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Ve Svobodě je to fajn
Vážení přátelé,
psaní úvodníku do našich novin, a to každý měsíc, kdy
je pokaždé třeba podat něco nového, to není věru úplně
lehká věc. Doposavad se mi dařilo plnit řádky popisem
aktivit města v oblasti investic a kulturních či sportovních
počinků, kterých je v poslední době vcelku dost. Na téma
toho dnešního psaní mě navedli pánové ze štábu ČT, kteří nás kontaktovali minulý týden.
Tématem reportáže byl úbytek obyvatelstva v malých obcích v posledních letech. A protože u nás ve Svobodě je
úbytek místních obyvatel v posledních letech minimální,
přemýšleli jsme společně, jaký důvod by mohl vést lidi
tady u nás zůstávat. Vím zcela jistě, že pracovní příležitosti to nebudou, z tohoto pohledu nemá město moc co
nabídnout. Většina místních za prací dojíždí do okolních
měst, nebo využívá nabídky sezónní práce v blízkých lyžařských střediscích. Co ale můžeme lidem poskytnout, je
přívětivé prostředí k žití. Možná už málokdo z nás vnímá,
v jakém krásném kusu krajiny Svoboda leží. Je rozložena
v údolí a po úbočích okolo řeky Úpy, tedy v nádherné
přírodě ochranného pásma KRNAP. To samo o sobě není
málo, ale jak by řekl pragmatik, jíst se z toho nedá. Pokud chceme obyvatele v našem městě udržet, musíme se
snažit vytvořit k životu zde takové podmínky, aby tu rádi
zůstávali.

Pokud bych to měl vzít od úplného začátku, disponuje
naše město kvalitní předškolní a školní výukou. Město nedávno zrekonstruovalo budovu Mateřské školy, kde bude
příští rok pokračovat revitalizací zahrady. Co se týče
Základní školy, zde prošla rekonstrukcí budova školní jídelny, postaveno bylo sportovní hřiště a zrevitalizována
byla školní zahrada včetně nové venkovní učebny. V důsledku nejen těchto aktivit, ale i kvalitní práce učitelského
sboru, je po umístění dětí v naší škole poptávka a to i z
řad mimosvobodských rodin.
Město disponuje také poměrně rozsáhlým sportovním
areálem, kde bylo v posledních letech vybudováno několik sportovišť, počínaje dětským hřištěm, k fotbalovému
hřišti přibyla nová sportovní hala, za ní hřiště na softbal a
jako poslední se zde právě dokončuje víceúčelové hřiště
s osvětlením v zadní části areálu. Další oplocené sportoviště vzniklo nedávno také na Rýchorském sídlišti.
V péči o veřejná prostranství také nezůstáváme pozadu,
kromě pravidelné celoroční údržby byly vybudovány
nové parky na Pietteho náměstí, naproti Rýchorskému
sídlišti, kde byla odstraněna nevzhledná budova bývalého tepelného výměníku, dále probíhá revitalizace zeleně
ve Staré Aleji, Tyršově a Horské ulici. V rámci finančních
možností a získaných dotací postupně opravujeme chodníky a komunikace ve vlastnictví města. Areál Krakonošova Muchomůrka je od svého otevření před třemi lety také
stále hojněji navštěvován.

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

Pro případné zájemce jsme vytipovali lokality, ve kterých
byly zpracovány studie zastavitelnosti a jsou zde nabízeny k prodeji stavební parcely na výstavbu rodinných
domů.
Myslíme i na naše spoluobčany s dřívějším datem narození. Příspěvková organizace města Dům s pečovatelskou
službou je určena pro seniory, kteří potřebují výpomoc
při každodenních úkonech, ať je to službou v terénu, či
bydlením přímo v domě a využíváním služeb přímo zde.
Kdybych chtěl být morbidní, zmínil bych tu i opravenou
márnici včetně hřbitovní zdi na svobodském hřbitově a
nové schody plus křížek na terasovitém hřbitově v Maršově I.
Co se týče kulturního a sportovního vyžití, má se naše
město také čím pochlubit, téměř každý měsíc v roce je pro
Svoboďáky, Maršováky i lidi z okolí připravena nějaká

ta akce. Vyjmenovávat je jistě nemusím, včas o nich informujeme zde v novinách, na webových stranách města a
v neposlední řadě na facebooku, který v poslední době
slouží k informování zejména té mladší části populace asi
nejvíce.
Tak toto jsou dle mého názoru důvody, pro které stojí za
to v našem městě žít. Určitě nejsou všechny a určitě je tu
milion věcí, které si zaslouží vylepšit. Ale je to tu fajn, lidi.

Jubilanti
V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea dámy Libuše Jáklová, Eva Umlaufová, Božena Kmínková a pánové Miloš
Ondrák, Günter Patzelt, Maxmilián Pauer, Pavel Baranec, Josef Fiala, Petr Dvořák, Antonín Tichý, Jiří Vašátko
a Jaroslav Vlček. 
Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.

V této souvislosti si vás dovoluji pozvat na dvě akce měsíce října, a to na Drakiádu v sobotu 1/10 a sportovní den
spojený s otevřením nového víceúčelového hřiště v areálu
Městského stadionu v sobotu 8. října odpoledne.

Raks Sultánky
- Let´s Dance Praha!

Těším se na setkání s vámi!

Vzpomínka
Ing. Jiří Špetla, starosta města

la kávička, nás mladší šampáňo (nealko :))) a dort, který
pro nás objednala trenérka. Podotýkám - byl moc dobrý.
Krásné odpoledne pokračovalo skvěle. Měli jsme tolik
dobrůtek. Všichni jsme si povídali, smáli se a zkrátka takových dní a odpočinku by mělo být víc a víc. Doufejme,
že další sezóna bude tak úspěšná, jako tato. Největší dík
patří naší trenérce, sponzorům a rodičům. Bez těch by to
určitě nešlo.
Za skupiny Kateřina Bartoňová

Dne 5.10.2016 uplynul již 1 rok, kdy nás navždy opustil
pan Jiří Musil. Našeho tatínka, manžela, dědečka a bratra si navždy, uchováme v srdci, náš
smutek přetrvává, ale časem se mění
na laskavou vzpomínku na člověka,
který toho nám všem dokázal tolik
nezištně dát, a přitom vždy byl tím,
kdo stál skromně v pozadí.
Nikdy nezapomeneme.............
Manželka Irena, dcera Irenka 
s manželem a vnoučata

Rozlučkový taneční den
Sultánek za rok 2016

Okolo 5 hodiny ranní jsme vyrazili na soutěž do Prahy.
Vydali jsme se autobusem, protože jela jen největší skupina děvčat. Už jen cestu tam, plnou krásných snů jsme
si moc užili. Soutěžila nějaká sóla, ale na takové soutěži nemáme šanci, když je náš hlavní cíl dovést si něco
ze skupiny. Háček je v tom, že mi prostě neodjedeme
nikdy z prázdnou ! Bojujeme jak jen to jde a co nám
síly stačí. Holky ze Svobody se nikdy nevzdávají, jak už
zajisté všichni víte. Ve skupinovém tanci jsme si vybojovali
krásné druhé místo a s úsměvem na tváři jsme šli do pražského Palladia, kde jsme měli rozchod. Všichni toužili jen
po jednom. Pořádně si naplnit bříška! Kolem 17 jsme spokojeně odjížděli domu, kde nás jen zaskočil úplně plný
autobus. Ale zážitek z metra to všem vynahradil. Největší
díky patří naši trenérce Irče. Tak zase někdy příště a my
už začínáme v září.
Za skupinu Kateřina Bartonová

Sultánky a město pohádek Jičín!

