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Vážení přátelé,
v aprílovém, ryze jarním úvodníku, vás nebudu zatěžovat
popisováním investic města, či jinými suchými informacemi.
Ohlédnu se raději za příjemnými událostmi právě uplynulé
zimy a pozvu vás na ty následující, které pro vás chystáme.
S ukončením vlády paní zimy máme již všichni spojeny dvě
tradiční akce, odehrávající se v lyžařském areálu Duncan v
Maršově I. Tou první jsou lyžařské závody „O pohár města Svoboda nad Úpou“, které se již po sedmé uskutečnily v
sobotu 25. března v dopoledních hodinách. Abychom vyšli vstříc co největšímu počtu závodníků všech věkových kategorií vyznávajících rozličné způsoby jízdy ze svahu dolů,
soutěžilo se tentokrát v rekordních jedenácti kategoriích,
od nejmenších po ty nejstarší, od snowboardistů přes lyžaře, skialpinisty, až po závodníky „sjeď to na čem chceš“.
Účast zde byla i přes pokročilé datum a teplotu vzduchu
vysoká, stejně tak, jako umění všech zúčastněných. Výsledky závodů včetně fotodokumentace přikládáme.
Druhou akcí, která má ještě delší tradici než lyžařské závody, byl hnedle v neděli „Karneval na lyžích“. Tento počin,
pořádaný LŠ Ski centrum Šafář ve spolupráci s městem,
byl za nádherného slunečného počasí zahájen v brzkých
odpoledních hodinách za účasti mnoha zdatných i méně
zdatných lyžařů v důmyslných převlecích. Tak jako vždy
se karnevalu zúčastnila spousta maskovaných vyznavačů
zimních sportů za hojné účasti přihlížejících.
Ani my na radnici jsme nezaháleli a symbolicky jsme
ukončili zimu odstraněním vánočních ozdob z našich tří
stromů, jak si jistě mnoho z vás stačilo všimnout. Původně
jsme je tam chtěli ponechat a na Velikonoce je přebarvit
na vejce, ale toto nám bylo nakonec rozmluveno. Škoda,
mohli jsme se jako město proslavit něčím avantgardním.
Nevadí, zkusíme to tedy jindy a jinak, viďte? (Berte toto
prosím jako pokus o aprílový žert. Firma, která se nám
stará o tyto záležitosti, má dlouhodobě v opravě vysokozdvižnou plošinu a po mnoha urgencích z naší strany
provedla odstranění ozdob teprve minulý týden…)
Na závěr mého psaní bych vás rád pozval na akce měsíce dubna, a to na „Aprílové vítání jara“ v pátek 7.4. a
„Rej čarodějnic“ v neděli 30. dubna. Plakát s podrobnostmi najdete dále v novinách.
Přeji vám všem krásné jaro.
Ing. Jiří Špetla
starosta města

Lyžařské závody 25. 3. 2017
Předškoláci
1.
Kotouček Ladislav
2.
Roudný Adam
3.
Hamáček Matěj
4.
Blažek Kamil
5.
Havrdová Klára
6.
Šedová Eva
7.
Kapuciánová Kristýna
Buk Ignác Karel
Kalyn Vitalina
Šír Šimon
Pichová Andrea

24,68
31,16
34,17
34,95
38,35
46,34
54,19
D
D
D
N

I.stupeň holky - lyže
1.
Čekaňáková Daniela
2.
Vlčková Sára
3.
Králová Eliška
4.
Lošová Pavlína
5.
Kuhnová Eliška

22,96
26,11
27,67
32,11
35,18

I.stupeň kluci - lyže
1.
Špetla Adam
2.
Vrbenský Vít
3. - 4.
Pich Dominik
4. - 4.
Ziegenfuss Denis
5.
Richter Adam
6.
Kalyn David
7.
Pich Denis
8.
Hrušovský František

25,24
25,58
26,88
26,88
27,25
27,84
28,05
30,45

II.stupeň dívky - lyže
1.
Kotoučková Klára
2.
Illtisová Karolína
3.
Němcová Tamara
4.
Blažková Adéla

21,68
22,14
24,15
25,16

úvodník starosty

II.stupeň chlapci - lyže
1.
Fleischer Leonard
2.
Vrbenský Vojtěch
3.
Horák Jiří
4.
Fialka David
5.
Anton Bohdan
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21,68
23,87
24,07
24,22
36,62

Dívky snowboard
1.
Blažková Adéla
2.
Ságlová Veronika
3.
Štěpánská Kamila

32,65
35,45
51,97

Chlapci snowboard
1.
Kraus Tomáš
2.
Horák Jiří
3.
Špetla Adam
4.
Buk Bruncvik
5.
Němec Richard
6.
Richter Adam
7.
Ságl Andy
Siddall Rodnbald

27,37
28,95
29,72
30,25
32,01
33,67
34,61
D

ženy- lyže
1.
Berrová Dagmar
2.
Berrová Sára
3.
Kalyn Alla
4.
Kopecká Michaela
5.
Horáková Alena
6.
Löfelmanová Petra
7.
Marksová Kerol
8.
Bubláková Nina
9.
Špetlová Adéla

22,37
22,39
22,47
22,61
23,61
23,69
23,76
24,32
24,79

Dříve narození
1.
Adamec Miloš
2.
Kadrmas Petr
3.
Kapuciánová Anna

23,28
23,58
31,73

muži- lyže
1.
Fleischer Norbert
2.
Bena Michal
3.
Kašpar David
4.
Randák Vít
5.
Limberský Lukáš

21,34
22,26
22,4
22,42
22,59

6.
7.
8.
9.
10.

Štěpánský Jan
Pikl Jan
Adamec Miloš
Kadrmas Petr
Král Milan
Miškovský Vratislav

3

úvodník starosty
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zprávy z města a z radnice

22,65
22,77
23,28
23,58
25,29
D

Snowboard ženy
1.
Dudková Šárka
2.
Špetlová Adéla
3.
Buková Lucie
Kopecká Alžběta

28,88
39,54
55,49
D

Snowboard muži
1.
Buš Martin
2.
Blažek Kamil

25,4
29,14

Skialpcross
1.
Loffelmannová
2.
Zdeněk Rolenec
3.
Adéla Špetlová

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

Jubilanti

Hvězda Orientu a Sultánky!

V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea dámy Mária Hofmanová, Marcela Dudková, Olga Horáková, Jaroslava
Rykalová, Alena Minaříková, Anna Průchová, Zdenka Císařová, Alena Brátová, Jaroslava Klozová a pan Jaroslav
Fejkl. Přejeme jim všem do dalších let především hodně
zdraví.

V sobotu 18.2.17 jsme se ráno v 7 hodin vydaly na soutěž do Náchoda. Byla to opět „Hvězda Orientu“, na
které jsme už byly po šesté. Letos to bylo hodně těžké a
asi poprvé jsme pocítily, že musíme opravdu zamakat.
Všechny jsme se moc snažily. Ty nejmenší nebyly, jen
střední a velké, sóla a dua. Něco jsme si dovezly a i za
to jsme moc rády. A to nejcennější, co jsme si odvezly,
byla zpětná vazba od poroty, motivace a odhodlanost
pořádně začít něco dělat! Okolo osmé hodiny večerní
jsme odjížděly z Náchoda plné emocí. Na závěr to Irča
zakončila drobným pádem na ledu a užívaly jsme si cestu domu, která byla jako obvykle super s naším skvělým
panem řidičem. A teď nás čeká další soutěž.
Do sbírky medaili jsme dovezly:1 zlato, 2x stříbro,

zprávy z města a z radnice
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1xbronz,a také 4. a 5. místo, 9. a 11. místo! Byl to boj a kuchyní až po nabídku zahradní techniky. Hojně bude
zastoupená nabídka kotlů, tepelných čerpadel a izozkušenost!
lací. Většina vystavovatelů bude nabízet výrazné výstavZa skupinu Kateřina Bartoňová ní slevy.
Na venkovní ploše si můžete vyzkoušet jízdu na elektrokolech nebo si prohlédnout pestrou přehlídku domácích
zvířat Českého svazu chovatelů. Novinkou veletrhu
bude zahradnická expozice s bylinkami a kořením.
Zábava pro děti, hudba a občerstvení zajištěno. Více na
www.omnis.cz.
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zprávy z města a z radnice

Svoz objemného
a nebezpečného odpadu
Dne 6.5.2017 se uskuteční každoroční svoz objemného
odpadu, kontejnery budou přistaveny na čtyřech stanovištích v níže uvedených časech. Současně proběhne
pravidelný svoz nebezpečného odpadu (tři stanoviště,
viz tabulka níže).

Rozpis zápasů
SK MFC Svoboda - jaro 2017
datum
zápas
začátek
2.4.2017
Svoboda : Dolní Kalná „B“
16,00
9.4.2017
Černý Důl : Svoboda
16,30
16.4.2017
Horní Maršov : Svoboda
17,00
23.4.2017
Chotěvice : Svoboda
17,00
29.4.2017
Prosečné : Svoboda
14,00
7.5.2017
Svoboda : Borovnice
17,00
14.5.2017
o umístění
21.5.2017
o umístění
28.5.2017
o umístění
4.6.2017
o umístění
11.6.2017
o umístění
18.6.2017
o umístění
Soupeři o umístění budou určení po konci základní části.

V Trutnově se uskuteční
8. ročník Krkonošského veletrhu
Krkonošský veletrh se bude konat v pátek 28. dubna od
9 do 18 hodin a v sobotu 29. dubna od 9 do 17 hodin
v sále a na venkovních plochách Společenského centra
UFFO v Trutnově. Vzhledem k jarnímu termínu konání
nese veletrh výstižný podtitul – Stavíme, bydlíme se zaměřením na Stavbu – Bydlení – Zahradu – Hobby.
Škála vystavovatelů bude široká – od výrobců nábytku,

Soukromá inzerce

OBJEMNÝ
ODPAD

stanoviště

NEBEZPEČNÝ
ODPAD

Hledám dlouhodobý pronájem menší chalupy nebo RD
pro celoroční bydlení v okolí Svobody nad Úpou. Prosím
nabídněte. Kontakt: 602 566 089.

