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Vážení přátelé,
s příchodem jara do našich hor a našeho městečka se
každoročně dočkáme při pěších pochůzkách ulicemi či
okolními pěšinkami mnoha nečekaných a většinou i nemilých překvapení. S odtáváním přes zimu nahromaděných
sněhových závějí na nás vykukují mnohdy nevábné předměty, zasluhující si okamžitého odstranění (letos je situace podstatně lepší, protože jsme se vůbec žádných závějí
nedočkali). Psí exkrementy jsou kapitola sama o sobě,
mnohokrát bylo již o této problematice debatováno na
jednáních zastupitelstva města a většinou to byly opravdu jen řeči o h…ě. Debata je to pokaždé stejná a končí
obligátním „dokud nezačnou lidé sami u sebe, lepší to
prostě nebude“. Svatá pravda, týkající se nejen úklidu po
našich mazlíčcích, ale všech aspektů našeho společného soužití tady, či kdekoli jinde. Fajn, dost chytrých řečí,
pojďme být konkrétnější. Projděme se centrem města, ulicí
5. května a náměstím Svornosti. Co si budeme povídat náměstí Svornosti ve skutečnosti žádným náměstím není a
při procházce naším opuštěným hlavním bulvárem aby se
člověk pomalu začal bát vlastního stínu. Tady by se hodilo napsat vlastního odrazu ve výlohách obchodů, to by
ale byla vskutku velká nadsázka, neboť většina jich je již
dávno opuštěná a zašlá. To, že jsou výlohy prázdné, se
dá jistě pochopit, s nástupem velkoobchodních řetězců
v okolí a před desetiletími postavenému obchvatu centra
města se zde obchodní ruch prakticky vytratil. Co se hůř
chápe, a co se zároveň napravit dá, je žalostný stav fasád některých domů a neumytá okna jejich průčelí. Samo
město má v tomto ohledu máslo na hlavě, a to v současné
podobě budovy bývalé radnice. Zde je ale proces obnovy budovy již nastartován, hotová je studie využitelnosti
objektu a snažíme se o získání odpovídajícího dotačního
titulu na její rekonstrukci, zatím bohužel nebyl žádný vyhovující vypsán. Právě nastupující jaro je ale to pravou
příležitostí vzhled našeho okolí alespoň trochu vylepšit,
vždyť v mnoha případech postačí kbelík s vodou nebo
barva a štětec. A trocha té dobré vůle a ochoty alespoň
něco malého pro vzhled našeho města udělat.
A protože nám se také nelíbí, že Svoboda nemá žádné
opravdové náměstí a hezkou hlavní ulici, rozhodli jsme
se pokusit se s tím něco udělat. A protože - pokud se nám

toto povede - zasáhneme zásadně a na dlouhá desetiletí
(ne-li téměř navždy) do budoucí podoby centra města,
chceme do našeho rozhodování vtáhnout i vás, Svoboďáky a Maršováky, a to formou ankety, či veřejných
projednávání jednotlivých návrhů či studií, které vzejdou
z plánované architektonické soutěže. Teď jsme teprve
na samém začátku celého procesu, hledáme způsob, jakým celou věc uchopit a naplánovat tak, aby do sebe na
konci vše pěkně zapadlo. Výsledkem by měla být nová,
přívětivá a funkční podoba centra města, taková, kde by
se lidem dobře bydlelo, příjemně procházelo a třebas i
úspěšně podnikalo.
Na závěr mého dubnového psaní připomenu dvě naše
březnové akce na sněhu, a to lyžařské závody a následující karneval masek. Obě dvě události se opět odehrály
ve skiareálu Duncan za podpory společnosti Mega Plus,
tu první jistily členky naší kulturní komise, tu druhou Ski
Centrum Šafář, hudební doprovod zajistil opět skvělý DJ
Olin Kysela. Tímto děkuji všem pořadatelům a účastníkům
za fajn strávené chvíle.
Přeji vám všem krásné a slunečné jaro.
Ing. Jiří Špetla, starosta města

zprávy z města a z radnice
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zprávy z města a z radnice

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

Jubilanti

Navštivte Krkonošský
veletrh v Trutnově

V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea dámy Anna Průchová, Zdenka Císařová, Jaroslava Klozová a pánové
Karel Kapucián, Petr Kadrmas a Jaroslav Zeman. 
Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.

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

Krkonošský veletrh se bude konat v pátek 29. dubna od 9
do 18 hodin a v sobotu 30. dubna od 9 do 17 hodin v sále
a na venkovních plochách Společenského centra UFFO
v Trutnově. Veletrh probíhá pod záštitou Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje a bude opět s mezinárodní účast polských firem. Vzhledem k jarnímu termínu
konání nese veletrh výstižný podtitul – Stavíme, bydlíme se
zaměřením na Stavbu – Bydlení – Zahradu – Hobby.
Škála vystavovatelů bude široká – od výrobců nábytku,
kuchyní až po nabídku zahradní techniky. Hojně bude
zastoupená nabídka kotlů, tepelných čerpadel a izolací.
Většina vystavovatelů bude nabízet výrazné výstavní slevy.
Na venkovní ploše si můžete vyzkoušet jízdu na elektrokolech nebo si prohlédnout v několika stanech pestrou přehlídku domácích zvířat Českého svazu chovatelů. Pro děti
bude v sobotu připraven dětský den i s oblíbeným králičím
hopem. Hudba a občerstvení zajištěno.
Více na www.omnis.cz

Kolik jsme vyprodukovali
odpadu?
V minulých číslech SF jsme Vám slíbili, že budeme publikovat údaje o množství vyprodukovaných odpadů občany našeho města za minulá léta. V níže uvedené tabulce a grafu jsou uvedena souhrnná čísla za roky 2011
až 2015. Čísla jsou v tunách vždy za konkrétní rok. Z
tabulky a grafu vyplývá několik zajímavých skutečností.
Třeba každoroční nárůst množství vyprodukovaného komunálního odpadu do roku 2014 o cca 30 tun ročně
(kromě roku 2013, kdy byly povodně, a část tohoto odpadu se přesunula do objemného odpadu). V roce 2015
se tento nárůst zastavil, resp. došlo k mírnému poklesu,
což lze zřejmě přičíst na vrub toho, že již fungoval svoz
bioodpadu. Bioodpadu jsme vyprodukovali v roce 2015
úctyhodných 43,7 tun. Zajímavé je také desetinásobné
zvýšení množství objemného odpadu v roce 2013, zde je
ale jasný vliv povodní v tomto roce, neboť se likvidovaly
věci zničené povodní. Samotnému bioodpadu se budeme věnovat v jiném článku.
rok
2011 2012 2013 2014 2015
papír
48,2 48,7 57,0 48,8 47,1
sklo
35,0 38,7 38,1 32,4 41,5
plasty
33,0 36,3 35,3 40,7 38,8
komunální 325,5 354,6 352,5 398,0 383,0
objemný
14,7
16,0 168,1 14,1
9,4
BIO
21,4 43,7
údaje v tunách, BIO za rok 2014 od srpna

PODĚKOVÁNÍ
Chtěly bychom touto cestou poděkovat, vyjádřit obdiv a
úctu k práci „naší“ paní knihovnice Pavlínky Tůmové. Obdivujeme její profesionalitu, milý, přátelský a vstřícný přístup ke každému zákazníkovi. V našem případě i velkou
trpělivost a smysl pro humor. Především bychom chtěly
Pavlínce poděkovat za laskavý přístup a péči, kterou nám
věnuje v hodinách výuky práce na PC pro seniory
S vděčností seniorky
Švorcová Lenka
Vlčková Alena
Dubská Jožina
Hofmanová Mária

Mgr. Petr Schön
správce odpadového systému MÚ

Letošní svoz bioodpadu začíná
V pátek dne 1.4.2016 se uskuteční první letošní svoz
bioodpadu. Podmínky stejné jako v loňském roce, tedy
interval bude 14-ti denní, vždy v pátky lichých kalendářních týdnů (druhý svoz bude 15.4.2016, dále pak 29.4.
atd.). Kdo ještě nemá nádobu na bioodpad, může si ji
objednat na městském úřadě, tel. 499871145 (Mgr. Petr

