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Vážení přátelé,
po dlouhém váhání k nám snad s konečnou platností dorazila paní zima. Ne až tak množstvím napadlého sněhu,
nýbrž teplotami klesajícími pod bod mrazu – a s tím si již
současná technika poradí. Takže můžeme konečně spolu
s dětmi vytáhnout ze sklepa „prkýnka“ a provětrat je na
okolních, byť uměle zasněžených svazích. Věřím ale, že
přírodní sníh na sebe nenechá dlouho čekat a brzy budeme moci vyrazit i na běžky. Předpokládám, že když zima
přišla tak pozdě, o to déle u nás zůstane – první jarní
úvodník přesunu tedy raději až na červen…
Krátce se ještě vrátím k dění v našem městě v prosinci
minulého roku. Vše to začalo slavnostním rozsvícením vánočního stromu na Pietteho náměstí. Akce to byla opravdu vydařená, ať už podle počtu účastníků, či následných
ohlasů. Jediné, co by nás coby organizátory snad mohlo zamrzet, byly poznámky týkající se vzrůstu a kondice nově zasazeného vánočního stromu. Snad každému,
minimální inteligencí obdařenému člověku, by mohlo být
jasné, že čerstvý, 3 neděle vysazený smrk nás hnedle
nebude oslňovat svým úžasným vzhledem. Když mu ale
dáme potřebný čas, on nám to rád vrátí a jednou z něj
vyroste pořádný VÁNOČNÍ STROM! Protože jsme ale
již protřelými mazáky a podobných počinků máme za
sebou desítky, nenecháme si naše počínání podobnými
výroky znechutit, neboť moc dobře víme, že ti, kteří se
snaží strom (a nejen jej) pomluvit, jsou povětšinou lidé,
kteří toho pro nás ostatní nikdy moc neudělali, jsou ve své
podstatě nešťastní, a nechtějí v tom zůstat sami. Pokud ale
budou jenom trochu chtít, mohou nám s naším snažením
pomoci, my je vezmeme mezi sebe, a třeba z nich ještě jednou vyrostou silní, odolní a zdraví jedinci (jako ten
strom) – vidíte, nic není ztraceno!
Necelý týden nato se tentokrát ve Svobodě na náměstí
Svornosti konala další akce, a to pod názvem „Česko zpívá koledy“. Ve stejný čas se rozezněla náměstí po celém
Česku a lidé společně zpívali vánoční koledy. V našem
městě se iniciativy chopila paní učitelka Ševčíková a společně se žáky základní školy (a početným hlasovým doprovodem Svoboďáků a Maršováků) jsme si krásně užili
adventní čas.
O zpívání dětí v kostele se již netřeba zmiňovat – opět
plno a opět nádhera, bez této akce si už Vánoce nedovedeme ani představit.
Posledním naším loňským počinkem byl (pro nás nový)
pochod s loučemi na Muchomůrku. V úterý 29. prosince

večer jsme se sešli v Pietteho parku v Maršově I, zapálili
louče, a společně jsme se vydali na pochod k Muchomůrce, kam již mířil obdobný průvod z Janských Lázní. Zde
jsme byli svědky netradičního divadelního představení
světla a stínu - autoři a herci: výtvarná dílna Bosorka and
Company.
Nu, a to již zbývaly pouhé dva dny do Silvestra, který jste
si jistě všichni řádně užili!
Mně již nezbývá, než pozvat vás na letošní reprezentační
ples města, který tentokrát bude pořádán ve spolupráci
s okolními obcemi, sdruženými ve Svazku obcí Východní
Krkonoše. Předpokládám, že o to bude letošní ples zajímavější, a pobavíme se ještě více, než jindy, pokud je
samozřejmě toto vůbec možné.
Tuhou a hlavně bílou zimu přeje
Ing. Jiří Špetla, starosta města
autor: Pavel Křivka
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci lednu a únoru oslaví svá životní jubilea opět
velký počet jubilantů. V měsíci lednu jsou to dámy Jana
Celbová, Hana Křížová, Věra Barancová a pánové
Vladimír Jindřišek a Miroslav Hoffmann. V měsíci únoru
jsou to dámy Jarmila Žeňková, Zofia Fleischerová, Jiřina
Müllerová, Irena Musilová, Naděžda Tippeltová, Vlasta
Vychroňová a pánové Zdeněk Ehl a Jaroslav Vít. Přejeme
jim všem do dalších let především hodně zdraví.

Veřejná sbírka na knihu
o historii Svobody
Město Svoboda nad Úpou založilo veřejnou sbírku za
účelem shromažďování finančních prostředků na vydání
knihy o historii Svobody nad Úpou. Veřejná sbírka byla
zahájena 1.1.2016 a bude trvat do 30.9.2018. Pokud
máte zájem finančně podpořit vydání knihy o historii Svobody, na jejímž zpracování se podílí pracovní tým pod
vedením ředitele Okresního archivu v Trutnově Mr. Romana Reila, můžete tak učinit dvěma způsoby:
- složením hotovosti do pokladny zřízené Městským
úřadem pro účely této veřejné sbírky (radnice, 1. patro, u pí Jany Hryzlíkové)
- převodem na zvláštní bankovní účet zřízený pro
účel této veřejné sbírky, číslo bankovního účtu
4115223309/0800
Dárci (fyzické osoby i právnické osoby) si mohou vyžádat u tajemnice MěÚ potvrzení o výši daru pro účely odpočtu ze základu daně dle zákona o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů.

Placená inzerce
EXPRESNÍ SERVIS POČÍTAČŮ
u Vás doma nebo v kanceláři.
servis všech značek počítačů, notebooků u Vás doma
nebo v kanceláři. Opravy notebooků včetně výměny displejů, pantů, klávesnic, plastů, mechanik DVD. Oprava

LCD monitorů. Nové mapy do navigací. Zajišťujeme instalaci windows, doinstalování nového počítače, odvirování, záchranu dat. Více informací na www.jpopservis.cz.
Jsme Vám k dispozici od pondělí do neděle včetně svátků.
EXPRESNÍ SERVIS POČÍTAČŮ
TEL.: 739 075 488 / 499 940 990
WWW.JPOPSERVIS.CZ

Ples města 12.2.2016
v hotelu PROM
Letošní již sedmý ples města se opět uskuteční v hotelu
PROM, a to v pátek 12.2.2016 od
19 hodin. V letošním roce je spolupořadatelem plesu také Svazek obcí
Východní Krkonoše tak, jako tomu bylo při prvním plese
v roce 2010.
Cena vstupenky činí 350,-Kč. V ceně vstupenky je již tradičně zahrnut raut, uvítací přípitek, bohatá tombola včetně hlavních cen, úvodní vystoupení svobodských břišních
tanečnic a v průběhu večera překvapení – vystoupení,
kterým potěšíme především pánské publikum, ale i dámy
si určitě přijdou na své. Celým večerem bude ples doprovázet hudební skupina Holiday Express kvartet.