8 - 11 Hod.

Svoboda náměstí
(parkoviště u Národního domu)

9 - 10 Hod.

8 - 11 Hod.

Rýchorské sídliště
(u výměníku)

10 - 11 Hod.

8 - 9.15 Hod.

Sluneční stráň
(u č.p. 302)

/////

Dovolená v knihovně
Ve dnech 19. - 21.4.2017 (středa – pátek) bude knihovna
z důvodu dovolené zavřená.

Nové kontejnery
na použité elektrovýrobky
Dne 15.3.2017 byly instalovány nové kontejnery na použité elektrovýrobky. Tyto kontejnery jsou umístěny u budovy České pošty a na Rýchorském sídlišti a pojmou velké množství nepotřebných použitých elektrovýrobků (od
spotřební elektroniky až po mikrovlnky atd.). Do těchto
kontejnerů lze vhazovat speciálním otvorem i použité baterie. POUZE PROSÍME NEVHAZOVAT zářivkové trubice
a úsporné zářivky (ty se odevzdávají např. v prodejně
SAT Hofman) a dále nevhazovat monitory a televizory (ty
se zase odevzdávají na sběrném dvoře u firmy Jiří Klose
- bývalé uhelné sklady).
Jedná se o tzv. „inteligentní kontejnery“, které samy poznají, že jsou plné a tuto skutečnost oznámí dispečinku, který
zajistí odvoz. Doufejme tedy, že skončí dosavadní praxe
některých občanů, kteří bez uzardění odkládají použitá
elektrozařízení do nádob na směsný komunální odpad,
případně je pohodí v okolí těchto nádob, čímž riskují pokutu až do výše 20.000,-Kč dle zákona o odpadech.
Petr Schön
referent HSO městského úřadu

9.30 - 11 Hod. Maršov II (u zastávky) 11 - 11.30 Hod.
Objemný odpad je vlastně komunální odpad, který je
tak velký, že jeho rozměry neumožňují uložení do sběrných nádob na směsný odpad (např. nábytek, koberce
atd.) nebo to je odpad z domácností, který není předmětem denní spotřeby.
Nebezpečný odpad je např. autobaterie, zářivka, zbytky barev, léky, oleje atd.
Současně lze na všech stanovištích odevzdat železný
odpad neboli šrot, o který se postarají svobodští dobrovolní hasiči. Pokud by někdo měl tohoto železného odpadu více, je možno si jeho odvoz domluvit individuálně
s panem Kaňkou, tel. 734 151 956.
STAVEBNÍ ODPAD NEBUDE PŘIJÍMÁN
Tato akce je určena pouze pro občany města Svoboda nad Úpou (nikoliv pro občany okolních obcí)
nebo pro majitele nemovitostí zde v obvodu našeho
města, kteří jsou zaregistrováni v systému pro platbu místního poplatku za odpady.
Petr Schön
referent HSO městského úřadu

Letošní svoz bioodpadu začíná
V pátek dne 31.3.2017 se uskuteční první letošní svoz
bioodpadu. Podmínky stejné jako v loňském roce, tedy

interval bude 14-ti denní, vždy v pátky lichých kalendářních týdnů (druhý svoz tedy bude 14.4.2017, dále pak
28.4. atd.). Kdo ještě nemá nádobu na bioodpad, může
si ji objednat na městském úřadě, tel. 499871145 (Mgr.
Petr Schön) nebo osobně. Z loňských nešvarů upozorňujeme zejména na vkládání igelitových pytlů do nádob
na bioodpad (takové nádoby nebudou vyvezeny, neboť
igelit nelze na skládce kompostovat). Pokud si někdo nechce špinit nádobu na bioodpad, může používat pouze
tzv. kompostovatelné biopytle.
Petr Schön
referent HSO městského úřadu

Zemřela Věra
Špinarová – 26.3.2017
V sobotu 19. září 2009 v rámci VI. Rudolfových slavností navštívila naše městečko výborná zpěvačka Věra
Špinarová. Svým skvělým vystoupením v podvečerních
hodinách potěšila mnoho a mnoho návštěvníků tehdejších slavností a takto naplněné náměstí Svoboda snad
ještě nezažila. V neděli 26.3.2017 nás bohužel zastihla smutná zpráva, že svůj boj o život prohrála. Mnoho
Svoboďáků na Vás bude určitě vzpomínat. Odpočívejte
v pokoji paní Věro.

KULTURNÍ TÝM
KULTURNÍ TÝM
Paní zima byla letos na množství sněhu štědrá a tak jsme
se se zimní sezónou mohli rozloučit na 7. Ročníku lyžařských závodů o pohár města až v sobotu 25. 3.
Hodný Krakonoš nám opět dopřál krásné slunečné počasí a tak i díky tomu se do závodů přihlásilo kolem 70
závodníků, od nejmenších lyžařů až po skiaplpinisty, kteří se přišli pobavit a rozloučit s letošní lyžařskou sezonou.
Účast byla veliká a tak se pro velký počet závodníků
jelo pouze jedno kolo.
Závodilo se v kategoriích: 
KLUCI - HOLKY (NEJMLADŠÍ, MLADŠÍ A STARŠÍ)
MUŽI - ŽENY
SENIOŘI /KY - NAD 60 LET
SNOWBOARDISTÉ / KY (MLADŠÍ A STARŠÍ)
SKIALPCROSS
JÍZDA NA ČEMKOLIV (I PRO PŘIHLÍŽEJÍCÍ)
Velká omluva panu Milanu Královi!!!!
V kategorii senioři došlo ve vyhlášení výsledků k chybě a omylem
jsme na 3.místo vyhlasili paní Kapuciánovou.
Vzhledem k tomu, že ale za ženy seniorky závodila sama, doufáme, že by ji třetí místo stejně jako správný gentleman přenechal
:o). Příští rok si dáme pozor a doufáme, že paní Kapuciánovou
v tom ženy seniorky nenechají samotnou a přijdou závodit!!!
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závodníka. Nakonec jsme vyhlásili výsledky, na které se
můžete podívat na stránkách města, rozdali medaile a
poháry těm nejlepším.
Děkujeme SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC, Zdendovi
Tlachačovi, Pavlu Provazníkovi a pracovníkům obsluhy
areálu za perfektní servis a propůjčení sjezdovky ke konání této již tradiční akce.
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI, FANDILI,
POMÁHALI A BAVILI SE.
Za fotografie ze závodů děkujeme p. Křivkovi a p. Ondráčkovi a dalším, kteří fotili.
Fotografie k nahlédnutí zde: www.zonerama.com/Pavka/Album/2810669
http://ondrdedek.rajce.idnes.cz/2017_-_03_Lyzarske_
zavody_o_pohar_Svobody_nad_Upou_I.-_cast/
http://bazin-ga.rajce.idnes.cz/O_pohar_starosty_2017_VYHLASENI_-_25.3.2017/
AKCE NA MĚSÍC DUBEN:
APRÍLOVÉ VÍTANÍ JARA – pátek 7. 4. 2017
REJ ČARODĚJNIC – neděle 30. 4. 2017

Komentování závodů s hudebním doprovodem jako každý rok zajistil Olda Kysela, registraci závodníků a zapisování časů pan Hainiš a na startu vše jistili pan Špetla, pan
Rolenec a paní Berrová. V cíli nechyběl náš tým se sladkou odměnou pro každého dětského, někdy i dospělého

Výpis usnesení rm
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Výpis usnesení z 57. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 22.02.2017
USNESENÍ č. RM/718/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace starosty o tom, že dle projektové dokumentace
ke stavbě nové hasičské zbrojnice bylo zjištěno, že tato PD