Schön) nebo osobně. Z loňských nešvarů upozorňujeme
zejména na vkládání igelitových pytlů do nádob na bioodpad (takové nádoby nebudou vyvezeny, neboť igelit
nelze na skládce kompostovat). Pokud si někdo nechce
špinit nádobu na bioodpad, může používat pouze tzv.
kompostovatelné biopytle.
Mgr. Petr Schön
referent HSO městského úřadu

Poděkování
Vážení zaměstnanci klubu Deprese,
rádi bych Vám poděkovali za Váš čas, který jste nám věnovali a věnujete každoročně k našim schůzkám k MDŽ.
Pochval však již bývá méně, i když by byly na místě.
Dovolte nám, prosím, abychom vyjádřili poděkování pracovníkovi panu Otu Šašinkovi a jeho spolupracovníkům,
kteří se o nás láskyplně starají a umožnují nám trochu si
vyrazit z kopýtka:-).
Doufáme že se k vám v hojném počtu budeme moci vracet. Odcházeli jsme plni dojmů, a všem ještě jednou moc
děkujeme že jste nám zpříjemnili nedělní odpoledne.
Za vše velký dík
Klub důchodců Svoboda nad Úpou

zprávy z radnice
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Rozpis zápasů SK MFC
Svoboda - jaro 2016
datum

těžila v kategorii dospělých. Celý unavení jsme se v 6 hodin večer vraceli domů. Celkově jsme si dovezly 6 medailí
a samozřejmě spokojeni. Těšíme se na další soutěže.

zápas

začátek

3.4.2016

Svoboda : Dolní Kalná

16,30

10.4.2016

Malé Svatoňovice : Svoboda

16,30

17.4.2016

Svoboda : Horní Maršov

17,00

24.4.2016

Libeč : Svoboda

17,00

1.5.2016

VOLNO

8.5.2016

Chvaleč : Svoboda

17,00

15.5.2016

o umístění

17,00

22.5.2016

o umístění

17,00

29.5.2016

o umístění

17,00

5.6.2016

o umístění

17,00

12.6.2016

o umístění

17,00

19.6.2016

o umístění

17,00

9.7.2016

Oslava 70 let svobodského fotbalu

Další úspěchy „Sultánek“
Náš velký den začal brzkým vstáváním a srazem ve
Svobodě nad Úpou už v 7 hodin ráno. Vyráželi jsme na
druhou soutěž v tomto roce a tentokrát do Mladé Boleslavi. Opět jsme si sebou vezli hodně výstupů, celkem 11
přihlášek. Opět jsme jeli auty a do Mladé Boleslavi jsme
přijeli okolo 9 hodiny ranní. Začali jsme si naše připravené choreografie zkoušet a začínali jsme si kulmovat vlasy,
abychom je měli trošku zvlněné. Je nás dost, takže nás to
stojí docela dost času, proto jsme na každé soutěži úplně
první. Poté naší trenérku čekalo nás všechny do soutěže
zaregistrovat. Pomalinku jsme se odebírali k líčení, protože to k tomu neodmyslitelně patří. V 11 hodin byla zahájena soutěž. Začínalo se duety, kde nás reprezentovala
Káťa Bartoňová s Denisou Celbovou, Verča Prokopová s
Lenkou Maděrovou a Simona Morongová s Naďou Štěpovou. Měli jsme velký úspěch, jen z duetů už jsme měli
2 medaile. Verča s Lenkou 3. místo a Káťa s Denčou 1.
místo v kategorii do 18 let. Poté následovala sóla. Úplně
nejmenší byla Carlička Hajurková, které se to moc povedlo, hned po ní šla Maruška Krejčová, která byla na 3.
místě a po Marušce šly ty největší děvčata. Lenka, Káťa
a Verča. Verča si vytancovala 3 místo. Konkurence byla
veliká. Už jen z těchto výstupů jsme měli 4 medaile. A teď
už odtancovat jen skupiny. Nejdříve šly na řadu střední
holky, kterých bylo v kategorii 4 skupiny. Naše holky si
odvezly 2. místo. Teď byly na řadě ty největší děvčata
a těch už bylo v kategorii 11 skupin. Samozřejmě se nikdy nevzdáváme a dáváme do toho všechno. Přes velkou
konkurenci jsme si domů vezly 3. místo. Teď už nás čekal
velký oběd, poblíž v restauraci. Všichni se odebrali směr
své domovi, plně vyčerpáni, ale jedno auto s Verčou Prokopovou zůstalo na soutěži, která ještě vystupovala v 5
hodin večer v kategorii dospělých. Bylo tam 8 soutěžících
a Verča si to v téhle kategorii moc užila. Poprvé si zasou-

Kateřina Bartonová
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zápis zasedání rm

ta. Veškeré podpory si velice vážíme.
Všem jezdcům přejeme hodně úspěchů v roce
2016 a těšíme se na vaši návštěvu
oddíl TJ Krakonoš

Sezóna 2015 jezdeckého
oddílu TJ Krakonoš
Letošní rok se toho opět mnoho událo. S koňmi z naší
stáje jste se mohli setkat například na závodech, na nejrůznějších akcích pořádaných naším městem nebo jste
přímo zavítali do stáje. Každopádně koně dělali radost
především dětem, což dokazovaly jejich usměvavé tváře.
Po přípravných soustředěních konaných v zimním období
v hale začala teprve ta pravá jezdecká sezóna. V areálu
ve Svobodě nad Úpou proběhlo od května až do září
hned několik hobby závodů, Mistrovství Královehradeckého kraje a zkoušky ZZVJ.
Letos se dařilo i reprezentantům naší stáje. Ing. Alexandra
Novotná startovala především s koňmi Rebelka a Cassius
Clay 2. Hned v březnu skončila s Rebelkou třetí, v dubnu
obsadila s oběma dokonce 1. a 2. místo na závodech
v Poděbradech. Stejně dobře se jí vedlo i o dva měsíce
později v Ptýrově. Ve všech soutěžích pořádaných naším
oddílem nedala ostatním šanci a vše vyhrála. Dvakrát se
podívala i na mezinárodní závody do zahraničí (Polsko a
Německo). I zde se umístila na předních pozicích. Mladší
jezdci si vedli také skvěle. Na drezurním mistrovství královehradecké oblasti v Hořicích zvítězila Adéla Juhászová
s klisnou Lady Sarah v kategorii dětí.
Dalším úspěšným reprezentantem je Milan Finger. Se svými koňmi se zúčastňuje závodů spřežení. Již
v únoru vybojoval 2. místo na Zimním jezdeckém poháru
– dvojspřeží pony ve Slatiňanech a na Mistrovství ČR ve
spřežení skončil celkově na 6. místě.
Jako každý rok jsme byli opět vidět v průvodu Rudolfa
II. Rozloučení s letními prázdninami proběhlo jak jinak
než v sedlech koní. Oddíl připravil pro všechny bohatý
doprovodný program i dráhu s překážkami pro ty nejmenší. V průběhu roku jsme provozovali i hippoterapii na
oblíbených ponících Míšovi a Lukášovi. Všechny děti byly
nadšené. Koně povozili i děti z mateřské školky.
Pokud navštívíte areál oddílu, jistě si povšimnete jeho
nové podoby. Hlavní stáj získala zcela novou fasádu a
venkovní boxy střechu. Proběhly zde i další úpravy.
Tímto bychom rádi poděkovali městu Svoboda nad Úpou
za jeho finanční příspěvky a možnost účastnit se akcí měs-

Výpis usnesení z 35. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konaného dne 24.02.2016
USNESENÍ č. RM/369/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na služby vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Zpracování PD
na komplexní rekonstrukci Luční ulice“ výběr zhotovitele,
a to Ing. Davida Pauzara, IČ 71247815, který nabídl
nejnižší cenu ve výši 89.000,-Kč (uchazeč není plátce
DPH, takže se jedná o cenu konečnou).
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
b) projednávání předloženého návrhu Smlouvy o dílo na
předmět zakázky dle bodu a) tohoto usnesení s tím, že
do příštího jednání rady bude provedena kontrola smlouvy včetně návrhů na její úpravy.
USNESENÍ č. RM/370/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené mimo
režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Oprava
dlažby u dětského hřiště na Rýchorském sídlišti“ výběr
zhotovitele, a to Milana Bouze , IČ 48626252, který
nabídl nejnižší cenu ve výši 58.586,-Kč (uchazeč není
plátce DPH, takže se jedná o cenu konečnou) a pověřuje
starostou podpisem Smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/371/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené mimo
režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Oprava cesty mezi schody ke křížku dolů k chodníku na Sluneční stráni“ výběr zhotovitele, a to Milana Bouze, IČ

