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Vážení spoluobčané,
po několikaměsíčních útrapách se naše město konečně
dočkalo zprovoznění krajské silnice III. třídy vedoucí náměstím Svornosti a Lázeňskou ulicí až na hranici katastru našeho města s Janskými Lázněmi. Samotné náměstí
doznalo několika změn, které mu jednoznačně prospěly.
Vznikly tu zálivy pro parkování osobních vozidel, autobusová zastávka a zúžilo se místo pro přecházení naproti
restauraci Národní dům. Pohyb chodců by zde měl být
tím pádem bezpečnější. Rozšířen byl chodník ve směru
k ústí Horské ulice, zatravněny budou zbývající plochy
před radnicí. Celkově dostalo náměstí Svornosti nový,
vcelku slušivý kabát, jehož vzhled se naplno projeví nejspíš až na jaře s první zelení. Zároveň s dokončením
komunikace v Lázeňské ulici vznikne podél ní i chodník,
zhotovený z živičného recyklátu. Ten povede od budovy
Policie ČR až po sjezd naproti budově REVIS. Věříme,
že se tímto počinem konečně dočkají obyvatelé zmíněné
lokality bezpečného každodenního pěšího spojení s centrem města.
To, že jsme na dokončení rekonstrukce komunikace čekali o dva měsíce déle, jsem již několikrát vysvětloval, pro
jistotu zde vysvětlím ještě jednou. Silnice není v majetku
města, nýbrž Královéhradeckého kraje. Naše město se
nepodílelo na tvorbě projektové dokumentace, dotačním
řízení, ani na výběru zhotovitele. Naopak jsme se během
přípravy stavby snažili dotlačit vedení KHK k termínu její-

ho dokončení do konce srpna, z důvodu včasné přípravy
Rudolfových slavností. Více ovlivnit průběh prací nebylo v
našich silách a už vůbec ne v našich kompetencích.
Od začátku listopadu se také mění režim parkování v ulici 5. května. V rámci změny tvaru křižovatky u Mateřské
školy zde vznikne pro její potřeby několik časově omezených parkovacích míst. Zároveň se přesunuje zákaz
zastavení na druhou stranu ulice než doposud. Jelikož
zde není žádný výjezd z postranních ulic, zvýší se tímto
opatřením počet parkovacích míst a zároveň bezpečnost
provozu, zvláště při vyjíždění od budovy školy. Doufám,
že si všichni na změny brzy zvykneme a bude se nám po
městě pohybovat snadněji.
Závěrem chci vás všechny požádat o shovívavost a trpělivost při návštěvě obou našich hřbitovů během „Dušiček“. Práce na rekonstrukcích zdí a schodišť měly být
dokončeny v měsíci říjnu, ale i nás se dotkl celorepublikový problém s nedostatkem pracovních sil a dodavatelské
firmy, které zde rekonstrukce provádějí, jsou ve zpoždění.
Nezbývá, než tuto skutečnost letos nějak „přežít“, snad
bude příště lépe.

5. května

náměstí Svornosti

Barevný listopad přeje
Ing. Jiří Špetla
starosta města

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

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

Jubilanti

Stručné vymezení pracovní náplně:

V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea dámy Eva
Valešová, Rosvita Vogyeráczká, Božena Pultarová, Hana
Wolfová, Cecilie Drábková, Jitka Havránová a pánové
Karel Stránský a Jan Musil. Přejeme jim všem do dalších
let především hodně zdraví.

Výběrové řízení na pozici
správního referenta MěÚ
ve Svobodě nad Úpou
Tajemnice Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou vyhlásila v souladu se zákonem č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků („ÚSC“) výběrové
řízení na místo:
název ÚSC: Město Svoboda nad Úpou, IČ 00278335
druh práce: správní referent Městského úřadu Svoboda nad Úpou
místo výkonu práce: náměstí Svornosti 474, 542 24
Svoboda nad Úpou
platová třída: 8.
pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou (pracovní úvazek 1,00)
termín nástupu: 1. 3. 2018

