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Vážení spoluobčané,
v říjnovém úvodníku vás nebudu zatěžovat popisem aktivit vedení města. Tentokrát dám (a s velikým potěšením)
prostor aktivitě mnohem důležitější. Totiž té nadšené a
dobrovolné. Té, která se poslední dobou z našeho okolí
tak nějak potichu vytratila. Jak vidno, ne tak docela. Smekám.
Ing. Jiří Špetla
starosta města
Obnovená kaplička
Antonín Tichý, Josef Čermák
Jedna z nejstarších drobných sakrálních památek v intravilánu města Svoboda nad Úpou, zaznamenaná na
mapě stabilního katastru z roku 1841 (podle některých
badatelů už i na I. vojenském mapování v roce 1764),
je jednoduchá výklenková kaplička Panny Marie na tak
zvané „mateční louce“ (v originále Mutterwiesse) ve stráni nad kostelem sv. Jana Nepomuckého. Stávala pod

mohutnou lípou u bývalého Holubova statku, doplněná
odpočinkovou lavičkou s vyhlídkou na úpské údolí, ještě
ve druhé polovině minulého století. V posledních letech
se na neudržovaném místě v kopřivách povalovaly už jen
zubem času a hlavně vandaly poničené trosky. Podle dobových fotografií z nich několik nadšenců, kteří mají raději
činy než plané řeči, zrekonstruovalo její současnou podobu. Původní svatý obrázek se nedochoval. Nahradila ho
soška Panny Marie od známého trutnovského mecenáše
a sběratele Václava Petiry. Dřevěný šindel na stříšku věnovala firma Klimeš z Horního Maršova. Rámeček na sklo
zhotovil truhlář Petr Ambrožy. Veškeré klempířské práce
včetně ozdobné mřížky provedl mistr Jaroslav Vít. Pomáhalo i několik dalších kamarádů. Největší podíl na zkulturnění místa, stavební obnově kapličky a zhotovení lavičky
pro spočinutí kolemjdoucích má však iniciátor celé akce,
organizátor a neúnavný pracant, který uhradil i většinu finančních nákladů, majitel sousedního pozemku Josef Čermák. Při příznivém počasí by měla být kaplička slavnostně
dokončena do svátku sv. Václava. Obdiv okolo jdoucích
turistů i drobotiny z mateřské školy sklízí již teď.

Kaplička na dobových záběrech. (Prostřední foto Stanislav Steiner)

Kaplička před dokončením, první zvědaví návštěvníci a detail výklenku. Foto Josef Čermák

zprávy z města a z radnice
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea dámy Marie
Havlíčková, Blanka Imrišková, Jaroslava Dvořáčková,
Zdenka Roušalová a pánové Günter Patzelt, Jaroslav
Háž, Miroslav Moutvička a Josef Gottvald. Přejeme jim
všem do dalších let především hodně zdraví.

teční večer dne 15.9.2017 v sokolovně. Divadelní hra
s názvem „NEJLEPŠÍ ÁRIE“ opět určitě všechny diváky
pobavila. Hudbu složil pan Martin Rejl. Po divadelním
vystoupení mohli diváci ještě zůstat na koncert hudební
kapely MLŠ. Děkujeme tedy ještě jednou našim ochotníkům a přidáváme pár fotografií.

Pozvánka na besedu
s promítáním

Poděkování od
svobodských ochotníků
Za všechny kolegy ze svobodského ochotnického divadla chci poděkovat báječnému a početnému publiku, které se sešlo na naši zářiové premiéře. Za nezištnou pomoc
velmi děkujeme akustickému triu MLŠ, panu Vilému Kaňkovi a panu Petru Schönovi. Děkujeme majitelům sokolovny manželům Svobodovým a také panu starostovi Ing.
Jiřímu Špetlovi za dar a krásné květiny, které jsme dostali
po představení.
Pavla Tůmová
Za Město Svoboda nad Úpou děkujeme svobodským
ochotníkům z Divadla S.N.Ú. za příjemně strávený pá-

Upozornění pro občany
Z důvodu zahájení frézování vozovky a dokončení komunikace je od dnešního dne (19.9.2017) až do odvolání
zcela uzavřen pro dopravu průjezd náměstím Svornosti
ve Svobodě nad Úpou. O znovuotevření budeme informovat ( předpokládaný termín otevření je naplánován na
23.10.2017). Stavbyvedoucí žádá občany, aby dodržovali tento zákaz z důvodu zajištění bezpečnosti
na stavbě. Dále město sděluje občanům, že žádné
dlažební kostky neprodává !!!!!!!!!!, protože oprava
komunikace je zcela v režii Správy a údržby silnic
Královéhradeckého kraje nikoliv města.
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výpis usnesení RM

Výpis usnesení z 70. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 07.08.2017
USNESENÍ č. RM/859/70/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
v rámci 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 výzvy IROP 2014 - 2020 nabídku
od společnosti DRAG s.r.o., IČ 015 58 081, Trutnov, která
nabídla cenu ve výši 185.400 Kč bez DPH (224.334 Kč
včetně DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo,
která byla součástí nabídky.
USNESENÍ č. RM/860/70/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru generálního
projektanta (viz příloha originálu zápisu) na výstavbu hasičské zbrojnice s Ing. Zdeňkem Fibikarem (členem sdružení DRUPOS Trutnov).
USNESENÍ č. RM/861/70/2017
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
s oplocením pozemku p.p.č. 809/10 v k.ú. Svoboda nad
Úpou na základě žádosti Martina a Václava Davidových,
přičemž se bude jednat o oplocení bez podezdívky, z pletiva výšky 125 cm a s dostatečnou mezerou mezi plotem a
asfaltovým povrchem tak, aby bylo zachováno odvedení
povrchových vod z komunikace umístěné na p.p.č. 809/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou v souladu s ujednáním v čl. X.
Kupní smlouvy č.j. SVO/867/2017, SML000337 spojené
se smlouvou o zřízení služebnosti ze dne 10.4.2017.
USNESENÍ č. RM/862/70/2017
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost Společenství vlastníků jednotek Černohorská čp.
30 o finanční příspěvek na opravu plotu kolem pronajaté
části pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov I nebo snížení
nájemného za část pozemku p.p.č. 641/1 v k.ú. Maršov
I, protože město nepotřebuje mít oplocený pozemek, který
má Společenství vlastníků čp. 30 pronajatý a smluvně jej
využívá pro své potřeby, takže pokud si jej chtějí oplotit,
tak rada s tímto záměrem souhlasí (pokud bude opraven
ve stejném duchu), ale na jejich vlastní náklady.