Prodej vstupenek bude zahájen 25.1.2016 od 15,00
hodin na radnici – 2. patro, kancelář tajemnice, a to
bez omezeného limitu na osobu.
Pro sponzory pak platí následující pravidla:
Pravidla pro prodej vstupenek na VII. ples města dne
12.2.2016 rada stanovila takto:
- sponzoři, kteří podpoří ples částkou 10.000,-Kč bez
DPH a více dostanou maximálně 4 vstupenky zdarma,
- sponzoři, kteří podpoří ples částkou 5.000,-Kč - 9.999,Kč bez DPH, dostanou maximálně 2 vstupenky zdarma
+ 2 vstupenky si mohou zakoupit za plnou cenu před samotným zahájením prodeje vstupenek.
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- sponzoři, kteří podpoří ples částkou do 4.999,-Kč bez
DPH, si mohou zakoupit maximálně 4 vstupenky za plnou
cenu před samotným zahájením prodeje vstupenek,
- každá členská obec DSO Východní Krkonoše dostane
maximálně 4 vstupenky zdarma.

Co je nového v poplatku
za odpady?
V závěru loňského roku schválilo zastupitelstvo města
kromě jiného i novou obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „OZV“), která se týká místního poplatku za provoz
systému sběru a shromažďování komunálního odpadu,
tedy tzv. „poplatku za popelnice“. Jedná se o OZV č.
3/2015, která je přístupná na městském webu v sekci
„Dokumenty a formuláře ke stažení“ a „Obecně závazné vyhlášky“.
Hlavní a dobrou zprávou je, že tento poplatek za popelnici za jednu osobu bude činit stále 500,-Kč za rok.
Město se snaží tento poplatek držet ve stejné výši jako
v minulých letech, což se daří i díky tomu, že se nám
vhodnou reorganizací některých kontejnerových stání
podařilo mírně snížit náklady na provoz celého odpadového systému a dále se také daří zlepšovat účinnost
výběru tohoto poplatku, tedy při relativně stejném množství obyvatel se zvyšuje množství vybraných peněz.
Vyhláška přináší jednu zásadní změnu, která rozhodně stojí za pozornost především všem rodičům (kteří
mají nezletilé děti) a která reaguje na změnu zákona o
místních poplatcích (podzim 2015). Jedná se o placení
místního poplatku za popelnice nezletilými (tj. osobami, které nedosáhly 18 let věku, tedy od kojenců, přes
malé děti, školáky, až po učňovskou a středoškolskou
mládež). Zatímco do konce loňského roku, pokud rodiče neplatili za své děti poplatky za popelnice, stávaly
se tyto děti spolu se svými rodiči společnými a nerozdílnými spoludlužníky (a po nabytí zletilosti byly často
terčem exekutorů), tak nová právní úprava, na kterou
reaguje i naše OZV, již tomuto negativnímu jevu zamezuje. Od 1.1.2016 jsou za veškeré platby nezletilců za
místní poplatek za popelnice odpovědni jen a pouze
jejich rodiče, příp. jejich zákonní zástupci. A na neodpovědných rodičích, kteří za své děti neplatí, bude také
vymáháno. Toto ustanovení přitom platí zpětně i pro
minulá období. Mezi další změny zákona o místních
poplatcích patří rozšíření okruhu osob, kterým je přiznáno osvobození od tohoto poplatku (naše OZV již v minulosti většině těchto osob osvobození přiznávala), nyní
zákon přesně tyto osoby jmenuje (např. děti v dětských
domovech, osoby v domovech pro seniory atd.).
Další věcí, o které je nutno se zmínit, je pozdní place-

ní místního poplatku za popelnice. Dá se konstatovat,
že ve Svobodě nad Úpou je za dobu, kdy se tyto poplatky platí (což je více jak 10 let) už notoricky známo, že poplatky za popelnice se mají uhradit vždy do
30.6. každého roku. Tento poplatek je co do své výše
významným příjmem rozpočtu města, který počítá s tím,
že k tomu datu budou také poplatky uhrazeny. Přesto
však např. v roce 2015 bylo zaplaceno k 30.6., tedy
ke splatnosti poplatku pouze 75 % celkového objemu,
který měl být zaplacen (až ke konci roku dosáhl výběr
okolo 98 % celkového objemu). Zcela jistě lze tolerovat
ojedinělé opomenutí včasného zaplacení, nikoliv však
každoroční opožděné platby. Proto začne městský úřad
důsledně využívat svého oprávnění, daného zákonem a
ustanovením OZV (čl. 7), a to, že „Včas nezaplacené
nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek“, a poplatníkům, kteří mají dlouhodobě a každoročně problémy s
včasným placením, bude tento sankční poplatek, resp.
navýšení vyměřeno.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem obyvatelům našeho města, kteří poplatky za popelnice řádně
a včas platí a snaží se odpady třídit. Také můžeme již
konstatovat, že se nám celkem ujalo třídění bioodpadu a jeho sběr a svoz pomocí nádob. V roce 2015 to
bylo celkem 43,7 tun bioodpadu, svezeného svozovou
firmou na kompostárnu v Mladých Bukách. Začátkem
února bychom měli mít k dispozici již kompletní data
za rok 2015, takže se chystáme provést malou analýzu za uplynulá období a porovnat, zda a jak se svoz
bioodpadu projevil na množství tříděného komunálního
odpadu. S výsledky analýzy bychom Vás seznámili v
některém z příštích čísel SF.
Mgr. Petr Schön
správce odpadového poplatku

Přestěhování lékárny
Lékárna U Černého orla je přestěhována od 1. prosince 2015 z ulice 5.
května do nových prostor ve zdravotním středisku MUDr. Jarmily Oravcové vedle pošty. Na Vaši návštěvu
se těší nová paní magistra Zuzana
Štěpánová (můžete ji znát z výdejen
Janské Lázně a Horní Maršov).
Otevírací doba:
Pondělí – pátek
8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Tel: 725466482
Email: cernyorel@volny.cz
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Poděkování z Klubu důchodců

Orientální show 2015

Na konci minulého roku radnice obdržela milé poděkování z Klubu důchodců, které touto cestou zveřejňujeme
na jejich přání:

Vážení přátelé,
rok se s rokem sešel a my se s vámi opět sešli v sobotu 12.12 2015 v Hotelu Prom ve Svobodě nad Úpou v ten
před Vánoční shon, kde si pro vás rodiče, příznivce, přátele a známé, děvčata z kroužku orientálních tanečnic při ZŠ
a MŠ Svoboda na Úpou připravily krásná vystoupení, promítání, fotografie, tombolu i něco malého k snědku. Zatančily
jsme nové skladby, ukázaly nové krásné kostýmy, které nám
za velmi krátkou dobu ušila dvorní švadlena z Trutnova, patří
jí velký dík. Odpoledne se nám velice vydařilo, budeme rády,
když se na nás zase přijdete podívat a budete nám fandit i v
příštím roce.
Rády bychom poděkovaly panu řediteli Hainišovi
a městu Svoboda n/Úpou, za přispění finanční částkou na
pořízení nových kostýmů, taky všem naším sponzorům, p. Procházkovi za pronajmutí sálu dále pak rodičům za trpělivost,
kterou s námi mají, nejvíce pak naší trenérce Iryně i díky ní
se nám v letošním roce velmi dařilo - děkujeme ještě jednou,
máme tě rády.
Sultánky

„Blíží se konec roku 2015, a tak jak je zvykem hodnotit
jeho průběh, hodnotí svou činnost i svobodský klub důchodců, mezi svými důvěrně zvaný „babinec“. Všichni se
shodují na tom, že tento rok byl opět obohacen krásnými výlety, které by nešly uskutečnit bez finanční podpory Městského úřadu. Proto velice srdečně děkujeme za
pochopení a vstřícnost především panu starostovi Jiřímu
Špetlovi i ostatním zastupitelům. Věříme, že nám bude
MěÚ i nadále příznivě nakloněn a všem jeho členům přejeme hodně zdraví a úspěchů v novém roce.
Ve Svobodě nad Úpou 29.12.2015
Bernardová Hana, Erbenová Jana
Děkujeme tedy za projevený dík a i v letošním rozpočtu
město nezapomnělo na naše seniory a vyčlenilo pro ně
na výlety stejnou částku ve výši 30.000 Kč.

Čtenářská soutěž Lovců perel
Ve středu 9. 12. se v naší knihovně konalo slavnostní zakončení 1. ročníku soutěže ve čtení. Dvacet přihlášených
dětí celý rok sbíralo perly za správně zodpovězené otázky k přečteným knihám. Letošní vítězkou se stala Anna
Valkema se 104
přečtenými knihami, které dárek
za 1. místo předala paní tajemnice Ing. Ivana
Balcarová. Ostatní
děti si také odnesly
drobné dárky a již
se těší na 2. ročník
soutěže, do kterého se mohou přihlašovat od pondělí 4. ledna.

5

zápis zasedání rm

Výpis usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou konaného dne 16.12.2015
USNESENÍ č. ZM/86/8/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 16.12.2015 doplněný o bod 12 - Zápis
č. 2 z jednání kontrolního výboru a bod 13 - Podání žádosti
o dotaci z programu 133510 Státní podpora sportu pro rok
2016 z MŠMT s tím, že původní bod 12 - Diskuse bude
bodem 14.
USNESENÍ č. ZM/87/8/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 18.11.2015 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/88/8/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 16.9.2015 do
15.12.2015 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání
zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/89/8/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) doplnění částky ve výši 40.000 Kč do výdajů rozpočtu
roku 2016 v rámci kulturních akcí města (ODPA 3319), a to
na oslavu 70 let fotbalového oddílu dne 9.7.2016.
b) rozpočet na rok 2016 (viz příloha originálu zápisu) v
odvětvovém a položkovém členění, vyjma položek ODPA
3314 - Městská knihovna, 3319 - Kulturní akce, 5512 - Hasiči a 6171 - Výdaje sociálního fondu a Sociální pomoc
občanům v hmotné nouzi s trvalým pobytem ve Svobodě
nad Úpou jako schodkový, a to ve výši celkových příjmů
27.639.100,-Kč a celkových výdajů ve výši 32.817.100,-Kč.
Záporný rozdíl příjmů a výdajů ve výši mínus 5.178.000,Kč je vyrovnán financováním ve výši 5.178.000,-Kč, které
se skládá z použití finančních přebytků na spořicím účtu z
minulých let ve výši 6.678.000,-Kč a splátkami investičního
úvěru na výstavbu tělocvičny ve výši mínus 1.500.000,-Kč.
USNESENÍ č. ZM/90/8/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) změnu č. 5 v příloze zřizovací listiny PO Základní škola
a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (viz
příloha originálu zápisu), která souvisí s bezúplatným převodem majetku mezi oběma příspěvkovými organizacemi
v souvislosti se sloučením stravovacích provozu v souladu s
usnesením rady RM/309/29/2015 ze dne 4.11.2015.
b) změnu č. 2 v příloze zřizovací listiny PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu), která souvisí s bezúplatným převodem majetku
mezi oběma příspěvkovými organizacemi v souvislosti se
sloučením stravovacích provozu v souladu s usnesením rady
RM/309/29/2015 ze dne 4.11.2015.
USNESENÍ č. ZM/91/8/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 4/2015 (viz příloha originálu zápisu). Objem celkových příjmů činí 811.000,-Kč, objem celkových výdajů činí mínus 649.000,-Kč a financování

rozdílu činí mínus 1.460.000,-Kč.
USNESENÍ č. ZM/92/8/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
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 ve výši 5.000,-Kč od
obou žadatelů budou vráceny.
USNESENÍ č. ZM/93/8/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.p.č. 679/3 o
výměře cca 30 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, na kterém je
umístěna část zahradní restaurace a lemující zídka s plotem.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
b) prodej části pozemku o výměře cca 37 m2 před vchodem do Měšťanského domu s tím, že na tuto část pozemku bude uzavřena smlouva o věcném břemenu v souladu
s podmínkami stanovenými dále v bodu c) tohoto usnesení.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
c) zřízení věcného břemene k části pozemku p.p.č. 679/3
o výměře cca 37 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, za účelem
umístění a užívání vchodu se schodištěm a zábradlím, ve
prospěch každého vlastníka objektu č.p. 97, který je součástí pozemku st.p.č. 116/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou za jednorázovou částku určenou znaleckým posudkem, minimálně
ve výši 400,-Kč + DPH / 1m2, a to pouze v případě, když
bude schválen zastupitelstvem prodej části pozemku p.p.č.
679/3 o výměře cca 30 m2 (viz bod a) tohoto usnesení).
Dále bude smluvně ujednána povinnost údržby oprávněným z věcného břemene a odpovědnost vůči třetím osobám,
pokud dojde na této části pozemku k újmě na zdraví, životě
nebo majetku, tak náhrada škody bude hrazena oprávněným z věcného břemene. Oprávněnému z věcného břemene budou naúčtovány náklady geodetického zaměření, za
vyhotovení znaleckého posudku a náklady na koupi a instalaci bezpečnostního dopravního zrcadla. Dále bude uhrazeno za bezesmluvní užívání části pozemku od roku 1996.
d) že po žadateli bude požadováno poskytnutí zálohy
na zhotovení geometrických plánů a znaleckých posudků
ve výši 15.000,-Kč, kterou žadatel je povinen uhradit do
31.1.2016. Pokud žadatel zálohu ve stanoveném termínu
neuhradí, nebudou se orgány města žádostí dále zabývat.
USNESENÍ č. ZM/94/8/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Strategický rozvojový dokument města na roky 2016 –
2020 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/95/8/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku

zápis zasedání rm
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2016
(viz příloha originálu zápisu) s účinností od 1.1.2016.
USNESENÍ č. ZM/96/8/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zápis z 2. zasedání kontrolního výboru Města Svobody nad
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Úpou ze dne 23.11.2015.
USNESENÍ č. ZM/97/8/2015
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
podání žádosti o dotaci z programu 133510 Státní podpora sportu pro rok 2016 na výstavbu víceúčelového hřiště v
areálu městského stadionu a pověřuje starostu podáním této
žádosti na MŠMT.

Výpis usnesení z 30. schůze Rady města Svobody
nad Úpou konané ve dnech 10.11.2015 - 11.11.2015
USNESENÍ č. RM/325/30/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové slu-

žebnosti a omezení užívání nemovitosti, který se týká akce
„Silnice II/296 – Svoboda nad Úpou – přechody pro chodce v k.ú. Maršov II“ (viz příloha originálu zápisu).

Výpis usnesení z 31. schůze Rady města Svobody
nad Úpou konané dne 25.11.2015
USNESENÍ č. RM/326/31/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
za účasti pana Šašinky situaci kolem provozu diskotéky Deprese (hluk v nočních hodinách, nepořádek, vandalismus
apod.) s tím, že budou učiněna opatření ze strany pana Šašinky (viz zápis) a bude prováděno pravidelné vyhodnocení
situace po víkendových diskotékách a pokud se situace nezlepší, rada se k tomuto bodu vrátí.
USNESENÍ č. RM/327/31/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky na stanovení místního poplatku za odpad pro rok 2016 (viz příloha originálu zápisu)
s tím, že navrhovaná výše poplatku je stále stejná ve výši
500 Kč a rada předává návrh vyhlášky k projednání zastupitelstvu na prosincovém jednání dne 16.12.2015.
USNESENÍ č. RM/328/31/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh nájemní smlouvy mezi společností Vodafone Czech
Republic a.s. a příspěvkovou organizací Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, tak, jak
byla předložena radě na tomto jednání (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/329/31/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o dílo na zajištění zimní údržby pro lokalitu
Maršov II s panem Otakarem Tlachačem, IČ 111 54 365
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/330/31/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z jednání likvidační komise, ve kterém navrhuje vyřazení a likvidaci movitého majetku města s ohledem na jeho
stáří, opotřebení, nefunkčnost apod. (viz příloha originálu
zápisu) bez námitek s tím, že pověřuje paní Vlčkovou, aby
zajistila následnou fyzickou likvidaci výše uvedeného majetku.
USNESENÍ č. RM/331/31/2015
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 na linku
(skibus):
- OSNADO spol. s r.o., IČ 150 57 615 na linku: 690 930
Svoboda nad Úpou - Janské Lázně, LANOVKA.

USNESENÍ č. RM/332/31/2015
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
Ing. Petra Kučeru do funkce ředitele příspěvkové organizace „Dům s pečovatelskou službou, Svoboda nad Úpou
se sídlem Kostelní 526, 542 24 Svoboda nad Úpou“ od
1.12.2015 na dobu určitou po dobu trvání pracovní neschopnosti nebo následné mateřské anebo rodičovské dovolené současné ředitelky na základě výsledku výběrového
řízení.
USNESENÍ č. RM/333/31/2015
Rada města Svobody nad Úpou projednala
návrh rozpočtu na rok 2016 (viz příloha originálu zápisu)
s tím, že celkové příjmy budou činit 27.639.100 Kč, celkové výdaje 32.777.100 Kč a financování rozdílu ve výši
5.138.000 Kč bude zajištěno zejména použitím finančních
prostředků z minulých let na spořícím účtu. Návrh rozpočtu
bude zveřejněn dne 26.11.2015 a projednáván bude na 8.
veřejném zasedání zastupitelstva dne 16.12.2015.
USNESENÍ č. RM/334/31/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
retrospektivní zápis do kroniky obce od roku 1990 do roku
2014, který zpracovala Bc. Lucie Hrušovská - kronikářka
obce (viz příloha originálu zápisu) s tím, že jakmile bude zápis graficky upraven do konečné elektronické podoby, bude
zveřejněn na webu města.
USNESENÍ č. RM/335/31/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) složení organizačního týmu pro konání VII. plesu Města Svobody nad Úpou a DSO Východní Krkonoše dne
12.2.2016 - Ing. Ivana Balcarová, Mgr. Zina Ottová, Bohunka Bartoňová, Martina Holubová, Jitka Miškovská a Mgr.
Dagmar Slaninová.
b) cenu vstupenky ve výši 350,-Kč a cenu lístku do tomboly
ve výši 10,-Kč.
c) pravidla pro prodej vstupenek na VII. ples města dne
12.2.2016 takto:
- sponzoři, kteří podpoří ples částkou 10.000,-Kč bez DPH a
více dostanou maximálně 4 vstupenky zdarma,
- sponzoři, kteří podpoří ples částkou 5.000,-Kč - 9.999,-Kč
bez DPH, dostanou maximálně 2 vstupenky zdarma + 2
vstupenky si mohou zakoupit za plnou cenu před samotným
zahájením prodeje vstupenek.
- sponzoři, kteří podpoří ples částkou do 4.999,-Kč bez
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DPH, si mohou zakoupit maximálně 4 vstupenky za plnou
cenu před samotným zahájením prodeje vstupenek,
- každá členská obec DSO Východní Krkonoše dostane maximálně 4 vstupenky zdarma,
- prodej vstupenek zajistí tajemnice MěÚ a bude probíhat
bez omezeného limitu, bude včas oznámen na webu města
a na úřední desce.
USNESENÍ č. RM/336/31/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh programu 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 16.12.2015 (viz příloha originálu
zápisu) s doplněním o bod - projednání návrhu OZV o místním poplatku za odpad na rok 2016.
USNESENÍ č. RM/337/31/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku od poradce pro úspory energie Ing. Petra Junka na