 komplexní výkon matriční agendy obce včetně vyřizování věcí ve správním řízení,
 komplexní výkon agendy na úseku evidence obyvatel včetně vyřizování věcí ve správním řízení
 zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin
 zajišťování pokladních služeb pro potřeby organizace včetně přijímání a vydávání peněz veřejnosti
 samostatné zajišťování odborných agend v rámci
správy jednotlivých druhů daní (správa místních poplatků - poplatek ze psa, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za lázeňský nebo rekreační
pobyt, poplatek z ubytovací kapacity)
 zajišťování souhrnné agendy kontaktního místa veřejné správy Czech POINT
 zajišťování správy majetku na úseku pohřebnictví
– správa hrobových míst (uzavírání a evidence nájemních smluv na hrobová místa, evidence a kontrola
plateb)
 vykonávání odborných činností na úseku přípravy
organizačně-technického a finančního zajištění všech
druhů voleb
 samostatný výkon agendy ztrát a nálezů
 komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty (zástup)
Celé znění výběrového řízení najdete na úředních
deskách po obci a na elektronické úřední desce zde:
http://www.musvoboda.cz/urednideska/1890-oznameni-o-vyhlaeni-vybroveho-izeni-na-vznik-pracovniho-pomru-uednika-spravni-referent

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ve dnech 20. a 21.10. 2017 ve Svobodě nad Úpou
Podrobné volební výsledky je možné získat na volebním serveru www.volby.cz.
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Strana zelených

3

0,52

5

1,11

8

0,78
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ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu
EU – peníze našim občanům, ……….

7

1,23

10

2,22

17

1,67
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Strana svobodných občanů
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2
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18
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Blok proti islamizaci – Obrana domova
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0
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14

3,11
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REALISTÉ
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6
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0
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Dělnická strana sociální spravedlnosti

2
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1
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3

0,29
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Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
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11,79

61
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Strana Práv Občanů

0

0

0

0

0

0

Porovnání s celostátním výsledkem v %
(pouze u stran či hnutí, které se dostaly do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR)
SVOBODA celkem v %
Za celou ČR v %
1

ODS

13,96

11,32

4

ČSSD

6,98

7,27

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

1,76

5,18

8

KSČM

7,76

7,76

15

Česká pirátská strana

9,73

10,79

TOP 09

5,80

5,31

Svoboda

Maršov

CELKEM

20

Počet voličů v seznamu

931

716

1647

21

ANO 2011

29,69

29,64

24

KDU – ČSL

4,52

5,80

Vydané obálky

580

449

1029

29

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)

12,58

10,64

Účast voličů v %

62,30

62,71

62,48

Odevzdané obálky

580

449

1029

Poslední svoz bioodpadu v roce 2017

Platné hlasy

568

449

1017

Letošní poslední svoz bioodpadu po dohodě s firmou TRANSPORT Trutnov s.r.o. proběhne v pátek 10. 11. 2017.
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Výpis usnesení ze 73. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 04. 10. 2017
USNESENÍ č. RM/909/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou projednala
další postup přípravy ve věci zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/910/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) záležitost ohledně smluvních vztahů s panem Tomášem Zelenkou, a to za účelem upřesnění některých nejasností, přičemž bylo konstatováno, že nájemní smlouvu na
část pozemku p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o
výměře cca 30 m2 lze uzavřít. Nicméně bylo zjištěno, že
pan Zelenka sice doložil jaké herní prvky a drobné stavby se na pozemcích p.p.č. 343 a 366, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou nacházejí, nicméně nesouhlasí užívaná
(oplocená) plocha s ohledem na to, co je předmětem
nájmu a je potřeba aby si nechal zpracovat geodetické
zaměření, které bude podkladem pro zpracování projektové dokumentace a následného územního řízení.
Rada města Svobody nad Úpou ruší
b) své původní usnesení č, RM/874/71/2017 písm. c)
ze dne 30.8.2017, a dokud nebude předložena nájemcem projektová dokumentace určující umístění herní
prvků a drobných staveb Farmaparku Muchomůrka na
pozemcích p.p.č. 343 a 366, oba v k.ú. Svoboda nad
Úpou, nelze uvažovat o prodloužení nájmu. Jakmile
bude předložena PD, bude podkladem pro nový zveřejněný záměr města.
USNESENÍ č. RM/911/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou projednala
záležitost ohledně sanace hrobky rodiny Etrich na svobodském hřbitově (podrobně viz zápis) a pověřuje starostu, aby kontaktoval ředitele Okresního archivu v Trutnově za účelem zjištění žijících potomků rodiny Etrich a
aby s nimi vstoupil do jednání.
USNESENÍ č. RM/912/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na instalaci dopravního značení po
obci na základě vydaných rozhodnutí silničního správního úřadu MěÚ v Trutnově od společnosti INKA dopravní značení, Hradec Králové s.r.o., která nabídla cenu
57.979,-Kč bez DPH (o 200 Kč dražší než druhá nabídka) s termínem instalace nejpozději do 31.10.2017, a to
s ohledem na blížící se zimní termíny, kdy není možné
otálet s instalací dopravního značení a čekat až na instalaci v listopadu, jak nabídla druhá firma.
USNESENÍ č. RM/913/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) žádost manželů Antonových o schválení práva služebnosti chůze a jízdy přes část parcely st.p.č. 197/2
v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že žádost v tuto chvíli