obsahuje i základní vnitřní vybavení. Rozsah tohoto vnitřního vybavení byl konzultován se zástupcem velitele hasičů
JSDH Svoboda, který konstatoval, že toto vnitřní vybavení v
podstatě bude stačit a bude potřeba dokoupit pouze nějaký
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stůl, židle, případně lavice místo židlí a dovybavit kuchyňskou linku (např. lednice, mikrovlnka). Na tyto drobnosti
není potřeba mít zpracovaný projekt vnitřního vybavení a
tyto zařizovací předměty budou dokoupeny podle aktuální
potřeby po výstavbě.
USNESENÍ č. RM/719/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) výběr zhotovitele v rámci VZMR s názvem „Bourací
práce na st.p.č. 62/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou“, jejíž
zadávání se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to společnost Agumont, s.r.o.,
IČ 241 58 313, se sídlem Tkalcovská 1060/11, 674 01
Třebíč, která nabídla nejnižší cenu ve výši 240.722,35 Kč
bez DPH (291.274,05 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy o dílo.
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí 
b) nabídky od dvou bankovních ústavů (u obou má město
vedeny své účty) na poskytnutí překlenovacího investičního
úvěru na výstavbu hasičské zbrojnice na základě zadávacích podmínek, kdy hodnotícím kritériem byla % marže banky k sazbě 1M Pribor. Nabídky podaly společnosti:
- Česká spořitelna, a.s. (1M Pribor + marže banky 0,09 %
p.a.)
- ČSOB, a.s. (1M Pribor + 0,10 % p.a.)
Rada vzala obě nabídky na vědomí s tím, že doporučuje
Zastupitelstvu města Svobody nad Úpou přijmout nabídku
od České spořitelny, a.s. (bude předložena formou návrhu
úvěrové smlouvy)
USNESENÍ č. RM/720/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje 
a) cenovou nabídku od společnosti LTM Krkonoše, s.r.o., IČ
288 29 689, se sídlem Lázeňská 199, 542 24 Svoboda
nad Úpou ve výši 27.480,-Kč včetně DPH za realizaci akce
s názvem „Doplnění chodníku na p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou“.
b) časový harmonogram ve věci dokončení prodeje části
parcely p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře
289 m2 Václavu a Martinovi Davidovým v souladu s usnesením zastupitelstva č. ZM/115/10/2016 ze dne 15.6.2016:
- Martin a Václav Davidovi budou vyzváni, aby do
10.3.2017 předložili městu písemný souhlas Českomoravské stavební spořitelny a. s. se zatížením jejich pozemku p.
p.č. 809/8 v k.ú. Svoboda nad Úpou věcným břemenem,
resp. služebnosti inženýrské sítě dle GP č. 723-284/2016 a
dle návrhu Kupní smlouvy spojené se zřízením služebnosti. 
- po předložení tohoto souhlasu bude nejprve uzavřena
Smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem (LTM Krkonoše
s.r.o.) s rozvazovací podmínkou, která bude doplněna formou odstavce 3 do čl. XV. návrhu SOD a který zní takto:
„Vzhledem k tomu, že provedení předmětného díla má být
financováno výhradně z cizích zdrojů (investory stavby budou Václav a Martin Davidovi), je objednatel oprávněn
odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebudou ze strany
zmíněných investorů poskytnuty prostředky, ze kterých má
být toto dílo financováno, a to i v případě, že se sám objednatel rozhodne tyto prostředky nevyužít, pokud by mu tyto
prostředky měly být poskytnuty v menším rozsahu, než předpokládal, nebo za pro něj jinak nevýhodných podmínek.
Náhrada škody ani jiné újmy zhotoviteli v takovém případě
nenáleží, ten nemá právo požadovat ani náhradu nákladů,
které mu vznikly v době před i po uzavření smlouvy.“
- nejpozději do 60 dnů od uzavření Smlouvy o dílo musí být
uzavřena Kupní smlouva spojená se zřízením služebnosti

zprávy z města a z radnice
mezi městem a Martinem a Václavem Davidovými, do které
bude doplněna částka ve výši 27.480,-Kč za realizaci akce
s názvem „Doplnění chodníku na p.p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou“.
USNESENÍ č. RM/721/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
výběr zhotovitele v rámci VZMR s názvem „Zmapování stávajících kabelových tras VO a jejich zakreslení“, jejíž zadávání se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o.,
IČ 287 96 578, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01
Praha 4, kterou hodnotící komise vyhodnotila jako nejvýhodnější z hlediska ekonomické výhodnosti. Společnost nabídla
cenu ve výši 355.933,-Kč bez DPH (430.678,93 Kč včetně
DPH) s přesností zaměření 0,14m. Rada pověřuje starostu
města podpisem smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/722/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov ve výši
166.388,63 Kč dle návrhu (viz příloha originálu zápisu) a
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
sestavenou ke dni 31.12.2016.
b) rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku
za rok 2016 příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou ve výši 297.430,28 Kč dle návrhu (viz příloha originálu zápisu) a schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou sestavenou ke dni 31.12.2016.
USNESENÍ č. RM/723/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům s
pečovatelskou službou za rok 2016 na úseku pečovatelské
služby, ze kterého vyplývají vypočtené přeplatky a doplatky pro zapojené obce do společně financovaného projektu
poskytování služeb pečovatelské služby, přičemž pro Svobodu nad Úpou z toho vyplývá doplatek formou dorovnání
provozního příspěvku na úsek pečovatelské služby ve výši
264.329 Kč za rok 2016, což bude předmětem rozpočtového opatření č. 1/2017.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města, aby neprodleně svolal schůzku starostů zúčastněných obcí v projektu poskytování pečovatelské služby
a informoval je o pochybení ředitele DPS při podání žádosti
o dotaci na pečovatelskou službu z MPSV, kdy výsledkem
tohoto pochybení je skutečnost, že příspěvková organizace
neobdržela dotaci z MPSV na rok 2017, přestože v plánu
příjmů na rok 2017 je počítáno s částkou 800.000 Kč (podrobně viz zápis).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) provedení platového postihu u ředitele příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Ing. Petra Kučery, a to
okamžitým odejmutím celého osobního příplatku a snížením
příplatku za vedení na 5% v souvislosti s fatálním pochybením při podání žádosti o dotaci na pečovatelskou službu do
odvolání Radou města.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
d) ředitele příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou
službou, aby pravidelně vždy do 20. dne po skončení
kvartálu předkládal zřizovateli čtvrtletní analýzy úseku pečovatelské služby s vazbou na hospodaření organizace s
odkazem na Smlouvu o poskytování sociální služby, kdy je
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v článku VIII., odstavci 2 zakotvena povinnost poskytovatele
pečovatelské služby pravidelně informovat o aktuálním stavu platnosti všech uzavřených smluv a o průběžném počtu
poskytovaných hodin.
USNESENÍ č. RM/724/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
Zastupitelstvu města schválit návrh Směnné smlouvy mezi
městem a paní Renatou Ritterovou a Andreou Talábovou,
jejímž předmětem je směna pozemků na Novém světě v
souladu se Záměrem města č. 3/2017 (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že pověřuje starostu, aby návrh smlouvy projednal s rodinou Ritterových před jednáním zastupitelstva.
USNESENÍ č. RM/725/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
a) o převodu zůstatku rezervního fondu na účtu 413 ve výši
472.099,51 Kč a zůstatku rezervního fondu z ostatních titulů na účtu 414 ve výši 36.656,-Kč do fondu investičního
na účtu 416, který tak bude činit celkem 580.396,44 Kč
a bude připraven na financování projektu „Krakonošova
zahrada pro vzdělávání, zábavu a odpočinek“ v zahradě
mateřské školky, jehož investorem a zadavatelem bude příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov.
Rada města Svobody nad Úpou projednala
b) informace o projektu „Krakonošova zahrada pro vzdělávání, zábavu a odpočinek“ v zahradě mateřské školky
včetně návrhu financování (viz podrobně zápis), který bude
předmětem rozpočtového opatření č. 1/2017.
USNESENÍ č. RM/726/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) žádost manželů Jiráskových o oplocení pronajatého pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II (ve vlastnictví města)
drátěným plotem do výšky cca 185 cm s tím, že podmínkou
města pro udělení souhlasu je nejprve předložení vizualizace (přesné umístění plotu, barevné provedení apod.). Součástí vyjádření města coby vlastníka pozemku bude podmínka při udělení souhlasu, že se bude jednat o stavbu dočasnou na dobu zajištění právních vztahů k pozemku, který je
v současné době pronajat na základě nájemní smlouvy a
stavebník bude muset vzít na vědomí, že v případě ukončení
nájemní smlouvy plot odstraní.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) žádost manželů Jiráskových o výměnu oplocení na pozemcích p.p.č. 69/1 a 64/1, oba v k.ú. Maršov II, které
jsou ve vlastnictví žadatelů, drátěný plot za betonový dle přílohy žádosti s tím, že upozorňuje žadatele, že se nejedná o
výměnu oplocení, ale o stavbu nového plotu a pokud bude
betonový plot vystavěn na pozemcích ve vlastnictví žadatele, tak se záměrem žadatele město nemá problém.
USNESENÍ č. RM/727/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části parcely p.p.č. 411 v k.ú.
Maršov II, a to po hranici žlabu dle mapového podkladu
(viz příloha originálu zápisu), protože bylo zjištěno, že dle
předloženého mapového podkladu nová stavba stojí částečně na pozemku města p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II, přičemž původní objekt byl na vlastní parcele rodiny Hamplových a žadatel musí primárně vyřešit tento problém, protože
umístil svou novou stavbu částečně na pozemek města bez
předchozího souhlasu města a jakéhokoliv majetkoprávního
titulu a pokud tento problém žadatel nevyřeší, bude mu město bránit v kolaudaci objektu.
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USNESENÍ č. RM/728/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost Správy KRNAP o převod části parcely p.p.č. 583/2
v k.ú. Maršov I (dle návrhu GP č. 359-064/2016 se jedná
o nově vymezenou parcelu st.p.č. 338/2 - viz příloha originálu zápisu), na které Správa KRNAP vybudovala retenční
přehrážku v souladu se Smlouvou o právu provést stavbu z
23.2.2015 s tím, že rada usoudila, že oddělením nově vymezené st.p.č. 338/2 by došlo k přerušení souvislé parcely
p.p.č. 583/2 v k.ú. Maršov I, která je vedena jako ostatní
komunikace a vede po ní obecní cesta, a tudíž rada nepovažuje za optimální přerušit obecní cestu a navrhne Správě
KRNAP jednání o směně za pozemek u sportovní haly a
případně další vhodný pozemek v jiné části města, který by
mohl být součástí směny.
USNESENÍ č. RM/729/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů se společností ASEKOL a.s. (viz příloha originálu zápisu), jejímž
předmětem bude umístění dvou velkých kovových nádob
na odběr drobného elektrozařízení, které budou umístěny
v obci u kontejnerů na použité oděvy a budou tak lépe přístupné pro občany a zejména budou větší (možný odběr
větších zařízení jako např. mikrovlnné trouby, vysavače, větší
varné konvice apod.).
USNESENÍ č. RM/730/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o dodávce tisku se společností JIP východočeská,
a.s. (viz příloha originálu zápisu), kdy předmětem smlouvy
je dodávka novin Svoboda forum do prodejny JIP na Rýchorském sídlišti od 1.3.2017. Smluvní zajištění souvisí se
zavedením EET od 1.3.2017 v prodejnách maloobchodu.
USNESENÍ č. RM/731/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) problematickou situaci s parkováním, zejména v ulici 5.
května, před mateřskou školkou a na Rýchorském sídlišti (podrobně viz zápis) s tím ,že rada pověřila Ing. Jiránka, aby se
pokusil vyhledat nějakého odborníka, projektanta, který by
zpracoval formou studie návrh řešení.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu města, aby za město požádal, že město chce být
v souladu se správním řádem zahrnuto do okruhu účastníků
řízení při kolaudaci objektu SKI hotelu na ulici 5. května z titulu parkování na pozemcích města, protože rozhodování v
dané věci bude mít podstatný dopad na město jako takové.
USNESENÍ č. RM/732/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh programu 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města dne 8.3.2017 (viz příloha originálu zápisu) s doplněním
o body z 57. schůze Rady města dne 22.2.2017 (schválení
úvěrové smlouvy na překlenovací úvěr na hasičárnu, žádost
rodiny Hamplových, žádost provozovatelů MWE na Černohorském potoce, delegace zástupce na VH VAK)
USNESENÍ č. RM/733/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou vydává
zamítavé stanovisko rady ve věci akce „Stavební úpravy
a přístavba bytového domu čp. 4 na parc. 59, 119/8 a
119/9 v k.ú. Maršov II, Svoboda nad Úpou“, protože podle
regulativů z Územního plánu města se dané území nachází
v území čistě obytném - rodinné domy. Dle těchto regulativů
jsou přípustná pouze bydlení v izolovaných rodinných domech, stávajících chalupách a zemědělských usedlostech s
odpovídajícím zařízením pro údržbu krajiny a nepřípustné
jsou novostavby bytových domů či novostavby řadových
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rodinných domů. Rada se domnívá, že záměr žadatele je
v rozporu s Územním plánem města, protože přístavba je
novostavbou bytového domu a podle předložené projektové dokumentace se jedná o značné rozšíření stávajícícho
objektu, z nynějších zastavěných 285 m2 je uvažováno o
zastavění 436,5 m2 s využitím na 6 stejně velkých bytových
jednotek, které budou mít samostatné vstupy přímo z pozemku stavby. Přístavba je dle názoru rady novostavbou,
protože je nad rámec stávajícího půdorysu. Nebylo by to
novostavbou, pokud by záměr byl zamýšlen na stávajícím
půdorysu objektu. V rámci nových staveb připouští Územní plán pouze bydlení v izolovaných rodinných domech. S
ohledem na to, že stavající objekt je způsobem využívání
bytový dům a novostavby bytových domů jsou nepřípustné
a přístavba ke stávajícímu domu je novostavbou, tak záměr
žadatele není v souladu s Územním plánem, a proto rada
musí vydat toto zamítavé stanovisko.
USNESENÍ č. RM/734/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) přidělení uvolněného bytu č. 14 v Domě s pečovatelskou
službou panu Josefu Bažantovi z Horního Maršova z důvodu sociální a zdravotní potřebnosti, který bude vyzván k
úhradě jednorázového příspěvku ve výši 10.000 Kč před
uzavřením nájemní smlouvy. Pokud pan Bažant přidělení
bytu odmítne, rada schválila přidělení bytu dle předloženého Pořadníku v pořadí pan Miláček, paní Lamková, paní
Doležalová atd. (viz příloha originálu zápisu).
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) Mgr. Hynkovou, aby připravila do příštího jednání rady
analýzu stávajícího Pořadníku žadatelů o přidělení bytu v
Domě s pečovatelskou službou (viz zápis).
USNESENÍ č. RM/735/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
aktuální informace o stavu prací na publikaci o historii Svobody (viz zápis) s tím, že do rozpočtového opatření č. 1/2017
bude zapracována finanční potřebnosti na rok 2017, kdy
kromě smluvních závazků s autory je třeba ještě zapracovat
částku 80.000 Kč (30.000 kartograf, 30.000 jazykový korektor, 8.000 odborný lektor, 12.000 překladatel resumé).
USNESENÍ č. RM/736/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej částí parcel dle grafického znázornění v příloze originálu zápisu, a to části p.p.č. 290/1 o