48626252, který nabídl nejnižší cenu ve výši 74.149,-Kč
(uchazeč není plátce DPH, takže se jedná o cenu konečnou) a pověřuje starostou podpisem Smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/372/35/2016
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 dodávku s názvem
„Výměna výtahu v objektu Dům s pečovatelskou službou
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 „Výměna výtahu v objektu Dům s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou“
výběr zhotovitele, a to společnost LIFTMONT CZ s.r.o.,
se sídlem Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk, IČ
268 45 687, která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve výši
649.000,-Kč (s DPH 746.350,-Kč) s tím, že návrh smlouvy
s vybraným uchazečem bude předložen radě ke schválení
na dalším jednání rady (viz zápis).
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
c) Zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtového opatření č. 1/2016 nařízení odvodu ve výši 746.350,-Kč příspěvkové organizaci z fondu příspěvkové organizace Dům
s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou do rozpočtu
zřizovatele za účelem financování výše uvedené veřejné
zakázky „Výměna výtahu v objektu Dům s pečovatelskou
službou“.
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USNESENÍ č. RM/373/35/2016
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 s názvem
„Oprava hřbitovní zdi včetně márnice ve Svobodě nad
Úpou - III. etapa“ (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 hřbitovní zdi včetně
márnice ve Svobodě nad Úpou - III. etapa“ výběr zhotovitele, a to společnost MM Hallinto s.r.o., se sídlem Pod
Lipím 244, Staré Město nad Metují, Náchod, PSČ 547 01,
IČ 288 20 266, která nabídla nejnižší cenu bez DPH ve
výši 1.283.999,30 Kč (s DPH 1.553.639,15 Kč) a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/374/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby vedenou mimo režim zákona (II. kategorie do 100 tis. Kč bez DPH dle Směrnice města o zadávání
VZ malého rozsahu č.j. SVO/553/2014) na fotografické
práce pro publikaci o historii Svobody nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) nejvýhodnější nabídku, a to od pana
Pavla Křivky (nepodnikající subjekt, tudíž neplátce DPH),
Pietteho náměstí 74, 542 24 Svoboda nad Úpou s tím, že
návrh smluvního vztahu s vybraným uchazečem připraví
do příštího jednání rady Mgr. Týfa.
USNESENÍ č. RM/375/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu
na služby „Regenerace zeleně v intravilánu města Svoboda nad Úpou“ a závazný návrh Smlouvy o dílo, který je přílohou této Výzvy (viz přílohy originálu zápisu) s
předpokládanou hodnotou zakázky ve výši 390.620,80
bez DPH. Na tuto akci město získalo dotaci z OP Životní
prostředí - Program Podpory sídelní zeleně, jejímž poskytovatelem je Státní fond životního prostředí ČR, a to ve výši
378.121 Kč.
b) výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- GRAS SPOL s.r.o., IČ 259 93 020, se sídlem Úpská 340.
542 24 Svoboda nad Úpou,
- RSU s.r.o., IČ 274 90 670, se sídlem Voletinská 252, 541
03 Trutnov 3,
- Zahrada a park s.r.o., IČ 275 39 687, se sídlem 503 12
Všestary 1.
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek
dne 21.3.2016 v 15,00 hodin u veřejné zakázky dle bodu
a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla - starosta, Jiří Rajsner – stavební
technik města, Ing. Chmelař Jaroslav – člen Rady města,
náhradníci: Ing. Ivana Balcarová, Mgr. Petr Schön.
USNESENÍ č. RM/376/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku
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malého rozsahu na služby s názvem „Redesign webu města www.musvoboda.cz“ (viz příloha originálu zápisu).
b) výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- wpj s.r.o., IČ 288 60 608, se sídlem Fügnerova 1288,
543 01 Vrchlabí,
- AQ-web, s.r.o., IČ 264 46 561, se sídlem Novákových
874/29, 180 00 Praha 8,
- eXtra Design s.r.o., IČ 015 37 385, se sídlem Rujanská
588/3, 149 00 Praha 4,
- Bc. Tomáš Horák, IČ 740 02 171, se sídlem Starý Rokytník 36, 541 01 Trutnov,
- Mgr. Marek Nývlt, IČ 698 90 439, se sídlem Náchodská 345, 541 03 Trutnov 3.
USNESENÍ č. RM/377/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
na základě závěrů z posledních mostních prohlídek u
všech mostních objektů evidovaných v majetku města (viz
přílohy originálu zápisu), aby vedení města poptalo u projektantů mostních konstrukcí cenové nabídky na zpracování přepočtu pro zjištění zatížitelnosti, resp. únosnosti mostních objektů v majetku města tam, kde to závěry mostních
prohlídek v roce 2012 navrhují (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/378/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) informace ředitele DPS Ing. Petra Kučery ve věci diskuse
o množících se stížnostech obyvatel Domu s pečovatelskou
službou zejména na jednoho z nájemníků, který nedodržuje domovní řád tím, že ruší noční klid (v jeho bytě se
scházejí návštěvy, se kterými neustále konzumuje alkohol,
v nočních hodinách obtěžují další obyvatele domu atd.)
v tom smyslu, že ředitel DPS tento stav s výše uvedeným
nájemníkem řeší již od svého nástupu do funkce, začal domluvami, které se minuly účinkem. Navštívil tedy městského
právníka a nyní společně s ním připravuje kroky vedoucí k
výpovědi nájemní smlouvy pro dotyčného nájemce, což
umožňuje nový občanský zákoník již bez přivolení soudu
a bez nutnosti zajistit náhradní bydlení. Dále ředitele DPS
zkontaktuje syna výše uvedeného nájemníka a upozorní
ho na chování otce a požádá o součinnost a zároveň ho
připraví na fakt, že otci s největší pravděpodobností hrozí
výpověď. Dále ředitel DPS o podrobnostech kolem této
záležitosti pravidelně informuje zřizovatele, což potvrdil
starosta s tím, že o situaci v DPS samozřejmě ví a snaží
společně s ředitelem DPS přijmout taková opatření, aby
se situace zlepšila (spolupráce se státní policií, s městskou
policií, diskuse s ostatními nájemníky DPS za účelem okamžitého telefonního kontaktu, pokud dojde porušování domovního řádu apod.)
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města, aby prověřil u vedoucí stravování obnovení poskytování polovičních porcí seniorům v rámci
poskytování služeb pečovatelské služby obědů (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/379/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu, aby na příští jednání rady (dne 23.3.2016) pozval žadatele pana Martina Davida za účelem projednání
podmínek případného budoucího prodeje části pozemku
p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz zápis).
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USNESENÍ č. RM/380/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
aktuální informace ve věci usnesení zastupitelstva č.
ZM/93/8/2015, které se týká prodeje části p.p.č. 679/3
v k.ú. Svoboda nad Úpou a zřízení věcného břemene na
tomto pozemku s tím, že v požadované lhůtě do 31.1.2016
nebyl na účtech města evidován příjem související s úhradou požadované zálohy ve výši 15.000 Kč, a proto rada
celou záležitost postupuje nejbližšímu jednání Zastupitelstvu města.
USNESENÍ č. RM/381/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
požadované stanovisko pořizovatele Územního plánu
na základě usnesení rady č. RM/348/33/2015 ze dne
14.1.2016 ve věci „Hospodářské stavení se zastřešením
na p.p.č. 89/5 a 98/2 Svoboda nad Úpou - k.ú. Maršov
II. Jedná se o koordinované stanovisko dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů č.j. 16844/2016 ze dne 8.2.2016, které
vydal Městský úřad Trutnov (viz příloha originálu zápisu).
Z předloženého stanoviska vyplývá, že předložený záměr
je umístěn v nezastavěném území, za hranicí zastavěného
území, ve kterém lze umísťovat stavby v případech, pokud
je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje.
Vzhledem k tomu, že záměr je umísťován dle platného
Územního plánu města Svobody nad Úpou z roku 2006
do území zahrady, louky mimo souvislé zastavění a pro
toto území není v regulativech stanoveno výslovné vyloučení, výše uvedené koordinované stanovisko sděluje soulad
s platnou územně plánovací dokumentací, tj. s Územním
plánem města Svobody nad Úpou z roku 2006.
USNESENÍ č. RM/382/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
a) projednávání žádosti ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č.
IV-12-2014125/VB/1 pro stavbu s názvem „Maršov I knn
p.č. 240/13 pro garáž Ritter“, kterou jsou dotčeny pozemky města p.p.č. 595, 149, 147/1 a 585, vše v k.ú. Maršov
I s tím, že požaduje doplnit do návrhu smlouvy následující
podmínky:
- stavba bude realizována pouze v zelených plochách
mimo komunikace a protlakem tak, aby ve veškerých plochách mimo komunikaci byly vysbírané kameny, bude provedeno ozelenění dotčených ploch stavbou a dále město
požaduje závěrečnou kontrolu před kolaudací stavby a při
realizaci stavby nebudou žádným způsobem poškozeny