nelze vyřídit, protože rada provedla revizi pozemků v
celé lokalitě kolem DPS, před sportovní halou a městským stadionem, kdy bylo zjištěno, že je třeba dořešit
komplexně celou lokalitu ve spolupráci s geodetem a
dopravním inženýrem, kdy výsledkem bude projekt pro
územní rozhodnutí.
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) starostu, aby poptal dopravního inženýra za účelem
zpracování návrhu kompletního řešení komunikací a parkovacích ploch v lokalitě sportovní hala a městský stadion.
USNESENÍ č. RM/914/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou nedoporučuje
a) Zastupitelstvu města prodej parcely p.p.č. 38/1 v
k.ú. Maršov I, o výměře 1126 m2, druh pozemku trvalý travní porost se způsobem ochrany zemědělský půdní
fond, protože parcela je řešena v rámci probíhající revize obecních pozemků v souvislosti s přípravou nového
územního plánu města.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) zveřejnění záměru pronájmu parcely p.p.č. 38/1 v k.ú.
Maršov I, o výměře 1126 m2, druh pozemku trvalý travní
porost se způsobem ochrany zemědělský půdní fond.
USNESENÍ č. RM/915/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko města k projektové dokumentaci na
akci „Oprava střechy čp. 512, Svoboda nad Úpou, ul. 5.
května“ na základě žádosti vlastníka objektu.
USNESENÍ č. RM/916/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) Zprávu hodnotící komise z VZMR na služby s názvem
„Vstupní analýza, resp. analýza rizik osobních údajů ve
vztahu k GDPR“ (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) v rámci VZMR na služby s názvem „Vstupní analýza,
resp. analýza rizik osobních údajů ve vztahu k GDPR“
výběr dodavatele, a to společnost Algotech, a.s., IČ
24775487, se sídlem Sokolovská 668/136 d, Karlín,
186 00 Praha 8 a předložený návrh Smlouvy o dílo
(viz přílohy originálu zápisu) za nabídnutou cenu ve výši
79.000,-Kč bez DPH (s DPH 95.590,-Kč).
USNESENÍ č. RM/917/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov školní rok 2016/2017 (viz příloha originálu zápisu) bez
námitek.
USNESENÍ č. RM/918/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
Zprávu o uplatňování Územního plánu Horní Maršov za
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období 10/2010 - 9/2017 (viz příloha originálu zápisu)
bez námitek.
USNESENÍ č. RM/919/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2017, jehož obsahem je následující přesun:

USNESENÍ č. RM/920/73/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
žádost vlastníků domu čp. 211 v Luční ulici o opravu
místní komunikace na p.p.č. 737 v k.ú. Svoboda nad
Úpou s tím, že budou pozváni na příští jednání rady dne
18.10.2017 k projednání dané záležitosti.
USNESENÍ č. RM/921/73/2017
232X Ostatní nedaňové příjmy (dary, náhrady)
-100000
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost společnosti KVK Parabit, a.s. o stanovisko města k
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
100000
prodloužení trvání dočasného napojení sjezdu ze silnice
přičemž se jedná pouze o technickou změnu rozpočtu, II/296 na p.p.č. 784 v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to
které má vliv na rozpočet, ale celkový objem příjmů a do 17.11.2017 s tím, že nemá námitky k prodloužení, ale
výdajů se nemění, ani celkový objem financování se ne- pověřuje správce místního poplatku za zábor veřejného
mění. Rozpis rozpočtového opatření je uveden v příloze prostranství, aby neprodleně vyměřil společnosti místní
zápisu.
poplatek.