výměře 152 m2 a části parcely p.p.č. 265/1 o výměře 23
m2, kdy na předmětných částech byla vybudována malá
vodní elektrárna v Černohorské ulici s odůvodněním, které
je popsáno v zápise.
USNESENÍ č. RM/737/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Kupní smlouvu (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je Speciální automobil požární CAS – 20 TATRA – 815
- 2 x 4,2, evidované pod inv. číslem KSH Královéhradeckého kraje 122011 SPZ 4 H 8 9075, VIN TNU 231R55BK
045855, který byl převzat do užívání JSDH Svoboda v
roce 2010, a to za kupní cenu ve výši 1,-Kč.
USNESENÍ č. RM/738/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
aktuální informace ohledně přípravy akce opravy chodníků podél hlavní komunikace, na kterou město získalo příslib
finančních prostředků z dotace IROP a která je v systému
IROP evidována s názvem „Bezpečná pěší doprava ve Svobodě nad Úpou“, přičemž celkové předpokládané výdaje
projektu jsou odhadovány na 10,5 mil. Kč. V souvislsoti s přípravou je třeba mít zpracovanou projektovou dokumentaci
pro provedení stavby, kdy odhadované náklady na zpracování PDPS včetně geologického průzkumu, mapového podkladu, geodetického zaměření a rozpočtů je odhadován na
částku ve výši 390.000 Kč bez DPH (s DPH 471.900 Kč),
a tudíž bude předmětem poptávkového řízení na zpracovatele. Vzhledem k tomu, že tato akce není zahrnuta v rozpočtu na rok 2017 a obecná částka v rozpočtu na projekční
činnost činí pouze 400.000 Kč, bude částka zapracována
nejprve do návrhu rozpočtového opatření č.1/2017 a poptávkové řízení bude zpracováno až po případném schválení v rozpočtu na rok 2017.
USNESENÍ č. RM/739/57/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace ředitele ZŠ ohledně zápisu dětí do první třídy
(znění vyhlášení zápisu - viz příloha originálu zápisu) s tím,
že informoval radu zejména o kritériích pro přijímání žáků,
kterými jsou:
1) žáci s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem
pobytu v příslušném školském obvodu (město Svoboda nad
Úpou),
2) žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě 1.
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Výpis usnesení z 58. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 28.02.2017
USNESENÍ č. RM/740/58/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) informace starosty o jednání na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje dne 24.2.2017, která se týkala skutečnosti, že Domu s pečovatelskou službou nebyla poskytnuta dotace z MPSV na pečovatelskou službu z důvodu pochybení
ředitele DPS s tím, že získal ústní příslib řešení nejpozději do
září letošního roku, kdy v rámci druhé vlny přerozdělování
finančních dotací pro registrované poskytovatele sociálních
služeb bude na aktuální situaci ve Svobodě nad Úpou pamatováno a bude poskytnuta navýšená dotace z kraje v požadovaném celkovém ročním objemu (MPSV + kraj) jako v
předchozích letech (podrobně viz zápis).
b) informaci o schůzce se starosty okolních obcí, které jsou
zapojeny do společného projektu poskytování pečovatelské
služby a která proběhla v pondělí 27.2.2017 na svobodské
radnici. Na této schůzce byly starostům předány podkladové materiály s vyúčtováním projektu za rok 2016, návrhy
smluvních dodatků pro rok 2017 s tím, že všichni starostové
přislíbili, že mají zájem pokračovat v projektu a seznámí svá
zastupitelstva s aktuální situací, projednají ji a přijmou v rámci usnesení i převzetí rizika za případné neposkytnutí krajské

dotace (podrobně viz zápis).
c) výpověď ředitele DPS Ing. Petra Kučery z pracovního
poměru, kterou předal starostovi dne 28.2.2017. Pracovní
poměr ředitele tak skončí po uplynutí zákonné dvouměsíční
výpovědní doby dnem 30.4.2017.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
d) znění výběrového řízení na obsazení pracovního místa
vedoucího zaměstnance:
„ředitel/-ka příspěvkové organizace „Dům s pečovatelskou
službou, Svoboda nad Úpou se sídlem Kostelní 526, 542
24 Svoboda nad Úpou“, jehož základní parametry byly
nastaveny takto:
druh práce: ředitel/-ka příspěvkové organizace, sociální
pracovník/-ce
místo výkonu práce: Kostelní 526, 542 24 Svoboda nad Úpou
platová třída: 11. (nástupní plat minimálně 27.000 Kč)
pracovní poměr: bude založen jmenováním do funkce ředitele/-ky na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců
pracovník úvazek: 1,0 z toho 0,5 řízení organizace a 0,5
sociální pracovník
termín požadovaného nástupu: 1.6.2017 nebo po dohodě