sítě ve vlastnictví města.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu, aby zajistil od stavebníka stanovisko, na základě čeho byla vybudována vodovodní a kanalizační přípojka, které nebyly součástí stavebního povolení z roku 1999.
USNESENÍ č. RM/383/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
podmínky pro budoucí uzavření pachtovní smlouvy na pozemky v k.ú. Maršov II (p.p.č. 281/1 o výměře 1719 m2,
druh ostatní plocha, p.p.č. 43/1 o výměře 768 m2, druh
zahrada, p.p.č. 307/2 o výměře 15789 m2, druh trvalý
travní porost, p.p.č. 40/6 o výměře 842 m2, druh ostatní
plocha, p.p.č. 40/1 o výměře 1214 m2, druh zahrada,
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p.p.č. 40/2 o výměře 406 m2, druh ostatní plocha, p.p.č.
302 o výměře 21791 m2, druh trvalý travní porost, takto:
- podmínkou pro uzavření pachtovní smlouvy je nejprve
odstranění plechové garáže na pozemku p.p.č. 40/2 v
k.ú. Maršov II včetně asanace pozemku, a to se lhůtou do
31.3.2016 (tzn., že pachtovní smlouva bude uzavřena až
po odstranění zdevastované plechové garáže),
- osoby pachtýřů dle žádostí (Milan Finger, Petra Prausová,
Marcus Nerz),
- pachtýř bude provádět pravidelnou údržbu všech pozemků v podobě dvojího sekání ročně, kompletního vyřezávání náletů, pravidelné likvidace invazních rostlin,
- pachtovní smlouva bude nejprve uzavřena na 1 rok, s tím,
že si město prověří plnění podmínek pachtovní smlouvy a
případné prodloužení bude mít vazbu na plnění podmínek
smlouvy,
- v pachtovní smlouvě bude použita u všech pozemků sazba dle položky 3 Ceníku nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města, tj. 0,10 Kč / m2 / rok (jedná
se celkem o 42.529 m2, tj. vypočtené roční nájemné bude
činit 4.253 Kč) včetně účelu pachtu (pastva koní a ovcí,
sekání trávy, výcvik koní).
USNESENÍ č. RM/384/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 123/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem umístění reklamní cedule.
USNESENÍ č. RM/385/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č.
IV-12-2014079/VB/2 pro stavbu s názvem „Maršov knn
na p.č. 163/12 zahrada Bašák, IV-12-2014079“, kterou
je dotčen pozemek města p.p.č. 378/1 v k.ú. Maršov II,
na kterém vede asfaltová komunikace v majetku města, s
tím, že požaduje doplnit do návrhu smlouvy následující
podmínky:
- stavebník je povinen provést zkoušku atest zhutnění zeminy a tento atest předložit městu před zakrytím komunikace
asfaltem a dále vyzvat město ke kontrole překopu 2 - 3 dny
před vlastním provedením asfaltování,
- po dokončení prací bude pozemek protokolárně předán,
přičemž stavební úřad musí dát do podmínek územního
rozhodnutí závěrečnou kontrolní prohlídku.
USNESENÍ č. RM/386/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
- služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-122005531/VB/10 pro stavbu s názvem „IE-12-2005531-Hertvíkovice-H.Maršov rek, VN 430,431“, kterou jsou
dotčeny pozemky ve všech katastrech města (jedná se o
rekonstrukci již dožitého distribučního nadzemního vedení
VN, kdy proběhne i výstavba nových podpěrných bodů
dvojitého vedení) s tím, že požaduje doplnit do návrhu
smlouvy následující podmínky:
- před zahájením prací bude proveden pasport dotčených
pozemků, tj. popis a fotodokumentace stavu před zaháje-
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ním prací, následně budou pozemky protokolárně předány a po dokončení prací protokolárně převzaty,
- práce při realizaci stavby nebudou prováděny za obzvlášť mokrého počasí
- při realizaci stavby a přístupu na ni nebudou poškozovány pozemky ve vlastnictví města, a pokud k jejich poškození dojde, provede stavebník veškerá opatření k jejich
nápravě, resp. k náhradě škod, tj. uvedení do původního
stavu - pozemky budou převzaty bez vyjetých kolejí, bude
provedeno ozelenění, vysbírání kamenů apod.)
- dotčené pozemky města nebudou při realizaci stavby
používány jako deponie pro skladování stavebního materiálu.
USNESENÍ č. RM/387/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh vzorové smlouvy na zřízení věcného břemene na
různé zpevněné plochy, které jsou v majetku jiných osob
a jsou umístěné na pozemcích města (viz příloha originálu zápisu). Jedná se o různé chodníčky, zámkové dlažby
apod., které slouží jako přístupy a příjezdy k domům jakožto příslušenství k těmto domům s tím, že je třeba zadat
znalecký posudek (u znalce – např. pan František Řezníček), který by obecně stanovil jednotnou cenu za jeden
metr čtvereční (tj. bez vazby na druh pozemku), když někdo bude umísťovat zpevněné plochy na pozemcích města. Vzorová smlouva řeší také skutečnost, že pokud město
bude realizovat opravu nebo údržbu nebo demolici či
bude realizovat umístění své inženýrské sítě, bude oprávněný povinen tuto činnost povinného (tj. města) strpět a
dále plně nést náklady spojené s demontáží a následnou
opětnou instalací své zpevněné plochy.
USNESENÍ č. RM/388/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
Mgr. Schöna, aby projednal s vlastníkem reklamního billboardu umístěného na bývalém výměníku na Rýchorském
sídlišti demontáž zařízení k 30.6.2016 (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/389/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou odvolává
a) předsedu kulturní komise pana Bohuslava Krčmáře z
důvodu jeho písemné rezignace na funkci z důvodu časového zaneprázdnění k datu 29.2.2016.
volí
b) do funkce předsedkyně kulturní komise paní Michaelu
Špetlovou od 1.3.2016.
USNESENÍ č. RM/390/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání ohledně zřízení nové pracovní pozice v rámci města - IT technik, který by vykonával IT práce i pro obě
příspěvkové organizace a požaduje předložení finanční
analýzy za účelem zjištění efektivnosti vzniku nového pracovního místa.
USNESENÍ č. RM/391/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh programu 9. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou dne 16.3.2016 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že byl doplněn o další čtyři body
(rozpočtový výhled na období 2017-2021, dotační titul na
pořízení hasičské cisterny, bod ohledně pozemku p.p.č.
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679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou, smluvní vztah s panem
Blažkem) a bude zveřejněn v souladu s jednacím řádem
zastupitelstva.
USNESENÍ č. RM/392/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost o umístění sídla ZO Českého svazu včelařů z důvodů popsaných v zápise.
USNESENÍ č. RM/393/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku
za rok 2015 příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov ve výši
136.379,01 Kč dle návrhu (viz příloha originálu zápisu) a
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
sestavenou ke dni 31.12.2015.
USNESENÍ č. RM/394/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko
(viz příloha originálu zápisu).
b) cenovou nabídku od Regional Development Agency
Trutnov na zpracování podkladů do projektové žádosti
s názvem „Východní Krkonoše a Lubawská brána žijou
kulturou a sportem“ zahrnující sportovní a kulturní aktivity
organizací partnerských měst předkládaného do Programu INTERREG V - A ČR - PR 2014-2020 do prioritní osy
4. Spolupráce institucí a komunit Obsahem činnosti bude
vytvoření rozpočtu jakožto povinné přílohy, zanesení povinných informací do MS 2014+, příprava dalších relevantních podkladů dle požadavků Programu a zajištění
překladu do polského jazyka. Cena za zpracování bude
činit 15.000,-Kč bez DPH.
USNESENÍ č. RM/395/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu v rámci programu „Dotace pro jednotky
SDH obcí, Podprogram 1“.
USNESENÍ č. RM/396/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
prodej vyřazené lednice HELKAMA z roku 1994 za 500
Kč včetně DPH panu Ing. Petru Kučerovi (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/397/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) přidělení uvolněného bytu č. 6 v Domě s pečovatelskou
službou dle návrhu sociální pracovnice, a to paní Aleně Fialové (pokud uhradí jednorázový příspěvek ve výši
10.000 Kč ve lhůtě dle platných Pravidel). Pokud žadatelka byt odmítne nebo nebude uhrazen ve lhůtě jednorázový příspěvek, bude byt nabídnut v pořadí dle návrhu
sociální pracovnice - paní Janě Tláskalové, panu Jaroslavu
Zemanovi a dále dle Pořadníku.
b) výši nájemného v bytě č. 30 v Domě s pečovatelskou
službou (vyčleněn pro údržbáře) pro případný budoucí
nájemní vztah, a to ve výši 75,-Kč/1 m2.
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USNESENÍ č. RM/398/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
poslední prodloužení Opatření orgánů města č. 2/2014 Pravidla pro přijímání návrhů na pořízení změny č. 3 Územního plánu města Svobody nad Úpou, a to do 30.6.2016
s tím, že v nejbližším vydání novin Svoboda forum bude
občanům vysvětlena celá problematika.
USNESENÍ č. RM/399/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku od společnosti DiK Janák, s.r.o na základě vyhodnocení podaných cenových nabídek na technickou pomoc v rámci podání žádosti o dotaci v rámci pro-