Výpis usnesení ze 74. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 18. 10. 2017
USNESENÍ č. RM/922/74/2017
Rada města Svobody nad Úpou projednala
společně se světelnými konzultanty stav zadávací dokumentace na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení po celé obci, kdy výsledkem téměř hodinové diskuse je dokončení zadávací dokumentace
ze strany světelných konzultantů v termínu do 23.10.2017
tak, že prioritou je zpracování PD na rekonstrukci VO podél hlavní silnice. Veřejná zakázka bude koncipována jako
poptávka zpracování 3 samostatných projektových dokumentací pro potřeby vydání územního rozhodnutí a následných realizačních PD. Město poté zváží podle pozemkové situace v daných lokalitách, jak samotnou rekonstrukci provede přes stavební úřad, tj. někde formou územního
rozhodnutí a někde formou oznámení opravy. PD musí být
natolik úplná, aby se podle nich dal vysoutěžit dodavatel.
Světelní konzultanti zadávací dokumentaci doladí a zašlou všem členům rady a tajemnici MěÚ do 23.10.2017,
poté proběhne neprodleně korespondenční jednání rady.
USNESENÍ č. RM/923/74/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace starosty o místním jednání s vlastníky domu čp.
211 v Luční ulici, kdy bylo vyjednáno, že komunikace bude
provizorně do zimy upravena navezením štěrku do míst,
která jsou v nejhorším stavu. Následně se město bude věnovat stavu cesty v příštím roce (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/924/74/2017
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
a) žádost společnosti KONSTRUKT s.r.o. o prodloužení
termínu dokončení stavby „Hasičská zbrojnice na p.p.č.
52/1 a 52/3, k.ú. Svoboda nad Úpou“ z důvodů, které
jsou popsány v zápise.
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
b) informace stavebního technika o probíhající opravě
schodiště na maršovském hřbitově a o opravě hřbitovní zdi