USNESENÍ č. RM/863/70/2017
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
s umístěním stavby pro zemědělství - přístřešek pro zemědělskou techniku na pozemku p.p.č. 19/6 v k.ú. Maršov I
na základě žádosti zástupce investora (JANSA PROJEKT
s.r.o.).
USNESENÍ č. RM/864/70/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost pana Rudolfa Mudrocha o stanovisko města k
projektu vybudování parkoviště dle přiložené projektové
dokumentace (viz příloha originálu zápisu) za podmínky
uzavření vzorové smlouvy o věcném břemeni (viz dále),
která bude podkladem pro příslušné stavební řízení. Jedná
se o nezbytně nutné technické vybavení sloužící provozu
přípustných a podmínečně přípustných aktivit (výtah z regulativů k Územnímu plánu), přičemž přístup na parkoviště
je zamýšlen přes pozemky města p.p.č. 583/1 a 192/3,
oba v k.ú. Maršov I a v tomto případě bude postupováno
formou vzorové smlouvy o zřízení práva služebnosti věcného břemene na právo umístění a užívání zpevněné plochy
na výše uvedených pozemcích, včetně provádění údržby,
oprav a likvidace ve prospěch každého vlastníka pozemku
s parcelním číslem stavebním 114 v k.ú. Maršov I, jehož
součástí je budova Pensionu family s číslem popisným 91.
USNESENÍ č. RM/865/70/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
program 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 6.9.2017 (viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/866/70/2017
Rada města Svobody nad Úpou předává
Zastupitelstvu města podané žádosti o finanční příspěvky v
rámci všech dotačních programů včetně návrhu na rozdělení v rámci jednotlivých dotačních programů (viz příloha
originálu zápisu) po vyhodnocení kritérií.
USNESENÍ č. RM/867/70/2017
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro občana Svobody
nad Úpou dle žádosti (viz příloha originálu zápisu).

Výpis usnesení z 71. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 30.08.2017
USNESENÍ č. RM/868/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že pověřené osoby informovaly přítomné o
stavu nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.

Rada města Svobody nad Úpou projednala
b) dokument „Výdaje na projektovou činnost a na akce
investičního charakteru, které nemají povahu mandatorních výdajů pro rok 2017“ s tím, že podrobné komentáře k jednotlivým akcím roku 2017 je zaznamenán v
zápise.