11.6 jsme oslavili letošní úspěchy společně s rodiči a moc
jsme si to užili. Krásný den začal brzkým budíčkem, ale
věděli jsme, co nás čeká, tak jsme vyskočili raz dva. Celá
akce začínala v 9 hodin ráno. Na ‚gárden párty‘ byla
pozvána profesionální fotografka, která nás fotila až do
12 hodin. Byla úžasná a trpělivá. Po focení dospělé čeka-

V pátek 9.9 jsme se vydali reprezentovat ZŠ a MŠ Svobodu nad Úpou návštěvou Jičína ‚Město pohádek‘. Byl
to celodenní výlet, kde jsme měli dva třiceti minutové vstupy. Jeli všechny 3 skupiny s rodiči a naši trenérkou. Jeli
jsme tam proto, protože si nás vylosovali a pozvali. Mezi
dvěma vstupy si menší dětičky vyráběly různé věci, malo-
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valy a hrály. Potom nás čekal velký oběd a velké studené pití, protože bylo opravdu horko. Někteří dorazili až
na druhý vstup, protože museli studovat. Vše jsme si užili
jako vždycky a i na pár překvapení zvládly, vystoupení
se líbilo, to bylo důležité.
Za skupinu Kateřina Bartonová
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všechny určitě pobavili, zejména nás, kteří pamatují
dobu před sametovou revolucí v roce 1989. A že nás v
publiku byla síla! Děkujeme tedy ještě jednou a přidáváme pár fotografií.

Poděkování svobodských
ochotníků
V předvečer Rudolfových slavností jsme uvedli naši novou
hru, jednalo se již o čtvrtou premiéru. Chtěla bych jménem našich ochotníků poděkovat všem, kteří nám v naší
činnosti pomáhají, především Městu Svoboda nad Úpou,
majitelům sokolovny manželům Svobodovým, našemu
již dvornímu fotografovi panu Petru Schönovi a letos též
panu Stanislavu Ondráčkovi za zapůjčení fotografií ze
soukromého archivu.
Velký dík patří svobodskému publiku, kteří nám dodávají
sílu pro naši další činnost. Do konce roku nás čeká několik výjezdů do okolních měst a obcí. Od ledna začneme
pilně zkoušet novou hru a za rok se na Vás všechny moc
těšíme.
za svobodské ochotníky Pavla Tůmová
Za Město Svoboda nad Úpou děkujeme svobodským
ochotníkům z Divadla S.N.Ú. za příjemně strávený páteční večer dne 16.9.2016. Svou divadelní hrou z pera
Pavly Tůmové s názvem „V JEDNOTĚ JE SÍLA“ nás

Týden knihoven a beseda se
spisovatelkou A. J. Nyklovou
Ve dnech 3. - 7. 10. budou v naší knihovně probíhat akce
k Týdnu knihoven. Noví čtenáři se v této době mohou
přihlásit na 1 rok bez placení registračního poplatku. Proběhne burza vyřazených knih a amnestie dlužníků.
Malí čtenáři si mohou zkusit vyplnit test na téma Jak se
mám chovat ke knihám. Za správně vyplněný test dostanou miniknihu. Po celý týden budou děti z kroužku Knihomol učit spolužáky balit učebnice. Již tradičně budou k
dispozici originální záložky.
V úterý 18. října je pro svobodské seniory připravena beseda s cestovatelkou a spisovatelkou Annou Johanou
Nyklovou. Beseda začne ve 14 hod. v
zasedací místnosti MěÚ.

Komunikujte se svou
obcí moderně!
NOVINKA: Informační servis obce v mobilním telefonu! Registrace ZDARMA!

Město Svoboda Nad Úpou oznamuje občanům zprovoznění moderního informačního systému MOBISYS.
Informace o dění v obci jsou nyní každému k dispozici
formou zpráv do mobilních telefonů. Více informací na
www.musvoboda.cz případně na www.mobisys.cz

Naše obec udělala další krok ke zlepšení komunikace
mezi radnicí a občany zavedením nového informačního
systému MOBISYS. Služba je pro občany zcela zdarma!
Platforma MOBISYS byla speciálně vyvinuta pro obce s
cílem umožnit jim provozovat obecní informační servis,
který bude doručován formou zpráv na mobilní telefony občanů obce. Modernost této služby spočívá především v mobilní aplikaci MojeObec, která je občanům k
dispozici zcela zdarma v obchodu Google Play a App
Store. Skrze tuto aplikaci mají občané možnost přijímat
informační servis nejen ze své vlastní obce, ale případně
také z dalších obcí dle zájmu. Aplikace ovšem umožňuje
oboustrannou komunikaci a občané tak nově získávají
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možnost se zapojit do dění své obce pomocí tzv. hlášení, skrze které mohou radnici informovat o obecních
problémech. Balíček služeb aplikace doplňuje přehled
nejdůležitějších kontaktů spojených s obcí, např. kontakty
na obecní a stavební úřad, popř. tísňové a poruchové
linky. Aplikace MojeObec je v současnosti k dispozici
pro všechny chytré mobilní telefony, tzv. smartphones, s
operačním systémem Android a iOS (iPhone).
Pro občany, kteří stále používají klasické mobilní telefony,
má služba k dispozici řešení ve formě zasílání informačního servisu obce pomocí klasických SMS zpráv. Občané
tak nepřijdou o informační servis, ale vzhledem k omezeným možnostem těchto telefonů nebudou moci využívat
dalších služeb (hlášení, obrázky ve zprávách a omezení
počtu znaků zpráv.
Jak tedy službu začít využívat?
Mám chytrý telefon (Apple, nebo Android)
Stáhněte si aplikaci MojeObec. v případě telefonu
iPhone z internetového obchodu App Store, a pokud
vlastníte telefon s operačním systémem Android, tak z internetového obchodu Google Play. Při prvním spuštění
aplikace Vám bude nabídnuta registrace k tzv. domovské
obci a jejím informačním kanálům. Volba domovské obce
je velmi důležitá, neboť občané mají možnost podávat
hlášení pouze ve své domovské obci. Dále registrace nabízí možnost připojit se k informačním kanálům ostatních
obcí. Jakmile občan potvrdí svůj výběr kliknutím na tlačítko „registrace služby“, je služba plně aktivní.
Po dokončení registrace je uživatel přesměrován na úvodní stránku své obce – stránku Home, a dále jsou mu k dispozici stránky Zprávy, Hlášení a Nastavení. Uživatelské
rozhraní aplikace je dostatečně přehledné a intuitivní, ale
pokud by snad uživatel přece jenom potřeboval pomoci,
je mu na každé jednotlivé stránce k dispozici nápověda.
Výhody mobilní aplikace:
• Zprávy od vedení obce
o Neomezeně dlouhý text
• Obrázky ve zprávách
• Důležité informace o obci
o Kontakty
o Úřední hodiny
o apod.
• Podávat hlášení vedení obce
o Odeslání textu
o Odeslání obrázku
o Vedení města Vás může přes aplikaci informovat
o řešení podaného hlášení
Mám klasický mobilní telefon bez připojení na internet
Majitelé klasických mobilních telefonů se ke službě mohou registrovat pomocí unikátního registračního kódu,
který je nutné zaslat formou SMS z mobilního telefonu
občana na telefonní číslo (+420) 777 080 880. Registrační kód má pro informační kanál “Obecní zpravodaj-
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ství” podobu „REG_SVOBODANUP_OBZ“ *( znak „ _“
nahraďte mezerou).
Výhody klasické SMS registrace:
• Zprávy od vedení obce
o Text omezen na 160 znaků
Další informace je možné čerpat z: 
http://www.mobisys.cz/
Případně přímo na radnici u tajemnice MěÚ - Ing. Ivana
Balcarová
iva.balcarova@musvoboda.cz, telefon 499 871 197,
mobil 731 479 260