dodávku elektrické energie (dodávka silové elektřiny) pro
veřejné osvětlení od společnosti Amper Market, a.s. pouze
pro rok 2016, protože ceny silové elektřiny mají tendenci
klesat.
USNESENÍ č. RM/338/31/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost společnosti EREBOS – podpovrchová výstavba,
spol. s r.o., která realizuje akci „Sanace opěrné zdi v Luční
ulici“ o prodloužení termínu dokončení díla do 15.12.2015.
Podle uzavřené smlouvy o dílo by mělo dojít k dokončení
díla 30.11.2015. V závazném návrhu smlouvy o dílo byl stanoven počátek plnění díla ze strany města na 15.10.2015,
ale protože město nemělo pravomocné stavební povolení
na akci, došlo k předání staveniště až 26.10.2015, dále
doba plnění díla nebyla hodnotícím kriteriem této veřejné
zakázky malého rozsahu vedené mimo režim zákona.

Výpis usnesení z 32. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 09.12.2015
USNESENÍ č. RM/339/32/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
souhrnnou zprávu o kontrole finančních vypořádání u všech
poskytnutých dotací v roce 2015 prostřednictvím veřejnoprávních smluv (viz příloha originálu zápisu), Poskytnuté
dotace byly řádně vyúčtovány jednotlivými příjemci dotace, kteří předložili finanční vypořádání poskytnuté dotace
prostřednictvím vyúčtování dotace na rok 2015. Byla provedena kontrola všech vyúčtování v souladu s uzavřenými
veřejnoprávními smlouvami s tím, že byl zjištěn výsledek
kontroly – bez závad u všech příjemců dotace, kterým byla
poskytnuta dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
na rok 2015.
USNESENÍ č. RM/340/32/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
platový výměr ředitele příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Ing.
Petra Kučery s účinností od 1.12.2015 v souvislosti s jeho
jmenováním do funkce od 1.12.2015 (viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/341/32/2015
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost pana Jaroslava Rittera o zřízení věcného břemene
přístupu na pozemcích města p.p.č. 240/19 a 240/16,
oba v k.ú. Maršov I k pozemkům ve vlastnictví pana Rittera
p.p.č. 240/10 a 244, taktéž oba v k.ú. Maršov I s tím, že
bylo konstatováno, že pozemky města jsou určené Územním plánem města pro výstavbu rodinných domů a přístup
na své pozemky má zajištěn pan Ritter z obecní cesty na
p.p.č. 584 v k.ú. Maršov I, a proto si město nebude znehodnocovat věcným břemenem své pozemky určené pro výstavbu rodinných domů.
USNESENÍ č. RM/342/32/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) ukončení nájemního vztahu na pozemek p.p.č. 140/4 v
k.ú. Maršov I a pověřuje Mgr. Schöna jednáním se současným nájemcem v tom smyslu, že buď bude ukončen nájemní
vztah dohodou obou smluvních stran k 31.12.2015 nebo
bude ukončen výpovědí, která bude doručena nájemci do
31.12.2015 a nájemní vztah skončí uplynutím tříměsíční výpovědní doby, tj. 31.3.2016.
b) zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.p.č. 140/4 v
k.ú. Maršov I za účelem parkování vozidel na odstavné ploše.
USNESENÍ č. RM/343/32/2015
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 809/1 v k.ú. Svo-

boda nad Úpou s tím, že rada trvá v případě prodeje na
stejných podmínkách, které byly projednány na 5. veřejném
zasedání Zastupitelstva města (viz bod 11 v rámci jednání
5. veřejného zasedání ZM dne 17.6.2015) včetně nutnosti
ujednat věcné břemeno na kanalizační vpusť.
USNESENÍ č. RM/344/32/2015
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
Zastupitelstvu města Svobody nad Úpou schválit Strategický
rozvojový dokument města na roky 2016 - 2020.

Kulturní tým 
,, Kulturní tým “
Jako každý rok se v sobotu 28. listopadu před 1. adventní nedělí, tentokrát v Pietteho parku konalo ROZSVÍCENÍ STROMEČKU A VÁNOČNÍ TRHY. Nově zasazený stromeček (ne koště, jak někteří z vás stromeček
pojmenovali) nám jedno odpoledne pomohly ozdobit
vlastnoručně vyrobenými ozdobami, děti ze školní družiny a my jim MOC DĚKUJEME.
S organizací vánočních trhů opět pomáhal p. Pavuk a
jeho tým. Výborné cukroví, které jsme vám nabídli, pekly děti z naší školy. Tomáš Zelenka rozšířil náš krásný
betlém o další postavičku a nechyběli ani živé ovečky.
Technická četa města se postarala o postavení stánků a
velkého stanu, kde jste se mohli zahřát a popíjet v tak
mrazivém počasí, které panovalo, výborný svařáček.
Ten jsme pro vás uvařili a vy jste nám za něj do kasičky
nadělili 2101Kč, které jsme předali do základní školy.
Děti vám moc děkují a my také. Ve stanu jsme měli také
pro děti připravenou malou dílničku, kde děti mohly vyrábět adventní kalendář a doufáme , že jim dělal doma
radost a pomáhal krátit čekání na Ježíška. Se setměním
byl stromeček slavnostně rozsvícen, děti zazpívaly koledy a vy jste se určitě bavili, najedli, popili i nakoupili, no
prostě si to užili jako my. Všem co pomáhali moc DĚKUJEME a v příštím roce se na vás budeme těšit, tentokrát
na náměstí Svornosti.
foto: https://www.zonerama.com/Pavka/Abum/1055767
http://bazin-ga.rajce.idnes.cz/Rozsviceni_vanocniho_
stromecku_ve_Svobode_nad_Upou_2015
h t t p s : / / w w w. zo n e ra m a . c o m / a l o i s m i l a c e k / A l bum/1054655
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Další akcí v prosinci byla 4. prosince Mikulášská v klubu Deprese, kterou pořádala základní škola o které se
podrobněji dočtete ve ZPRÁVÁCH ZE ŠKOLY.
Na konci roku 2015 jsme se mohli setkat v Pietteho parku
pří akci pořádané Výtvarnou dílnou Bosorka – NOČNÍ
POCHOD LOUČÍ NA MUCHOMŮRKU. Sešlo se nás
asi 50 a s rozsvícenými loučemi jsme se vydali na Muchomůrku, kde byl připraven krásný světelný program.
Na dalším ročník se opět těšíme.
Foto: https://www.zonerama.com/Pavka/Album/1109130
V letošním prvním vydání novin vám představujeme
kulturní a sportovní akce města, které jsme si pro vás
připravily na rok 2016. Jako minulý rok, jsme kalendář
doplnily o další novinky. (viz. Kalendář Akcí)
Budeme moc rády, za připomínky, nápady, kritiku, ale
i pochvaly :o) Nenechávejte si nic pro sebe, nebo pro
souseda. Potkáváme se s vámi na ulici určitě každý den.
Moc se těšíme, že budete akce navštěvovat s tak velkou
účastí, jako v roce 2015 a doufáme, že se Vám budou
líbit.
Krásný ,, kulturní “ rok 2016 a hodně dobré nálady vám přejí
Míša, Zuzka,Helča,Stáňa, Katka
P. S. V letošním roce nás bude bohužel v týmu o jednoho méně. Tímto moc děkujeme Bohoušovi Krčmářovi
za spolupráci v kulturním týmu a doufáme, že si někdy
najde cestu na hory :o)
KALENDÁŘ AKCÍ PRO ROK 2016
•
12. 2. PLES MĚSTA
•
12. 3. LYŽAŘSKÉ ZÁVODY STAROSTY MĚSTA
•
13. 3 KARNEVAL NA LYŽÍCH
•
24. -25. 3. BURZA DĚTSKÉHO ZBOŽÍ
•
VÍTÁNÍ JARA – NOVINKA - termín upřesníme
•
30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC
•
3. 6. DEN DĚTÍ
•
18. 6. NOHEJBAL
•
27. 8. ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V AREÁLU TJ KRAKONOŠ
•
9. 9. BLEŠÍ TRH
•
17. 9. RUDOLFOVY SLAVNOSTI
•
1. 10. DRAKIÁDA
•
8. 10. SPORTOVNÍ DEN VE SPORTOVNÍ HALE
•
27. 10. VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ
•
11. 11. SVATÝ MARTIN - NOVINKA
•
26. 11. VÁNOČNÍ TRHY A ROZSVÍCENÍ STROMU
•
ŠKOLNÍ JARMARK