výpis usnesení RM
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
c) doplňující usnesení k usnesení č. RM/852/69/2017
písm. b) ze dne 19.7.2017, a to schválení cenových nabídek na zpracování PD na V. etapu opravy hřbitovní zdi ve
Svobodě nad Úpou ve výši 95.590 Kč včetně DPH a na
zpracování PD na sanační opatření svahového pohybu na
druhé terase maršovského hřbitova ve výši
29.403
Kč včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/869/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek
na akci „Zkvalitnění systému sběru bioodpadu ve Svobodě
nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu). Tento projekt je
spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v
rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) výběr dodavatele na projekt „Zkvalitnění systému sběru
bioodpadu ve Svobodě nad Úpou“ (viz příloha originálu
zápisu), a to společnosti AGROTIP - Široký, s.r.o., IČ 259
21 355, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu ve výši
1.635.000,-Kč bez DPH (1.978.955,-Kč včetně DPH) a
pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
USNESENÍ č. RM/870/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. O994170101 s
Povodím Labe, státní podnik (viz příloha originálu zápisu),
která se týká silničního mostu na Nový svět, jenž byl rekonstruován v rámci akce „Rekonstrukce silničního mostu přes
řeku Úpou ve Svobodě nad Úpou“ v roce 2006 (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/871/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
pronájem části parcely st.p.č. 197/2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, ale je připravena řešit přístup na pozemek žadatele
formou věcného břemene, resp. práva služebnosti chůze a
jízdy přes část výše uvedené parcely.
USNESENÍ č. RM/872/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby projednal s vlastníkem stavby na p.p.č.
532 v k.ú. Svoboda nad Úpou její odstranění (které už
mělo dávno proběhnout), případně aby vlastník objektu
požádal o pronájem pozemku pod stavbou.
USNESENÍ č. RM/873/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 679/5 v
k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 20 m2 dle zákresu
v žádosti na předzahrádku.
USNESENÍ č. RM/874/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) znění Smlouvy o nájmu pozemků se společností GRAS
SPOL s.r.o. na pronájem části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou o výměře 200 m2 za účelem provozování podnikatelské činnosti nájemce na dobu určitou do
31.8.2032 za nájemné ve výši 5.800 Kč + DPH ročně (viz
příloha originálu zápisu).
b) znění Smlouvy o nájmu pozemků s panem Tomášem
Zelenkou na pronájem části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú.
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Svoboda nad Úpou o výměře 30 m2 za účelem propagace Krakonošovy Muchomůrky - Farmapark Muchomůrka
(terénní modelace, instalace figur propagujících Krakonošovu Muchomůrku) na dobu určitou do 31.8.2032 za nájemné ve výši 1.120 Kč ročně (nájemce není plátce DPH,
viz příloha originálu zápisu).
c) zveřejnění záměru prodloužení nájmu na část parcely
p.p.č. 343 a část parcely p.p.č. 366, obě v k.ú. Svoboda
nad Úpou a výpůjčky majetku města (herních prvků projektu Krakonošova Muchomůrka s povinností vypůjčitele
starat se bezplatně o prvky), a to do 31.8.2032 s tím, že
podmínkou prodloužení u obou smluvních vztahů je předložení aktualizace „Farmaparku Muchomůrka“.
USNESENÍ č. RM/875/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
obě žádosti, a to:
- žádost pana Petra Horáčka o přehodnocení nesouhlasu k
úpravě objektu za domem čp. 521 v Tyršově ulici - vytvoření
garážových vrat s výjezdem na pozemek města p.p.č. 104/1
v k.ú, Svoboda nad Úpou, který je veden jako zahrada
- žádost manželů Schmidtových o pronájem části parcely
p.p.č. 104/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou na parkovací místa
dle zákresu (jedná se o část parcely před objektem pana
Horáčka),
protože daná lokalita není dořešená, pozemek je veden v
KN jako zahrada, funkční využití ploch bude předmětem nového územního plánu a rada trvá na odůvodnění z 68. rady
dne 21.6.2017. Ve věci žádosti o parkování, rada konstatovala, že parkování si každý musí hledat na svém pozemku a
nikoliv vyhledávat vhodné plochy na obecních pozemcích.
USNESENÍ č. RM/876/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost zástupce investora o stanovisko města k územnímu
a stavebnímu řízení na stavbu RD čp. 44 na st.p.č. 1 v k.ú.
Maršov II včetně projektové dokumentace s tím, že PD byla
předána předsedovi stavební komise Ing. Jiránkovi, aby do
příštího jednání zpracovala stavební komise pro radu návrh stanoviska.
USNESENÍ č. RM/877/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost od jednatele společnosti SKI HOTEL s.r.o. o vydání souhlasu s provozováním SKI HOTELU v ulici 5. května
425 ve vazbě na zajištění dostatečného počtu parkovacích míst s tím, že pověřuje starostu, aby jednatele společnosti pozval na příští jednání rady.
USNESENÍ č. RM/878/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádosti společnosti KVK PARABIT, a.s.
o zřízení dočasného sjezdu ze silnice II/296 na p.p.č.
784 v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to na dobu určitou od
6.9.2017 - 7.10.2017.
USNESENÍ č. RM/879/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
Informace z prvního jednání dne 24.8.2017 s projektanty
a dotačním manažerem ohledně rekonstrukce objektu bývalého kina na sociální bydlení a víceúčelový společenský
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sál (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/880/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
prodloužení výběrového řízení na nového nájemce restaurace na stadionu do 20.9.2017 s tím, že ve výzvě
bude upraven požadavek na minimální rozsah otevírací
doby v restauraci pouze v časech a termínech akcí sportovních utkání pořádaných městem v areálu městského
stadionu.
USNESENÍ č. RM/881/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou vypovídá
a) nájemní smlouvu z bytu č. 2 na Rýchorském sídlišti čp.
128, protože současný nájemce bytu nezjednal nápravu ve
stanovené lhůtě, ani v opakované stanovené lhůtě, a proto
nájem bytu vypovídá z důvodu hrubého porušení povinností
nájemce s tříměsíční výpovědní dobou, přičemž rada pověřuje městského právníka, aby připravil znění výpovědi.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 2 na Rýchorském sídlišti čp. 128 s nájemní smlouvu a s předkupním
právem pro stávající nájemce.
USNESENÍ č. RM/882/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na opravu cesty za Japiem v Horské ulici
formou asfaltového recyklátu. Levnější cenovou nabídku od
společnosti REPARE TRUTNOV s.r.o. ve výši 98.280,-Kč
bez DPH na opravu komunikace v Horské ulici za Japiem.
Dále rada schvaluje vybudování chodníku v Lázeňské ulici
a opravu komunikace na Sluneční stráni, na kterou na jaře
město obdrželo finanční kompenzaci ve výši 10.000 Kč
od vlastníka sousední opěrné zdi, kdy v rámci stavebních
prací došlo k poškození komunikace a finanční kompenzace byla nařízena v rámci stavebního povolení.
USNESENÍ č. RM/883/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost paní Evy Říhové o stanovisko města k záměru umístění hospodářsko-zemědělských hal a dozorčího domu na
parcelách p.p.č. 166/1 a 163/6 v k.ú. Maršov II, protože
podle dosud platného územního plánu bylo zjištěno, že
navrhované stavby (viz příloha originálu zápisu) nejsou
v souladu s tímto územním plánem města, který v daném
území připouští pouze drobné stavby pro účely zajištění
provozu, údržby a funkcí těchto ploch, a tudíž záměr žadatelky nenaplňuje podstatu drobné stavby. Pokud tedy chce
žadatelka stavbu realizovat, musí dojít nejprve ke změně
Územního plánu.

USNESENÍ č. RM/884/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu a stavebního technika, aby poptali firmy, který by navrhly technologii opravy (sanace) hrobky rodiny Etrich / Klug
na svobodském hřbitově, případně zhotovení její repliky.
USNESENÍ č. RM/885/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k následujícím žádostem z KÚ Královéhradeckého kraje:
1 žádost o vyjádření na linku 670 990 Harrachov – Rokytnice n.Jiz. – Vrchlabí – Janské Lázně – Pec p. Sněžkou
– Hor. Malá Úpa pro dopravce BusLine a.s. (v rámci restrukturalizace nově BL03 s.r.o.)
2) žádost o vyjádření na linku 540 955 Liberec – Jablonec
n.Nisou – Vysoké n.Jiz. – Jilemnice – Vrchlabí - Trutnov pro dopravce BusLine a.s. (v rámci restrukturalizace nově BL03 s.r.o.)
3) žádost o vyjádření na linku SKIBUS Trutnov - Svoboda
- Horní Maršov, Temný Důl, odb. Malá Úpa - Horní Malá
Úpa, Pomezní Boudy pro dopravce Ing. Roman Koula.
USNESENÍ č. RM/886/71/2017
Rada města Svobody nad Úpo odkládá
rozhodnutí o přidělení uvolněného bytu č. 28 (pro dvojici)
v Domě s pečovatelskou službou s tím, že rada pověřuje
městského právníka Mgr. Huspeka, aby připravil návrh nájemní smlouvy s opcí ve vazbě na domovní řád (podrobně
viz zápis) a dále možnost smluvního ujednání o povinnosti
se přestěhovat z bytu pro dvojici do bytu pro jednotlivce.
USNESENÍ č. RM/887/71/2017
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/888/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko (viz
příloha originálu zápisu), který je nezbytným dokumentem
v rámci projektu Krakonošova jezírka.
USNESENÍ č. RM/889/71/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
žádost paní Ivany Kozákové o prodej souboru parcel dle
záměru města č. 13/2016 určených k výstavbě rodinného domu (jedná se o parcely mezi naproti velkému JIPu)
s tím, že žadatelka bude vyzvána k úhradě zálohy ve výši
5.000 Kč na zpracování znaleckého posudku a poté bude
objednán znalecký posudek a žádost předána zastupitelstvu k projednání.

