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Vážení přátelé,
vy z vás, kteří pravidelně navštěvujete svobodský hřbitov
na Slunečné stráni, jste si jistě všimli čilého stavebního
ruchu v jeho spodní části. Po již v minulých letech provedené rekonstrukci celé spodní ohradní zdi přišla letos
na řadu kompletní rekonstrukce budovy márnice včetně
vstupní brány a přilehlé části zdi. Součástí opravy márnice je i oprava její věžičky, kdy tato byla snesena a je
opravována na zemi. Jak jsme se dozvěděli, bývá dobrým zvykem jak stavitelů, tak investorů, či majitelů podobných staveb zanechat v útrobách kopulí věží vzkaz dalším pokolením, tak, jak tomu bylo u věže bývalé radnice
na náměstí Svornosti. Právě kvůli této příležitosti jsme byli
při otevírání makovice věžičky na hřbitově přítomni a napjati, jaký poklad nám její útroby odhalí. Bohužel jsme se
dočkali pouze prázdného prostoru a zklamání. Buď naši
předkové neměli potřebu nám zde nějaké vzkazy předávat, nebo tu byl již někdo před námi – vrchní díl věžičky
totiž zmizel v nenávratnu neznámo kdy a neznámo kam.
My bychom ale rádi tento stav napravili, a kromě doplnění vrchního dílu věže se chystáme do útrob makovice
nějaký ten vzkaz dalším pokolením vložit. Pokud bude mít
někdo z vás nápad, čím další svobodské generace překvapit, neváhejte a dejte nám vědět – víc hlav, víc ví. Při
této příležitosti se zrodil z hlav přítomných nápad, zřídit
v opravené budově márnice malou výstavní síň. Nápad
je to jistě dobrý, naše město v této chvíli žádnými podob-

nými prostorami nedisponuje. Pokud by ale měl být realizován, bude tomu tak až v další etapě oprav, v té nynější
není s vnitřními úpravami budovy počítáno.
Nezapomínáme ani na lesní hřbitov v Maršově I, kde
byla zpracována projektová dokumentace na opravu terasových schodů a křížku v jeho horním patře. Na pokrytí nákladů těchto oprav byla podána žádost o dotaci z
programu MZe „Udržování a obnova kulturního dědictví
venkova“ , právě tak, jako na hřbitov ve Svobodě.
Z investičních akcí města, které právě probíhají, nebo
byly již dokončeny, zmíním ještě pokládku nové dlažby
u dětského hřiště na Rýchorském sídlišti a stavbu chodníčku včetně jeho odvodnění pod opravenými schody „u
křížku“ na Slunečné sráni. Malé děti se také mohou těšit
z nového pískoviště na stadionu, které pro ně vyrobil pan
správce Stránský.
Co se týče kulturních akcí města, je na místě poděkovat
děvčatům z kulturního týmu, která opět zazářila a připravila dětem úžasné pálení čarodějnic, včetně strašidelné
stezky odvahy. Jedním dechem vás a především vaše ratolesti zvu na dětský den pořádaný v pátek 3. června
odpoledne tak jako vždy na Muchomůrce.
Přeji krásný červen
Ing. Jiří Špetla, starosta města
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea dámy Anna
Šimková, Zdeňka Tlachačová, Zdeňka Škopová a pánové Jan Dudek, Oldřich Stodůlka a Petr Veselý. Přejeme jim
všem do dalších let především hodně zdraví.

Placená inzerce
EXPRESNÍ SERVIS POČÍTAČŮ

V době od 4. 7. 2016 do 15. 7. 2016 zajišťuje zástup
MUDr. Zdeněk Vrtala v ordinaci Horní Maršov nebo
Pec pod Sněžkou, mobil 603 484 020.
MUDr. Oravcová prosí své klienty, aby se včas předzásobili léky.

Rekordní úlovek
Amatérskému rybáři Miroslavu Kašparovi z Nového
Světa v Maršově I se podařil rekordní úlovek. Jedná se
o kapra 92 cm, 15 kg!!!
Uloven byl v sobotu 30. dubna na Mlýnském rybníku,
obec Chuchel. Šťastnému rybářovi gratulujeme, foto
úlovku přikládáme.

použity na další rozvoj odpadového hospodářství v naší
obci. Kritéria soutěže byla např. celková výtěžnost sběru
papíru, plastů, bílého skla, barevného skla v přepočtu na
jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel) a existence sběru
kovů, dále efektivita sběru papíru, plastů, skla bílého a
barevného (měrná objemová hmotnost odpadu v nádobách), celková výtěžnost sběru nebezpečných odpadů v
přepočtu na jednoho obyvatele obce (kg/obyvatel), atd.
Pro zajímavost uvádíme, že průměr vytříděných surovin je
v Královéhradeckém kraji 46 kg na osobu. Je samozřejmé, že tohoto výsledku bylo možno dosáhnout pouze díky
většině obyvatel naší obce, kteří se snaží třídit odpad, za
což jim patří velký dík. TŘÍDIT MÁ SMYSL!!!! Podrobnou
tiskovou zprávu o této soutěži najdete dále v novinách.

Finanční příspěvky pro rok 2016
Na úřední desce jsou k dispozici opět schválené dotační
programy pro poskytování finančních příspěvků v roce
2016 na sport a kulturu, které schválila Rada města dne
4.5.2016.
Dotační programy jsou schváleny do tří oblastí s následujícími alokacemi:
 Dotační program na sportovní aktivity dětí
a mládeže do 18-ti let - částka k rozdělení 100.000 Kč
 Dotační program na sportovní aktivity dospělých - částka k rozdělení 20.000 Kč
 Dotační program na kulturní aktivity - částka
k rozdělení 30.000 Kč.

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

Příjem žádostí je do pondělí do 6.6.2016 do 17,00
hodin.

WWW.JPOPSERVIS.CZ

NABÍDKA PRÁCE
Centrum spokojeného stáří – Alzheimer care, Lázeňská
317, Svoboda nad Úpou nabízí volná pracovní místa na
pozice uklízeč/uklízečka a pomocný kuchař/kuchařka.
Práce na hlavní pracovní poměr i jako brigáda. Vhodné i
pro OZP nebo studenty.
Informace p. Radka Hoigerová tel. 607 053 498.