Výpis usnesení z 13. veřejné zasedání Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou konaného dne 08.03.2017
USNESENÍ č. ZM/171/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 8.3.2017.
USNESENÍ č. ZM/172/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 14.12.2016 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/173/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 15.12.2016
do 7.3.2017, zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva.
USNESENÍ č. ZM/174/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
prodej části parcely p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II, a to po hranici žlabu dle mapového podkladu (viz příloha originálu zápisu), protože bylo zjištěno, že dle předloženého mapového podkladu nová stavba stojí částečně na pozemku města
p.p.č. 411 v k.ú. Maršov II, přičemž původní objekt byl na
vlastní parcele rodiny Hamplových a žadatel musí primárně
vyřešit tento problém, protože umístil svou novou stavbu částečně na pozemek města bez předchozího souhlasu města
a jakéhokoliv majetkoprávního titulu a pokud tento problém
žadatel nevyřeší, bude mu město bránit v kolaudaci objektu.
USNESENÍ č. ZM/175/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou neschvaluje
prodej částí parcel dle grafického znázornění v příloze ori-

ginálu zápisu, a to části p.p.č. 290/1 o výměře 152 m2 a
části parcely p.p.č. 265/1 o výměře 23 m2, kdy na předmětných částech byla vybudována malá vodní elektrárna v
Černohorské ulici s odůvodněním, že žadatelé mají s městem uzavřenu nájemní smlouvu do roku 2025.
USNESENÍ č. ZM/176/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
Směnnou smlouvu mezi městem a paní Renatou Ritterovou a
Andreou Talábovou, jejímž předmětem je směna pozemků
na Novém světě v souladu se Záměrem města č. 3/2017
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že lhůta pro uzavření
směnné smlouvy je do 30.4.2017.
USNESENÍ č. ZM/177/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej parcely st.p.č. 204 o výměře 12 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov,
a.s., IČ 608 01 711, 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 2.400 Kč v režimu přenesené daňové povinnosti dle
znaleckého posudku od Ing. Františka Řezníčka č. 329609/17 ze dne 10.2.2017 + náklady v celkové výši 3.000
Kč (2.000 Kč za zpracování znaleckého posudku a 1.000
Kč za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
c) lhůtu pro uzavření kupní smlouvy dle bodů a) a b) tohoto
usnesení do 30.4.2017.
USNESENÍ č. ZM/178/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej parcely st.p.č. 120/3 o výměře 2 m2 v k.ú. Svo-
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boda nad Úpou paní Janě Búšové, bytem náměstí Svornosti
527, Svoboda nad Úpou, na které stojí objekt k bydlení čp.
527 ve vlastnictví paní Búšové.
b) prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v
celkové výši 6.156 Kč, která se skládá z úhrady za stavební pozemek ve výši 1.200 Kč dle znaleckého posudku od
Ing. Františka Řezníčka č. 3298-11/17 ze dne 24.2.2017
+ 21% DPH, tj. celkem 1.452 Kč, z úhrady dlužného nájemného za bezesmluvní užívání parcely st.p.č. 120/3 v
k.ú. Svoboda nad Úpou ve výši 1.204 Kč (k ceně nebude
připočteno DPH, protože vlastník objektu čp. 527 není plátcem DPH a objekt je určen z převažující většiny k bydlení)
od roku 1996 do února 2017 dle znaleckého posudku od
Ing. Františka Řezníčka č. 3298-11/17 ze dne 24.2.2017,
z úhrady nákladů spojených s koupí parcely st.p.č. 120/3 v
k.ú. Svoboda nad Úpou v celkové výši 3.500 Kč (2.500 Kč
za zpracování znaleckého posudku č. 3298-11/17 ze dne
24.2.2017 a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do
Katastru nemovitostí).
c) lhůtu pro uzavření kupní smlouvy dle bodů a) a b) tohoto
usnesení do 30.4.2017.
USNESENÍ č. ZM/179/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou odkládá
rozhodnutí o uplatnění práva zpětné koupě dle čl. 7.3. Kupní
smlouvy ze dne 20.8.2014 (dále jen „smlouva“) s právními
účinky vkladu této smlouvy ke dni 3.9.2017 s panem Václavem Dvořáčkem, a to do příštího jednání zastupitelstva.
USNESENÍ č. ZM/180/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou souhlasí
se zastavením exekuce na základě výzvy Exekutorského úřadu Náchod, JUDr. Kamil Souček, č.j. 083 EX 66/05 ze dne
22.9.2016 vůči panu Martinu Hážovi, protože dle sdělení
exekutora není vymožení nákladů exekuce reálné a další úkony v dané věci pouze zvýší již vzniklé výdaje exekutora.
USNESENÍ č. ZM/181/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
uzavření Dodatků č. 2 ke Smlouvám o spolupráci v oblasti
poskytování sociální služby spojené s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace ze dne 16.10.2015 s obcemi Mladé Buky, Horní Maršov a Janské Lázně (dále jen „dodatky
č.2“, viz přílohy originálu zápisu) s tím, že zastupitelstvo bere
na vědomí poskytnuté informace o prozatímním neposkytnutí dotace na pečovatelskou službu pro rok 2017 z MPSV

a bere na vědomí případné riziko neposkytnutí dotace na
podzim 2017 v rámci rozdělování krajské dotace poskytovatelům sociálních služeb a s tím spojeného případného
navýšení provozního příspěvku v roce 2017 pro příspěvkovou organizaci, ke kterému se tímto zavazuje v případě neposkytnutí dotace z Královéhradeckého kraje. Tyto dodatky
č.2 budou ze strany Města Svobody nad Úpou uzavřeny
pouze v případě, že budou schváleny ve všech výše uvedených zúčastněných obcích příslušnými orgány (ke dni
jednání tohoto zastupitelstva dne 8.3.2017 byly dodatky
č.2 schváleny v Mladých Bukách a v Horním Maršově). V
případě neschválení v obci Janské Lázně bude svoláno neprodleně mimořádní jednání zastupitelstva.
USNESENÍ č. ZM/182/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o přijetí
střednědobého investičního úvěru ve výši 10 mil. Kč (slovy:
Desetmilionůkorunčeských) na financování výstavby požární zbrojnice dle indikativní nabídky společnosti Česká spořitelna, a.s. (viz příloha originálu zápisu) ze dne 8.2.2017 a
pověřuje starostu podpisem úvěrové smlouvy, která je přílohou originálu zápisu.
USNESENÍ č. ZM/183/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 1/2017 (viz příloha originálu zápisu) s doplněním v ODPA 3612 POL 6XXX o částku
2.000.000 Kč na projektovou činnost související s výstavbou sociálního bydlení + společenský sál v bývalé budově
kina. V rámci rozpočtového opatření č.1/2017 činí objem
celkových příjmů 455.000,-Kč (celkové příjmy rozpočtu
na rok 2017 po této změně se zvyšují na 29.134,600 Kč),
objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č.
1/2017 činí 4.421.000,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok
2017 po této změně se zvyšují na 46.748.000 Kč) a financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 1/2017 činí
3.966.000,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2017
po této změně se zvyšuje na 17.613.400 Kč).
USNESENÍ č. ZM/184/13/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou deleguje
pana Ing. Václava Jiránka jako zástupce obce na valnou
hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
konanou dne 22.5.2017.

Výpis usnesení z 59. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 08.03.2017
USNESENÍ č. RM/741/59/2017
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) podanou námitku proti vyloučení uchazeče č. 1, tj. společnosti ARITMET s.r.o., IČ 279 51 529 (viz spisová dokumentace VZMR) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu vedenou mimo režim zákona o zadávání
veřejných zakázek s názvem „Zmapování stávajících kabelových tras VO a jejich zakreslení“ s tím, že podanou námitku uznala a zařadila vyloučeného uchazeče do hodnocení
podaných nabídek (podrobně viz zápis).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) a tímto znovu potvrzuje výběr zhotovitele (viz 57. schů-

ze Rady města pod číslem usnesení RM/721/57/2017
ze dne 22.2.2017) v rámci VZMR s názvem „Zmapování
stávajících kabelových tras VO a jejich zakreslení“, jejíž zadávání se neřídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o.,
IČ 287 96 578, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01
Praha 4, kterou Rada města vyhodnotila v rámci nového
vyhodnocení jako nejvýhodnější z hlediska ekonomické výhodnosti. Společnost nabídla cenu ve výši 355.933,-Kč bez
DPH (430.678,93 Kč včetně DPH) s přesností zaměření do
0,14m (podrobně viz zápis). Rada pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o dílo.

Výpis usnesení rm
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Výpis usnesení z 60. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 15.03.2017
USNESENÍ č. RM/742/60/2017
Rada města Svobody nad Úpou projednala
se zástupcem společnosti Prodin a.s. parkovací problémy
ve městě, zejména v centru města v ulici 5. května a na
Rýchorském sídlišti, kdy byla vedena diskuse zejména o
aktuální situaci s parkováním v ulici 5. května s cílem pokusit se do budoucna najít řešení, a to ve třech navrhovaných rovinách, resp. variantách:
- jak celou situaci řešit nějakými dopravními opatřeními
do příští zimy při zachování stávajícího stavu,
- návrh řešení s využitím části zahrady před mateřskou
školkou (toto řešení by bylo možné realizovat až v příštím roce s ohledem na přípravu takové akce - zpracování
projektu, projednání s příslušnými orgány, stavební povolení, výběr zhotovitele),
- jak by to mělo vypadat koncepčně do budoucna, pokud
by se dalo jezdit přes most bez omezení.
V souvislosti s tímto zadáním byl zástupce společnosti požádán o předložení cenové nabídky na zpracování výše
popsaného zadání.
USNESENÍ č. RM/743/60/2017
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) Protokol o otevírání obálek a zpráva o vyhodnocení
podaných nabídek na VZMR na služby s názvem „Zpracování územního plánu Svoboda nad Úpou“ (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že pověřuje starostu, aby písemně
vstoupil do jednání o ceně (jednací řízení bez uveřejnění)
se dvěma uchazeči (viz protokol), kteří podali nejvýhodnější nabídku za stejnou nabídkovou cenu.
Rada města Svobody nad Úpou ukládá 
b) starostovi, že je třeba určit pracovní skupinu či komisi,
která se bude zabývat procesem nového územního plánu
města a která bude partnerem pro vybraného zpracovatele územního plánu.
USNESENÍ č. RM/744/60/2017
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání společné žádosti pánů Pavla Čekaňáka a
Davida Kepáka o prodloužení kanalizační přípojky na
Sluneční stráni v lokalitě Třešňovka včetně projektové dokumentace a vyjádření RWE a ČEZ (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že nejprve požaduje předložit dokumentaci
o vzniku budovy s číslem evidenčním na st.p.č. 649 v
k.ú. Svoboda nad Úpou s využitím jako stavba pro rodinnou rekreaci v zahrádkářské kolonii Třešňovka, což je v
rozporu s územním plánem a dále předložení výsledku
jednání ve věci dopravního omezení při vjezdu do této
lokality, které bylo vedeno před pár lety.
USNESENÍ č. RM/745/60/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh poptávkového řízení, resp. Výzvy na VZMR na
služby s názvem „Zpracování žádosti o dotaci a administraci realizace akce „Rekonstrukce objektu č.p. 473,
k.ú. Svoboda nad Úpou na sociální bydlení a víceúčelový sál“ v rámci předpokládané výzvy IROP 2014 - 2020
(viz příloha originálu zápisu).