Kulturní tým
Při krásném slunečném počasí poslední prázdninovou neděli probíhala v areálu TJ KRAKONOŠ již tradiční akce
LOUČENÍ S LÉTEM V SEDLE.
O průběh krásného odpoledne se postarala děvčata a i
chlapci z jezdeckého oddílu.
Děti, které dorazily, si mohly opět zajezdit zdarma na
koníčcích, vyzkoušet jak se skáče přes překážky a zahrát
mnoho zábavných her, za které dostaly sladkosti a dárečky. Ochutnat mohly i koňské dobrůtky a v dílničce si
vyrobit záložku do knihy v podobě koníka.
Všem z jezdeckého oddílu, Svátě Juhászové a rodině Pejosových moc děkujeme za krásné odpoledne v areálu TJ
Krakonoš a těšíme se nashledanou v příštím roce v hojnějším počtu :o)
AKCE NA MĚSÍC ŘÍJEN:
1. 10. DRAKIÁDA
8.10. SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
31.10. SVOBODSKÝ DÝŇÁK
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Výpis usnesení z 47. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 31.08.2016
USNESENÍ č. RM/572/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby pokračoval ve spolupráci se světelným
konzultantem Mgr. Štěpánem Hellichem, DiS., za účelem
odborných konzultací, přípravy a tvorby zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele projektové dokumentace
na rekonstrukci veřejného osvětlení (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/573/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
a) starostu města, aby zajistil u vlastníků pozemku p.p.č.
236/9 v k.ú. Maršov I odstranění plotu z městského pozemku do 31.10.2016.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) opětovné zveřejnění záměru směny částí pozemků ve
vlastnictví města (část p.p.č. 238 a část p.p.č. 236/8, oba
v k.ú. Maršov I) za část pozemku p.p.č. 236/11 v k.ú.
Maršov I dle vyznačení na pozemkovém snímku v příloze
originálu zápisu.
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
c) žádost pana Rittera o uložení kanalizační přípojky na
p.p.č. 238 v k.ú. Maršov I s tím, že aby se rada mohla k
žádosti vyjádřit, potřebuje od žadatele předložit projektovou dokumentaci, protože se jedná o stavbu, která podléhá povolení stavebního úřadu a město se musí vyjádřit
jak z hlediska vlastníka pozemku, tak z hlediska účastníka
územního řízení.
USNESENÍ č. RM/574/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství (viz příloha originálu zápisu) s tím, že z návrhu vyhlášky byl vyjmut odst.1
čl. 1 + příloha č.1 (vymezuje veřejné prostranství, kde je
možný pohyb psů pouze na vodítku) a v návrhu vyhlášky
zůstane pouze zákaz přivádění psů na určitá vymezená
veřejná prostranství dle přílohy. Tento upravený návrh vyhlášky bude předložen na zářijovém jednání zastupitelstvu
k projednání.
USNESENÍ č. RM/575/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství (viz příloha originálu zápisu), který bude předložen na zářijovém jednání zastupitelstvu k projednání. Ve věci protihlukové vyhlášky rada
konstatovala, že pokud dozorový orgán neshledal OZV č.
2/2015 protizákonnou, tak se nebude její změnou zabývat a vyčká, zda MV ČR dá návrh Ústavnímu soudu na její
zrušení (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/576/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
přehled poskytnuté péče (pečovatelská služba) od
1.1.2016 do 30.6.2016 v Domě s pečovatelskou službou,
a to v členění na jednotlivé okrsky (Svoboda nad Úpou terém, Svoboda nad Úpou - DPS, Mladé Buky, Janské Lázně, Horní Maršov) a dále rozbor hospodaření PO Dům s

pečovatelskou službou za 1. pololetí 2016 (vše viz přílohy
originálu zápisu) a komentář tajemnice k těmto dokumentům (viz zápis) bez námitek
USNESENÍ č. RM/577/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku od Ing. Libora Fanty, Lnářská 598, 541
01 Trutnov, IČ 66827957 (není plátce DPH) na zpracování projektové dokumentace včetně elektroinstalace na akci
„Přírodní centrum - Krakonošova horská jezírka“, a to ve
výši 41.500 Kč.
USNESENÍ č. RM/578/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. o
poskytnutí pozemku p.p.č. 808/16 v k.ú. Svoboda nad
Úpou pro účely deponie vytěženého materiálu z opravy
vodovodního řádu na Sluneční stráni v září 2016 s tím,
že po likvidaci vytěženého materiálu z daného pozemku
bude stržen povrch ve výšce cca 15 cm, bude doplněna
kvalitní ornice a zaseta tráva. V návrhu nového ÚP bude
území řešeno jako zelená plocha, nikoliv jako parkoviště.
USNESENÍ č. RM/579/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o právu k provedení stavby
a budoucí smlouvě o věcném břemenu ze dne 31.8.2016,
který zpracoval Mgr. Hynek (viz příloha originálu zápisu)
a týká se žádosti investora MVE na Černohorském potoce o umístění zemní kabelové přípojky na pozemku p.p.č.
295/1 v k.ú. Maršov I.
USNESENÍ č. RM/580/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
a) odprodej části pozemku p.p.č. 369/7 v souvislosti s vybudováním chodníku a vjezdu na pozemku města p.p.č.
369/7 (viz zápis).
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
b) žádost manželů Jirsákových o odkup nebo zřízení věcného břemene na provedený chodník a vjezd na pozemku
města p.p.č. 369/7 s tím, že Smlouva o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o věcném břemenu ze dne
16.2.2012 celou situaci již řeší, a to ujednáním o znění
Smlouvy o věcném břemeni včetně pozemkového snímku.
V tomto znění smlouvy však není řešen snížený sjezd na
chodníku na p.p.č. 439 v k.ú. Maršov II, přestože na situačním výkresu vjezdu je vyznačen a ve skutečnosti přímo na místě skutečně existuje. Ve výše uvedené smlouvě z
16.2.2012 je ujednáno, že budoucí oprávněný (tj. město)
je povinen ve lhůtě tří měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o prozatímním užívání stavby nebo, kdy mu bude
doručen kolaudační souhlas ke stavbě na pozemku st.p.č.
69/1 v k.ú. Maršov II, uzavřít příslušnou smlouvu o věcném břemeni. Protože však objekt dosud není zkolaudován, není město povinno smlouvu zatím uzavírat. Nicméně
je třeba formou dodatku k výše uvedené smlouvě rozšířit
znění smlouvy o pozemek p.p.č. 439 v k.ú. Maršov II.
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USNESENÍ č. RM/581/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
se žádostí manželů Halouzkových o souhlas předkupníka
(tedy města) se zřízením věcného břemene k jejich pozemku p.p.č. 453/3 v k.ú. Maršov I ve prospěch společnosti
ČEZ Distribuce a.s..
USNESENÍ č. RM/582/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o zřízení práva služebnosti stezky a cesty
na parcele p.p.č. 644 v k.ú. Maršov I ve prospěch vlastníků pozemků st.p.č. 181, 180, 179, vše v k.ú. Maršov I v
souladu s usnesením zastupitelstva č. ZM/118/10/2016
písm. a) ze dne 15.9.2016 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/583/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost manželů Antonových o stanovisko města k předložené jednoduché projektové dokumentaci na výstavbu
nového oplocení kolem jejich pozemku st.p.č. 197/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou dle vyznačení v situačním výkresu v
příloze originálu zápisu s tím, že vnější hrana podezdívky
oplocení musí být na hranici jejich parcely a nesmí zasahovat do pozemku města.
USNESENÍ č. RM/584/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou vydává
a) kladné stanovisko k žádosti pana Eduarda Šurina o
stanovisko města k předložené projektové dokumentaci
na výstavbu kanalizační přípojky k objektu čp. 66 v Maršově II. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a
ohlášení stavby s názvem „Kanalizační přípojka Svoboda
nad Úpou čp. 66“ z listopadu 2010, kterou vypracovala
Ing. Blanka Matějíčková (viz příloha originálu zápisu) řeší
kanalizační přípojku podél komunikace na p.p.č. 426 v
k.ú. Maršov II mimo asfaltovou plochu s napojením na připravenou přípojku u domu manželů Píchových čp. 330,
tzn., že k překopu asfaltové komunikace dojde příčně u
tohoto domu. Rada stanovila, že vše bude řešeno Smlouvou o právu k provedení stavby s budoucí smlouvou o
zřízení služebnosti inženýrské sítě s tím, že budou jasně
stanoveny podmínky vedení přípojky mimo asfalt v zelené
ploše (nesmí poškodit krajnici asfaltové vozovky, následné
ozelenění) a vedení přípojky přes komunikaci (povinnost
provedení zhutnění a předložení atestu zhutnění).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č. 425/1 v
k.ú. Maršov II s tím, že tento záměr bude zaslán vlastníkovi
pozemku p.p.č 425/2.
USNESENÍ č. RM/585/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace z dotačního fondu KHK č. 16RRD11-0007 na pořízení DA pro
JSDH Svoboda nad Úpou na částku 249.000 Kč.
USNESENÍ č. RM/586/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
záležitost ohledně poruchy na vodovodní přípojce u svobodského hřbitova a pověřila pana Rajsnera, aby projednal výměnu vodovodní přípojky až do stávající šachty současně ve spolupráci s VAK Trutnov a.s.
USNESENÍ č. RM/587/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zapracování částky do rozpočtu 2017 ve výši 100 – 120