Výpis usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou konaného dne 06.09.2017
USNESENÍ č. ZM/200/15/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou vyslovuje
zánik mandátu člence zastupitelstva paní Evě Šolcové v
souladu s § 55 odst. b) zákona č. 491/2001 Sb., o vol-

bách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a to z toho důvodu, že členka zastupitelstva obce přestala být volitelná s ohledem na
změnu trvalého pobytu.

výpis usnesení RM
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USNESENÍ č. ZM/201/15/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
program 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou dne 6.9.2017.
USNESENÍ č. ZM/202/15/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
zápis z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 7.6.2017 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/203/15/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady města za období od 7.6.2017 do
5.9.2017, zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/204/15/2017
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 na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2017
č.j. SVO/1072/2017 ze dne 28.4.2017 spolku Sportovní klub MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222,
542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 682 47 885 na základě
podané žádosti č.j. SVO/1704/2017 ze dne 11.7.2017
formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
b) poskytnutí dotace ve výši 24.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou
pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města
na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce
2017 č.j. SVO/1072/2017 ze dne 28.4.2017 spolku TJ
Krakonoš – jezdecký oddíl z.s., se sídlem 5. května 512,
542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 474 63 384 na základě
podané žádosti č.j. SVO/1900/2017 ze dne 3.8.2017
formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
c) poskytnutí dotace ve výši 36.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18-ti let v roce 2017
č.j. SVO/1072/2017 ze dne 28.4.2017 spolku Sportovní klub Janské Lázně, z.s., se sídlem Sportovní 325, 542
25 Janské Lázně, IČ 642 01 333 na základě podané
žádosti č.j. SVO/1911/2017 ze dne 4.8.2017 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na
účel stanovený touto smlouvou.
d) poskytnutí dotace ve výši 14.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad
Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu
města na sportovní aktivity dospělých v roce 2017 č.j.
SVO/1073/2017 ze dne 28.4.2017 spolku Sportovní
klub MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222, 542
24 Svoboda nad Úpou, IČ 682 47 885 na základě podané žádosti č.j. SVO/1703/2017 ze dne 11.7.2017

formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
e) poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou
pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní aktivity dospělých v roce 2017 č.j.
SVO/1073/2017 ze dne 28.4.2017 spolku Klub Jóga
Trutnov, se sídlem Polská 91, 541 01 Trutnov, IČ 701 53
469 na základě podané žádosti č.j. SVO/1848/2017
ze dne 31.7.2017 formou veřejnoprávní smlouvy (viz
příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
f) poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
kulturní aktivity v roce 2017 č.j. SVO/1074/2017 ze dne
28.4.2017 spolku Junák – český skaut, středisko Svoboda nad Úpou, z.s., se sídlem Lázeňská, 542 24 Svoboda
nad Úpou, IČ 601 53 563 na základě podané žádosti
č.j. SVO/1926/2017 ze dne 7.8.2017 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
g) poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč z dotačního
programu Zásady a pravidla Města Svobody nad
Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální služby a aktivity v roce 2017 č.j.
SVO/1075/2017 ze dne 28.4.2017 Oblastní charitě Trutnov, se sídlem Dřevařská 332, 541 03 Trutnov, IČ 434 65 439 na základě podané žádosti č.j.
SVO/1632/2017 ze dne 30.6.2017 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel
stanovený touto smlouvou.
h) poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad
Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální služby a aktivity v roce 2017 č.j.
SVO/1075/2017 ze dne 28.4.2017 Oblastní charitě
Červený Kostelec, se sídlem 5. května 1170, 549 41
Červený Kostelec, IČ 486 23 814 na základě podaných žádostí č.j. SVO/1721/2017 ze dne 12.7.2017 a
č.j. SVO/1722/2017 ze dne 12.7.2017 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel
stanovený touto smlouvou.
USNESENÍ č. ZM/205/15/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, druh pozemku ostatní plocha, o výměře 200 m2
dle GP č. 745-337/2017 označenou jako díl a) společnosti GRAS SPOL s.r.o., IČ 259 93 020, se sídlem Úpská
340, 542 24 Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. ZM/206/15/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
a) prodej parcely st.p.č. 458 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 47
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Ve většině zpráv o právě proběhlých Rudolfových slavnostech píšeme, že i přes nepříznivou předpověď se
přece jen počasí trošku umoudřilo a alespoň dopoledne a ještě chvíli po obědě si dešťové kapky schovalo. I
letos lze tuto skutečnost konstatovat. S tím rozdílem, že
tentokrát se vždy spustil nejsilnější liják v tu nejnevhodnější dobu. Poprvé to bylo na minutu přesně na příjezd
jeho výsosti císaře Rudolfa, podruhé přesně v 18 hodin
na start koncertu hlavní hvězdy večera. Lidé opět hledali
úkryt před deštěm, kde se dalo, a stánkaři opět kvapně
uklízeli své zboží a balili. Takže se vlastně žádné velké
překvapení nekonalo, snad jen, že byla ještě větší zima,
než obvykle. Protože jsou ale návštěvníci našich slavností
na obdobný průběh počasí zvyklí, na návštěvnosti se tato
slota až tolik neprojevila a lidé zůstávali a bavili se dál.
Letošní 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 další kousek do naší sbírky, tentokrát
trpaslíka, který již zdobí prostory školní zahrady. Následovalo tradiční vystoupení školy, nově přibyla ukázka dovedností pejsků, odborně agility, jak se mohli přihlížející
z doprovodného komentáře dozvědět. Příjezd Rudolfa II.
s jeho družinou se tentokráte konal o něco déle, až o 16
- té hodině, a byl oživen krátkou scénkou, zinscenovanou
členkami Divadla S.N.Ú., kterým zdatně sekundovala
děvčata z Kulturního týmu města a moje maličkost. Hlavní
hvězda večera, kapela O5 a Radeček, začala díky lijáku
prořídlé publikum před hlavním podiem bavit od šesté hodiny večerní. I přesto měli muzikanti diváckou podporu a
hity jako „Vloupám se“, nebo „Praha“ si s nimi publikum
rádo zazpívalo.
Závěr slavností tentokrát patřil trochu netradičně kapele Benjamings Clan, která nastoupila na pódium okolo
osmé a hrála s přestávkou až půlnoci.
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 četě
města, pracovníkům veřejně prospěšných prací 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. A protože letos s organizací celého průběhu
Rudolfových slavností poprvé pomáhala děvčata z Kulturního týmu, děkuji i jim, a zároveň všem dobrovolníkům,
na kterém jsem snad nechtěně zapomněl.
A úplně nakonec chci poděkovat paní tajemnici Ing. Ivaně Balcarové za dlouholetou snahu při organizaci našich slavností. Jednoduché to rozhodně neměla. Vím, o
čem mluvím, letos poprvé spočívala tíha odpovědnosti za
hladký průběh této události na bedrech mých.