b) výběr uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) zaslána, a to:
- grantEX s.r.o., IČ 291 47 832, se sídlem Tržiště 366/13,
118 00 Praha 1,
- D A B O N A s.r.o., IČ 648 26 996, se sídlem Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
- DRAG s.r.o., IČ 015 58 081, se sídlem Horská 634, 541
01 Trutnov,
- Regional Development Agency, IČ 701 57 855, se sídlem Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
USNESENÍ č. RM/746/60/2017
Rada města Svobody nad Úpou stanovuje
a) postup ve věci žádosti pana Blažka o koupi části pozemku p.p.č. 688 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že pan
Blažek bude dotázán, zda má zájem o koupi části parcely dle Záměru města č. 28/2016 a pokud, ano, bude
vyzván k úhradě zálohy ve výši 5.000 Kč. Poté bude
objednáno geodetické zaměření a znalecký posudek na
ocenění kupní ceny a ocenění dlužného nájemného od
vydání stavebního povolení.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 688 v k.ú.
Svoboda nad Úpou (část pod schody k domu čp. 419)
dle vyznačení v příloze originálu zápisu.
USNESENÍ č. RM/747/60/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j.
SVO/471/2017 ze dne 24.2.2017 na stavbu „Přestavba kůlny u RD č.p. 7, Svoboda nad Úpou, Maršov II (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že respektuje učiněné
usnesení rady č. RM/635/50/2016 ze dne 26.10.2016
v této záležitosti.
USNESENÍ č. RM/748/60/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje parcely p.p.č. 309/7 v
k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 260 m2.
Rada města Svobody nad Úpou stanovuje
b) že po žadatelích o prodej parcely dle bodu a) tohoto
usnesení bude požadováno složení zálohy ve výši 5.000
Kč, poté bude objednán znalecký posudek na ocenění
parcely.
USNESENÍ č. RM/749/60/2017
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost Léčebných lázní Bohdaneč a.s. o znovuprojednání jejich žádosti o umístění směrových cedulí na sloupy
VO s tím, že nejprve starosta zkontroluje daný příslib společnosti o likvidaci skládky zeminy vedle objektu Alzheimer care.
USNESENÍ č. RM/750/60/2017
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
a) paní Hryzlíkovou (evidence obyvatel) a ředitele
DPS, aby provedli kontrolu trvale přihlášených obyvatel v Domě s pečovatelskou službou na adrese Kostelní
526 porovnáním s uzavřenými nájemními smlouvami na
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všechny jednotlivé byty, a to do příštího jednání rady dne
5.4.2017.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) úpravu jednorázového příspěvku za přidělení bytu v
Domě s pečovatelskou službou takto:
- 10.000 Kč, pokud je žadatel jednotlivec osobou z následujícího okruhu příbuzných (prarodič, nebo rodič, nebo
sourozenec) k osobě, která splňuje podmínky příbuzenského vztahu s osobou s trvalým bydlištěm ve Svobodě
nad Úpou, na kterém je hlášena nejméně dvanáct měsíců
(tímto trvalým bydlištěm se rozumí trvalý pobyt na adrese
ve Svobodě nad Úpou vyjma adresy ohlašovny Městského úřadu), 
- 20.000 Kč, pokud je žadatel manželská či partnerská
dvojice (jestliže alespoň jeden z nich splňuje podmínky
dle Pravidel) osobou z následujícího okruhu příbuzných
(prarodič, nebo rodič, nebo sourozenec) k osobě, která splňuje podmínky příbuzenského vztahu s osobou s
trvalým bydlištěm ve Svobodě nad Úpou, na kterém je
hlášena nejméně dvanáct měsíců (tímto trvalým bydlištěm
se rozumí trvalý pobyt na adrese ve Svobodě nad Úpou
vyjma adresy ohlašovny Městského úřadu), 
- 60.000 Kč, pokud je žadatel osobou jednotlivcem s trvalým bydlištěm v jiné obci a je bez příbuzenského vztahu,
- 90.000 Kč, pokud je žadatel osobou - manželská či
partnerská dvojice (druh - družka) s trvalým bydlištěm v
jiné obci a je bez příbuzenského vztahu.
USNESENÍ č. RM/751/60/2017
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
výběrovou komisi na obsazení funkce ředitele Domu s
pečovatelskou službou v rámci probíhajícího výběrové-

ho řízení, a to ve složení Ing. Jiří Špetla, Mgr. Kateřina
Hynková, Mgr. Dušan Reil, Ing. Petr Skalský, Ing. Jaroslav
Chmelař.
USNESENÍ č. RM/752/60/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
úpravu č. 1 Plánu příjmů a výdajů pro rok 2017 příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou (viz příloha originálu zápisu), a to v souvislosti se schváleným
financováním úseku pečovatelské služby pro rok 2017
dle schváleného rozpočtového opatření č. 1/2017 a dle
schválených Dodatků č. 2 ke smlouvám s okolními obcemi v oblasti poskytování sociální služby.
USNESENÍ č. RM/753/60/2017
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
s návrhem tajemnice MěÚ na vyhrazení parkovací plochy za radnicí výhradně pro potřeby Městského úřadu
(zaměstnanci, návštěvy), a to instalací příslušného dopravního značení s tím, že nejprve bude vše projednáno
a prověřeno s DI Policie ČR.
USNESENÍ č. RM/754/60/2017
Rada města Svobody nad Úpou ruší
a) svá usnesení vztahující se k VZMR na služby s názvem
„Zmapování stávajících kabelových tras VO a jejich zakreslení“, a to č. RM/721/57/2017 ze dne 22.2.2017,
č. RM/741/59/2017 ze dne 8.3.2017.
b) poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou mimo režim zákona o zadávání veřejných
zakázek na služby s názvem „Zmapování stávajících kabelových tras VO a jejich zakreslení“ a využívá tak svého vyhrazeného práva, které bylo uvedeno ve Výzvě č.j.
SVO/174/2017 ze dne 23.1.2017, kdykoliv zrušit poptávkové řízení i bez udání důvodu.

Výpis usnesení z 61. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 17.03.2017
USNESENÍ č. RM/755/61/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) konečné znění Výzvy k podání nabídky a k prokázání
splnění kvalifikace v rámci VZMR na služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce objektu čp.
473 (bývalé kino) na sociální bydlení a víceúčelový sál, st.p.
109 v k.ú. Svoboda nad Úpou“ včetně závazného vzoru
Smlouvy o dílo (viz příloha originálu zápisu).
b) výběr uchazečů, kterým bude zaslána Výzva dle bodu a)

tohoto usnesení:
- Ing. Marek Pavlíček, IČ 412 27 221, se sídlem Sylvárovská
2871, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
- Broumovské stavební sdružení s.r.o., IČ 465 04 303, se
sídlem U Horní brány 29, 550 01 Broumov
- ROSA - ARCHITEKT s.r.o., IČ 058 01 141, se sídlem Kryblická 428, 541 01 Trutnov
- TRENTO s.r.o., IČ 632 19 409, se sídlem Jižní 870/2, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové.

Výpis usnesení z 62. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 22.03.2017
USNESENÍ č. RM/756/62/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) zápis z výběrového řízení na obsazení pracovního místa
vedoucího zaměstnance ředitel/-ka příspěvkové organizace
Dům s pečovatelskou službou, Svoboda nad Úpou, se sídlem Kostelní 526, 542 24 Svoboda nad Úpou (viz příloha
originálu zápisu).

Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
b) Bc. Martinu Motejlkovou do funkce ředitelky příspěvkové
organizace „Dům s pečovatelskou službou, Svoboda nad
Úpou se sídlem Kostelní 526, 542 24 Svoboda nad Úpou“
od 1.6.2017 na dobu neurčitou na základě výsledku výběrového řízení dle bodu a) tohoto usnesení.

odpady sf
Bezohlednost některých
občanů již nezná mezí, aneb
budeme to nadále tolerovat?
Obrázek, který se každý týden počínaje pondělkem a
konče středou neustále opakuje. Kontejnerové stanoviště na tříděný odpad (tj. směsný komunální odpad, papír,
plasty a sklo) u školní jídelny, hned vedle parkoviště na
nám. Svornosti v centru Svobody nad Úpou. Kontejnery
na směsný komunální odpad jsou zcela zaplněné, či spíše přeplněné, a další pytle volně ložené, či spíše pohozené okolo, na první pohled je zřejmé, že jejich původci
si s nějakým tříděním hlavu nelámou (nesešlapané PET
láhve, které patří do žlutého kontejneru, a plno skleněných láhví, kterém zase patří do zelené nádoby vedle),
opravdu krásné zákoutí, které nám tady někteří naši spoluobčané vytvářejí (nejedná se samozřejmě pouze o tuto
lokalitu, podobná situace je také na některých dalších
kontejnerových stáních).
Je to opravdu zvláštní a zpočátku téměř nepochopitelná
věc. Kde se tam najednou takové množství komunálního
odpadu vzalo? Vždyť přece příslušná obecně závazná
vyhláška hovoří zcela jasně. TYTO DVA ČERNÉ KONTEJNERY JSOU URČENY POUZE A JEN A POUZE PRO
DOMY, KAM SE NEDOSTANE svozový vůz Transportu, tedy pro domy v Luční ulici, konkrétně č.p. 182, 188,
190, 195, 204, 211. Tyto domy jsou přesně uvedeny v
příslušné vyhlášce (resp. v příloze č. 1 této vyhlášky) a
nikdo jiný nemá oprávnění zde vhazovat směsný komunální odpad. Kde se tam tedy taková hromada odpadu
jenom mohla vzít?
Odpověď zřejmě spočívá v bezohlednosti (nechť laskavý čtenář promine, ale jiné slůvko člověka nenapadá)
některých obyvatel (zde je nutno zdůraznit slůvko “NĚKTERÝCH“) bydlících v domech na náměstí Svornosti a
přilehlých ulicích, ať už se jedná o majitele bytů, vlastníky
bytových domů nebo jejich nájemníky. Tito obyvatelé jsou
povinni mít své vlastní nádoby na směsný komunální odpad (pokud se jedná o nájemce, tak povinnost zajistit nádoby přechází na majitele bytů či bytových domů), a tyto
nádoby každou středu přistavit na ulici tak, aby je mohla

kob - tradice zavazuje
KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o.
– tradice, která zavazuje
Jen málo lidí z našeho regionu ví, že zde v Podkrkonoší,
v malebném městečku Svoboda nad Úpou existuje firma
mezinárodního formátu. Jedná se KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o.
TRADICE VÝROBY OBÁLEK
Na první pohled již ze samotného názvu je patrno co KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o. vyrábějí. Je tedy společností
vyrábějící poštovní obálky a tašky. V současné době zaměstnáváme 86 zaměstnanců. Tato výroba je zde považována již za tradiční, když rozvíjí již historickou výrobu
a zpracování papíru v našem regionu a to v Hostinném již
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svozová firma vyvézt. Jenže někteří si zřejmě říkají, proč
bychom si měli pořizovat vlastní popelnice, když máme
cizí tak blízko, a že jsou třeba už v neděli kontejnery plné?
Inu nevadí, dáme to někde vedle, vždyť se to za pár dnů
stejně vyveze, případně to někdo z města uklidí. Někomu
se to zase může zdát příliš drahé, vždyť roční pronájem
popelnice z Transportu stojí cca 150,-Kč. Město bohužel
nedisponuje vlastní městskou policií, a využívat strážníky
z Trutnova k tomu, aby hlídali kontejnerová stanoviště by
bylo neskutečně drahé a neekonomické. Chyba je někde
v nás, v našem přístupu k životnímu prostředí, v lhostejnosti k tomu, jak vypadá naše bezprostřední okolí našeho
bydliště, v lidské bezohlednosti. Nicméně je povinností
města a městského úřadu starat se kromě jiného o to, aby
byla dodržována příslušná obecně závazná vyhláška týkajícího se odpadového systému (jedná se konkrétně o
vyhlášku č. 1/2014 a je na webu města), a také z tohoto
důvodu bychom v měsíci dubnu začali aplikovat některé
kontrolní mechanismy, které by měly situaci zlepšit.
Závěrem si tedy dovolím důrazně zopakovat výše uvedené:
VELKÉ ČERNÉ KONTEJNERY NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD MOHOU POUŽÍVAT POUZE OBYVATELÉ DOMŮ, KAM NEVYJEDE VŮZ TRANSPORTU, OSTATNÍ MUSÍ MÍT SVÉ POPELNICE.
Petr Schön
odbor HSO
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od 19. století. V minulosti jsme byli součástí KRKONOŠSKÝCH PAPÍREN a.s., nebo spíše známějšího názvu firmy
„KRPA“. Tradice je tedy dnes tím co nás zavazuje vůči
budoucím generacím, udržet tuto výrobu zde v regionu a
rozvíjet ji. Naše široká nabídka obsahuje jak základní bílé
obálky, tak obálky s plnobarevným ofsetovým potiskem či
doručenkové obálky.
MAJÍ OBÁLKY BUDOUCNOST?
I když dnes ve věku elektronizace informací čelíme všichni úbytku tradičních metod zachovávání vztahů mezi lidmi
ve formě klasických dopisů, pohlednic z výletů apod., jsou
poštovní obálky stále využívanou formou pro sdělení informace a v mnoha případech je to nástroj nutný pro podporu prodeje výrobků či služeb. Ani v dnešním digitálním
věku nelze vše poslat emailem nebo SMS, a proto zbo-
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ží, katalogy či dárky svěřujeme do rukou zaměstnancům
pošty nebo kurýrům. V některých západních zemích se již
lidé bouří proti řekněme „násilnému vnucování“ elektronické komunikace mezi úřady, firmami a fyzickými osobami.
Vzniká tak řada hnutí pro zachování písemné komunikace
předávané klasickou poštovní obálkou. Jednou z těchto aktivit je kampaň vzniklá v Anglii a rozvíjená v EU, s názvem
„KEEP ME POSTED EU“, která podporuje právo občana
na výběr formy, v jaké má dostávat důležité informace,
jako např. daňové informace, účty z banky, volební lístky,
atd., bez toho, aby byl v nějaké nevýhodě proti jiné formě
ve srovnání s papírově předanou informací. Jinými slovy
poštovní obálky ještě nejsou a dlouho nebudou archaickým nástrojem komunikace, se kterým se můžeme setkat
jen v muzeích či historických dokumentech.
OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V EVROPĚ
Před 4 lety jsme se díky našemu podnikatelskému potenciálu stali předmětem prodeje španělskému nadnárodnímu koncernu PRINTEOS se sídlem v Alcala de Henáres
u Madridu. Tento holding se orientuje rovněž na výrobu
a prodej poštovních obálek a tašek. Své výrobní závody
a obchodní zastoupení má po celé západní Evropě a zaměstnává celkem více jak 1600 zaměstnanců a je považován za „dvojku“ na trhu. Ve Španělsku je ve své podstatě
jediným původním výrobcem obálek, tak jako je naše společnost v České republice.
Naše začlenění do této skupiny nám přineslo otevření západního trhu pro naše výrobky. A nejen to. Zárukou úspěchu v těchto obchodních teritoriích je nejen kvalita výrobku,
ale i cenová konkurenceschopnost v tvrdé konkurenci míst-
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ních výrobců. V posledních letech jsme se tak museli zaměřit silně na zvyšování produktivity práce a snižování nákladů. Dnes můžeme říci, že s pomocí našich nových majitelů
jsme dosáhli výrazných pokroků. Začleněním do skupiny
PRINTEOS nám umožňuje nabízet i obálky z archové výroby, které jsme schopni zajistit u sesterských společností.
Naší majitelé nás tak vnímají nejen jako společnost přinášející zisky, ale generovaný zisk se snaží vrátit zpět v podobě investic do technologií, budov či zlepšování pracovního
prostředí. A v neposlední řadě pamatují i na zaměstnance, kdy v posledních letech docházelo k výraznému růstu
mezd. Ale i u nás platí obecné pravidlo, že si musíme na
své mzdy vydělat a to nelze jinak než být úspěšný na trhu.
Nicméně přináležitost do této skupiny je pro nás zcela jistě
zárukou dlouhodobého udržitelného rozvoje.
TRADIČNÍ DODAVATEL OBÁLEK V ČR
V ČR máme dnes renomé u zákazníků výrobce a dodavatele s vysokou měrou flexibility a rychlosti dodávek, kdy
jsem schopni do 24 hodin dodat obálky kamkoliv v rámci
ČR. Od února 2017 jsme zahájili provoz i vlastního e-shopu s cílem být blíže zákazníkovi, a to bez prostředníků.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Společnost KRKONOŠSKÉ OBÁLKY je otevřenou společností a to nejen se zajímavým výrobkem, ale i s mnoha pracovními příležitostmi. Rádi bychom široké veřejnosti představili zajímavosti naší výroby v rámci Dne otevřených dveří, který se bude konat dne 19.4.2017 od 9.00 do 16.00
hod. Adresa: Úpská 481, Svoboda nad Úpou.
Ing. David Kotajný, generální ředitel

Novinky ze školy
1. Krajské kolo olympiády
v německém jazyce - 2.místo
Ve středu 15. března se na Prvním soukromém jazykovém gymnáziu v Hradci Králové uskutečnilo krajské kolo
soutěže v německém jazyce. Naši školu na této soutěži
reprezentoval Tomáš Kraus z 9. třídy, který sem postoupil
po vynikajícím výkonu v kole okresním, kde skončil jako
druhý v pořadí. V krajském kole se musel vypořádat s
poměrně složitým poslechem, po němž usednul před odbornou porotu, se kterou následně konverzoval. Součástí
konverzace bylo představení se, povídání o vylosovaném
okruhu (Tomáš si vylosoval téma Moje škola), zareagování na nějakou možnou situaci a popis zadaného obrázku. I s konverzační částí se Tomáš popral na výbornou.
Poté už následovalo pouze vyhlášení výsledků. S očekáváním jsme poslouchali pořadí výsledkové listiny a
radovali se, když Tomášovo jméno zaznělo jako předposlední. Od prvního místa ho dělil jeden jediný bod.
Skončil tedy jako druhý v pořadí, díky čemuž se za náš
kraj stal náhradníkem do celostátního finále v pražském
Goethe Institutu. Před jeho vynikajícím výkonem nezbývá
než smeknout a popřát řadu dalších studijních úspěchů
před blížícími se přijímacími zkouškami.
Mgr. Jan Šváb