zápis zasedání rm
tis. Kč na pořízení nového kotle včetně vyvložkování komínového systému s ohledem na havarijní stav (podrobně viz
zápis).
USNESENÍ č. RM/588/47/2016 
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh servisní smlouvy s externím IT technikem - Pavel Forman, IČ 49996797 (viz příloha originálu zápisu) s paušálem 4.500 Kč měsíčně.
USNESENÍ č. RM/589/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zavedení informačního systému MOBISYS pro komunikaci radnice s občany přes mobilní telefony včetně návrhu
smlouvy s dodavatelem společností Macron Software,
spol. s r.o., IČ 26156831 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/590/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou předává
Zastupitelstvu města návrh na rozdělení finančních příspěvků z dotačního programu na sport pro děti a mládež do
18-ti let s alokací 100.000 Kč . Ve lhůtě do 16.8.2016
byly podány pouze dvě žádosti:
- Sportovní klub MFC Svoboda z.s., IČ 68247885, žádost
o 40.000 Kč,
- TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl z.s., IČ 47463384,
žádost o 20.000 Kč.
Žádosti jsou v pořádku v souladu s dotačním programem,
a proto rada navrhuje zastupitelstvu vyhovět žadatelům v
plné míře s ohledem na nevyčerpanou alokaci.
USNESENÍ č. RM/591/47/2016 
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Dodatku č. 1 ke Směrnici o oběhu účetních dokladů
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/592/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
program 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 14.9.2016 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/593/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
písemné podání paní Uxové z Tyršovy ulice, kterým reaguje na záměr rady umístit značku vjezdu do Tyršovy ulice.
Rada se znovu zabývala situací v Tyršově ulici a způsobem parkování, vjezdu a výjezdu vozidel z této lokality
s ohledem na bezpečnost dopravy, ale také bezpečnost
pohybu dětí a chodců v této lokalitě. Vzhledem k tomu, že
nedošlo ke shodě, jak řešit danou situaci, rada požádá o
pomoc dopravního projektanta či znalce, aby navrhl optimální způsob řešení dopravy v dané lokalitě z hlediska
bezpečnosti.
USNESENÍ č. RM/594/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou předává
Zastupitelstvu města k projednání na zářijovém zastupitelstvu stav objektu bývalého kina na náměstí (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/595/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou předává
Zastupitelstvu města k projednání záležitost ohledně dalšího postupu ve věci vymáhání nákladů ve výši 410.143,50
Kč po paní Zapadlové za stavbu „Stabilizace svahu pod
čp. 463 ve Svobodě nad Úpou“, kterou nařídil stavební

zápis zasedání rm
úřad s tím, že starosta zajistí účast městského právníka na
jednání zastupitelstva (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/596/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby oslovil pana Ladislava Šteruského a
firmu, která pracuje se dřevem v areálu Krkonošských papíren za velkým JIPem a požádal je o nabídku, za kolik by
si dřevo od města odkoupili.
USNESENÍ č. RM/597/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
přidělení bytu č. 36 v Domě s pečovatelskou službou dle
návrhu Mgr. Hynkové, a to panu Jaroslavu Zemanovi,
který je na prvním místě v Pořadníku žadatelů. Pokud pan
Zeman přidělení bytu odmítne, postupovat dle pořadí v Pořadníku žadatelů, tj. nabídnout nejprve paní Lamkové (povinnost jednorázové úhrady 10.000 Kč), dále panu Aloisu
Miláčkovi atd.
USNESENÍ č. RM/598/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o provedení uměleckého výkonu se zhotovitelem SHŠ Rigel (viz příloha originálu zápisu) na zajištění
programu v rámci letošních Rudolfových slavností.
USNESENÍ č. RM/599/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 100 v
k.ú. Maršov II o výměře cca 139 m2 na dobu pěti let za
účelem parkování auta, ukládání dřeva a údržby pozemku
sekáním a shrabováním.
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USNESENÍ č. RM/600/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu
zápisu) bez námitek.
USNESENÍ č. RM/601/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
Zastupitelstvu města odprodej části pozemku p.p.č. 265/1
v k.ú. Maršov I, protože by tudy v budoucnu mohl být dokončen chodník z Černohorské ulice zadem kolem PROMu po pozemcích města.
USNESENÍ č. RM/602/47/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
žádost provozovatele objektu Penzion Family a vlastníka
sousedního domu čp. 137 na Novém světě na zřízení
opatření pro zpomalení provozu v části města Nový svět,
a to instalací retardérů v místech dle zákresu v přílohové
mapce (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada pověřuje starostu, aby pozval do lokalit Tyršova, Nový svět a
u Domu s pečovatelskou službou dopravního experta za
účelem zpracování návrhu řešení dopravy, resp. zpomalení dopravy v daných částech města.
USNESENÍ č. RM/603/47/2016 
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
Rozhodnutí MěÚ Trutnov - odboru životního prostředí ve
věci „Havarijní plán pro polní hnojiště na p.p.č. 270 v k.ú.
Maršov II“ a podané odvolání proti tomuto rozhodnutí,
které učinil starosta a schvaluje bez námitek dosud učiněný
postup starosty (viz zápis).

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou konaného dne 14.09.2016
USNESENÍ č. ZM/131/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 14.9.2016 s tím, že chybně nazvaný bod 22 - Určení ověřovatelů a zapisovatelky byl
přejmenován na Diskusi.
USNESENÍ č. ZM/132/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis ze 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou ze dne 15.6.2016 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/133/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědom
zprávu o činnosti Rady města za období od 15.6.2016
do 13.9.2016 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva (viz příloha originálu zápisu - nesplněná usnesení zastupitelstva) bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/134/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) podání žaloby o zaplacení částky ve výši 410.143,50
Kč za provedené práci na stavbě „Stabilizace svahu pod
čp. 463 ve Svobodě nad Úpou“ s tím, že pověřuje AK
Mgr. Čermáka a ZM bere na vědomí prvotní náklady
spojené s touto žalobou, které budou činit cca 70.000
Kč (záloha 50.000 Kč na odměnu advokáta + soudní

poplatek za podání předmětné žaloby 20.508 Kč).
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou pověřuje
b) advokátní kancelář Mgr. Čermáka, aby jeho kancelář
ještě zpracovala poslední výzvu, ve které bude vše shrnuto a vysvětleno a paní Zapadlová bude upozorněna na
podání žaloby.
USNESENÍ č. ZM/135/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
ve věci žádosti manželů Ondráčkových o splátkový kalendář za dlužné nájemné ve výši 49.077,-Kč za byt v
bytovém domě č.p. 302 na Sluneční stráň splátkový kalendář na 18 měsíců (měsíční splátka 2.727 Kč) z důvodů popsaných v zápise.
USNESENÍ č. ZM/136/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Svoboda nad Úpou č.
2/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. ZM/137/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
(viz příloha originálu zápisu).
b) instalaci zákazových cedulí na všechna veřejná pro-
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stranství, která byla vymezena vyhláškou č. 1/2016 dle
bodu a) tohoto usnesení, tj. kam je zakázáno přivádět
psy.USNESENÍ č. ZM/138/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč z dotačního programu 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 č.j. SVO/2359/2016 ze dne 14.7.2016 Sportovnímu
klubu MFC Svoboda z.s., se sídlem Svoboda nad Úpou,
IČ 68247885 na základě podané žádosti č.j.
SVO/2475/2016 ze dne 1.8.2016 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto veřejnoprávní smlouvou.
b) poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč z dotačního programu 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 č.j. SVO/2359/2016 ze dne 14.7.2016 TJ Krakonoš
Trutnov – jezdecký oddíl z.s., se sídlem Svoboda nad
Úpou, IČ 47463384 na základě podané žádosti č.j.
SVO/2583/2016 ze dne 15.8.2016 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto veřejnoprávní smlouvou.
c) přesun nevyčerpané částky ve výši 40.000 Kč z dotačního programu 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 č.j. SVO/2359/2016 ze dne 14.7.2016 do
provozního příspěvku příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská Svoboda nad Úpou, okres Trutnov za
účelem financování sportovních kroužků působících ve
škole (bude zapracováno do návrhu rozpočtového opatření č. 3 /2016 v rámci bodu 20 tohoto jednání).
USNESENÍ č. ZM/139/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej parcely st.p.č. 602 v k.ú. Svoboda nad Úpou o
výměře 63 m2 společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., IČ 273
09 941, na které stojí stavba technického zařízení bez
čp/če ve vlastnictví této společnosti.
b) prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu ve
výši 7.500 Kč dle znaleckého posudku od Josefa Faifra
č. 3594-005/2016 ze dne 27.6.2016 a 1.000 Kč za
správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí.
c) znění kupní smlouvy č. 4101426718 (viz příloha originálu zápisu) na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení.
d) lhůtu pro uzavření kupní smlouvy dle bodů c) tohoto
usnesení do 31.12.2016.
USNESENÍ č. ZM/140/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej parcely p.p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře 1201 m2, druh pozemku zahrada, který
je Územním plánem města určen jako území obytné komerční/transformační a který je tedy primárně určen pro
výstavbu rodinného domu a případný prodej se bude řídit dokumentem s názvem Pravidla pro prodej pozemků
ve vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných

zápis zasedání rm
domů č.j. SVO/1934/2014 ze dne 11.6.2014 s tím, že
po současném žadateli (pan Jan Horák ml.) město požaduje složení zálohy ve výši 5.000 Kč na vyhotovení znaleckého posudku.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou rozhodlo
b) o tom, že si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o konečném prodeji a schválení kupní ceny vybranému žadateli s
podmínkou, že tato kupní cena bude minimálně 400 Kč,
pokud znalecký posudek však určí cenu vyšší než 400
Kč, tak za tuto cenu vyšší a kupní smlouva bude zpracována v souladu s Pravidly pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných domů č.j.
SVO/1934/2014 ze dne 11.6.2014.
USNESENÍ č. ZM/141/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 41/2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, protože předmětná parcela sousedí s náměstím,
která se bude koncepčně řešit a dokud nebude jasná koncepce, město by pozemek nemělo prodávat.
USNESENÍ č. ZM/142/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 192/3 v k.ú. Maršov I, protože
se jedná způsobem využití o ostatní komunikaci, část pozemku byla žadateli pouze pronajata a záměrem města
není prodávat části pozemků, které jsou vedeny jako komunikace s ohledem na možný budoucí rozvoj v lokalitě.
USNESENÍ č. ZM/143/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
prodej části parcely st.p.č. 197/2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, protože se jedná o parcelu, která účelově slouží
ke vstupu na městský víceúčelový stadion.
USNESENÍ č. ZM/144/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 265/1 v k.ú. Maršov I, protože by tudy v budoucnu mohl být dokončen chodník z
Černohorské ulice zadem kolem PROMu po pozemcích
města.
USNESENÍ č. ZM/145/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 369/7 v k.ú. Maršov II, protože právní vztah k této části parcely z hlediska přístupu,
příjezdu a inženýrských sítí je řešen Smlouvou o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene ze dne 16.2.2012,
kdy vlastní smlouva na zřízení věcného břemene je vázána na kolaudaci objektu čp. 22.
USNESENÍ č. ZM/146/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání nabídky Správy KRNAP na bezúplatné
převzetí stavby dle Pasportu skutečného provedení stavby - Překrytí Janského potoka HM 2,6312 - 3,4174 na
p.p.č. 725/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou a pověřuje Radu
města dalším jednáním se Správou KRNAP ve věci upřesnění nabídky.
USNESENÍ č. ZM/147/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zrušení předkupního práva ve prospěch města Svobody nad Úpou k parcele p.p.č. 453/3 v k.ú. Maršov I,
která je ve vlastnictví manželů Libora a Marie Halouzko-

zápis zasedání rm
vých s tím, že poplatek za návrh na vklad do Katastru
nemovitostí uhradí žadatelé.
b) zrušení předkupního práva ve prospěch města Svobody nad Úpou k parcele st.p.č. 196 v k.ú. Maršov II,
která je ve vlastnictví pana Michala Hermana s tím, že
poplatek za návrh na vklad do Katastru nemovitostí
uhradí žadatel.
USNESENÍ č. ZM/148/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) pořízení nového územního plánu města Svobody nad
Úpou.
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou určuje
b) člena zastupitelstva Bc. Martina Vláška pro spolupráci
na tvorbě nového územního plánu města Svobody nad
Úpou.
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou pověřuje
c) Radu města, aby zajistila v souladu se Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu výběr zpracovatele nového územního plánu města Svobody nad Úpou
USNESENÍ č. ZM/149/11/2016
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 3/2016 (viz příloha originálu zápisu), doplněný o přesun nevyčerpané částky
ve výši 40.000 Kč (viz přijaté usnesení zastupitelstva v
bodě 9, písm. c) tohoto jednání) z dotačního programu
na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let (RS
6171/5221) do provozního příspěvku školy za účelem
financování sportovních kroužků působících ve škole (RS
3113/5331). Objem celkových příjmů činí 292.000,-Kč,
objem celkových výdajů činí mínus 291.000,-Kč a financování rozdílu činí mínus 583.000,-Kč.

Výpis usnesení z 48. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 21.09.2016
USNESENÍ č. RM/604/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) nabídky na dodávku zemního plynu pro město a obě
příspěvkové organizace od společnosti VEMEX Energie
a.s., a to na jeden rok (nabídka - viz přílohy originálu
zápisu) s tím, že pověřuje Ing. Junka a tajemnici MěÚ,
aby dořešili optimální nastavení záloh na plyn s ohledem
na spotřebu plynu v předchozích obdobích.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) Ing. Junka - poradce pro úspory za energie, aby zpracoval pro město a příspěvkové organizace nabídku na
nákup elektřiny podle objemu spotřeby.
USNESENÍ č. RM/605/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
způsob řešení majetkoprávních vztahů v Luční ulici v souvislosti se zpracovávanou projektovou dokumentaci na
rekonstrukci komunikace v této části města s tím, že je
třeba v první fázi, aby se mohlo doprojektovat, vyřešit
právní vztahy k pozemkům, protože se část projektované
komunikace nachází na pozemku p.p.č. 202 ve vlastnictví pana Martina Blažka, což se musí vyřešit formou
Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí kupní
smlouvou. Ta samá situace je pak na pozemku p.p.č.
199/1, ve vlastnictví paní Dagmar Hamplové a Dagmar
Cihlářové, a to stejnou formou. Rada pověřila starostu,
aby projednal se všemi výše uvedenými a výsledek jednání předložil radě.
USNESENÍ č. RM/606/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu k provedení stavby a
budoucí smlouvě o věcném břemenu z 16.2.2012 s manželi Jiráskovými (viz příloha originálu zápisu), jehož předmětem je doplnění parcely p.p.č. 439 v k.ú. Maršov II
pro zřízení věcného břemene na provedenou stavbu sníženého chodníku a vjezdu k domu čp. 22.

