi části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 67 m2 (stejná specifikace jako
v bodě a) tohoto usnesení) s tím, že pro jednání zastupitelstva rada doporučuje prodat pouze část pozemku o výměře
cca 30 m2, na které je umístěna část zahradní restaurace
a lemující zídka s plotem, na část pozemku o výměře cca
37 m2 před vchodem uzavřít smlouvu o věcném břemeni
se stanovenou opakující se roční platbou s tím, že na část
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před vchodem (na které je umístěn vchod se schodištěm
a zábradlím do restaurace Měšťanský dům o výměře cca
37 m2) smluvně ujednat povinností údržby oprávněným z
věcného břemene a pokud se někomu stane na této části
pozemku úraz či jiná škoda, tak náhrada škody půjde za
oprávněným z věcného břemene. V rámci smluvního vztahu
o věcném břemeni budou budoucímu oprávněnému z věcného břemene naúčtovány náklady geodetického zaměření
a náklady na koupi a instalaci bezpečnostního dopravního
zrcadla za účelem zpřehlednění dopravní situace v zatáčce
mezi Měšťanským domem a bowlingem.
USNESENÍ č. RM/322/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou vydává
souhlasné stanovisko ve věci žádosti paní Jany Búšové o
souhlas vlastníka sousedního pozemku ve věci umístění reklamy na pozemku p.p.č. 12/4 v k.ú. Maršov I, který je v
jejím vlastnictví. Rada nemá k žádosti námitky, ale upozorňuje žadatele na povinnost projít řádným správním řízením v
rámci stavebního úřadu, ke kterému je nutno doložit potřebná stanoviska, zejména DI Policie ČR.
USNESENÍ č. RM/323/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
návrh Kupní smlouvy číslo 190685 s RWE Distribuční služby,
s.r.o. na odkup plynovodní přípojky ke sportovní hale (viz
příloha originálu zápisu) za kupní cenu ve výši 77.290,-Kč
včetně DPH s tím, že pravomoc ke schválení kupní smlouvy
má zastupitelstvo a smlouvu je potřeba schválit nejpozději
do 20.11.2015, a proto starosta svolá mimořádné jednání
zastupitelstva na 18.11.2015, na kterém bude kupní smlouva projednána.
USNESENÍ č. RM/324/29/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje na financování výdajů jednotky sboru dobrovolných
hasičů (viz příloha originálu zápisu) a protože i tuto smlouvu musí schválit pouze zastupitelstvo (forma veřejnoprávní
smlouvy dle novely zákona o rozpočtových pravidlech), a
to do 40 dnů od obdržení průvodního dopisu, bude schválení smlouvy zařazeno do programu mimořádného jednání
zastupitelstva dne 18.11.2015.

Výpis usnesení z 7. veřejné zasedání Zastupitelstva
městaSvobody nad Úpou konaného dne 18.11.2015
USNESENÍ č. ZM/81/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
program 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 18.11.2015.
USNESENÍ č. ZM/82/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou ze dne 16.9.2015 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/83/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Kupní smlouvy číslo 190685 s RWE Distribuční služby, s.r.o. na odkup plynovodní přípojky ke sportovní hale
(viz příloha originálu zápisu) za kupní cenu ve výši 77.290,-

Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
USNESENÍ č. ZM/84/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje na financování výdajů jednotky sboru dobrovolných
hasičů (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
USNESENÍ č. ZM/85/7/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí kupní smlouvě se zřízením práva služebnosti s panem Martinem Blažkem ve věci umístění a zřízení stavby „Sanace havarijního
stavu opěrné zdi v Luční ulici“ (viz příloha originálu zápisu)
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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školní noviny
1.HALLOWEEN VE ŠKOLE
A ZDOBENÍ DÝNÍ

4.LOGICKÁ OLYMPIÁDA
– KRAJSKÉ KOLO

27.10.2015 se ve škole konal halloweenský den. Děti
se převlékly do svých masek. Byli tu k vidění duchové,
strašidla a mnoho dalších. Zvítězil Martin Brát. Halloweenské odpoledne pokračovalo na školním hřišti, kde
se zdobily dýně. Zde se sešlo přes 50 dětí, které si ozdobily vlastní dýně.