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA, KAŽDÁ AKCE
BUDE V ČASNÉM PŘEDSTIHU AVIZOVÁNA.
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Adéla Špetlová, Stella Marie Králová a Petra Fickerová

Německo 2015
V neděli 29. 11. v 5:30 hod. spolu s paními učitelkami
Drncovou a Švarcovou se naše škola nalodila do autobusu, který mířil do Německa. Vybaveni řízky od maminek,
teplým oblečením a spoustou peněz jsme se nedočkavě
vydali na cestu. Nejprve jsme v Janských Lázních naložili
obchodní akademii a pak už hurá přes celou Českou republiku! Cestou jsme přibrali ještě našeho pana průvodce a v Teplicích jsme nabrali naše kamarády Tepličáky.
Pak už jsme přejeli přes hranice a jeli do Mnichova. Tam
jsme byli asi v 15:30 – takže cesta byla celkem dlouhá –
a zde byla naše první velká zastávka. Pan průvodce nás
provedl snad všemi kostely v Mnichově a navštívili jsme i
malé tržíčky. Večer jsme dorazili do hotelu Bavaria Dream. Tam jsme si jen odhodili věci do pokojů – mimochodem krásných pokojů – a hurá na večeři. Dostali jsme polévku, která chutnala jako naše fazolačka a hlavní chod
bylo masíčko s těstovinami. Našim mlsným jazýčkům to
zachutnalo akorát nás všechny pěkně pálila pusa J Pak
jsme si šli vybalit a mrknou se po pokojích spolužáku,
jestli náhodou nemají lepší. Večerku jsme měli v 22:00
a většina z nás šla spát opravdu brzo. V našich měkkých
postýlkách jsme se pěkně zachumlali a spinkali až do
6:00 ráno.
Pondělí byl první den školy. V 7:45 jsme se sešli v restauraci na snídani, kde jsme měli na výběr ze všeho možného. Všichni jsme něco dobrého spapali a pak nasedli do
autobusu a jeli do školy. Sice jsme trošku zabloudili, ale
nakonec to našli. Naše škola byla rozdělena do dvou
skupin po deseti. Budu vám vyprávět tedy o té naší skupině. Dostali jsme strašně hodnou a vtipnou paní učitelku.
Procvičovali jsme toho opravdu hodně, začali jsme našimy jmény a bydlištěm. Kolikrát jsme paní učitelce nerozuměli ani slovo, tak na nás mluvila anglicky, ale od čeho
máme ruce a nohy, že? Nejlepší na tom bylo, že jsme si
mohli říkat, co chceme, jelikož nám paní učitelka česky
nic nerozuměla. Po škole jsme dostali svačinu – řízek – a
vyrazili do GAPA – Garmisch-Partenkirchen. Zde jsme se
podívali na lanovku na Zugspitze, měli jsme krásné počasí, takže bylo vidět až úplně nahoru. Poté jsme se jeli
podívat na bývalý olympijský stadion a skokanské můstky. Poté jsme měli v GAPA rozchod a začali nakupovat
dárečky. Dneska jsme byli v hotelu dříve. K večeři jsme
měli rajskou polévku a maso se studenými brambory a
sladkou omáčkou. To nám moc nemlsalo a tak jsme se
pak nacpali zbylými řízky od maminek. Po večeři jsme
mohli jít do bazénu. Byl opravdu suprový a skvěle jsme
se tam pobavili. Pak už jsme zase jen ulehli do postýlek.
Po snídani jsme opět vyrazili do školy. Paní učitelka byla
opět super a tak nám začal nádherný den. Po škole jsme
jeli nakoupit do Aldisu nějaké ty dobroty a pak už na vytoužený Neuschwanstein. Byl to opravdu krásný zámek
a z vyhlídky bylo vidět snad až na druhý konec údolí. Po
prohlídce jsme nasedli do autobusu a vyrazili do hotelu.
Tam jsme šli na večeři – měli jsme bavorskou specialitu