USNESENÍ č. RM/607/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č. 9/60/16/0151/Ja/F se Správou silnic Královéhradeckého kraje (viz příloha originálu
zápisu), jejímž předmětem je veřejné osvětlení budované
v rámci chodníků a přechodů pro chodce v Maršově II
USNESENÍ č. RM/608/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem části pozemku p.p.č. 100 v k.ú. Maršov II o
výměře cca 139 m2 manželům Leitgebovým s tím, že část
parcely budou využívat pro parkování auta (200,-Kč/1
místo dle Ceníku města na pronájem pozemků - položka
10), dále pro skladování dřeva (8 m2/10,-Kč/rok dle
Ceníku města na pronájem pozemků - položka 19) a zbytek za účelem sekání trávy a prořezu dřevin (zbývající
m2/0,05,-Kč/rok dle Ceníku města na pronájem pozemků - položka 19). Celkem vypočtena cena nájemného je
nižší, než 500,-Kč, takže v nájemní smlouvě bude uplatněna minimální roční sazba ve výši 500,-Kč. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 3 měsíce bez udání důvodu.
USNESENÍ č. RM/609/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 129/3 v
k.ú. Maršov II o výměře cca 25 m2 dle zákresu v příloze
žádosti (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/610/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene
k pozemku p.p.č. 500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou za
účelem umístění zpevněné plochy (zámkové dlažby) s
Mgr. Petrem Hynkem, ve které byla uplatněna cena dle
Znaleckého posudku Ing. Františka Řezníčka č. 3237/17/16 ze dne 3.3.2016 (účel posudku - zjištění ceny slu-
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žebnosti věcného břemene pro účely objednatele - vzorový případ ceny 1 m2) ve výši 50,-Kč bez DPH/1 m2.
Jedná se o umístění zámkové dlažby na pozemku města
p.p.č. 500/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle geometrického plánu (5 m2), který je přílohou výše uvedené smlouv
USNESENÍ č. RM/611/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zjednodušenou dokumentaci na akci „Odkanalizování
RD čp. 141 v k.ú. Maršov I“ (viz příloha originálu zápisu)
předloženou panem Ritterem s tím, že vydává souhlas
obce s touto dokumentací dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona dále souhlas vlastníka pozemku bude
vydán formou Smlouvy o právu k provedení stavby spolu
se Smlouvou o zřízení inženýrské sítě, která bude předložena ke schválení na příštím jednání rady. Ve smlouvě
musí být sjednány standardní podmínky města jako u
všech těchto podobných smluv, dále je nutno přípojku
geodeticky zaměřit na náklady žadatele.
USNESENÍ č. RM/612/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou vydává
souhlas společnosti MEGA PLUS s.r.o. k žádosti o vydání
územního rozhodnutí (popř. územního souhlasu) jakožto
zákonný účastník územního řízení dle § 85 odst. 1 písm.
b) stavebního zákona pro stavbu „Svoboda nad Úpou,
Černohorská č.p. 325, vodovodní přípojka“. Jedná se o
připojení budovy čp. 325 v lyžařském areálu Duncan
(obslužný objekt v areálu, ve kterém je umístěna pokladna a toalety) z veřejného vodovodu pro rodinné domy v
lokalitě „Zlatý Hamr“.
USNESENÍ č. RM/613/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nájemní smlouvu na využívání sportovní haly ve Svobodě
nad Úpou se školou Česká lesnická akademie Trutnov střední škola a vyšší odborná škola, se sídlem Lesnická 9,
541 11 Trutnov, IČ 60153296 (viz příloha originálu zápisu) na období od 1.11.2016 do 31.3.2017.
USNESENÍ č. RM/614/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) v rámci poptávkového řízení na dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávku vedené mimo režim zákona o veřejných zakázkách s názvem „Pořízení
nového dopravního automobilu pro JSDH Svoboda nad
Úpou“ výběr dodavatele, a to společnost Auto Trutnov
s.r.o., IČ 259 31 270, se sídlem Krkonošská 566, Trutnov, PSČ 541 01, která nabídla nejnižší cenu ve výši
991.694,-Kč bez DPH (s DPH ve výši 1.199.950,-Kč).
b) předložené znění návrhu Kupní smlouvy na předmět
zakázky dle bodu a) tohoto usnesení (viz příloha originálu zápisu) s tím, že do čl. 1 odst. 1 - Předmět prodeje
bude doplněno, že předmětem prodeje je dopravní automobil včetně přestavby dle schválených podmínek, které
jsou součástí nabídky prodávajícího (bude doplněna
přesná specifikace nabídky uchazeče v rámci poptávkového řízení) v souladu se zadávací dokumentací zadavatele (rovněž bude přesně specifikováno).
USNESENÍ č. RM/615/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) informace ohledně dotačního titulu MŽP - 40. a 41.

zápis zasedání rm
Výzva OPŽP 2014 - 2020, v rámci které lze podat žádost o dotaci na pořízení komunální manipulační a svozové techniky, kdy záměrem města je pořízení menšího
kloubového nakladače s příslušenstvím, traktorového nosiče kontejnerů a 5 ks kontejnerů.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) nabídku společnosti DRAG s.r.o., IČ 01558081 za
součtovou celkovou cenu 69.300 Kč bez DPH na projektový management v rámci projektu dle bodu a) tohoto
usnesení včetně návrhu Smlouvy o dotačním managementu projektu (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/616/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) informace ohledně poptávkového řízení na stavební
práce na akci „Svoboda nad Úpou - doplnění chodníku
na p.p.č. 809/1 v ul. Úpská“ s tím, že vzhledem k tomu,
že veškeré náklady spojené s vybudováním tohoto chodníku si budou platit Martin a Václav Davidovi z vlastních
zdrojů, byla předána panu Martinovi Davidovi PD včetně slepého rozpočtu a byl požádán, zda může také oslovit nějaké firmy za účelem zpracování cenové nabídky, a
to proto, aby byli od počátku do celého výběrového řízení aktivně zapojeni, když budou muset vše uhradit. To
znamená, že organizace výběrového řízení bude zcela v
rukou města a cenové nabídky, které získají Davidovi, budou předány městu a posléze budou společně s ostatními
nabídkami vyhodnoceny. Samotná realizace díla bude
rovněž pod taktovkou města, protože stavba bude majetkem města, přestože náklady s tím spojené budou přeúčtovány Davidovým v rámci kupní smlouvy na prodej části pozemku p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, a
musí být vybudována v souladu s projektovou dokumentací a v požadované kvalitě.
b) informace ohledně stavebního řízení stavby dle bodu
a) tohoto usnesení s tím, že rada se přiklonila k tomu, že
na stavbu požádá město o stavební povolení, protože
město požaduje i po jiných stavebnících stavební povolení na podobné stavby a mělo by dodržovat stejná pravidla a samotná realizace se tedy předpokládá na duben
či květen 2017 (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/617/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu, aby ve věci vybudování chodníku z Černohorské ulice zadem podél kurtů u PROMu po pozemcích
města nejprve zajistil geodetické vytyčení městských pozemků v dané lokalitě (roh p.p.č. 265/1, p.p.č. 290/2,
275/2, část 568, vše v k.ú. Maršov I), které tvoří linii
zamýšleného spojovacího chodníku.
USNESENÍ č. RM/618/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
následující investiční priority roku 2017, které budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2017:
1) pokračování etap opravy obou hřbitovů - zapracovat částku 2 mil. Kč s tím, že na maršovském hřbitově bude dokončena oprava dvou zbývajících ramen
schodiště a ve Svobodě bude pokračovat další etapa
opravy části hřbitovní zdi. Město se opět pokusí zažádat o dotaci na MZe.

zápis zasedání rm
2) vybudování hasičské zbrojnice - 10 mil. Kč, dotace na
výstavbu bude s největší pravděpodobností přiznána, a
proto je potřeba na podzim zajistit nezávaznou nabídku
bankovních ústavů na poskytnutí překlenovacího úvěru
ve výši 10 mil. Kč se splatností 1 rok, protože profinancování je u dotací IROP ex post.
3) rekonstrukce veřejného osvětlení - je potřeba na podzim zajistit nezávaznou nabídku bankovních ústavů na
poskytnutí úvěru ve výši 12 mil. Kč se splatností 10 - 12
let s tím, že v roce 2017 se pokusit zejména o rekonstrukci
VO podél páteřní komunikace na Pec
4) dokončení oprav chodníků - záleží na vyhodnocení
dotace z IROP
5) školní jídelna - odstranění havarijního stavu na rozvodech vody
6) vybudování spojovacího chodníku v Černohorské ulici
zadem za kurty u PROMu - 100.000 Kč
7) nákup komunální techniky s vazbou na výsledek dotačního řízení - 2 mil. Kč
8) zavedení systémové změny v odpadovém systému
- 100.000 Kč, zde bylo diskutováno o zavedení změn
v odpadovém systému tak, aby byla zrušena problematická kontejnerová stání po obci, zavedení motivačního
systému pro občany s cílem zvýšení objemu vytříděného
odpadu a poklesu objemu směsného komunálního odpadu. Částku použít na zpracování odborné analýzy s
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15inzerce

návrhem na systémovou konkrétní změnu přímo na míru
pro naši obec.
9) odvodnění Lázeňské ulice - 100.000 Kč
10) protipovodňová opatření s vazbou na výsledek dotačního řízení - 600.000 Kč
11) navýšení nákladů na lyžařské závody a Rudolfovy
slavnosti s vazbou na dotační řízení u Glacensisu
12) revitalizace plochy na Rýchorském sídlišti pod bývalým výměníkem s návrhem na vybudování 3 - 4 prodejních stánků, resp. srubů (tzv. malá tržnice), které by město
mohlo pronajímat - 500.000 Kč.
USNESENÍ č. RM/619/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou nesouhlasí
s oznámením ředitele DPS o tom, že od 1.9.2016 vypomáhá na České lesnické akademii Trutnov - lesnickém
učilišti ve Svobodě nad Úpou s výukou ekonomiky, a to v
rozsahu 6 vyučovacích hodin týdně (podrobně viz zápis)
a požaduje ukončení této činnosti k 30.9.2016, případně
může v této činnosti pokračovat, ale až po 15. hodině.
USNESENÍ č. RM/620/48/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov s účinností od 1.9.2016 v souvislosti s novými platovými tabulkami pracovníků ve školství od 1.9.2016 (viz
příloha originálu zápisu),