gramu IROP - 18. výzva „Podpora bezpečnosti dopravy
a cyklodoporavy“ (viz příloha originálu zápisu) ve výši
95.106 Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/400/35/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
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 a dále dokument „Akce investičního charakteru v roce 2016 - plán
harmonogramu a stav plnění (viz příloha originálu zápisu)
s aktuálními informacemi ohledně jednotlivých akcí.

Výpis usnesení z 36. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konaného dne 08.03.2016
USNESENÍ č. RM/401/36/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB a smlouvy o právu provést stavbu na akci: Maršov knn na p.č.
163/12 zahrada Bašák, IV-12-2014079 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/402/36/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o dílo včetně přílohy č. 1 - Servisní smlouva
na dobu 60 měsíců od protokolárního převzetí Díla bez
vad a nedodělků a Přílohového listu k této servisní smlouvě
(viz přílohy originálu zápisu), to vše v rámci poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu
vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Výměna výtahu v objektu Dům s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou“, kdy na minulém jednání rady
byl schválen výběr zhotovitele - společnost LIFTMONT CZ
s.r.o., se sídlem Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk,
IČ 268 45 687.
USNESENÍ č. RM/403/36/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o dílo a o výkonu autorského dozoru (viz
příloha originálu zápisu), a to v rámci poptávkového řízení
na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na služby vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s
názvem „Zpracování PD na komplexní rekonstrukci Luční
ulice“, kdy na minulém jednání rady byl schválen výběr
zhotovitele - Ing. Davida Pauzara, IČ 71247815, se sídlem
Srpnová 171, 541 01 Trutnov.
USNESENÍ č. RM/404/36/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
všechny žádosti o poskytnutí dotace na základě zveřej-

něného dotačního programu - Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity v roce
2016 č.j. SVO/297/2016 ze dne 4.2.2016 a připravila
pro jednání zastupitelstva dne 16.3.2016 čtyři varianty
návrhu rozdělení dotací formou vyhodnocení kritérií, která
byla stanovena v souladu s novelou zákona o rozpočtových pravidlech ve zveřejněných dotačních programech.
Dále rada stanovila konkrétní účely použití finančních příspěvků, které budou zapracovány do návrhů veřejnoprávních smluv - tzv. věcný obsah konkrétního účelu poskytnutí
dotace pro jednotlivé žadatele.
USNESENÍ č. RM/405/36/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku společnosti DRAG, s.r.o., IČ 01558081
ve výši 89.800 Kč bez DPH na základě předložených cenových nabídek (podrobně o vyhodnocení viz zápis) na
administraci žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce chodníků podél II/296“ z IROP – 18. výzva, návrh Smlouvy
o dotačním managementu projektu Rekonstrukce chodníků
podél silnice II/296 v k.ú. Svoboda nad Úpou, Maršov I a
Maršov II (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
USNESENÍ č. RM/406/36/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o dílo na zpracování technické pomoci v
rámci podání žádosti o dotaci v rámci programu IROP 18. výzva „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ (viz příloha originálu zápisu) od společnosti DiK Janák, s.r.o na základě vyhodnocených podaných cenových
nabídek na minulém jednání rady.

Výpis usnesení z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou konaného dne 16.03.2016
USNESENÍ č. ZM/100/9/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
program 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 16.3.2016 doplněný o bod 12 Dele-

gace zástupce na valnou hromadu společnosti Vodovody
a kanalizace Trutnov, a.s. a návrh na znovuzvolení starosty
za člena představenstva této společnosti s tím, že původní
bod 12 - Diskuse se stane bodem 13.

zápis zasedání rm
USNESENÍ č. ZM/101/9/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis ze 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 16.12.2015 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/102/9/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 16.12.2015
do 15.3.2016 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/103/9/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) Dodatek č. 1 k Dohodě o kolektivním členství č. 10ČL/KSH ze dne 12.9.2011 (viz příloha originálu zápisu).
b) Dodatek č. 1 k Smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze
dne 12.9.2011 (viz příloha originálu zápisu).
c) Dodatek č. 1 k Smlouvě o výpůjčce ze dne 12.9.2011
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/104/9/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou ruší
dotační program, s názvem Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity v roce
2016 s tím, že dotační program bude vypsán znovu z
důvodů popsaných v zápise.
USNESENÍ č. ZM/105/9/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 1/2016 (viz příloha originálu zápisu). Objem celkových příjmů činí 743.350,Kč, objem celkových výdajů činí 2.033.350,-Kč a financování rozdílu činí 1.287.000,-Kč.
USNESENÍ č. ZM/106/9/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Rozpočtový výhled města Svoboda nad Úpou s analý-
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zou financí a ratingem na roky 2017 až 2021 (viz příloha originálu zápisu), zpracovaný Ing. Luďkem Tesařem.
USNESENÍ č. ZM/107/9/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu v rámci programu „Dotace pro jednotky
SDH obcí, Program 1“
USNESENÍ č. ZM/108/9/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
prodej části pozemku p.p.č 679/3 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře 30 m2 ale pouze za předpokladu splnění
všech podmínek přijatých v usnesení č. ZM/93/8/2015
na minulém jednání zastupitelstva dne 16.12.2015 v písmenech b), c) a d) formou jedné smlouvy s tím, že nová
lhůta pro úhradu zálohy ve výši 15.000 Kč je stanovena
do 31.3.2016.
USNESENÍ č. ZM/109/9/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Kupní smlouvu se zřízením práva služebnosti, kdy prodávajícím nebo povinným z věcného břemene (práva služebnosti) je pan Martin Blažek a kupujícím nebo oprávněným z věcného břemene (práva služebnosti) je město
(viz příloha originálu zápisu) a předmětem smlouvy je
vyrovnání majetkoprávních vztahů kolem opěrné zdi v
Luční ulici.
USNESENÍ č. ZM/110/9/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou deleguje
a) pana Ing. Jaroslava Chmelaře jako zástupce obce na
valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. konanou dne 30.5.2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou navrhuje
b) pana Ing. Jiřího Špetlu jako zástupce obce ke znovuzvolení za člena představenstva společnosti Vodovody
a kanalizace Trutnov, a.s.