V pátek 6.11. reprezentoval naši školu na krajském kole
Logické olympiády v Hradci Králové žák 9. třídy Matyáš
Rolenec. Ve velmi těžké konkurenci obsadil 36.-37. místo.
Gratulujeme.

5.VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2015
Ve čtvrtek 19.11. 2015 proběhly schůzky pro rodiče. Tento den se uskutečnily i volby do Školské rady z řad rodičů.
Do volební urny bylo vhozeno 94 hlasovacích lístků,
1 lístek byl neplatný. Výsledky voleb :
1. paní Martina Vaňková-82 hlasů
2. paní Radomíra Rakusová-25 hlasů

6.KLICPEROVO DIVADLO

2.VÝSADBA ZELENĚ NA
RÝCHORSKÉM SÍDLIŠTI
Rýchorské sídliště ve Svobodě nad Úpou zdobí od úterý
3. listopadu čerstvě dokončená výsadba nové zeleně,
která byla financována z Nadace ČEZ částkou téměř
180 tisíc Kč. Podíleli se na ní i žáci 8. třídy naší školy.
Chlapci a děvčata z osmičky provedli výsadbu 6 vzrostlých ovocných stromů, které zahrnuli hlínou, obohatili
substrátem a hnojivem a následně opatřili dřevěnými
oporami, aby rostly tak, jak mají. Za jejich spoluúčast
jim děkujeme.

18.11.2015 se uskutečnil první zájezd do Klicperova
divadla v Hradci Králové. Byli jsme na divadle jménem
Škola pro Ženy. Divadlo se nám líbilo a už se těšíme na
další.
7. Srdečně všechny zveme na
Zpívání v kostele,
které se uskuteční v pondělí
21.12.2015 
od 17:00 hod.
Všichni jste zváni!

8. Zájezd do Německa

30.listopadu 2015 odjelo 20 žáků z druhého stupně
spolu s paní učitelkou Drncovou a Švarcovou na 5denní
jazykově poznávací zájezd do Německa - Bad Kohlgrub. Tento výjezd byl financován z peněz, které jsme
získali v rámci projektu Výzva 56. Zájezd byl zaměřený
na výuku německého jazyka a poznávání života, prostředí, památek a apod.

9. Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny začínají ve středu 23.12. a trvají do neděle 3.1.2016. Do školy jdou žáci opět v pondělí 4.1.2016.
V této době bude uzavřená škola i mateřská škola. V době
prázdnin nebude v provozu ani školní jídelna.

3.TURNAJ V PIŠKVORKÁCH
Děvčata, která zvítězila ve školním kole, vyrazila 6.11. na
okresní kolo v piškvorkách, kde se umístila na 5.-8. místě.

10. Vedení školy přeje všem žákům a
zaměstnancům hezké Vánoce a mnoho
štěstí a zdraví v novém roce.
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Střípky z dějin: zmizelá zákoutí III. 
Střípky z dějin – Zmizelá zákoutí III.
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Antonín Tichý

Když krátce po svém nástupu do svobodských papíren
vyfotil mladý inženýr Jaroslav Morávek tak zvané staré
bělidlo s číslem 79 na rozhraní Svobody nad Úpou a
Maršova I. poblíž zaměstnanecké vily firmy Piette kousek za sokolovnou, byl to už značně vybydlený chátrající dům, který držela pohromadě pouze skutečnost, že
squatteři byli tenkrát ještě neznámý pojem. Svým rozlehlým čtvercovým půdorysem a mansardovou střechou se
už v době výstavby v roce 1778 výrazně lišil od chaloupek trochu níž na protější straně silnice. V polovině
19. století ho vlastnil barvíř a bělič plátna Johann Ettrich
(*1812) příslušník světoznámého svobodského rodu,
který vlastně vydupal ze země základ Piettovy papírny, když přestavěl starý vysloužilý hamr. Později obýval dům Piettův švagr a spolumajitel továrny, původně
pražský hostinský Franz Holub, jehož dcera Paula se
provdala za jednoho z prvních významných fotografů
Krkonoš a zakladatele dodnes existujícího pražského
fotoateliéru Langhans. Syn Franz von Holub to v Rakousko – Uherské monarchii dotáhl až na admirála a velitele válečného námořnictva v závěru Velké války. Tomu
říkám dějiny! Když už jsme u navýsost zajímavé famílie
Piette, nelze nezmínit historický svobodský mlýn patřící
obci a klapající na Úpě „od nepaměti“. Každopádně
ve vlčickém urbáři z roku 1650 už je o něm zmínka.
Osvícený podnikatel Prosper Piette ho po krachu mlynáře Johanna Wahla koupil v konkurzu v roce 1905 a
po uplynutí nájemních smluv přestavěl na prostornou rodinnou vilu, které noví osídlenci po roce 1945, neznalí
poměrů, začali říkat podle posledního „nájemníka“ Čipkajova. Příslušník staré uherské šlechty Carl von Csipkay
byl druhým manželem ovdovělé Piettovy dcery Rosy,
jejíž potomci z rodu Walzel von Wiesentreu Svobodu
poprvé navštívili po dlouhých letech totality při slavnostním otevření naučné stezky „Via Piette“ v roce 2006.
Definitivně zmizel další svobodský dům s geniem loci v
poslední čtvrtině minulého století s výstavbou křižovatky
navazující na nový silniční most přes Úpu.