SKIRESORT ČERNÁ HORA – PEC

PŘÍJME POKLADNÍ
Společnost MEGA PLUS s.r.o., Janské Lázně, provozovatel lyžařských areálů
přijme : POKLADNÍ NA ZIMNÍ SEZÓNU 2016/17
do střediska: Janské Lázně
Černý Důl
Pec pod Sněžkou
Pracovní poměr na dobu určitou : PROSINEC 2016 – BŘEZEN 2017
příjme také :


POKLADNÍ NA VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ


PROSINEC 2016 – BŘEZEN 2017



(18:00 – 21:00 HOD ) - LD Protěž v Janských Lázních, zaměstnání na dohodu o provedení
práce

• HOTOVOST AŽ DO DOMU
• NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
• MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

STAÈÍ

ZAVOLAT

ÁME
HLED ODNÍ
H PCE
OBC
TU
ZÁS

AŽ

70.000 KÈ
840 111 177

WWW.SMARTPUJCKA.CZ

Pracovní náplň:



Prodej skipasů
Komunikace se zákazníky

Požadavky:







Příjemné vystupování, komunikativnost
Zodpovědnost a pečlivost
Uživatelská znalost PC
Spolehlivost, samostatnost
Chuť pracovat i o víkendech
Znalost alespoň jednoho cizího jazyka (AJ, NJ ) vítána

Nabízíme:





Hodinová mzda od 100 ,- /hod a další osobní ohodnocení
Zaškolení, zajímavou a zodpovědnou práci
Práce na hlavní pracovní poměr, také brigádně na dohodu o provedení práce
Firemní benefity: stravenky, firemní oblečení, skipasy
Životopisy zasílejte na: jana@skiresort.cz
Informace : Jana Zelenková - tel. : 734 578 649 nebo 499 875 152

Rudolfovi Slavnosti 2016
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Rudolfovy slavnosti – 17.9.2016
I přes nepříznivou předpověď počasí na sobotu
17.9.2016 se přece jen počasí trošku umoudřilo a alespoň dopoledne a ještě chvíli po obědě si dešťové kapky schovalo. Kolem třetí se však spustil liják, který pro
zahrádkaře přinesl tolik potřebnou vláhu, ale pro naše
slavnosti to znamenalo, že lidé hledali úkryt před deštěm,
kde se dalo a stánkaři kvapně uklízeli své zboží a balili,
pokud neměli zajištěnou ochranu před deštěm. Celé další
odpoledne už pak bylo ve znamení občasných přeháněk
a deště, což samozřejmě ovlivnilo lehce návštěvnost slavností. Ale protože bylo nezvykle teplo, a to i ve večerních
hodinách, tak lidé zůstávali dál a bavili se.

Kalin spol. s r.o.
Transport Trutnov s.r.o.
Samozřejmě největší díky patří vám všem, kteří jste se na
slavnosti přišli pobavit, společně poklábosit, zatančit, zazpívat i popít. A tak snad zase za rok, třetí sobotu v září
ve Svobodě nad Úpou – XIV. ročník Rudolfových slavností ve Svobodě nad Úpou.
Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ

Rudolfovy slavnosti tradičně začaly řemeslným trhem.
Prodejních stánků s různým občerstvením a ručními výrobky přijelo letos opravdu hodně a určitě k tomu přispělo
i to, že se nám opět podařilo v rámci spolupráce mezi
obcemi Východních Krkonoš zajistit bezplatně zapůjčení
20-ti prodejních stánků od Města Žacléř pro řemeslníky.
Program probíhal tradičně po celý den od 10 hodin dopoledne, a to dobovou hudbou, soubojem šermířů, ohnivým vystoupením a žongléry. Šikovný řezbář s motorovou
pilou vytvořil pro radnici další kousek do sbírky ptactva
pro výzdobu chodby radnice – krásná dřevěná volavka
zdobí první mezipatro. Následovalo tradiční vystoupení
školy, příjezd Rudolfa II. se svou družinou. Odpolední
program zahájila jihočeská venkovská dudácká muzika
Bedrník, která ve dvou vstupech pobavila návštěvníky
slavností. Ve tři hodiny nastoupil na podium pan Milan
Pitkin, jehož vystoupení ovlivnil liják a před podiem bylo
liduprázdno, nicméně v sousedním párty stanu našlo
jeho vystoupení své příznivce. Poté jej na podiu vystřídala zpěvačka Marcela Holanová se svými nestárnoucími
hity. V podvečer program pokračoval skvělým vystoupením skupiny Elán Revival, která přijela do Svobody až z
Bratislavy.
Závěr slavností jako každý rok patřil kapele Koneckonců,
která nastoupila na pódium kolem půl desáté a hrála až
do jedné hodiny po půlnoci. S letošním koncertem kapely Koneckonců bude bohužel navždy spojena jedna
smutná událost. Pro baskytaristu kapely Zbyška Dvořáka,
zvaného Zbýša, to byl poslední koncert v jeho životě 
. V následujícím týdnu ve středu 21.9.2016 tragicky
zahynul na rakouském Dachsteinu při horolezeckém výstupu. Kapela poté zrušila veškeré své akce. Za všechny
fanoušky kapely Koneckonců upřímnou soustrast kapele
a nejbližším příbuzným Zbýši.
Na závěr nezbývá, než opět všem poděkovat - městu Svoboda nad Úpou za financování celé akce, panu
Jiřímu Pavukovi s jeho družinou, bez nichž si neumíme
pořádání Rudolfových slavností představit, technické

Ochutnávka z fotografií, které pořídil z Rudolfových slavností 2016 pan Pavel Křivka (všechny pak najdete na
jeho webu: http://pakr.webnode.cz/ ):

četě města, pracovníkům veřejně prospěšných prací,
dobrovolným hasičům, fotbalistům a basebalistům pod
vedením Vildy Kaňky, kteří se postarali o přípravu celého
náměstí, úklid města během slavností a po nich, Oldovi
Kyselovi za moderování celé akce, vedení základní školy
a dětem základní školy, břišním tanečnicím za hezká vystoupení, jezdeckému oddílu TJ Krakonoš za vedení koní
v rámci průvodu a pro děti, společnosti MEGA PLUS s.r.o.
za zapůjčení zábran, vlastníkům restaurací na náměstí za
bezplatné užívání toalet v průběhu akce, panu Křivkovi
za skvělé fotky, jejichž ochutnávku nabízíme i našim čtenářům.
Také nesmíme zapomenout na sponzory letošních slavností, kteří finančně podpořili naše slavnosti, a zveřejňujeme jejich reklamní loga. Děkujeme mnohokrát, bez Vaší
finanční podpory bychom návštěvníkům nemohli připravit bohatý kulturní program.

Rudolfovi Slavnosti 2016

18

19
1.Dotace Královéhradeckého
kraje do naší školy

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Dotace č. 16SMV05-0019 - Rozvoj polytechnických dovedností v elektronice - umožněn nákup elektrotechnických stavebnic na výuku fyziky a předmětu Člověk a jeho
svět.

Dotace č.16SPT01-0026 - Základy běžeckého lyžování
již od mateřské školy - zakoupili jsme 10 dětských běžeckých setů na výuku tělesné výchovy a využití ve sportovních kroužcích sporťáček a minisporťáček

zprávy ze školy
začne ve všech základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích ve
čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30.
června 2017.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a
čtvrtek 27. října 2016. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí
2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3.
února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla
školy stanoveny takto:
6.3. - 12. 3. 2017 okres Trutnov
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července
2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018
začne v pondělí 4. září 2017.

4. Novinky ve školní knihovně
V průběhu tohoto školního roku plánujeme celou řadu
novinek v naší školní knihovně. Knihovna bude našim
žákům k dispozici pouze ve výpůjční době, která je stanovena na:

2. První týden v říjnu proběhne
na naší škole výuka v anglickém
jazyce s rodilými.
Výuka bude 3 hodiny denně od pondělí do pátku (pro
2 skupiny studentů) .První skupina má výuku 1. 2. a 3. vyučovací hodinu každý den, druhá skupina naváže a učí
se 4., 5. a 6. vyučovací hodinu. Obě skupiny tedy mají
15-ti hodinový kurz.