11zhubŇete s českým rozhlasem hradec králové
Zhubněte s Českým rozhlasem Hradec Králové!
6+1 je celoroční projekt Českého rozhlasu Hradec Králové , určený všem,
kteří chtějí změnit svůj životní styl.
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kulturní tým
KULTURNÍ TÝM
V sobotu 12. 3. 2016 se v lyžařském areálu Duncan konal 6. ročník lyžařských závodů o pohár města. Do závodů se přihlásilo kolem 70 závodníků, od malých dětí až
po skiaplpinisty, kteří se přišli pobavit a rozloučit s letošní
lyžařskou sezonou.
Závodilo se v kategoriích: 
KLUCI - HOLKY (MLADŠÍ A STARŠÍ)
MUŽI - ŽENY
SENIOŘI /KY - NAD 60 LET
SNOWBOARDISTÉ / KY (MLADŠÍ A STARŠÍ)
SKIALPCROSS
JÍZDA NA ČEMKOLIV (I PRO PŘIHLÍŽEJÍCÍ) - NOVINKA
Pro nedostatek sněhu a velký počet závodníků se jelo jen
jedno kolo. Ale zúčastněným to náladu nezkazilo a závody si náležitě užili. Jako novinku jsme pro pobavení
zařadili disciplínu v jízdě na čemkoliv, kdy si závodníci
v cíli mohli utrhnout sladkost z provázku.
Komentování závodů s hudebním doprovodem jako každý rok zajistil Olda Kysela, registraci závodníků a zapiso-
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vání časů pan Hainiš a na startu vše jistil pan Špetla. V cíli
nechyběl náš tým se sladkou odměnou pro každého dětského závodníka. Počasí nám opět přálo, občas vykouklo
i sluníčko. Nakonec jsme vyhlásili výsledky, na které se
můžete podívat na stránkách města, rozdali medaile a
poháry těm nejlepším.
A příští rok se těšíme na ještě větší účast. Hlavně v ženské
a v seniorské kategorii :o)
Děkujeme SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC za propůjčení areálu a všem, kteří se zúčastnili, fandili, pomáhali, bavili se. Za fotografie ze závodů děkujeme p. Křivkovi
a p. Ondráčkovi.
Fotografie k nahlédnutí zde: www.zonerama.com/Pavka/Photo/1252383/45459068
http://ondrdedek.rajce.idnes.cz/2016__03_Lyzarske_zavody_o_pohar_mesta_Svoboda_nad_Upou_1._
pred_startem_a_3._vyhodnoceni/
AKCE NA MĚSÍC DUBEN:
3.SVOBODSKÁ BURZA - SOBOTA 2. 4. 2016
APRÍLOVÉ VÍTANÍ JARA – SOBOTA 2. 4. 2016
REJ ČARODĚJNIC – SOBOTA 30. 4. 2014

K

Jedním z nejčastějších přání žen, ale i mužů je zhubnout, nebo přesněji
vytvarovat postavu, zbavit se přebytečných kilogramů, a tím i vylepšit zdraví. Ať už
se jedná o pět nebo třicet kilogramů, shodit na váze a ubrat centimetry objemu si
žádá několik zásad. Především zdravou stravu, pohyb a pevnou vůli. Ta je nutná
k překonání těžkých začátků. A právě tyto zásady jsou základem celoroční výzvy,
se kterou se Český rozhlas Hradec Králové obrátil na všechny posluchače, kteří
se snaží o změnu životního stylu, někdy po celý život, a doposud stále marně.
Vše začalo docela nenápadně,
když ředitel ČRo Hradec Králové
a Pardubice Pavel Kudrna začal
shazovat kilogramy a kolegové
jeho snahu začali zaznamenávat.
Pohled na tabuli s křivkou
měsíční úspěšnosti v kanceláři
vedoucí programu Lady
Klokočníkové inspiroval další
kolegy a vznikl nápad, vyzvat
další k následování. Začátkem
roku se po důkladném zkoumání
životního stylu vytipovalo sedm
rozhlasáků, a to tak, aby se každý
z posluchačů v některém
z vybraných typů našel. Šestku
hubnoucích moderátorů, editorů
a manažerů v projektu vyvažuje
jeden zprávař, který by naopak
chtěl přibrat kila.
Nápad dobrý, ale podaří
s e t o ? Tu t o o t á z k u j s m e
adresovali začátkem roku osobě,
která má s podobnými výzvami
největší zkušenosti – doktorce
Kateřině Cajthamlové, lékařce,
internistce, psychoterapeutce
a v neposlední řadě moderátorce
mnoha pořadů s touto tématikou,
jejíž heslo „ nejhorší je hubnout špatně „, si sedm odvážných vzalo za své.
Ale nejsou to jen její rady, které posluchačům v pravidelných pořadech Český
rozhlas nabízí. Do projektu se zapojili i další odborníci, lékaři , nutriční poradci
a osobní trenéři, kteří dávají pravidelně ve vysílání rady každou neděli dopoledne
v týdeníku Šarm a ve středu dopoledne v rubrice 6+1. Své zkušenosti se změnou
životního stylu přidávají i slavné osobnosti a jednou měsíčně se v Radiokavárně
Českého rozhlasu Hradec Králové scházejí posluchači s doktorkou Kateřinou
Cajthamlovou a v přímém přenosu dostávají odpovědi na různé otázky. Další
setkání v Radiokavárně budou 8. dubna, 29. dubna, 27. května, 1. července, 2. září,
30. září a poslední 2. prosince vždy v deset hodin dopoledne. Jste srdečně zváni.
Všechny odvysílané rady také navíc najdou návštěvníci našich internetových
stránek hradec.rozhlas.cz a v magazínu Českého Rozhlasu Hradec Králové Šarm.

MUDr. Kateřina Cajthamlová

Ing. Pavel Kudrna
ředitel ČRo HK a ČRo Pce

Lada Klokočníková
vedoucí programu

Kristýna Štanderová
editorka

Klára Němečková
moderátorka

Tomáš Peterka
manager komunikace

Milan Baják
web editor

Radek Pulkrábek
zprávař
_________________________

hradec.rozhlas.cz
90,5 I 95,3 I 96,5 FM

školní noviny
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Začátkem února odjelo 29 žáků z 6. a 7. třídy na lyžařský výcvik na Pomezní boudy do penzionu Blesk. Spolu
s nimi jeli i paní učitelka Švarcová a pan učitel Krtička,
kteří jim pomohli zdokonalit se ve sjezdovém a běžeckém
lyžování.
LYŽAŘSKÝ KURZ 2. TŘÍDY
V závěru ledna jsme stačili realizovat lyžařský kurz žáků
2. ročníku, s mizejícím sněhem jsme jej na sjezdovce U
lesa dokončili malým hodnoceným slalomem. Je potěšující, že naprostá většina ze dvaadvaceti dětí nastoupila již
se značnými lyžařskými dovednostmi, které zdokonalovali pod vedením instruktorů z ETC Ski School. Stejně je
potěšující i to, že během čtyř dnů dokázali sjíždět svahy i
naprostí začátečníci. Děkujeme za spolupráci panu Búšovi a panu Šafářovi, blahopřejeme všem zúčastněným
školákům k dobrému hodnocení jejich výkonů a chování
během kurzu.
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na 15.-17. místě z celkového počtu 35 účastníků. Děkujeme děvčatům za reprezentaci a paní učitelce Ottové za
přípravu.

VESELÉ ZOUBKY

Zase po roce se sešli všichni milovníci poezie na recitační
soutěži. Tentokrát se třídních kol v recitaci zúčastnil celý
druhý stupeň. Dnes 18.2. se rozhodlo o postupujících do
okresního kola a těmi jsou : Vojtěch Honzík ze 6. třídy,
Bára Fabiánová ze 7. třídy, Klára Matějková z 8. třídy
a Monika Filipová z 9. třídy. Všem, kteří se na soutěž
připravovali, chceme poděkovat. Školního kola v recitaci I. stupně se zúčastnilo 10 dětí a z toho postupují do
okresního kola : Antonie Milionová, Sára Vlčková, Lenka
Beranová a Tereza Matějková. Chtěli bychom pochválit všechny děti, které se jich zúčastnily okresního kola.
Mezi malými se prosadila a obdržela čestné uznání Tereza Matějková. Velkou radost máme z ŽÁKYNĚ 9. TŘÍDY
MONIKY FILIPOVÉ, která postoupila do krajského kola
v Hradci Králové. Gratulujeme a budeme držet palce.
Poděkování patří i paní učitelce Ottové za přípravu dětí
na recitaci a paní Matějkové za doprovod dětí.