Dovolená v ordinaci
MUDr. Jarmily Oravcové
Ordinace praktické lékařky MUDr. Jarmily Oravcové bude od 22. 6. do 15. 7. uzavřena z důvodu
dovolené.
Zástup zajišťuje v době od 22. 6. 2016 do 1. 7. 2016
MUDr. Dagmar Divišová, v ordinaci Mladé Buky,
tel. 499 873 114, mobil 603 734 842.

tému odpadového hospodářství, lidově řečeno
„poplatek za popelnice“. Zatím ke dni 20.5.2016
bylo zaplaceno cca 460.000,-Kč, což představuje
43 % poplatníků. Vzhledem k tomu, že v uplynulých
letech bylo nutno vždy po termínu splatnosti upozorňovat poměrně velké množství poplatníků na jejich povinnost uhradit svůj dluh vůči městu, což stojí peníze
a čas, který by bylo možno věnovat jiným činnostem,
bude v letošním roce pozdní platba tohoto poplatku sankcionována navyšováním dle příslušné obecně závazné
vyhlášky (městský úřad může v případě pozdní platby
navýšit poplatek až o dvojnásobek). Navýšení za pozdní
platbu bude úměrné tomu, zda se jedná o první nebo
opakovanou pozdní platbu. To samé se týká i placení
místního poplatku ze psů.

Žadatel, resp. subjekt si může vybrat jeden z dotačních
programů a podat příslušnou žádost. Každý žadatel,
resp. subjekt může v rámci každého dotačního programu
podat pouze jednu žádost. Upozorňujeme žadatele na
změny v dotačních programech (zejména požadavky na
vyhotovení seznamu členů !!!!, změna hodnotících kritérií
u dotačního programu na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let, apod.).
Případné další informace podá tajemnice MěÚ (tel. 731
479 260) nebo starosta (734 609 762).

VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ
PRO MĚSTO SVOBODA NAD ÚPOU
Naše obec se umístila v desátém ročníku krajské soutěže
Čistá obec 2015 na krásném 2. místě v kategorii nad
2000 obyvatel. Vítězem v této kategorii se stala Solnice,
celkovým vítězem všech kategorií (a zároveň kategorie
do 300 obyvatel) se stala obec Malá Úpa. Za toto druhé místo jsme obdrželi dva šeky (jeden přímo od hejtmana Královéhradeckého kraje a druhý od společnosti
EKO-KOM) v celkové hodnotě 70.000,-Kč, které budou

SPLATNOST MÍSTNÍHO
POPLATKU ZA ODPADY A ZE PSŮ
Městský úřad upozorňuje, že dnem 30.6.2016 uplyne lhůta pro zaplacení poplatku za provoz sys-

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
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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:

ho úřadu ve druhém patře, najdete dále v novinách spolu
s pozvánkou.

 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

V pátek dne 27.5.2016 jsme na radnici přivítali do života
naše malé Svoboďáčky, kteří se narodili v letošním roce.
Slavnostního přivítání do života se zúčastnili rodiče s dětmi Aničkou Fořtovou, Zuzankou Kapuciánovou a Klárkou
Vaňkovou.
Slavnostního obřadu se zúčastnily děti ze svobodské mateřské školy, které pod vedením paní učitelky Holubové
miminkám zarecitovaly, zazpívaly a maminkám předaly
kytičku.
Přejeme všem ještě jednou hodně štěstí, zdraví a lásky
do života.

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.
Aktuální stav veřejné sbírky k 15.4.2016
činí 20.756,20 Kč.

Vítání občánků

V měsíci květnu podpořila finančním darem ve výši
10.000 Kč vydání publikace společnost KVK PARABIT, a.s. ze Svobody nad Úpou.
DĚKUJEME !!!

10. veřejné zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou

Návrh programu 10. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou, které se bude konat ve středu
15.6.2016 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Městské-

zápis zasedání rm

Výpis usnesení z 39. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 04.05.2016
USNESENÍ č. RM/436/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem pozemku st.p.č. 458 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 47
m2 panu Jaroslavu Vítovi za nájemné dle Ceníku nájemného a pachtovného z pozemků ve vlastnictví města - položka
9 (plochy pod garážemi), tj. 50,-Kč / 1 m2. Nájem bude
sjednán na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou.
USNESENÍ č. RM/437/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost Společenství vlastníků jednotek domu čp. 30 v Černohorské ulici o změnu usnesení ve věci odkupu pozemků p.p.č.
489/4 a 489/5, oba v k.ú. Maršov I (podrobně viz zápis) s
tím, že rada pověřuje městského právníka Mgr. Huspeka, aby
připravil nový smluvní vztah a návrhy usnesení pro nejbližší
jednání zastupitelstva tak, jak navrhl (viz zápis).