(vánoční polévku s jablky) a jako hlavní chod byl guláš.
Moc nám chutnalo, tak proč si po jídle nejít opět zaplavat, ne? A pak už hurá na kutě.
Ve středu nás čekal poslední den školy. S paní učitelkou
jsme se vyfotili, popřáli jí do nového roku a dali jí něco
malého na zub. Potom jsme navštívili mnišský klášter a
poslední zámek s jeho zahradami. Všichni jsme byli unavení a už se nám nikam nechtělo. Ale nakonec jsme to
přežili a vrátili se spokojeně do hotelu, kde jsme si užili
poslední bazén a večeři. Byl kuřecí vývar a spaghetti. S
plnými břichy jsme ulehli do postýlek. Dobrou noc Německo!
Ve čtvrtek jsme si přispali – asi 15 minut, ale alespoň
něco – a vychutnali si naší poslední snídani. V 8:00 jsme
nastoupili do autobusu. Jeli jsme do Regensburgu, kde
byla naše poslední zastávka. Prohlédli jsme si místní kostel, most a trhy a dali si něco zdejšího na zub. Plní dojmů jsme nastoupili do autobusu a vydali se domů. Cesta
byla dlouhá a nudná. Nakonec nám ale pan řidič po
vystoupení Tepličáků pustil pohádku Lotrando a Zubejda,
kterou všichni známe a tak jsme si s hlavními hrdiny zazpívali písničky. Většina z nás u pohádky usnula a snila o
návratu do Německa. To se však nestalo a nakonec jsme
se ocitli zpět v realitě tedy ve Svobodě nad Úpou a vystoupili ven. Když tak nad tím přemýšlím, určitě jsme rádi,
že jsme doma, to bychom vám pak nemohli vyprávět ty
super zážitky. Těch bylo opravdu mnoho, že už si většinu
ani nepamatuji. Určitě na tento výlet jen tak nezapomeneme.
Za naši třídu bych chtěla poděkovat paním učitelkám,
které to s námi vydržely, pánovi řidičovi, který když bloudil, tak nás všude dovezl, panu průvodci, který když nám
povídal o každé čáře na silnici, vydržel ty naše řeči a
nejvíce panu řediteli, za to, že pro nás tento zájezd zorganizoval i přes to, kolik s tím měl trápení.
Na závěr vám asi povím, že se nikomu nic nestalo, všichni
jsme dorazili, nic jsme nezničili a NEPOTKALI jsme žádné
imigranty – pro ty, co se strachovali.
Byl to opravdu krásný zážitek, já jsme ještě teď plná dojmů a myslím, že mí spolužáci též.

Adéla Špetlová za 9. třídu
a celý zájezd do Německa

školní noviny
Česko hledá nejlepšího
mladého chemika
Ve čtvrtek 10. 12 se zúčastnili naši žáci Marek Dvořák,
Pavlína Tesařová, Matyáš Rolenec soutěže „Česko
hledá nejlepšího mladého chemika“. Bohužel mezi třicet
nejlepších se žádný neprobojoval, ale ostudu nám také
neudělali. Naše mladé chemiky najdete zhruba v polovině výsledkové listiny. Děkujeme za dobrou reprezentaci
školy. Bc. Michal Krtička

Zpívání v kostele 2015
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písní pacientům Alzheimer centra ve Svobodě nad Úpou.

Česko zpívá koledy
Dne 9. 12. v 18 h se sešlo 138 zpěváků na náměstí Svornosti ve Svobodě nad Úpou, aby si společně zazpívali
šest známých koled a připojili se tak k dalším městům
v celé České republice. Akci Česko zpívá koledy 2015
zorganizoval pěvecký kroužek paní učitelky Lucie Ševčíkové.
http://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/take-pod-krkonosemi-pasli-ovce-valasi-lide-si-zazpivali-koledy-20151209.html

V pondělí 21.12. 2015 proběhla tradiční akce ZŠ a MŠ
Svoboda nad Úpou Zpívání v kostele. Naši žáci spolu s
Mgr. Rolencovou a Mgr. Ševčíkovou připravili večer plný
krásných vánočních koled. Jsme velice rádi, že jste v tak
hojném počtu přišli a díky vám jsme vybrali pro našeho „
adoptivního syna Austina v Indii“ částku 5912.-Kč.

Mezinárodní spolupráce
16.12. odjela skupina 15 dětí ze čtvrté a páté třídy spolu
s paní učitelkou Ottovou a Švarcovou na přátelskou návštěvu do Základní školy č.1 v polských Kowarech. Strávili jsme u polských přátel velice hezký den plný zajímavých aktivit. Prohlédli jsme si jejich školu, sportovní halu
a budovu, ve které nás zaujalo, že pod jednou střechou
funguje logopedie, terapie, pedagogicko-psychologická
poradna a zdravotní sestra. Navštívili jsme také Městský
úřad v Kowarech, kde nás provedli muzeem. Měli pro
děti připravené vánoční dílny, mohly si vyrobit vánoční
ozdoby. Zážitek byl pro nás oběd, protože nás čekala
nádherně vyzdobená jídelna a prostřený stůl. Poté jsme
se odebrali do kulturního domu na hodinu polských
pohádek a podvečer vánočních koled. Naše děti měly
připravený také krátký program a v závěru podarovaly
polské kamarády vlastnoručně vyrobeným andělíčkem.
Byl to pro nás velice hezký zážitek a doufáme , že naše
spolupráce bude nadále v tomto duchu pokračovat.

Zábavné Vánoční odpoledne
pro děti ze školní družiny
Dne 17. prosince 2015 od 14:00 do 16:00 se děti z družiny zúčastnily akce, kterou pro ně připravili podporovatelé ze skupiny řešení vrstevnických vztahů (ŘEŠ VV).
Na plánu bylo: Vánoční karaoke, Vánoční dílny (vyráběly sněhuláky), Házení kroužků, Opičí dráha, Ruka chvály,
Vánoční pexeso, Přesedávaná
Nakonec byly děti odměněny razítky.
Akce byla úspěšná a děti se velice pobavily.

Vystoupení pěveckého kroužku
Dne 14. 12. 2015 zazpívaly děti z pěveckého kroužku
pod vedením paní učitelky L. Ševčíkové pásmo vánočních
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školní noviny
Mikulášský den

Pátek 4. 12. byl v naší škole ve znamení Mikuláše, čertů a andělů. Děti z 9. třídy prošly celou školu, navštívily děti
v mateřské škole a všem nechaly na obličeji znamení. Pár čertů a andělů spolu s Mikulášem vyrazilo ještě večer na
mikulášskou besídku do klubu Deprese, kde rozdalo dětem kalendáře a čokoládky a spolu s nimi si zatančili.

Tříkrálová sbírka 2016
Ve středu 6.ledna 2016 v rámci tříkrálové sbírky vyrazili dobrovolníci z naší školy koledovat. V ulicích zasněžené
Svobody nad Úpou jste nás štědře odměnili, někteří jste nám dali i něco na zub a štědře přispěli do kasičky. Letos
vaše dary budou mimo jiné využity na nákup devítimístného vozidla pro děti s handicapem, které bude využito na
přepravu dětí do školy. Děkujeme všem, co přispěli a samozřejmě také našim koledníkům, kteří vám hned u dveří zazpívali – Denise Celbové, Adéle Špetlové, Tomáši Vašátkovi, Daně Chrástecké, Andree Hynkové, Tereze Matějkové,
Simoně Jurišové, Rozálii Milionové a Elišce Žďárské – a paním učitelkám, které děti po celé koledování doprovázely
a pomáhaly se zpěvem – Mgr. Zina Ottová, Mgr. Lucie Ševčíková a Mgr. Dagmar Rolencová. Tak zase za rok!