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.

Rudolfovy slavnosti – 16. 9. 2017
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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 – XV. ročník Rudolfových slavností ve
Svobodě nad Úpou.
Ochutnávka z fotografií, které pořídil z Rudolfových slavností 2017 pan Pavel Křivka (všechny pak najdete na jeho
webu: http://pakr.webnode.cz/ ):
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KULTURNÍ TÝM
Již čtrnáctým rokem proběhly 16. 9. 2017 ve Svobodě Rudolfovy slavnosti. I přes nepřízeň počasí a obnovovanou
silnici se tento ročník velmi povedl a troufnu si říci, že si
ho užili jak občané Svobody nad Úpou, tak i návštěvníci
z jiných měst. Mohli jste si všimnout, že letos byl program
malinko jiný. Jako každoročně byla už od 10 hodin možnost projít si dobovou tržnici s řemesly a podívat se na
doprovodný program např.: Kejklíř Radim z Radoušova,
středověká hudba Grál, Kejklíř Lukáš Vláčil anebo Lucka
Petirová a její Kiwa a Amy, které byly ukázat výcvik agility a dogdancingu. Průvod byl letos poprvé až od 16:00
a těsně před ním se na radnici a před konala scénka našeho Divadla S.N.Ú., která obecenstvo velmi pobavila. V
18:00 jste si mohli poslechnout kapelu O5 A RADEČEK,
kteří roztančili své diváky i přes vytrvalý déšť a nakonec
od 20:00 nám hráli v okolí známí BENJAMIN´S CLAN.
Jídla a pití bylo dost a program byl nacpaný k prasknutí,
přesto se k příštímu jubilejnímu ročníku chystají velké změny a už teď vám můžu slíbit, že to bude velkolepé. Vždyť
už to bude přeci 15 let od prvního ročníku, tak to musí
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stát za to! 
Jsme rády, že jsme se mohly podílet na přípravách jako
dobrovolníci a pokud má někdo chuť , může se příští rok
přidat. Jestliže máte k letošnímu ročníku nějaké výhrady,
ba dokonce nápady na vylepšení, neváhejte nás kontaktovat!
Zkrátka a jasně, jediné, co nevyšlo, bylo to počasí. Ale
tak to už máme na příští rok s Krakonošem také v jednání
 Tak my se budeme těšit zase za rok!
Volejte sláva!
Adéla Špetlová za Kulturní tým Svoboda nad Úpou
Nápady a výhrady: spetlovkaM@seznam.cz
Po delší pauze se na Vás moc těšíme na Drakiádě, která
se koná 7. Října na Muchomůrce. Nezapomeňte si s sebou vzít vítr, ať se tolik nenaběháme 
Moc se na vás těšíme.
Akce Říjen :
7. 10. – DRAKIÁDA
31. 10. – SVOBODSKÝ DÝŇÁK
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m2 panu Jaroslavu Vítovi dle žádosti.
b) prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 31.200 Kč, která se skládá z úhrady
za parcelu ve výši 28.200 Kč dle znaleckého posudku od Ing. Františka Řezníčka č. 3325-38/17 ze dne
10.8.2017 a z úhrady nákladů spojených s koupí výše
uvedené parcely v celkové výši 3.000 Kč (2.000 Kč za
zpracování znaleckého posudku č. 3325-38/17 ze dne
10.8.2017 a 1.000 Kč za správní poplatek za vklad do
Katastru nemovitostí) s tím, že úhrada celkové kupní ceny
bude provedena dvěma splátkami, a to při podpisu kupní smlouvy první splátkou ve výši 18.200 Kč a druhou
splátkou ve výši 13.000, která bude uhrazena nejpozději
do 28.2.2018. Návrh na vklad do Katastru nemovitostí
bude podán prodávajícím až po úplném zaplacení celkové kupní ceny dle tohoto usnesení.
c) lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu
a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení
do 30.9.2017.
USNESENÍ č. ZM/207/15/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
provedení dosypu břehu, který byl odbagrován z důvo-

výpis usnesení RM
du rekonstrukce opěrné zdi v Luční ulici s tím, že město uvede do původního stavu přístup k domu čp. 195
v Luční ulici, což bude ze strany města provedeno do
15.10.2017.
USNESENÍ č. ZM/208/15/2017
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 30.8.2017 provedenou tajemnicí MěÚ včetně Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 8/2017 ze
dne 30.8.2017 (viz přílohy originálu zápisu).
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou schvaluje
b) návrh rozpočtového opatření č. 3/2017 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření
č.3/2017 činí objem celkových příjmů 953.000,-Kč
(celkové příjmy rozpočtu na rok 2017 po této změně se
zvyšují na 30.451.100 Kč), objem celkových výdajů v
rámci rozpočtového opatření č. 3/2017 činí 517.000,-Kč
(celkové výdaje rozpočtu na rok 2017 po této změně se
zvyšují na 46.650.500 Kč) a financování rozdílu v rámci
rozpočtového opatření č. 3/2017 činí mínus 436.000,Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2017 po této
změně se snižuje na 16.199.400 Kč).