USNESENÍ č. RM/438/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o odkup pozemku
st.p.č. 188 v k.ú. Maršov I, na kterém je umístěna trafostanice ve vlastnictví žadatele s tím, že město zadá zpracování
znaleckého posudku a rada doporučuje zastupitelstvu prodat pozemek za cenu dle znaleckého posudku + náklady
za jeho zpracování.
USNESENÍ č. RM/439/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. o odkup
pozemků st.p.č. 84 v k.ú. Maršov II a st.p.č. 112 v k.ú. Maršov II, na kterých jsou umístěny stavby technického zařízení
ve vlastnictví žadatele, s tím, že město zadá zpracování znaleckého posudku a rada doporučuje zastupitelstvu prodat
pozemek za cenu dle znaleckého posudku + náklady za
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jeho zpracování.
USNESENÍ č. RM/440/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
Výzvu stavebního úřadu ke kontrolní prohlídce č.j.
SVO/744/2016-Hů ze dne 7.4.2016 ve věci odstranění cizí nepovolené stavby na pozemku p.č. 154/12 v k.ú.
Maršov II, kterou svolal stavební úřad na základě podnětu
Ing. Hanuše ke sjednání nápravy (viz zápis) s tím, že město
požádá městského právníka, aby prověřil, jakým způsobem
zřídit věcné břemeno ke stavbám na p.p.č. 154/12 v k.ú.
Maršov II, které v dané lokalitě dlouhodobě stojí a fungují
(pokud nedojde k dohodě s vlastníkem pozemku).
USNESENÍ č. RM/441/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
a) stavebního technika a starostu města, aby prověřili oprávněnost žádosti (viz zápis), tj. zda při dešťových srážkách
voda stéká na pozemek p.p.č. 113/6 v k.ú. Maršov II.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) pokud bude zjištěna oprávněnost požadavku dle bodu a)
tohoto usnesení, zajistit instalaci odvodňovacího žlabu s vyústěním vod přes pozemek města p.p.č. 113/5 do řeky Úpy,
pokud tento žlab nebude možné umístiti do pozemku města
(nedostatek místa s ohledem na šíři komunikace), provést instalaci obrubníku podél komunikace tak, aby voda na pozemek p.p.č. 113/6 nestékala.
Dále rada požaduje, aby stejným nebo podobným způsobem byla zajištěna vlastníkem pozemku p.p.č. 154/12
v k.ú. Maršov II také ochrana obecní komunikace tak, aby
voda nestékala z tohoto pozemku na obecní komunikaci a
do přilehlého odvodňovacího žlabu.
USNESENÍ č. RM/442/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.p.č. 260/4, druh
pozemku trvalý travní porost, o výměře 315 m2 a p.p.č.
262/1, druh pozemku ostatní plocha (neplodná půda),
o výměře 231 m2, oba v k.ú. Maršov I.
USNESENÍ č. RM/443/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) dotační program s názvem „Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků
z rozpočtu města v roce 2016 na sportovní aktivity dětí a
mládeže do 18-ti let“ s alokací 100.000 Kč.
b) dotační program s názvem „Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků
z rozpočtu města v roce 2016 na sportovní aktivity dospělých“ s alokací 20.000 Kč.
c) dotační program s názvem „Zásady a pravidla Města
Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků
z rozpočtu města v roce 2016 na kulturní aktivity“ s alokací
30.000 Kč.
USNESENÍ č. RM/444/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
návrh lokalit a variant ze Studie proveditelnosti na připojení
zbývajících lokalit ke splaškové kanalizaci, který byl předán
zástupci společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov a.s.
a na tyto lokality bude zpracována projektová dokumentace
USNESENÍ č. RM/445/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 35. výzvy
Ministerstva životního prostředí z Operačního programu
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Životní prostředí 2014 - 2020, aktivity 1.4.3 - Budování a
rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány v
rozsahu přílohy č. 5 (viz příloha originálu zápisu).
b) vyhodnocení nabídek na dotační management v rámci
projektu dle bodu a) tohoto usnesení, který obsahuje kompletní zpracování žádosti o dotaci, projektový management
od oznámení o přidělení dotace až po závěrečnou zprávu,
a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítězným uchazečem, společnosti Šindlar s.r.o., IČ 260 03 236, se sídlem
Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, která nabídla
nejnižší cenu ve výši 80.000,-Kč bez DPH.
USNESENÍ č. RM/446/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
stanovisko Mgr. Huspeka ve věci dalšího postupu města vůči
spoluvlastníkovi opěrné zdi ve Staré aleji (viz zápis) s tím,
že do příštího jednání rady je třeba projednat s právníkem
náklady, které lze uplatnit po paní Zapadlové, přičemž je
třeba přesně určit výši nákladů na zajištění stodoly (která je
ve výlučném vlastnictví paní Zapadlové), které bude město
požadovat po paní Zapadlové v plné výši.
USNESENÍ č. RM/447/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace Mgr. Hynka o jednání s Bc. Hlízou z Městského úřadu v Trutnově ohledně doporučené opravy Opatření
orgánů města č.2/2014 - Pravidla pro přijímání návrhů na
pořízení změny č. 3 Územního plánu města Svobody nad
Úpou a pověřuje Mgr. Hynka, aby do 31.5.2016 přepracoval tento dokument tak, aby byl v souladu s platnou
legislativou.
USNESENÍ č. RM/448/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
návrh Kupní smlouvy se zřízením služebnosti věcného břemene, jejíž součástí je i Dohoda o narovnání za bezesmluvní užívání pozemku od roku 1996 (tak jak je stanoveno
v usnesení zastupitelstva) ve věci narovnání majetkoprávních
vztahů kolem Měšťanského domu (viz zápis a viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/449/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění pronájmu části pozemku p.p.č. 625 v k.ú. Maršov I o výměře cca 25 m2 dle zákresu v příloze žádosti.
USNESENÍ č. RM/450/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o dílo č. 20160415-1 se zhotovitelem - Petr
Štěpánský, Štěpánský - Fišer, IČ 145 31 771 na rozšíření
veřejného osvětlení o 3 ks v ulici Horská za Japiem směrem
k čp. 279 ve výši 68.855,29 včetně DPH (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/451/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
a) s umístěním inženýrských sítí k rekonstruovanému objektu na st.p.č. 336 v k.ú. Maršov I do komunikace na p.p.č.
579/1 v k.ú. Maršov I s tím, že právní vztah bude v tuto chvíli řešen smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě, kdy veškeré náklady půjdou k tíži žadatele.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) závazek žadatele k opravě vrchní vrstvy komunikace,
který bude proveden frézinkem v celé šíři jízdního pruhu
s následným penetračním postřikem ve vyznačeném úse-
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ku + odvodnění (umístění svodnic), a to formou Dohody o
úpravě komunikace s tím, že realizace bude provedena do
30.6.2016
USNESENÍ č. RM/452/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
s umístěním kanalizační přípojky k domu čp. 64 v k.ú. Maršov II na pozemcích p.p.č. 371 a p.p.č. 370/1, oba v k.ú.
Maršov II s tím, že žadatel musí doložit trasu kanalizační
přípojky na těchto pozemcích formou geometrického plánu
pro výpočet náhrady za věcné břemeno. Dále pokud bude
dotčen při realizaci umístění kanalizační položky živičný
kryt vozovky (bude prověřeno), tak bude po žadateli požadováno zhutnění, hutní atest a obnova živičného povrchu.
USNESENÍ č. RM/453/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost pana Františka Tomana o vyasfaltování příjezdové
komunikace k domu čp. 158 na Sluneční stráni, ačkoliv je
pozemek p.p.č. 516 veden jako ostatní komunikace, protože cílem města není, aby ke každému domu budovalo asfaltovou příjezdovou komunikaci. Nicméně rada konstatovala,
že pokud mají zájem si komunikaci zkvalitnit, ať předloží
městu žádost, jakým způsobem by si to chtěli udělat na své
náklady.
USNESENÍ č. RM/454/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 644 v k.ú. Maršov I, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná
plocha, o výměře 169 m2 s tím, že při případném prodeji
bude zřízeno věcné břemeno přístupu a příjezdu pro vlastníky okolních nemovitostí.
USNESENÍ č. RM/455/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost manželů Vláškových o stanovisko k přístavbě domu
čp. 196 na Sluneční stráni s tím, že požaduje doplnění žádosti o kompletní projektovou dokumentaci vypracovanou
autorizovanou osobou pro obor pozemní stavby.
USNESENÍ č. RM/456/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou vydává
a) souhlas jako zákonný účastník územního řízení a k ohlášení stavby pro stavbu „Dřevěná stavba určená k plnění
funkce lesa“ s následujícími podmínkami:
a) stavba bude řešena tak, aby sníh nepadal na přilehlou
komunikaci na p.p.č. 430/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
b) dešťové vody budou řešeny tak, že budou likvidovány na
pozemku ve vlastnictví žadatele p.p.č. 391/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
c) v projektové dokumentaci (požární zprávě) bude vymezen požárně nebezpečný prostor, který bude zapsán
formou věcného břemene do KN (zřízení VB na náklady
investora) ke stavbě na pozemku p.p.č. 430/1 s tím, že v
případě požáru a poškození komunikace budou stavebníkem uhrazeny vzniklé náklady.
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
b) s napojením (sjezdem) na p.p.č. 430/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou, které bude řešeno tak, aby dešťové vody nestékaly na přilehlou obecní komunikaci.
USNESENÍ č. RM/457/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
se změnou stavby před dokončením na akci „Svoboda nad
Úpou, Výstavba malé vodní elektrárny na Černohorském
potoce“, resp. se změnou trasy v rámci ujednaných pozem-
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ků a stavebník předloží ke kolaudaci geometrický plán zaměření skutečného provedení stavby.
USNESENÍ č. RM/458/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádosti KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o udělení licence zvláštní linkové
osobní dopravy pro dopravce: Ing. Roman Koula, IČ 111
63 801 na linku: 690 977 Pec pod Sněžkou - Janské Lázně (TourBus).
USNESENÍ č. RM/459/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) Rozsudek Okresního soudu v Trutnově ohledně určení
výše nájemného v bytě 302/5 v čp. 302 na Sluneční stráni
(viz zápis) a rozhodla, že se proti určené výši nájemného
soudem nebude město odvolávat, ale pouze na doporučení
Mgr. Huspeka se odvolá jen proti výrokům o náhradě nákladů řízení (III - V), neboť se rovněž domnívá, že soud by měl
rozhodnout o nákladech řízení podle míry úspěchu stran ve
sporu, tzn. žalobci přiznat náhradu nákladů řízení alespoň
z části.
b) informace o dalších soudních sporech u zbývajících dvou
bytů s tím, že jakmile rozsudek dle bodu a) tohoto usnesení
nabude právní moci, město se pokusí o smír i v těchto dalších
dvou sporech, a to ve stejné rovině výše nájemného, kterou
určil soud u bytu č. 302/5.
USNESENÍ č. RM/460/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu na dobu určitou do 31.10.2016
části pozemkové parcely p.p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře cca 10 m2 za účelem předzahrádky před
Národním domem.
USNESENÍ č. RM/461/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
rozsah bouracích prací pro účely zpracování projektové
dokumentace k odstranění stavby na st.p.č. 62/2 a části
střechy na st.p.č 62/1, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou takto:
objekt garáže na pozemku st.p.č. 62/2 bude odstraněn
kompletně, vyjma stěny společné s objektem kolny na pozemku st.p.č. 62/1,
- na objektu kolny na pozemku st.p.č. 62/1 bude odstraněna sedlová střecha, která je stavebně spojena se střechou
garáže.
USNESENÍ č. RM/462/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby prověřil dotační tituly za účelem zadání rozsahu projektové dokumentace na rekonstrukci školní
jídelny, a to v souvislosti s opakujícími se poruchami na vodoinstalaci.
USNESENÍ č. RM/463/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části pozemku p.p.č. 715/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou, protože si město musí zachovat
přístup ke hřbitovní zdi.
USNESENÍ č. RM/464/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění teplovodního potrubí a jeho ochranného pásma dle geometrického plánu na
pozemcích města p.p.č. 626 (výměra VB 291 m2) a 628
(výměra VB 177 m2), oba v k.ú. Maršov I a dále na pozem-
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cích v k.ú. Maršov II - p.p.č. 15/7 (výměra VB 91 m2), p.p.č.
64/2 (výměra VB 1 m2), p.p.č. 64/4 (výměra VB 33 m2),
st.p.č. 73 (výměra VB 10 m2), p.p.č. 369/3 (výměra VB
337 m2), p.p.č. 369/7 (výměra VB 49 m2), p.p.č. 388/1
(výměra VB 65 m2) a p.p.č. 436/1 (výměra VB 330 m2) s
tím, že rada požaduje po žadateli 50,-Kč / 1 m2 rozsahu
věcného břemene + DPH.
USNESENÍ č. RM/465/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou předává
Zastupitelstvu města žádost pana Martina Blažka o prodej
části pozemku p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu v příloze žádosti.
USNESENÍ č. RM/466/39/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost Ing. Hanuše (zástupce investora) o stanovisko obce
ke stavbě „Přestavba kůlny u RD čp. 7 - změna stavby
před dokončením“ společně se sdělením orgánu územního
plánování MěÚ Trutnov č.j. 2016/1694/R/HLM ze dne
17.3.2016 (dále jen „Sdělení orgánu územního plánování“)
a s Dodatkem č. 1 k Průvodní zprávě ze dne 24.2.2016 +
výtah z projektové dokumentace s tím, že v rámci územního řízení je město povinným účastníkem řízení, který se k
záměru žadatele vyjadřuje, ale městu nebyla předložena
kompletní projektová dokumentace od autorizované osoby,
a proto nemá relevantní podklady, aby se vyjádřilo. 
Dále rada projednala výše uvedené Sdělení orgánu územního plánování s tím, že město učiní podnět k revizi Sdělení orgánu územního plánování MěÚ Trutnov č.j. 2016/1694/R/
HLM ze dne 17.3.2016, který došel k závěru, že neshledal
nesoulad s ÚP města Svobody nad Úpou. Nicméně v rámci