I v letošním školním roce se naši prvňáci zapojili do preventivního programu Veselé zoubky. Akce je sponzorovaná drogerií dm. Prvňáčci se na interaktivní tabuli seznámili se stavbou zubu, péčí o zuby, prakticky si vyzkoušeli
správné čištění zubů. Svoji pozornost si ověřili v závěrečném kvízu a v pracovním listě. Poslechli si pohádku O
víle Zubničce a na videu shlédli pohádku Jak se dostat
Hurvínkovi na zoubky. Na závěr jsme si namalovali Veselé zoubky a děti dostaly od dm drogerie dárkový balíček. Program byl naplánovaný na 2 vyučovací hodiny,
ale protože děti byly nadšené, nakonec jsme se zoubkům
věnovali 3 hodiny.

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE 2016

OLYMPIÁDA Z ANGLIČTINY

V časopise Golem, který je zaměřený na výrobky z keramiky, se díky paní družinářce Šritrové objevily naše výrobky v galerii čtenářských nápadů.

OKRESNÍ KOLO NĚMECKÉ OLYMPIÁDY
Petra Horváthová a Karolína Píchová, žákyně naší školy,
se dnes zúčastnily okresního kola olympiády německého
jazyka v Trutnově.Soutěží se v porozumění německého
textu, přiloženy jsou otázky k tomuto textu v německém
jazyce, dále zeměpisný kvíz a před porotou je konverzace - reálie německy mluvících zemí a daná témata.
Rodina, kultura, sport, škola, moje město, počasí, jídlo,
oblečení, cestování, režim dne. Dále popis obrázku.Petra
se umístila na 3. místě a je náhradník do krajského kola v
Hradci Králové, Karolína osadila pěkné 4. místo.Oběma
děvčatům blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci
naší školy.
M. Drncová, učitelka německého jazyka

Od 4. února 2016 budou mít naši žáci 2. a 3. třídy plavecký výcvik. Čeká je celkem deset dvouhodinových lekcí, ve kterých se naučí pod vedením zkušených lektorek
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a pod dohledem svých učitelek dodržovat bezpečnost a
hygienu ve veřejném bazénu, dále techniku vstupování
do neznámé vody, splývání, také se podle svých schopností zdokonalí v plavání. Budeme jezdit objednaným
autobusem, sraz u školy je v 7.15 hodin.

VÝROBKY NAŠICH SPOLUŽÁKŮ V ČASOPISE

PLAVECKÝ VÝCVIK 2. A 3. TŘÍDY
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OKRESNÍ OLYPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA
V pondělí 8.2. proběhlo v Trutnově okresní kolo Olympiády z českého jazyka. Naši školu rezrezentovaly Petra
Horváthová a Pája Hrobařová. Obě se shodně umístily

Dne 18. února se Lucie Moravcová (7. ročník, kategorie
I.A) a Tomáš Kraus (8. ročník, kategorie II. A) zúčastnili okresního kola soutěže v anglickém jazyce, které se
konalo v Hostinném. V silné konkurenci základních škol,
obsadila Lucka 9. místo a Tomáš se umístil na 15. místě.
Děkujeme za reprezentaci školy.
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA – OKRES
Okresního kola olympiády v zeměpisných znalostech se
zúčastnili naši žáci 16.2.2016 ve Dvoře Králové. Během
téměř tříhodinové práce vyplnili 16 stran úkolů, které se
ne vždy vztahovaly jen k zeměpisu, ale vyžadovaly i
znalosti z matematiky, fyziky nebo přírodopisu. Mezi začínajícími zeměpisci se umístil Luboš Zlatník na 22. místě,
v kategorii B se probojoval v silné konkurenci gymnazistů
Ronald Siddall na velmi krásné 6. místo a mezi nejstaršími žáky základních škol získal Josef Šobek 26. místo.
Všem děkuji za práci, kterou věnovali přípravě a za reprezentaci školy. Mgr. I.Nešněrová
LYŽAŘSKÉ ZÁVODY
Ve čtvrtek 3.3.2016 se konalo školní kolo v lyžařských závodech na sjezdovce Duncan. Účastnilo se 65 žáků v 9 kategoriích.

Výsledky:
Kategorie 1.třída
1.		
Marek Šustr – 62,84
2.		
David Kalyn – 64,16
3.		
Hana Kotroušová – 67,32
Kategorie 2.-3. třída – dívky
1.		
Sára Vlčková – 59,59
2.		Leontýna krudencová – 59,67
3.		
Tereza Hedvičáková – 67,16
Kategorie 2.-3.třída – chlapci
1.		
Jakub Kraus – 50,35
2.		
Michal Tam – 56,57
3.		
Vojtěch Kalaš – 58,52
Kategorie 4.-5. třída – dívky
1.		
Johana Kempferová – 49
2.		
Daniela Čekaňáková – 49,04
3.		
Andrea Horáčková – 59,64
Kategorie 4.-5. třída – chlapci
1.		
Jakub Mičánek – 49,38
2.		
Vojtěch Frič – 49,85
3.		
Adam Nikl – 51,72
Kategorie 6.-7. třída – dívky
1.		
Nela Mičánková – 46,11
2.		
Julie De Rijke – 48,97
3.		
Adéla Blažková – 54,72
Kategorie 6.-7. třída – chlapci
1.		
Vojtěch Nikl – 45,65
2.		
Vojtěch Karlík – 45,99
3.		
Bohdan Anton – 48,36
Kategorie 8.-9.třída – dívky
1.		
Alla Kalyn – 46,66
2.		
Tamara Němcová – 49,93
3.		
Adéla Špetlová – 55,7
Kategorie 8.-9. třída – chlapci
1.		Leonard Fleischer – 44,83
2.		
Jonáš Hrušovský – 48,5
3.		
Tomáš Kraus – 48,96

Těšíme se na Vaši účast a přejeme hodně sportovních úspěchů.

organizátor si vyhrazuje právo změn systému soutěže a
dle počtu přihlášených hráčů v jednotlivých kategoriích

prezentace ve sportovní hale
rozlosování a rozepsání turnaje
zahájení soutěží
předpoklad ukončení turnaje
a vyhlášení výsledků
do 8.30
8.45 - 9.00
9.00 - 15.00

Časový program: sobota 9.4.2016

která nezanechává tmavé stopy !!!
Vítězové jednotlivých kategoriích získají Pohár a medaili s diplomem,
hráči umístění do čtvrtého místa v jednotlivých kategoriích získají medaile s diplomem

podmínka pro účastníky a doprovody: vstup do haly pouze v sálovém obutí,

uhradí každý účastnk 50.- Kč za osobu
Organizátor hradí organizační náklady.
Startovné:
Úhrada nákladů:

Míčky:

Systém soutěže:

Soutěže:
Kategorie :

Hraje se podle pravidel stolního tenisu ČAST a dle tohoto
rozpisu.Turnaje jsou vypsány pro registrované i neregistrované hráče
Turnaj jednotlivců.
Registrovaní žáci a žákyně do 15 let, muži a ženy
neregistrovaní v ČAST muži a ženy, bez rozdílu věku
podle zájmu účastníků - vložený turnaj: losovaná čtyřhra
Podle počtu účastníků. I stupeň 3 – 4 členné skupiny,
II stupeň – velké a malé finále KO, nebo znovu skupiny dle počtu startujících
Celuloidové Stiga***
Tech. ustanovení:

V pondělí 14. března se žáci a žákyně 4. a 5. třídy zúčastnili turnaje ve vybíjené. Zahrát si odjeli na ZŠ R. Frimla do Trutnova. Dívky ve složení: N. Khonová, A. Lannen,
A. Hynková, A. Kluchová, K. Richterová, K. Kovářová, D.
Chrástecká, J. Kempferová, M. Krejčová, V. Tomešová,
T. Voborská, P. Tischaninova obsadily v silné konkurenci
trutnovských škol 4. místo.
Družstvo chlapců reprezentovali V. Frič, J. Mičánek, A.
Hettler, D. Továrek, A. Nikl, M. Bon, J. Makovička, P. Červeňák, V. Kloz, D. Pilný, A. Špetla, R. Pavuk. I zde byla
velmi silná konkurence. Naše družsto obsadilo 7. místo.
Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci školy
a pěkné vystupování.