výpis usnesení RM
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Výpis usnesení ze 72. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 20.09.2017
USNESENÍ č. RM/890/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou předává
v souladu s § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev panu Josefu Novákovi jako pátému
náhradníkovi volební strany OBČANÉ SVOBODY a ods
osvědčení o zvolení zastupitelem. Mandát mu vznikl dnem
14.9.2017 poté, co zanikl mandát paní Evě Šolcové dle
usnesení Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne
6.9.2017 č. ZM/200/15/2017.
USNESENÍ č. RM/891/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou projednala
za účasti jednatele společnosti SKI HOTEL s.r.o. problematiku parkování hostů a pesonálu hotelu na ulici 5. května s
tím, že bylo dohodnuto, že vlastník objektu předloží ke kolaudačnímu řízení řádný projekt parkování od autorizované osoby, ke kterému se město jako účastník kolaudačního
řízení vyjádří. Dále rada konstatovala, že se město bude
muset poradit s městským právníkem, jak tuto situaci řešit,
protože pokud bude v projektu řešeno parkování formou
nájemní smlouvy na cizím pozemku, tak jak zajistit, aby v
případě ukončení této nájemní smlouvy byl provozovatel
hotelu povinen zajistit si odpovídající počet parkovacích
míst (o které přišel z důvodu ukončení nájmu), případně
jak omezit provoz hotelu z hlediska jeho ubytovací kapacity, aby opět nedocházelo ke konfliktům s místními občany
zejména v zimním období.
USNESENÍ č. RM/892/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
ústní stažení žádosti o pronájem části parcely p.p.č. 679/5
v k.ú. Svoboda nad Úpou na předzahrádku ze strany jednatele společnosti SKI HOTEL s.r.o. s ohledem na končící
letní období.
USNESENÍ č. RM/893/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou vydává
následující vyjádření pro územní a stavební řízení na akci
„Rodinný dům manželů Lustykových, Svoboda nad Úpou,
kat. území Maršov II, č. parc. st. 1“:
1) Po prostudování PD rada konstatuje, že předložený
projekt svým charakterem neodpovídá deklarovanému
rodinnému domu, ale objektu s apartmány. Je to patrné
nejen z počtu obytných místností s připojenou koupelnou a
z celkového řešení dispozice objektu, ale i z dimenzování
vodovodní přípojky a z výpočtu likvidace odpadních vod.
Objekty s apartmány jsou v rozporu s platným územním
plánem.
2) Zemní filtr je umístěn do těsného kontaktu s hranicí pozemku.
3) Součástí předložené PD není řešení zpevněných ploch.
Přesto je zřejmé, že na pozemcích investora nelze objektivně zajistit dostatečné plochy pro parkování osobních vozidel.
4) Požárně nebezpečný prostor zasahuje na pozemky
města.
Z výše citovaných důvodů rada nesouhlasí s investičním

záměrem navrženým v předložené PD. V předloženém
projekčním řešení jsou i další nedostatky, např. jeden ze
vstupů do objektu je z pozemku jiného vlastníka, odpadní
vody jsou svedeny do řeky (přitom v těsné blízkosti objektu
vede veřejná kanalizace), atd.
USNESENÍ č. RM/894/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o dílo s Ing. Chaloupským na zpracování projektové dokumentace s názvem „Svoboda nad Úpou p.p.č.
484, rekonstrukce hřbitovní zdi, projekt pro stavební povolení a výběr zhotovitele“ za cenu ve výši 79.000 Kč bez
DPH (viz příloha originálu zápisu), kdy se jedná se o poslední etapu opravy hřbitovní zdi na svobodském hřbitově.
USNESENÍ č. RM/895/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o dílo se společností REPARE TRUTNOV s.r.o.
(viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je oprava povrchu příjezdové komunikace za Japiem směrem k
Muchomůrce, a to za cenu 98.280,-Kč bez DPH (s DPH
118.919,-Kč).
USNESENÍ č. RM/896/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor NS č. 0038 ze dne 22.8.2011, v rámci
kterého je řešeno ukončení nájemního vztahu na jednu k
garáží v areálu ARAL pro hasiče v souvislosti s jejich stěhováním do nové hasičské zbrojnice od 1.1.2018 na listopad 2017 s tím, že je nutno dořešit s vlastníkem objektu
oddělené měření tepla v obou garážích tak, aby ujednání
o energiích bylo předmětem tohoto dodatku.
USNESENÍ č. RM/897/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nájemní smlouvy 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 přílohy originálu zápisu), a to:
- na hodiny tělesné výchovy na období od 1.11.2017 do
31.3.2018,
- za účelem zájmové činnosti žáků ČLA (florbal) každé první pondělí v měsíci na období od 1.10.2017 do 31.3.2018.
USNESENÍ č. RM/898/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou projednala
návrh „Zadání územního plánu Mladé Buky“ (viz příloha
originálu zápisu) a neměla k návrhu připomínky ani jiné
podněty.
USNESENÍ č. RM/899/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu
na služby „Vstupní analýza, resp. analýza rizik osobních
údajů ve vztahu k GDPR (viz příloha originálu zápisu).
b) výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to: 
- Algotech, a.s., IČ 247 75 487, se sídlem Sokolovská
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výpis usnesení RM