výše uvedeného Dodatku č. 1 k Průvodní zprávě bylo deklarováno, že stavba bude sloužit:
„.... na ploše nové části kůlny bude uskladňováno přípojné
nářadí k zemědělské technice bez vlastního pohonu (kleště na sena, radlice, brány, shrnovač, příslušenství k čelnímu
nakladači apod.), pastevní materiál (ohradníkové systémy
- lanka, sítě, tyče atd.), potřeby k chovu koní, ovcí, skotu, vybavení pro včelařství atd. Ve zbylé části kůlny bude ukládáno palivové dříví pro vyschnutí - rekonstruovaná zemědělská
usedlost má ekologické vytápění biomasou, která má požadováno do 20% vlhkosti pro použití. Stavba tedy bude plnit
doplňkovou funkci k rekonstruované budově a dle regulativů
ÚP zde budou uskladněny nástroje pro údržbu krajiny.“
Rada konstatovala, že ačkoliv stavba nebyla k dnešnímu dni
řádně povolena, z přiložené fotodokumentace z různých
období roku jasně vyplývá, že stavba slouží k ustájení zvířat,
takže už v této době je užívaná v rozporu s deklarovaným
Dodatkem č. 1 k Průvodní zprávě z února 2016, který měla
rada k dispozici jako součást Sdělení úřadu územního plánování.
Rada se i nadále domnívá, že závěr Sdělení orgánu územního plánování je nesprávný, protože kůlna je stavba vedlejší
ke stavbě hlavní, kdežto v daném případě se jedná o kůlnu,
která svými rozměry jednoznačně přesahuje rozměry, resp.
půdorys hlavního objektu k bydlení, o kůlně lze hovořit pouze v případě původně povoleném rozsahu stavby.
Dále se rada shodla na tom, že starosta svolá schůzku sousedních a okolních vlastníků nemovitostí, aby se vyjádřili k
danému problému, aby město znalo jejich názor k tomu, jak
by město mělo hájit jejich zájmy v daném řízení.
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Výpis usnesení z 40. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 18.05.2016
USNESENÍ č. RM/466/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
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
„Přechody pro chodce a chodníky v k.ú. Maršov II“ (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že rozhodnutí o způsobu
financování této akce rada předává zastupitelstvu (podrobně viz zápis - bude zpracováno v rámci návrhu rozpočtového opatření č. 2/2016).
USNESENÍ č. RM/467/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
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 „Demolice výměníku na Rýchorském sídlišti“ (viz
příloha originálu zápisu), s tím, že rada předává tuto akci
k projednání ohledně způsobu financování (podrobně
viz zápis) na nejbližší jednání zastupitelstva, a to v rámci
návrhu rozpočtového opatření č. 2/2016 a doporučuje
zastupitelstvu uzavření Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem s ohledem na nízkou vysoutěženou cenu.
USNESENÍ č. RM/468/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh programu 10. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou dne 15.6.2016 (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/469/40/2016
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.
USNESENÍ č. RM/470/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej pozemků p.p.č. 64/2 a st.
p.č. 73, oba v k.ú. Maršov II z důvodů, že ačkoliv jsou
pozemky znehodnoceny částečně uloženými inženýrskými sítěmi, tak by na nich v budoucnu mohl vyrůst menší
objekt nějaké komerční provozovny, protože se nacházejí podél hlavní silnice směrem na Pec pod Sněžkou. Z
tohoto důvodu byly oba pozemky zařazeny do změny
Územního plánu č. 3 (návrh č.3 na změnu: území občanské vybavenosti).
USNESENÍ č. RM/471/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) hospodaření příspěvkové organizace Dům s pečova-