V pondělí 14. 3. 2016 měli žáci 3. třídy netradiční výuku anglického jazyka. Na návštěvu k nám přišla paní Zdena se svou
dcerou Emmou a udělaly pro žáky zajímavou besedu o USA,
o životě v USA, jak to chodí v opravdové americké škole.

Hlavní rozhodčí:

TURNAJ VE VYBÍJENÉ

EMMA V NAŠÍ ŠKOLE

Přihlášky:

Díky společnosti Mega plus Janské Lázně pořádá naše
škola sportovní lyžařský den pro žáky 4.-9. ročníku. Všichni žáci měli jízdné za 1.- Kč. Tímto děkujeme společnosti
Mega plus Janské Lázně, Skiresortu Černá hora a našim
učitelům za uskutečnění lyžování.

sobota 9.4.2016
Sportovní hala ve Svobodě nad Úpou
GPS 50°37'20.617"N, 15°48'58.318"E
mailem - bures.petr@petr-bures.com do 8.4.2016
možnost přihlášení do konce prezentace ve sportovní hale do 8.30 hod
Bureš Petr

V úterý 7. 3. 2016 proběhly meziškolní lyžařské závody
ve slalomu v Černém Dole. Po roce jsme opětovně získali
putovní pohár pro lyžaře druhého stupně, ale ani mladší
závodníci se v silné konkurenci neztratili. Podrobné výsledkové listiny zveřejníme ihned, jakmile je dostaneme
od pořadatelů. Všem našim žákům děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.

Datum konání:
Místo konání:

LYŽAŘSKÝ DEN NA ČERNÉ HOŘE

sportuj s námi, 3. svobodská burza

o pohár „Města Svobody nad Úpou“ 2016

MEZIŠKOLNÍ LYŽAŘSKÉ ZÁVODY
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13. ročník otevřeného turnaje ve stolním tenise
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Oddíl stolního tenisu
SK Janské Lázně pořádá
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Střípky z dějin: Apríl
Střípky z dějin – Apríl
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zakrátko vytrhávali z čítanek. Pár dní poté se jen jeho
busta na pódiu před radnicí vyměnila za poprsí našeho
vlastního alkoholika s rukama od krve i těch nejbližších
přátel. A v roce 1957 stejně vážný tyjátr, když odešel
další totalitní ideolog, davem oblíbené ušaté torpédo,
jak jsme důvěrně v ústraní říkali Zápotondovi.

Antonín Tichý

Bylo – nebylo. Jak ten čas letí! Ale spíš bylo, milé
děti. Kdesi, za vysokými horami a hlubokými lesy, v
malebném údolí městečko je. Něco si o něm dneska
vygooglujem. Kde jsou ty hory, kde je ten les? Jak se
tam žije? Jaká je nedávná jeho historie. A proč je tak
málo sdělná, jindy tak pestrá a mnohomluvná, matka
nejednoho zdroje - Wikipedie? Na co nestačí ani hlava dědova, kronika na věky věků uchová. Tak seďte
tiše jako myšky, něco vám přečtu z té tlusté knížky.
Předkové ji pro vás začali psát, poprvé česky po roce
devatenáct set padesát.
„Nový život začíná. Je třeba zaměnit pušku za pluh, kladivo či pero. Je třeba práce. Okrajové části naší vlasti
volají. /// Noví osídlenci plně pochopili potřebu obnovy. První starostí MSK (Místní správní komise) bylo zajistit státní majetek. Svršky po Němcích byly za pomoci
SNB (Sboru národní bezpečnosti) a členů MSK odneseny do skladišť. Nábytek zůstal v bytech, které byly
zapečetěny, a pak postupně byl přidělován žadatelům.
Cenné předměty jako zlato, stříbro byly uloženy ve svobodské spořitelně. Kožichy a perské koberce byly uloženy na MSK. Právě tak i hudební nástroje. Rozhlasové
přijímače zajistila pošta. Foto přístroje, dalekohledy,
zbraně a lyžařská výstroj byly uloženy na místní stanici
SNB. Sbírky známek uschovala spořitelna. Též vkladní
knížky po Němcích byly deponovány u městské spořitelny. Němci zde usídlení byli určeni do etap pro odsun“.
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„Další rozvoj našeho národního hospodářství postavil
náš stát před úkol provést peněžní reformu za tím účelem, aby se zvýšila kupní síla československé koruny,
upevnil se její kurs a zároveň před úkol zrušit lístkový systém a přejít k rozvinutému obchodu s jedinými maloobchodními cenami… Od nynějška bude kurs naší koruny
svázán s nejstabilnější měnou světa – sovětským rublem.
/// 1962! – Zima na vánoce byla zlá. Je málo elektřiny, poněvadž voda vymrzá a elektrárny na přehradách
jsou bez energie. Silně vázne železniční doprava. Vlaky zamrzají a mají několikahodinová zpoždění. Vázne
přísun uhlí. Dochází k přídělovému řízení topiva. V naší
obci dostává rodina 18q uhlí.“

V době kdy vlál na svobodském náměstí transparent
Krkonoše jsou naše, obrátilo se město k výrazné většině svých původních obyvatel zády. Z téměř 1 500
obyvatel bylo v roce 1930 ve Svobodě nad Úpou víc
než 93% Němců. Po válce byli mnozí zbaveni veškerého majetku a tehdejší terminologií odsunuti do poraženého a totálně zničeného Německa.
„Krásnou událostí pro naši obec byla dne 19. 8. 1945
návštěva ministra školství a osvěty prof. Dr. Zd. Nejedlého. Po projevu na svobodském náměstí odešel
do školy, kde do knihy napsal krásná slova: V osvobozené Svobodě - na úpatí navždy již našich Krkonoš, vybojovaných námi v zájmu národa, lidskosti i
pokroku… /// 5. 3. 1953 dotlouklo statečné srdce
praporečníka míru Josefa Vissarionoviče Stalina. Zemřel proletářský učitel, avšak jeho dílo bude žít, jak
půjdou věky. /// 14. 3. druhá rána drásá srdce. Za
svým učitelem odchází jeho veliký žák – prezident
ČSR Klement Gottwald: Neklesat na mysli… československá úderná brigádo, vpřed! /// 13. 11. 1957
pláče národ, pláče Svoboda nad Úpou. Zemřel nám
druhý dělnický prezident soudruh Antonín Zápotocký.
Věčně bude žít v našich srdcích…“

Právě lidový harmonikář na prezidentském stolci má
na triku největší krádež té doby, měnovou reformu.
Ještě pár dní před ožebračením obyvatelstva tvrdil, že
naše koruna je pevná. Především drobní střádalové se
z finančního šoku dlouho nemohli vzpamatovat. A svoloč amerikanskaja nám v balonech ze západu posílala
jen přetiskem znehodnocenou, již tak bezcennou korunu. Jen ti rovnější z občanů údajně sobě rovných si našli cestu k nedostatkovému zboží přes Darex a později
Tuzex, jehož poukázky se staly odrazovým můstkem
Poválečným 1. májům ještě dominoval hold presiden- vexlákům po jejich převlečení do sametového kabátu.
tu Benešovi. Noví Svoboďáci však provolávali slávu i (Ale to příliš předbíhám). Plánovanému hospodářství
senilnímu przniteli české historie, když trousil moudra škodily podle kroniky nejvíc jaro, léto, podzim a zima.
místo pod jedlí, tak pod lipami. O něm jsme si zapama- Fronty na běžné zboží vydržely opravdu dlouho.
tovali jen, že na rozdíl od mladého vola, ten starý je Dějiny píší vítězové. Některé věčné pravdy nevydrží
nejedlý. Mnozí stáli také čestnou stráž u katafalku jed- ani jednu generaci. Čtěte pozorně, milé děti. Nás tennoho z největších katanů moderních dějin Koby Džu- hle apríl stál celý život. (Vybrané citáty jsou z kroniky
gašviliho, kterého jsme si po odhalení kultu osobnosti města Svoboda nad Úpou).