3. Zde přinášíme přehled všech
prázdnin v následujícím
školním roce:
Organizace školního roku 2016/2017 v základních
školách, středních školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017

Pondělí
Středa
Pátek

14:00 – 14:30 hodin
14:00 – 14:30 hodin
13:00 – 14:00 hodin

Mezi knihy, které žákům budou k dispozici, zařazujeme
i knihy, které byly v předchozím školním roce zařazeny
do projektu s názvem Výzva 56 (zaměřeném na rozvoj
čtenářské gramotnosti našich dětí). Díky tomu jim bude k
dispozici celá řada moderních a velice oblíbených knih,
jež často vídáme v rámci zápisů v jejich čtenářských denících.
Půjčování jednotlivých titulů bude nově zaznamenáváno
elektronicky, aby byl ve všem větší přehled a nebyla nutná zastaralá papírová forma.
Mezi naše další plány patří každoroční doplňování inventáře naší knihovny vždy o několik nových, moderních
a oblíbených titulů, aby se dětem návštěva tohoto místa
líbila i v letech budoucích.
Těšíme se na vaši návštěvu.

zprávy ze školy
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5. Tajný výlet - celoroční
školní akce

OZDRAVNÝ, JAZYKOVÝ
A SPORTOVNÍ ŠKOLNÍ ZÁJEZD

V letošním roce jsme pro naše žáky připravili celoroční
motivační soutěž Tajný výlet. Princip spočívá v tom, že během celého školního roku budou učitelé naší školy připravovat pro děti dobrovolné vědomostní a sportovní soutěže. Ty budou vždy probíhat v odpoledních hodinách a
žáci se ně budou moci přihlásit. Za účast na soutěžích
a za pořadí budou bodováni a pro nejlepších a nejaktivnějších 10 žáků z I. stupně a 10 žáků II. stupně bude
na konci roku připraven tajný výlet. Ten budou mít děti
samozřejmě zdarma, vše za ně uhradí škola. Ve škole na
nástěnce budou umístěny seznamy žáků a tam se budou
zapisovat body získané v soutěži.

CHORVATSKOOSTROV RAB
2. – 11. 6. 2017

KEMP SAN MARINO

6. Adopce na dálku
Podporovaný chlapec Austin Lobo, kterému jsme pomáhali na cestě za vzděláním, se přestěhoval do oblasti, do
které tento projekt Adopce na dálku nezasahuje. Jeho
podpora byla ukončena.
Rozhodli jsme se nabídnout pomoc jinému chudému dítěti
v Indii a „adoptovali „ jsme osmiletou holčičku jménem
Soniya, které budeme přispívat každý rok na vzdělání
částkou 5 000.- Kč. Tyto finance získáváme na různých
společenských akcích školy.

Termín 2.6. - 11.6.2016
Cena: děti do 11 let: rozšířená polopenze: 5310,-Kč
			plná penze: 6360,- Kč
Děti 12-17 let:		
rozšířená polopenze: 5450,-Kč
			plná penze: 6500,- Kč
Cena zahrnuje: 7x Cena ubytování v zařízených stanech, spotřebu vody a energie, pojištění CK proti úpadku, pobytovou taxu, dopravu autobusem ze Svobody
nad Úpou, stravu z polní kuchyně.
U CK Victoria máme zájezd rezervovaný do 14.10.2016!
S dotazy se obracejte na Mgr. Ottovou, 731481922
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sportovní den

Střípky z dějin: Pozdní sběr
Střípky z dějin – Pozdní sběr
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Antonín Tichý

S nadcházejícím podzimem každý dobrý hospodář sklízí úrodu dohasínajícího léta a pečlivě vybírá plody na
uskladnění. I na mém pracovním stole se obrazně nakupila snůška letního „ovoce“ v podobě nesourodých fotografických záznamů ze svobodské historie v databázi
kompjútru. Srovnání s klíčovými událostmi mezi dvěma
uzávěrkami novin, jistě bohatě zdokumentovanými současnými mistry objektivu, se tak přímo nabízí. Začátkem
září začalo školní vyučování. Přes to (zatím) v Česku „nejede vlak“. Ze zásoby třídních fotografií nabízím školáky
2. třídy svobodské základní školy z podzimu roku 1950.
Jejich radosti i strasti s nimi tenkrát vedle mladé učitelky
Dany Makovcové prožívaly rodiny Barboříkova, Benešo-

va, Bělohlávkova, Čechova, Faltejskova, Finkova, Hanušova, Chocholoušova, Janatova, Karasova, Klepalova,
Kočova, Korbelářova, Kuldova, Kvačkova, Millerova,
Mindžákova, Musilova, Nohova, Piklova, Portychova,
Pýchova, Šimkova, Štorkova, Vaňkova, Vítova a Zálišova. O osm let později je několik z nich zachyceno na
prvním samostatném prázdninovém čundru po hřebenech Nízkých Tater. Že je na obou někdejší Svoboďák
Pavel Janata žijící už mnoho let v Trutnově není náhoda.
Chuťovkou k této sérii je část pedagogického sboru ze
sedmdesátých let minulého století aparátem černovlasého mladíka Stanislava Ondráčka v rukách některé jisté z
jeho kolegyň.

Standova fotka posloužila i jako oslí můstek pro přechod
k další události sezóny, již tradičnímu představení premiéry autorské taškařice ochotníků z místního divadla
S.N.Ú., pořádanému v předvečer celodenních Rudolfových slavností, doplněného doprovodnou výstavkou s
průřezem tvorby tohoto giganta regionální dokumentaristiky. Divadlo se ve Svobodě hrávalo i před válkou. Za
poetický snímek z neurčené hry děkuji místnímu rodákovi
panu Kühnelovi, jehož děda „papa Kühnel“ provozoval
proslavený hostinec poblíž kostela. Jediný muž na jevišti
je vyhlášený krasavec Rudi Feix, tehdy asi třicetiletý syn
tiskaře z čísla 42 na hlavní ulici.

Rudolfovy slavnosti jsou poměrně mladá záležitost, i
když máme za sebou už (teprve) XIII. ročník. Příležitost
něco slavit bývala vždycky a sem tam nějaká fotografie
se taky zachovala. K již kdysi publikovanému alegorickému vozu, který se pro jeho kouzlo nerozpakuji použít
ještě jednou, přidávám detail z jiného bujarého průvodu,
zapůjčený z rodinného alba manželů Russe z Maršova I.

Ani návštěva dalšího rodáka Vlasty Korbeláře, školáka z
úvodního snímku, se neobešla bez zajímavých záběrů z
mizející Svobody. Na některé jistě ještě přijde řada. Dům
v nepřirozené zeleni nestálých barev tehdejší reprodukční techniky musel ustoupit výstavbě silnice do Pece pod
Sněžkou, ale to není zas tak dávno a mnozí si na něj
ještě pamatují. Poslední oříšek k nakousnutí, je jen pro
opravdové patrioty. Hostinec „U města Brém“ na detailu pohlednice ze začátku minulého století neříká většině
současných obyvatel Svobody nad Úpou nic ani podle
názvu. Hodně staří němečtí pamětníci by v něm možná
poznali hotel Bahnhof před přístavbou verandy. Vám
ostatním to rád prozradím. Je to jedna ze stálic místního
pohostinství, v současné době mimo provoz a na prodej,
většinou poslední noční zastávka mé generace při turné po početných tanečních parketech v nejbližším okolí
před několika desítkami let. Hotel Sport.

SVOBODSKÝ DÝŇÁK
DLABÁNÍ DÝNÍ
A

LAMPIONOVÝ PRŮVOD V MASKÁCH
Kde: Hřiště u základní školy
Kdy: pondělí 31. 10. 2016 od 15: 00 hodin
PROGRAM:

Dlabání dýní
Lampionový průvod v maskách městem
Vyhlášení nejkrásnější dýně
Ochutnávka kouzelné dýňové polévky
S SEBOU PŘINESTE:

potřeby pro dlabání dýně, lampion, svíčku

PŘIJĎTE V MASKÁCH