Náměstí celkově zaznamenalo řadu proměn, i když jeho
základní půdorys se prakticky od konce 16. století nemění. Nedaleko mlýna stávala hrázděná panská sýpka
na uskladnění obilí z odevzdaných desátků pro vrchnost,
přestavěná později na hostinec U pošty, pojmenovaný
po roce 1945 opět nesprávně Stará pošta. Bývalo před
ní i benzinové čerpadlo a zbořena byla v období velkých demolic zchátralých budov v první polovině 60. let
minulého století. Na uvolněném prostoru je nyní parkoviště před Bowlingem. Předmětem mnoha pří zatvrzelých
pamětníků je i přesná lokalizace dalšího domu, který
musel ustoupit výstavbě silnice. Stával v místech podzemních nádrží benzinového čerpadla Eurobit u železného
mostu, původně v nejsevernějším výběžku katastru obce
Mladé Buky a měl číslo 175. Před válkou v něm byla
truhlářská provozovna Johanna Gleissnera. Krátce po ní
tam sochař Ladislav Bittner matlal konjunkturální kolekce
sádrových hlaviček velikánů Masaryka, Beneše, Lenina
a Stalina v jedné kazetě a naposled tam bydlela rodina
malíře pokojů Vlasty Korbeláře. Přiložená fotografie je
snad dostatečně výmluvná.

15Střípky z dějin: zmizelá zákoutí III.

Podobným přirozeným centrem kdysi samostatné obce
Maršov I. byla nepravidelná náves v místech dnešního Piettova náměstí. Dominantní Piettovu původně soukromou
školu a starobylý Justův mlýn, přeměněný na pohostinství,
doplňovaly honosné vily továrních ředitelů, Metzenauerova a Justova. Poslední jmenovaná se stala základem
pozdějších jeslí, ve kterých se batolil a zkoušel první krůčky nejeden příslušník poválečné generace. Ani současná
architektura hotelu Prom původní budovu nijak nepopírá.
Naopak velký žal v duších početných štamgastů vyvolalo definitivní zbourání oblíbené Dřevěnky, kterou Rýchorka v nové sídlištní zástavbě už nikdy nenahradila.

Posledními dvěma obrázky se vracíme zpátky do tradičních hranic Svobody nad Úpou. Dřevěnka s původním
číslem 53 na Školním vršku v posledních letech prošla
radikální stavební proměnou, včetně moderního vybavení a ekologického vytápění pomocí zemního čerpadla. V
minulosti patřil dům několika generacím kantorské rodiny
Kahlů a v letech 1844 – 1858 se tam dokonce provizorně vyučovalo. Na opačném konci Horské ulice se ještě v
polovině minulého století nabízel pohled na budovy někdejší léčebny pojištěnců, přestavěné na areál lesnické
akademie. Na protější stráni je vidět čerstvě vysázený les
na holinách po větrné smršti v roce 1930. Dnes si i kdysi
pečlivě obhospodařovávané louky vlevo opět zabírá bujná přírodní vegetace.

Říká se třikrát a dost! Přesto nevylučuji, že se ke vděčnému tématu zmizelých zákoutí ještě někdy vrátím i v roce
2016, do kterého přeji všem spoluobčanům pevné zdraví, kapičku štěstí a hlavně – s úsměvem!