telskou službou za 1. Q. 2016 (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) tajemnici MěÚ, aby s ředitelem PO Dům s pečovatelskou službou projednala nový obsah jeho pracovní náplně po převodu komplexního vedení účetnictví městem,
které bude zajišťovat od 1.6.2016 nová účetní MěÚ, a
to tak, aby jeho celkový pracovní úvazek byl zachován,
ale bude upraven obsah pracovní náplně (podrobně viz
zápis).
USNESENÍ č. RM/472/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
soupis veškerých nákladů, souvisejících se stavbou „Stabilizace svahu pod čp. 463 ve Staré aleji“ (viz příloha
originálu zápisu), které byly vynaloženy městem v přímé
souvislosti s rozhodnutím stavebního úřadu a pověřuje
starostu města, aby neprodleně zaslal Výzvu k úhradě
adekvátní části nákladů druhému z účastníků stavebního
řízení, resp. vlastníku stodoly a spoluvlastníkovi opěrné
zdi s lhůtou pro zaplacení do 15.6.2016.
USNESENÍ č. RM/473/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 8.6.2016 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,
Ing. Václav Jiránek - člen Rady města, pan Jiří Vlček,
náhradníci: Mgr. Petr Schön, Ing. Ivana Balcarová, Ing.
Josef Hůrka.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na stavební práce „Vybudování víceúčelového hřiště
v areálu městského stadionu“ včetně závazného vzoru
Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu).
b) výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a)
tohoto usnesení zaslána, a to: 
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301,
542 24 Svoboda nad Úpou,
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11,
140 00 Praha 4,
- STAVIR s.r.o., IČ 252 87 125, se sídlem Kalná Voda 2,
542 23 Mladé Buky,
- MATEX HK s.r.o., IČ 259 68 807, se sídlem Kladská
181/55, 500 03 Hradec Králové,
- STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o., IČ 642 55
352, se sídlem Zahradní 75, Trutnov.
USNESENÍ č. RM/474/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko ke stavbě „Nástavba objektu čp. 410,
Svoboda nad Úpou“ dle předložené projektové dokumentace na základě žádosti manželů Grubnerových.

9
USNESENÍ č. RM/475/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko ke stavbě „Přístavba šaten na p.č.
127/1 v areálu ČLA Trutnov, středisku Svoboda nad
Úpou, Horská 134“ v souladu s předloženou projektovou dokumentací v elektronické podobě na základě žádosti ředitele školy Česká lesnická akademie Trutnov.
USNESENÍ č. RM/476/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádosti KÚ Královéhradeckého kraje o vyjádření k žádosti o změnu licence veřejné linkové
osobní dopravy pro dopravce: BusLine a.s., IČ 283 60
010 na linku: 540 955 Liberec - Jablonec nad Nisou - Tanvald - Vysoké nad Jizerou - Jilemnice - Vrchlabí - Trutnov.
USNESENÍ č. RM/477/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru pronájmu, resp. pachtu pozemku p.p.č. 101/8 v k.ú. Maršov I s podmínkami nájmu: 1M výpovědní doba bez uvedení důvodu ze strany pronajímatele, nájem či pacht bude
uzavřen pouze za předpokladu, že bude vyklizen
a vyčištěn sousední břeh směrem k hlavní silnici.
b) zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č. 101/8 a
101/5, oba v k.ú. Maršov I s přístupem na pozemky přes
pozemek města p.p.č. 101/12 v k.ú. Maršov I za účelem
výstavby rodinného domu s tím, že tento záměr prodeje
bude nabízen mimo jiné prostřednictvím realitních kanceláří.
USNESENÍ č. RM/478/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace ředitele PO Základní škola a mateřská škola
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov o novém výpočtu cen
obědů s platností od 1.7.2016, a to v souvislosti s tím, že
se organizace stala plátcem DPH (viz příloha originálu
zápisu). Navýšení cen obědů o 3,-Kč se týká pouze cizích strávníků, kteří se stravují přímo ve školní jídelně.
USNESENÍ č. RM/479/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
rozsah věcného břemene požárně nebezpečného prostoru dle geometrický plán č. 719-25/2016, který si nechal zpracovat pan Norbert Fleischer za účelem vymezení rozsahu výše uvedeného věcného břemene k části
pozemku ve vlastnictví města p.p.č 703 v k.ú. Svoboda
nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) s tím, že město si nechá vypracovat znalecký posudek na ocenění
věcného břemene požárně nebezpečného prostoru pro
jednotlivé druhy pozemků a na základě tohoto posudku
bude připravena pro pana Fleischera i smlouva o zřízení
věcného břemene.
USNESENÍ č. RM/480/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou ruší
a) své usnesení č, RM/464/39/2016 ze dne 4.5.2016.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) žádost společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. o uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene umístění teplovodního potrubí a jeho ochranného pásma dle geometrického
plánu na pozemcích města p.p.č. 626 (výměra VB 291
m2) a 628 (výměra VB 177 m2), oba v k.ú. Maršov I a
dále na pozemcích v k.ú. Maršov II - p.p.č. 15/7 (výměra