2. Vítězství v soutěži „Hledáme
nejlepšího mladého chemika“
v kategorii projektů
V letošním školním roce se naše škola zúčastnila projektové
části soutěže s názvem „Hledáme nejlepšího mladého chemika“. Dne 8. února 2017 proběhla na pardubické SPŠ
chemické soutěž o nejlepší projekt na téma Organická chemie. Z naší základní školy se jí zúčastnil sehraný tým, který
tvořili žáci 9. třídy: Alexandr Schleich, Filip Duda, Michal
Slováček, Leonard Fleischer, Tomáš Kraus, Jonáš Tlachač,
Naďa Štěpová, Věra Klozová, Michal Slováček, Honza
Dudek, Josef Šobek, Anička Hettlerová a Sabina Popelková. Jako téma projektu jsme si zvolili syntézu nylonového
vlákna. Vystoupení jsme si nacvičovali průběžně několik
týdnů před soutěží. V Pardubicích jsme porotě předvedli
nejprve náš poster, poté praktickou ukázku výroby umělého vlákna a následně jsme porotcům odpovídali na jejich
otázky k tématu. Úroveň všech soutěžních projektů byla
velmi vysoká. Z Pardubic jsme sice odjížděli s pocitem, že
jsme ze sebe vydali to nejlepší, ale ve vítězství jsme opravdu nevěřili. Na vyhlášení výsledků soutěže jsme si museli
počkat až do středy 15. března, kdy se v pardubickém
ABC klubu konalo
slavnostní předávání
cen. K našemu velkému překvapení a
obrovské radosti jsme
si z Pardubic odvezli
první cenu za nejlepší
projekt. Vyhráli jsme
přenosnou laboratoř
od firmy Lach-Ner a
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celou řadu dalších drobných cen.
Dokázali jsme, že chemie, dříve jeden z nejneoblíbenějších předmětů na školách, může žáky zaujmout, pokud je
využito její největší devízy v podobě praktických pokusů.
Ing. Michal Krtička

3. Jak vyřešit problém ?
Tento týden se děvčata z řešení vrstevnických vztahů ve
třídách II.stupně pokusila o další aktivitu vedoucí k zvládnutí řešení různých situací, které mohou v životě nastat.
Myslím, že si podporovatelky zaslouží pochvalu za perfektní zvládnutí. Jejich práci ocenili i učitelé, kteří byli v
hodinách přítomni. Příští týden nám zbývá ještě 9.třída.
Měla jsem radost, když přišla zpětná vazba hned druhý
den. Žák 7.třídy vyřešil problém v autobuse podle modelové situace, kterou si děti zkoušely ve třídě.
Mrkněte se na fotografie.
Mgr.Zina Ottová
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5. Centrum vzdělávání pro
udržitelnou budoucnost
Naše škola je zapojena do projektu „Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost“ s registračním číslem
- v rámci projektu bude naše škola vybavena:
Sada senzorů typu Pasco Senzorium pro experimentální výuku v oblasti
přírodních věch
Sada minipočítače Arduino se senzory a aktory pro rozvoj výuky dle
konceptu STEM
Sada robotů typu Lego Mindstorms pro rozvoj konstruování a základů
programování
Sada stavebnice typu Merkur pro rozvoj konstruování
Mobilní dotykové zařízení typu tablet s odnímatelnou klávesnicí
Badatelský batůžek - sada pomůcek pro BOV
Soubor pomůcek pro BOV
Celkem

6. Mezinárodní spolupráce

4. Lyžařský výcvik „ druháčků“
Od středy do pátku proběhl lyžařský výcvik pro žáky
druhé třídy. Celkem 16 druháčků zahájilo lyžařskou výuku ve středu ráno na Duncanu za krásného počasí a
dobrých sněhových podmínek. Někteří se jen zdokonalovali, jiní začínali od začátků. Těm se věnovali instruktoři
z místní lyžařské školy. Každý den byl zakončený společnými soutěžemi a hrami na sněhu. Po třech dnech se i z
nelyžařů stali lyžaři a všichni společně prožili krásné dny
zakončené sladkými odměnami.
Poděkování za za pohodové dny na lyžařském výcviku
patří společnosti Mega, p. Tlachačovi a všem zaměstnancům lyžařského vleku Duncan, lyžařské škole ETC, paní
Janoušové za výbornou svačinu, panu Jaroušovi a panu
Rudavskému za odvoz lyží. Pochvala dětem za pěkné
chování a sportovní výkony.
Mgr. Martina Švarcová

CZ.02.3.68/0.0/0‘0/16 01 0/0000570 v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

V dubnu začíná společný projekt naší školy a partnerské školy v Kowarech. 20 našich dětí ve věku 10-12 let odjede začátkem dubna na pětidenní pobyt do Polska,
kde je společně s jejich polskými vrstevníky čeká bohatý program. V květnu odjíždí
20 dětí ve věku 8-10 let na 3 denní pobyt do Polska.
Spolupráce bude pokračovat u nás v Čechách společným 2 denním zájezdem do Liberce a vyvrcholí v zimě
4 denním společným lyžařským výcvikem malých dětí.
Celkové náklady z naší strany projektu jsou cca 10 000
Euro, zažádali jsme o dotaci a dotaci obdrželi z mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko

ZŠ a MŠ ve Svobodě
nad Úpou vás zve na
Den otevřených dveří v mateřské škole
pro budoucí děti mateřské školy a jejich rodiče.
Prohlídka se koná ve středu 26. dubna 2017 v době od
15 do 17 hod.
Mgr. Jan Hainiš – ředitel školy
Jana Hanušová – vedoucí učitelka MŠ
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov oznamuje, že zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 se uskuteční v období
od 2.5. 2017 do 4.5.2017 do 16,00 hod.
Zákonný zástupce dítěte, který bude mít zájem o umístění
dítěte do mateřské školy se dostaví pro žádost do mateřské školy a odevzdá ji vyplněnou ve výše uvedeném
termínu.
Je nutno přihlásit všechny děti, které nastoupí v průběhu
celého školního roku tzn. od září 2017 do června 2018
Kriteria pro přijetí dítěte do mateřské školy:
Dítě bude přijato k předškolnímu vzdělávání do Základní
školy a mateřské školy, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
v závislosti na níže uvedených kriteriích:
1. Děti, které před začátkem školního roku
2017/2018 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku
a mají trvalé bydliště ve Svobodě nad Úpou, podle
věku od nejstarších po nejmladší.
2. Děti, které mají trvalé bydliště ve Svobodě nad
Úpou a dosáhnou k 31.8.2017 věku 2 let, od nejstaršího po nejmladší.
3. Děti, které nemají trvalé bydliště ve Svobodě nad
Úpou od nejstaršího po nejmladší
Ve Svobodě nad Úpou 21.3.2017
Mgr. Jan Hainiš - ředitel školy

Svobodský občasník pana Křivky
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Antonín Tichý

Trochu nostalgie nikoho nezabije. (Nenechte se zmást
úvodním obrázkem – to se jen ohlašuje apríl). Pro převážnou většinu pamětníků začíná jejich svobodská životní etapa po roce 1945. I ti mladší jistě uvítají pohled na
známá místa na historických fotografiích, z úprkem se
vzdalujícího 20. století, dříve než vyblednou stejně jako
vzpomínky.
Agitace zabrala – nastal čas dobrovolných brigád.
Muže upravující prostranství před služebnou správy vodovodů a kanalizací už málokdo pozná a budova čp.
200 vzala za své při výstavbě nové rychlostní silnice.
Zato pánové na druhém snímku jsou čitelní. Stejně jako
všudybylka „Káča“ T 805 s espézetkou NK – 83 – 99.
Jen nevím, jestli sázeli stromky, čistili vodoteče nebo sušili seno. Zleva při svačině Ervin Tippelt, Josef Houser,
Josef Vít, Jaroslav David a Josef Šobek. Ať jim chutná i
tam nahoře.
Současný aprílový vtípek hlásí konec zimy, zato docela
mladý buk u kostela v jedné z prvních poválečných, nejen pro manžele Korbelářovy s malým Vlastíkem, oblevu
ještě určitě nečeká.
Objektivem pana Baiera z konce let sedmdesátých - velká vzácnost: Benzinové čerpadlo u vjezdu do areálu
Dehtochemy zas tak často nikdo nefotil. Paní Vrbenská
právě odběhla napsat účtenku. A konec idyly. Dům Korbelářových číslo 175 ještě stojí, ale do stráně nad Úpou
už se zahryzává bagr. Brzy tudy budou svištět auta od
Trutnova do východokrkonošských středisek.

Místo, které před několika týdny zvedlo hladinu adrenalinu domácím i přespolním motoristům v době, kdy jste
parkující automobil v ulicích viděli asi tak často jako Mikuláše. Májově vyšňořená dnešní mateřská škola, tehdy
sekretariát KSČ a sídlo SNB (ani nechtějte vědět, co ty
zkratky znamenaly) v roce 1946. Budovatelský prvomájový transparent na balkoně s textem „Více práce republice, to je naše agitace“ si vyvěsili ti praví. A už tam jedno vozidlo stojí! To je však mnohem později, na poště se
právě mění okna, čili v polovině sedmdesátých let, kdy
zchátralou budovu vyfotil tehdejší svobodský občan
Jaromír Baier.

O třicet let dříve se nad ruinami bývalého Fiedlerova
zahradnictví poblíž původní plynárny zasnila paní Čermáková: „Vidím sídlo veliké…“ - dnes je na tom místě
Dům pečovatelské služby. Jen hlavní ulice byla pustá i
tenkrát v roce 1980. (Všem jmenovaným i nejmenovaným autorům fotografií děkuji za zapůjčení. Obrázky ve
větším rozlišení na www.freiheit.cz ).