668/136d, 186 00 Praha 8
- Next Generation Security Solutions s.r.o., IČ 062 91 031,
se sídlem U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7
- DLNK s.r.o., IČ 260 12 162, se sídlem T.G.Masaryka
1427, 549 01 Nové Město nad Metují
- AutoCont CZ a.s., IČ 476 76 795, se sídlem Hornopolní
3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- EXON, IČ 26376326, IČ 263 76 326, se sídlem Vrážská
73/10, Radotín,
153 00 Praha 5.
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek
dne 4.10.2017 v 9,00 hodin u veřejné zakázky dle bodu
a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla – starosta, Ing. Ivana Balcarová
– tajemnice MěÚ, Mgr. Jan Hainiš – ředitel PO, Bc. Martina Motejlková – ředitelka PO, Pavel Forman – IT technik
města
náhradníci: Mgr. Jiří Slanina, Mgr. Petr Schön.
USNESENÍ č. RM/900/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro občana Svobody
nad Úpou dle žádosti (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/901/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku pana Jakuba Ouředníka, IČ 87199360, se sídlem Zlatá Olešnice 64, PSČ 541 01 v rámci opakovaného
výběrového řízení na nájem nebytových prostor - restaurace v budově na stadionu čp. 222 ve Svobodě nad Úpou,
který nabídl měsíční nájemné ve výši 500 Kč a pověřuje
starostu podpisem nájemní smlouvy.
USNESENÍ č. RM/902/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
se žádostí zástupce investora společnosti KVK Parabit a.s.
o stanovisko k demolici objektu č.p. 488 v Úpské ulici včetně dokumentace bouracích prací (viz příloha originálu zápisu), nicméně rada zastává názor, že je škoda, že bylo ze
strany investora zvoleno toto řešení.
USNESENÍ č. RM/903/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
kupní smlouvu s vítězným dodavatelem komunální techniky v rámci projektu „Zkvalitnění systému sběru bioodpadu
ve Svobodě nad Úpou“ se společností AGROTIP - Široký
s.r.o., IČ 25921255, se sídlem Dolní Radechová 8, 549
11 Dolní Radechová (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
do čl. IV odstavce 1 bude doplněna věta: „V případě, že
prodávající nesplní svůj závazek v podobě předání Předmětu koupě nejpozději do 30.4.2018 je kupující oprávněn

od této smlouvy odstoupit.“ a dále v čl. VI. ve větě první
bude upravena výše smluvní pokuty na 2.000 Kč.
USNESENÍ č. RM/904/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
aktuální informace od Mgr. Huspeka o soudním sporu s
paní Zapadlovou o zaplacení částky ve výši 410.143,50
Kč s příslušenstvím včetně žádosti Okresního soudu v Trutnově o doplnění skutkových tvrzení (viz příloha originálu
zápisu) a informace tajemnice MěÚ o doložení některých
písemností dle žádosti soudu (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/905/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost zástupce investora o stanovisko města ve věci „Odkanalizování objektu čp. 420 v Úpské ulici“ s tím, že daná
záležitost bude řešena formou Smlouvy o smlouvě budoucí
na zřízení služebnosti věcného břemene, ve smlouvě bude
mimo jiné požadavek na hutní atest, kontrolu stavebního
technika a provedení tzv. pružné zálivky na části chodníku
na části p.p.č. 875 v k.ú. Svoboda nad Úpou.
USNESENÍ č. RM/906/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
1) Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu „Statické zajištění svahu“ č.j.
SVO/2240/2017 ze dne 13.9.2017,
2) Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti
stavebního povolení na stavbu „Sportovně – oddechové
zázemí penzionu Prom“ č.j. SVO/2244/2017 ze dne
14.9.2017,
3) Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby „Zeď
ze ztraceného bednění“
č.j. SVO/2220/2017
ze dne 13.9.2017.
USNESENÍ č. RM/907/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zadání variantní studie optimalizace provozu školní jídelny
ve vazbě na současný provoz jídelny (výdej obědů ve školní jídelně, výdej obědů do jídlonosičů atd.).
USNESENÍ č. RM/908/72/2017
Rada města Svobody nad Úpou projednala
základní investiční rámce rozpočtu na rok 2018 s tím, že
město osloví formou konzultační schůzky bankovní ústavy
(Česká spořitelna, ČSON, Raiffeisenbank) za účelem zjištění možnosti financování tří velkých investic města (refinancování zůstatku úvěru ve výši 12 mil. Kč na sportovní halu,
rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce objektu bývalého kina na sociální bydlení a víceúčelový sál) formou
jednoho úvěru nebo formou tří samostatných úvěrů do celkové výše okolo 25 mil. Kč.
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1. Sběr hliníku
Stejně jako minulý školní rok sbíráme ve družině III. hliník. Zúčastnit se může opravdu každý. Nejlepší sběrači
budou opět oceněny. Za získané peníze nakoupíme do
družiny věci, které si děti sami vyberou.Informace o sběru
hliníku a ukázky co sbíráme, máte na nástěnce u družiny
III. nebo na žluté popelnici za skleněnými dveřmi. Hliník

musí být čistý, suchý a roztříděný.Zvlášť sbíráme víčka od
jogurtů, smetany atp., zvlášť plechovky od nápojů vymyté, suché a sešlápnuté bez očka, zvlášť hliníkové obaly od čokolád a jiných potravin, zvlášť svíčkové kalíšky
bez vosku atp. Obecné pravidlo jak poznat hliník: jde
zmuchlat a drží tvar .Pokud si nebudete vědět rady, neváhejte se zeptat. Rádi poradíme.Sbírat budeme do května.
Informace najdete vždy na nástěnce u družiny III.