Střípky z dějin: Novoroční pel mel 
Střípky z dějin – Novoroční pel mel
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Antonín Tichý

12. 5. 1945. Fotografovat v té době nebylo příliš běžné
a kvalita amatérských fotografií si s moderní reprodukční technologií zrovna netyká, ale jeden zajímavý snímek
z neveselé události ještě připojím. Čestná jednotka anglických zajatců nastoupená na náměstí před hospodou
U pošty vyprovází na poslední cestě na lesní hřbitov
v Maršově I. jednoho ze spolubojovníků. James Brisk
údajně spáchal sebevraždu u Hoffmannovy boudy 23.
srpna 1942. I jeho ostatky byly po válce exhumovány
a převezeny do vlasti. Fotografii pořídil Novozélanďan
Earle Silverwood a do Kanady ji přivezl další z internovaných vojáků Loyd Brush. V dochovaném válečném
deníku ji po mnoha letech našel jeho syn Dale.

Ani s prvním vykročením do nového roku nelze opomenout jednu z nejvýznamnějších osobností svobodských
dějin, Prospera Piette – Rivage, který koncem 19. a začátkem 20. století tak zásadně ovlivňoval společenské
dění i prosperitu v širokém regionu východních Krkonoš.
Jeho odkaz si dovoluji symbolicky připomenout kouzelnou intimní novoročenkou, na které zvědavě nakukuje
do pootevřených dveří roku 2016 jeho pra-pra-pravnučka Tonička. S firmou Piette i s jejími majiteli je obvykle
spojována jen chvála, zásluhy a sláva. Aby mi snad někdo nepodsouval, že maluji historii na růžovo, přináším
vzácnou fotografii z té stinnější stránky, z doby připojení pohraničních oblastí Československa k válčícímu
Německu. Ve svobodských provozovnách papíren byli
internováni spojenečtí váleční zajatci, nejprve Belgičani
a Francouzi, později Angličani, většinou z afrických bojišť, ale i letci ze západní fronty. I když měli na základě
mezinárodně uznávaných ženevských úmluv zejména
v prvních letech války údajně „fešácký“ kriminál s relativní volností a výsadou nosit vlastní uniformy včetně
distinkcí, nesrovnatelný s pozdějšími podmínkami zajatých příslušníků Rudé armády, určitě velice rádi Svobodu
opustili hned v prvních květnových dnech po osvobození. A to i přes reálnou možnost, že tu zanechali potomky. Podle kronikáře Františka Koudelky jich bylo víc než
sto a do domovské Anglie odletěli v několika letadlech

S lednem je hned po svátku Tří králů tradičně spojován
začátek plesové sezony a plesy, bály, karnevaly, tancovačky či merendy se konaly i v prašivých dobách totality, kdy ledaskomu zrovna do tance nebylo. Našňořené
manželky řidičů autobusů ze svobodské provozovny na
tradičním plese ČSAD Trutnov začátkem sedmé dekády
minulého století očividně neladí s nereprezentativním interiérem tehdejší Kolonády. Dotyčné (nebo jejich blízcí) se
jistě poznají. Džentlmen věk dámám nepřipomíná, proto
neuvádím ani jejich jména. Naprosto civilní atmosféra
vládla při pravidelných tanečních večerech v dalším oblíbeném podniku v Janských Lázních v hotelu Praha, pro

13Střípky z dějin: Novoroční pel mel
stálé návštěvníky důvěrně jen Astorce. U piana sedával
ještě na začátku „zlatých šedesátých“ multiinstrumentalista Honza Kolisko, na fňuknu preludoval Karel Sládek
a k mikrofonu si příležitostně stoupl zazpívat „Doktor“
Zděnda Havlíček, který si titul vysloužil jen pro silná skla
svých brýlí.

cí hospodě U Kozlovských a předbíhala dobu konstrukcí
různých samohybných vehiklů, z nichž vznikla i jedna z
prvních prakticky použitelných sněhových rolb na naší
krkonošské mezi. Šéfkonstruktér a spiritus agens svobodských vynálezců Pepa Čermák, ale i Karel Kouba, Honza
Ambrožy, Přemek Hák, Jarda Procházka a řada dalších
by mohli vyprávět, jak při cvičných jízdách na Vysokém
svahu v Peci pod Sněžkou budili v zimě 1964 rozruch
nejen u rekreantů z Žižkovy boudy.

A když už je zde zmínka o „Kozláku“. Také při jeho
přestavbě po roce 1970 na služebnu rozvodných závodů VČE s byty pro zaměstnance se sešla pracovitá
parta dědků s klukovskou duší. Na snímcích jsou pánové Oubrecht, Vít, Machan, děda Kopecký, hecíř Musil,
Václav Vanc st. s vnoučkem, kolemjdoucí Rýdl a několik
papalášů z podniku.
Zimy bývaly, i když to je skoro k nevíře, většinou bílé s pořádnou duchnou sněhu. Obrázků těch mrazivě jiskřivých,
které nám kdysi tak záviděli návštěvníci „ze za Paky“,
jsou plné kalendáře. Že však dokázala být i v minulosti
zima vlezlá, šedivá a nefotogenická, mohu taky doložit.
Mnohokrát vzpomínaný idylický záběr zaniklých chaloupek podél původní silnice k Maršovu, tentokrát v mlze
a pod sněhem je hned kouzla zbavený. Nemluvě o návsi v místech dnešního Pietteho náměstí před výstavbou
honosné vily papírenského direktora Justa. Venkovsky
oplocená zahrada místo hotelu Prom a sněhová břečka
rozježděná sporadickými koňskými povozy určitě nebyla
žádná idyla, jak se nám pamětníci snaží namluvit.

Takové zimy byly jako stvořené pro koumáky a kutily. Jedna taková parta odrostlejších kluků se scházela v chátrají-

Všem majitelům fotografií děkuji za laskavé zapůjčení.

vstupné: 350 Kč

občerstvení: formou švédských stolů

hudba: Holiday Express kvartet

v Hotelu Prom ve Svobodě nad Úpou

12. 2. 2016 v 19.00 hod.

Města Svobody nad Úpou a Svazku obcí Východní Krkonoše

VII. reprezentační ples