zápis zasedání rm
VB 91 m2), p.p.č. 64/2 (výměra VB 1 m2), p.p.č. 64/4
(výměra VB 33 m2), st.p.č. 73 (výměra VB 10 m2), p.p.č.
369/3 (výměra VB 337 m2), p.p.č. 369/7 (výměra VB
49 m2), p.p.č. 388/1 (výměra VB 65 m2), p.p.č. 436/1
(výměra VB 330 m2), p.p.č. 373/1 (výměra VB 171 m2)
a p.p.č. 439 (výměra VB 587 m2) s tím, že rada požaduje po žadateli 50,-Kč / 1 m2 rozsahu věcného břemene
+ DPH, tj. celkem 107.100 Kč bez DPH
USNESENÍ č. RM/481/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko ve věci stavby „Přístřešek pro parkování 2 osobních automobilů na p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov
II“ v souladu s předloženou projektovou dokumentací na
základě žádosti Mgr. Zdeňka Šafáře.
USNESENÍ č. RM/482/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o provedení opravy komunikace s panem
Zdeňkem Tlachačem (viz příloha originálu zápisu) a týká
se opravy komunikace na p.p.č. 579/1 v k.ú. Maršov I
po provedeném uložení inženýrských sítí.
USNESENÍ č. RM/483/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) v souvislosti s přípravou podání žádosti o dotaci na
vybudování protipovodňových opatření návrh Smlouvy o
právu provést stavební objekt a smlouva o následné péči
o tento objekt, která se týká umístění monitorovací stanice
(prvek LVS) hladiny vody a srážek na mostním objektu ev.
č. 297-008 v k.ú. Janské Lázně.
b) v souvislosti s přípravou podání žádosti o dotaci na
vybudování protipovodňových opatření návrh smluvního
vztahu se Správou KRNAP na umístění srážkoměrného
čidla na pozemku p.p.č. 342 v k.ú. Rýchory (u Rýchorské
boudy u klimatologické stanice).
USNESENÍ č. RM/484/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
společnou žádost vlastníků nemovitostí čp. 449, 257,
542 a 543 na Sluneční stráni o součinnost, a to ve věci
uzavření společné smlouvy o zřízení věcného břemene
na přístup a příjezd k těmto nemovitostem a na umístění
staveb ve vlastnictví města (veřejné osvětlení) s tím, že
město je připraveno poskytnout součinnost, ale finální
rozhodnutí k uzavření společné smlouvy bude záležet na
přesném textu znění smlouvy o zřízení věcného břemene
a požadované náhradě za věcné břemeno tak, aby pod
záminkou věcného břemene nebyla požadována kupní
cena.
USNESENÍ č. RM/485/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby zahájil jednání ohledně vybudování
přípojky nn v lokalitě na Muchomůrce, a to s ohledem na
stále větší množství akcí města v této lokalitě a rozšiřující
se volnočasové aktivity.
USNESENÍ č. RM/486/40/2016
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby poptal cenové nabídky od projektantů (New Visit s.r.o., Jan Tylš Trutnov) na zpracování projektu s názvem „Přírodní centrum - Krakonošova horská
jezírka“ (jedná se o další rozšíření stávajícího projektu
Krakonošova Muchomůrka)

školní noviny
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Zprávy ze školy
1. Vítek Vrbenský ze 3. třídy vyhrál ve své kategorii
okresní kolo výtvarné soutěže Požární ochrana očima
dětí a bude pokračovat do krajského kola. Gratulujeme
a držíme palce. V posledních květnových dnech jsme se
dozvěděli, že Vítek vyhrál i krajské kolo.

4. Projekt „ Řemeslo má zlaté dno“
V rámci tohoto projektu obdržela naše škola jednu pětidílnou stavebnici Merkur zdarma. My jsme dokoupili
ještě dvě a žáci 9.třídy začali pracovat na zadaných výrobcích. Ty potom chceme přihlásit do soutěže o nejhezčí
výrobek ze stavebnice Merkur.

2. V pondělí 9. května navštívily děti z pěveckého
kroužku pod vedením Mgr. Lucie Ševčíkové pacienty
Alzheimer centra ve Svobodě nad Úpou, aby jim krátkým vystoupením popřály vše nejlepší ke Dni matek.
3. Pohár rozhlasu 2016
Atletická soutěž tentokrát pro žáky 2.stupně. Ti již ale bojovali ve všech atletických disciplínách – skoku dalekém,
skoku vysokém, sprintu, vytrvalostním běhu, hodu kriketovým míčkem /starší vrhem koulí/ a závěrečné štafetě.
Sice jsme nebojovali o medajlová umístění v celkovém
hodnocení, ale jako jediná z menších škol jsme přivezli
všechna čtyři družstva.
Za zmínku stojí některé výsledky, kterými se mohou žáci
naší školy pochlubit:
1. místo
1. místo
1. místo
3. místo

Nela Mičánková		
Jiří Horák			
Vojtěch Nikl		
Jonáš Hrušovský		

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Po roce jsme se opět sešli na Muchomůrce, kde se uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic, jak je zvykem každý rok poslední den měsíce
dubna. Děti i ,,dospěláci “ se vydali od školní budovy společně s čarodějnicí, kterou si vyrobili žáci základní školy. Pro děti byl připraven
zábavný program, soutěže a nechybělo ani vyhlášení nejhezčí čarodějnice a čaroděje. Po zapálení ohně si mohly děti projít strašidelnou
stezku, která byla (podle vyprávění zúčastněných) ještě strašidelnější
než minulý rok.
Ale konec vyprávění. Kdo dorazil, sám se přesvědčil, kdo nedorazil, PROHLOUPIL :o)
Raději se podívejte na povedenou fotodokumentaci od p.Křivky, která dokazuje, jak se čarodějnický rej vydařil a že žádná čarodějnice,
strašidlo, ani dítko nepřišlo letos k úhoně.