Zprávy ze školy
Děkujeme za spolupráci
ŠD a děti
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Rudolfovy slavnosti 2017

I v letošním roce se naše škola podílela na programu
městských slavností. Chci poděkovat všem žákům a učitelům, kteří připravili nádherné vystoupení a zároveň vyroStejně jako v loňském školním roce jsme si pro naše aktiv- bili výrobky do stánku. Během slavností jsme vybrali celní čtenáře připravili soutěž zapojenou do celoroční sou- kem 3 400.-Kč. Celá tato částka bude použita na nákup
těže o tajný výlet. 3 nejpropracovanější portfolia budou pomůcek na keramiku a na keramickou hlínu.
vyhodnocena body nad rámec.Přečtěte 5 knih splňujících
zadaná kritéria!!! kniha, která je starší než čtenář , komik- 4. Mezinárodní spolupráce - miksový příběh
roprojekt Po stopách předků
oblíbená kniha tvých rodičů / prarodičů
kniha, která byla zfilmována (ne z předchozího ročníku) I v letošním roce bude pokračovat mezinárodní spolukniha odehrávající se v budoucnosti
práce s polskou školou v Kowarech. V rámci mikroprojektu Po stopách předků, registrační číslo mikroprojektu:
září			
přihlašování do soutěže
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/ budeme společně
říjen – duben		
plnění čtenářské výzvy
pořádat 2 akce. V říjnu 2017 se uskuteční společný zájezd 20 českých a 20 polských dětí do Liberce ( ZOO,
květen			hodnocení soutěže
Ještěd). V lednu 2018 spolupráce vyvrcholí společným
Vypracování speciálního portfolia, ve kterém budou uve- lyžařským výcvikem ( 20 českých a 20 polských dětí)
dené knihy zpracovány formou shodnou se čtenářským v Janských Lázních. Veškeré výdaje obou akcí tzn. doprava, ubytování, strava permanentky atd. budou hrazeny
deníkem.
Organizátoři celoroční soutěže Čtenářská výzva 2017 – z peněz projektu.
2018:
Mgr. Petra Štěpová
Mgr. Jan Šváb

2. Čtenářská výzva 2017-2018

Střípky z dějin – Glück auf!
Střípky z dějin – Glück auf!
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To v ulicích sousedního města Žacléře zněl hornický pozdrav „Zdař Bůh!“ z úst havířů umazaných od černého
uhlí, vyváženého „na den“ z početných šachet a štol v regionu ještě donedávna. S polistopadovým přechodem na
tržní hospodářství se ukázala i nerentabilnost dobývání
uhlí a k 31. 12. 1992 se veškerá těžba na dole Jan Šverma, nejstarším kamenouhelném dole v Čechách, na základě vládního nařízení zastavila. To vše mi proběhlo hlavou
21. září ve zcela zaplněném Kulturním domě v Žacléři při
slavnostním křtu výpravné publikace Jiřího Mauera „Žacléřské doly 1570 – 1992“ s množstvím dosud nepublikovaných ilustrací. Dvě fotografie si s laskavým svolením
autora dovoluji použít. Případný čtenář nemusí obracet
oči v sloup a vrtět nevěřícně hlavou, co to zase tahám do
místních novin. V dobách, kdy platilo falešné heslo „Já
jsem horník – kdo je víc?“ fárala v Žacléři i řada svobodských občanů. Na starším civilním snímku razičů předáka M. Kadlece jsou například bratři Bischofové. Vlevo s výrazně vysokým čelem Oldřich, vpravo v typickém
koženém kloboučku Lubor – jeden ze Svobody, druhý z
Mladých Buků. Na druhé náhodně vybrané fotografii z
pracovního procesu jsou rubači předáka F. Čtvrtečky po
směně. Druhý zleva stojí v civilu František Kysilko, dnes

žacléřský občan, kdysi vynikající gólman fotbalového
mužstva Tatran Svoboda nad Úpou, mrštný jako kočka.
Ten nejčernější vlevo v podřepu má dnes vousy bílé jako
děda Mráz. Je to František Kuděla, mladší brácha známějšího svobodského vtipálka a i přes drobný tělesný hendikep svérázného fotbalisty Honzy. Důl získala v privatizaci ostravská firma Gemec s.r.o., která se ujala likvidace
důlního zařízení a postupného zavážení vytěžených slojí
samotuhnoucí směsí z elektrárenských popílků. Po celou
dobu musela být nejdůležitější důlní zařízení udržována
v provozu, čehož společnost komerčně využila a od roku
1999 umožnila turistické sfárání na prohlídkový okruh v
podzemí. Ten se z původního IV. patra postupně stěhoval
k povrchu. V roce 2005 po zaplnění I. patra turistické
fárání skončilo. Pět ze stávajících objektů bylo prohlášeno
za kulturní památku a jako hornický skanzen jsou přístupné veřejnosti. Mezi prvními návštěvníky podzemí byla na
jaře 1999 redakční expedice časopisu Veselý výlet, která
sfárala včetně autora tohoto článku v rámci připravované
reportáže do hlubin těžní jámy Jan. Ta chvilka divácké
havířiny na vlastní kůži naprosto stačila, abych se i přes
opovržlivé úšklebky intelektuálů, před hornickým povoláním pokaždé hluboce poklonil.
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Někdejší sláva svobodského rudního dolování je dávno silně omšelá, skoro jako starý zrezivělý hunt před
veřejnosti přístupným dolem Kovárna v Obřím dole
pod Sněžkou. Na pozapomenutá místa rýchorské těžby zlata upozorňuje jen několik textových tabulí, lemujících turistickou naučnou stezku „Zlatá cesta“ a zapomenutý hornický „vercajk“ v historickém znaku města
Svoboda nad Úpou. Při přípravě ilustrací pro chysta-

nou publikaci, jejíž veřejný účet 4115223309/0800
na nějaký tučnější sponzorský příspěvek stále čeká,
autoři zjišťují, jak relativně málo obrázků je právě k tomuto důležitému období historie, která se odehrávala
na kousku území z přiložené současné ilustrativní mapky. Jedním z nejstarších je schematická veduta v rohu
Schindlerovy mapy rýchorského zlatonosného revíru z
roku 1764.

Některá zastavení Zlaté cesty na mapě a schematická veduta Svobody nad Úpou 1764

Raziči předáka M. Kadlece

Rubači předáka F. Čtvrtečky