5. Písečná animace
Ve čtvrtek 19.5. se děti z I. stupně seznámily s písečnou
animace, což je kreslení příběhů v písku za doprovodu
hudby. Bylo to pro všechny velice zajímavé, samy si mohly kreslení v písku vyzkoušet a tím poznat nové způsoby
výtvarného vyjádření.

hod míčkem
běh 1 000 m
sprint
běh 1 500 m

Pochvalu si však zaslouží všichni žáci a žákyně, kteří naši
školu reprezentovali a snažili se podat co nejlepší výkony. Pochvala patří i žákyním Denise Celbové a Lence Popelkové, které sice nezávodily, ale velmi aktivně se zapojily do pomoci při organizaci běžeckých disciplín. Všem
děkujeme nejen za sportovní nasazení, ale i za pěkné
chování a vystupování.
Družstvo dívek 6.-7. třída: Fabianová, Šobková M., Šobková V., Blažková, Beranová, Kohlová, Moravcová E.,
Scibiorová, Ježková, Mičánková
Družstvo chlapců 6.-7. třída: Regina, Zlatník, Volman, Horák, Hohne, Vrbenský, Růžička, Veselý J., Nikl, Tomíček
Družstvo dívek 8.-9. třída: Plecháčová, Špetlová, Králová, Hrobařová, Horváthová, Tesařová, Elišáková, Němcová, Klozová, Továrková, Fléglová
Družstvo chlapců 8.-9. třída: Hrušovský, Langer, Kraus,
Honzík, Drexler, Pešek, Vašátko, Fleischer, Duda, Dudek,
Gaisl
Nejlepšího výsledku dosáhlo družstvo chlapců 6.-7.
třída, které obsadilo krásné 5. místo. Gratulujeme !
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6. Sběr papíru
Letošní sběr papíru skončil úspěšně. Celkově jsme nasbírali 17, 5 tuny.
Nejlepšími sběrači jsou: 1. Roman Pavuk 4.tř - 653kg
2. Denisa Celbová 9.tř - 623 kg
3. David Zeman 1.tř. – 550 kg
V soutěži tříd na 1. stupni zvítězila 4. třída a na 2. stupni
7. třída.
Všem úspěšným sběračům gratulujeme. Děkujeme za každý donesený kilogram a těšíme se na další ročník 2016
– 2017. Snad konečně překonáme 20 tun!!. Škola velmi
děkuje společnosti KVK PARABIT, a.s. ve Svobodě nad
Úpou za zapůjčení váhy.
Mgr. D. Rolencová a Mgr.
I. Nešněrová
7. Zápis do mateřské školy
V týdnu od 2.5. do 6.5.2016 proběhl zápis dětí do mateřské školy. Celkem přišlo k zápisu 27 dětí, kapacitně
však můžeme přijmout pouze 22 dětí. Rodiče dětí byli již
informováni.

Fotografie si můžete prohlédnout ve výloze na radnici města, nebo
na odkazu: www.zonerama.com/Pavka/Album/1550468
A NESMÍM SAMOZDŘEJMNĚ OPOMENOUT TY, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA PŘÍPRAVĚ LETOŠNÍCH ČARODĚJNIC, A TO:
Městu Svoboda n/Úpou, Hasičům, pracovníkům technické čety, Tomáši Zelenkovi, Tondovi Ouředníkovi za občerstvení, p. Miláčkovi
za hudební doprovod, základní škole v čele s panem ředitelem a
jeho žákům a všem dobrovolníkům (z řad Svobodských občanů),
kteří nám pomáhali vše pro děti připravit. A v neposlední řadě se
poděkování týká čarodějnic z kulturního týmu. Všem moc díky :o)
Michaela Špetlová
AKCE NA ČERVEN:
3. 6. 2016 DEN DĚTÍ
25. 6. NOHEJBALOVÝ TURNAJ

JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice
České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě
musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to
ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu
platnosti má stanovenou na 5 let.
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JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI

mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního
dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí
požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit
u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva
zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území –
informace na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos
očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat
po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné
vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu
při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz
nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů
lze
nalézt
na
webu
Ministerstva
vnitra
na
adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy

Elektronický podpis - 9.5.2016
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Jana Vildumetzová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 15.12.2016
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17POZVÁNKA NA 10 ZASEDÁNÍ S PROGRAMEM

Starosta města Svobody nad Úpou svolává
10. veřejné zasedání Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou
na středu 15.6.2016 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti (2.patro) Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
PROGRAM
1.

Určení ověřovatelů a zapisovatelky

2.

Schválení programu jednání

3.

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

4.

Zpráva o činnosti rady a kontrola plnění usnesení zastupitelstva

5.

Rozdělení finančních příspěvků v rámci vyhlášených dotačních programů na rok 2016

6.

Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou

7.

Žádost o prodej pozemku st.p.č. 188 v k.ú. Maršov I

8.

Žádost o prodej pozemku st.p.č. 84 a st.p.č. 112, oba v k.ú. Maršov II

9.

Žádost o prodej pozemku p.p.č. 644 v k.ú. Maršov I

10. Žádost o prodej části p.p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
11. Žádost o prodej části p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad Úpou
12. Žádost o koupi části parcely p.p.č. 17/1 v k.ú. Maršov I
13. Žádost o koupi pozemků p.p.č. 64/2 a 73, oba v k.ú. Maršov II
14. Návrh smluvního vztahu ve věci narovnání majetkoprávních vztahů kolem Měšťanského domu
15. Žádost o změnu usnesení - prodej pozemků v Černohorské ulici
16. Vyčlenění finančních prostředků na nákup hasičského evakuačního vozidla v rámci dotačního
titulu
17. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2015
18. Závěrečný účet města za rok 2015
19. Dodatky ke smluvním vztahům na poskytování pečovatelské služby dotčeným obcím
20. Rozpočtové opatření č. 2/2016
21. Diskuse
Ing. Jiří Špetla
starosta města

*MESUX000HWKG*
Písemnost č.j. SVO/1101/2016
Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou včetně elektronické dne 20.5.2016
Sejmuto dne 16.6.2016
Elektronický podpis - 20.5.2016
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Jiří Špetla
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 25.1.2017

Střípky z dějin: Hřbitov, zahrada širá….
Střípky z dějin – Hřbitov, zahrada širá….
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Antonín Tichý

ných hrobek dávných svobodských i janskolázeňských
měšťanů zvučných jmen s bohatou kamenickou a sochařskou výzdobou. Z uměleckého hlediska nejcennější je
nepochybně reliéf raněného bojovníka od významného
trutnovského předválečného umělce Emila Schwantnera
na nenápadné hrobce poštmistra Schröttera. I mezi přibývajícími hrobovými místy s českými nápisy na pomníčcích jsou mnohé s očividnou tradiční úctou k posledním
věcem člověka. Hranice mezi rovy obou místních historických etnik je však stále patrná. Druhé místo posledního

Těm spoluobčanům, kteří občas zajdou na svobodský
hřbitov, jistě v poslední době neunikl zvýšený stavební
ruch. Po generální opravě západní části obvodové hřbitovní zdi, prováděné v minulém roce, se v letošním jaru
dočkala i část u hlavního vchodu, včetně budovy bývalé
márnice. Letitou patinou pokrytá makovice na štíhlé věžičce spustila lavinu dohadů o jejím chybějícím zakončení. Sháňka po dobových fotografiích bohužel nepřinesla
jednoznačnou odpověď. Byl na úplném vrcholku nevelké
věže, dosedající na střešní hřeben osmibokou otevřenou
lucernou, původně vybavenou i zvonkem, prostý kovový
křížek nebo jen dřevěná hrotnice? Či snad dokonce větrná korouhvička? Po rozhodnutí, že věž bude za účelem
výměny uhnilých dřevěných částí vazby snesena jeřábem
a opravena na zemi, bylo již naprosto zřejmé, že se docela objemná makovice otevření nevyhne. Co kdyby byl
uvnitř uložen důležitý vzkaz předešlých generací – nějaký drobný předmět nebo listina dokumentární hodnoty, což bývá v podobných případech téměř pravidlem.
Ve středu 18. května v pravé poledne byla makovice za
účasti svědků s fotoaparáty v pohotovosti v napjatém tichu otevřena. Překvapení jako v srpnu 1966 u otevření
makovice z věže staré radnice se ale nekonalo – tentokrát byla prázdná. Dušičkové téma se tak dostalo na
červnové stránky a jistě neuškodí osvěžit si v paměti, co o
hřbitovech ve Svobodě nad Úpou víme.

Původní pohřebiště se rozkládalo v nejtěsnější blízkosti
kostela na jeho východním předpolí, pravděpodobně již
od jeho vzniku v roce 1584. Situace se nezměnila, ani
když byl protestantský kostelík sv. Vojtěcha (Adalberta)
přestavěn v letech 1777 – 1779 tehdejšími majiteli panství Vlčice Schwarzenbergy, podle plánů, které vypracoval zednický mistr Johann Jeschek, na současný katolický
kostel zasvěcený sv. Janu Nepomuckému. V roce 1888
musel být hřbitov v centru zástavby z hygienických důvodů zrušen. Pro nový bylo vybráno místo na svahu Kravího
vrchu, dnešní Sluneční stráně v prostoru takzvaného „hliniště“. V témže roce na svátek Všech svatých byl hřbitov
vysvěcen tehdejším farářem P. Wenzelem Fuchsem. O
náklady ve výši 7 000 zlatých se podělily 2/3 Svoboda nad Úpou a 1/3 Janské Lázně. První zemřelá, Anna
Hamplová z horní části Mladých Buků č. 132 byla do
země uložena už 15. ledna 1889. Na hřbitov byl umístěn i monumentální kříž z pískovce zhotovený na náklady
obce v roce 1834 kameníkem Josefem Kühnem z Pecky,
stojící původně na nevhodném místě na břehu Úpy u mostu ohrožován povodněmi. Dodnes si na něm lze přečíst
zbožný nápis, který volně přeložen do češtiny zní: „Na
kříži zemřel za nás Pán / V Ježíši sama jest spása / Kdo
svého učitele následuje / bude spasen.“ A stejně jako na
pískovcovém ostění vstupu do márnice i datum jeho renovace 1888. Přestože příroda a zub času hlodají neúprosně, stále ještě zůstává na hřbitově řada okázalých rodin-

odpočinku - nezvykle koncipovaný lesní terasový hřbitov
s centrálním schodištěm vznikl v kdysi samostatné obci
Maršov I v roce 1871, mnohem dřív než sousední secesní
kostel sv. Josefa vysvěcený roku 1928. V posledních desetiletích se zde téměř nepohřbívalo a mnoho německých
hrobů původních obyvatel bylo poškozeno vandaly. Také
zde započaly vykácením přerostlých stromů práce na obnově zajímavého pietního místa.
(foto anti a Pavel Křivka)

Memento mori* Křiž od kameníka Kühna z Pecky z roku 1834*Schwantnerův reliéf bojovníka

Všechna sláva, polní tráva*Část monumentálního schodiště hřbitova v Maršově I.*Beze slov

Rudolfovy slavnosti
ve Svobodě nad Úpou 17. září 2016
Program – hlavní pódium
10:00 hod.
10:30 hod.
11:00 hod.
11:30 hod.
12:00 hod.
13:00 hod.
14:00 hod.
15:10 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
17:50 hod.
19:00 hod.
20:30 hod.
21:30 hod.
22:20 hod.
0:30 hod.

XIII. ročník

Peregrin – dobová hudba
Magic fire – žonglérské vystoupení
Streitax – šermíři
Magic fire – kejklíř Lukáš
Vystoupení ZŠ Svoboda nad Úpou
Příjezd Rudolfa II. (historický průvod)
Dudácká muzika Bedrník z Jižních Čech
Milan Pitkin
Dudácká muzika Bedrník z Jižních Čech
Zpěvačka Marcela Holanová
Zbyněk Drda – vítěz třetí řady Superstar
Skupina Elán Revival
Kapela Koneckonců
Ohnivé vystoupení – SHŠ Streitax – Havran, Žongléři Magic fire
Kapela Koneckonců
Ukončení programu

Program v centru města na náměstí

10:00 hod. po celý den – dobová tržnice s řemesly, výstava motorek, aut – veteránů
13:00 – 14:00 hod. Magic fire – žonglérské pouliční divadlo
14:00 – 15:00 hod. Magic fire – kejklíř Lukáš
16:00 – 17:30 hod. Magic fire – žonglérské pouliční divadlo

Program ve středověkém ležení pod parkovištěm
10:30 hod. po celý den – střelba z kuší, luků, vrhací zbraně, jízda na
koních – všem zdarma

Program na parkovišti

14:00 hod. Kopeckého loutkové varieté
14:45 hod. Magic fire – žonglérská dílna
15:15 hod. Peregrin – dobová hudba
15:45 hod. Magic fire – kejklíř Lukáš
16:15 hod. Spolek Rozárka z Jiříkova
– sokolnická společnost, ukázky a výklad
17:15 hod. Peregrin – dobová hudba
17:45 hod. Streitax – šermířská pohádka Matylda
18:15 hod. Robin Herák a taneční show
18:35 hod. Magic fire – kejklíř Lukáš