- IV. etapě na svobodském hřbitově. Obě tyto stavby by
měly být dokončeny do konce října 2017, kdy i přes poskytovanou pravidelnou součinnost ze strany stavebního
technika (poskytování odborných rad i samotné pomoci)
se u obou firem nedaří plnit harmonogram, a to zejména s
ohledem na nedostatek kvalitních pracovníků a v případě
svobodského hřbitova i s ohledem na nedostatek patřičné
techniky. Rada pověřuje stavebního technika, aby projednal např. s firmou Kalin, spol. s r.o. kapacitní možnosti a
nabídl jí tzv. postoupení pohledávky tak, aby stavbu dokončila tato firma.
Rada města Svobody nad Úpou stanovuje
c) způsob zajištění havarijního stavu hrobky Etrich - Klug
na svobodském hřbitově, a to tak, že bude pořízena podrobná fotodokumentace současného stavu hrobky (zejména jednotlivých dílů hrobky), následně bude hrobka
demontována s tím, že některé díly, které by bylo možné v
budoucnu repasovat, budou uloženy.
USNESENÍ č. RM/925/74/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky
k nově budované hasičské zbrojnici na parcelách p.p.č.
52/3, 706/1 a 906, vše v k.ú. Svoboda nad Úpou s provozovatelem GridServices, s.r.o. (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/926/74/2017
Rada města Svobody nad Úpou vypovídá
nájemní smlouvu na pozemek p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I,
o výměře 1126 m2, druh pozemku trvalý travní porost se
způsobem ochrany zemědělský půdní fond s tím, že Záměr
města č. 16/2017 zůstává v platnosti a současnému nájemci bude oznámeno, že se může ucházet o nový nájemní vztah v rámci výše uvedeného zveřejněného záměru.
USNESENÍ č. RM/927/74/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) nabídku pana Petra Hassmanna, IČ 7291133 na pro-
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vádění zimní údržby v Maršově II pomocí traktoru Zetor
Cristal 10145 se zadní i čelní radlicí za hodinovou sazbu
550,-Kč / 1 hodinu (není plátce DPH) a pověřuje starostu
podpisem Smlouvy o dílo (podrobně viz zápis).
b) Plán zimní údržby místních komunikací ve Svobodě nad
Úpou a místních částech pro zimní sezónu 2017 - 2018
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/928/74/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) vzorový návrh Smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou 6
měsíců, kterou zpracoval Mgr. Huspek (viz příloha originálu zápisu) s tím, že bude upravena dle zápisu a bude používána při přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou.
b) úpravu Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou dle zápisu s tím, že
tajemnice zajistí neprodleně vydání jejich úplného znění.
c) doplnění Domovního řádu v Domě s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou v čl. X odst. 1, kdy jako další věta
tohoto odstavce se doplňuje věta dle zápisu (zajistí neprodleně ředitelka DPS včetně seznámení nájemníků domu).
d) přidělení uvolněného bytu pro dvojici č. 28 v Domě s
pečovatelskou službou jednotlivci dle pořadí v Pořadníku
žádostí o přidělení bytu v DPS platného ke dni 3.10.2017
(vyjma žadatele na 2. pořadí) s tím, že pokud odmítnou
přidělení tohoto bytu pro dvojici, nebudou z Pořadníku vyřazeni (podrobně viz zápis).
Rada města Svobody nad Úpou trvá
e) na výpovědi z nájmu bytu, resp. bytové jednotky č.
128/2 na Rýchorském sídlišti a nevyhovuje podané námitce ze strany nájemníků proti výpovědi z bytu (viz příloha
originálu zápisu), která byla městu doručena dne 17. 10.
2017 s odůvodněním dle zápisu.
USNESENÍ č. RM/929/74/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
nabídku společnosti GRAS SPOL s.r.o. na koupi části pozemku p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu), která byla schválena na posledním
jednání zastupitelstva k prodeji právě společnosti GRAS
SPOL s.r.o., ale nebyla určena kupní cena, za celkovou
cenu 70.000 Kč a další informace vztahující se k této záležitosti (viz zápis) a předává vše k projednání na nejbližším
zastupitelstvu.
USNESENÍ č. RM/930/74/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2017, jehož obsahem jsou následující příjmy a výdaje přesun:
Příjmy:
4111

Neinvest. transfery ze státního rozpočtu na
volby

4116

Ost. neinvest. přijaté transfery ze SR

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

1 084 000

Navýšení PŘÍJMŮ o částku CELKEM

1 324 200

CELKOVÉ PŘÍJMY po navýšení v rámci RO č. 5/2017

36 900
203300

31 775 300

Výdaje:
3113/5336

ZŠ a MŠ – převod transferu z kraje

4351/5336

DPS – převod transferu z kraje

6114/5XXX

Volby do PS ČR – podzim 2017

6 900

6118/5XXX

Prezidentské volby – leden 2018

30 000

Navýšení VÝDAJŮ o částku CELKEM
CELKOVÉ VÝDAJE po navýšení v rámci RO č. 5/2017

203 300
1 084 000

1 324 200
47 974 700

přičemž se jedná o rozpočtově zapojení účelově přidělených finančních prostředků ze státu na konání voleb a
jejich zapojení do výdajů a rozpočtové zapojení účelově
přidělených finančních prostředků pro příspěvkovou organizaci Zá kladní škola a mateřská škola a příspěvkovou
organizaci Dům s pečovatelskou službou (průtokové dotace). Příjmy se zvyšují o částku 1.324.200 Kč na celkový
objem příjmů ve výši 31.775.300 Kč, výdaje se zvyšují o
stejnou částku 1.324.200 Kč na celkový objem výdajů ve
výši 47.974.700 Kč, objem financování se nemění. Rozpis
rozpočtového opatření je uveden v příloze zápisu.
USNESENÍ č. RM/931/74/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) dokument Plnění rozpočtu PO Dům s pečovatelskou
službou (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) úpravu č. 2 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok
2017 u PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu) - předmětem změny
je navýšení dotace na pečovatelskou službu z Královéhradeckého kraje, plánováno 800.000 Kč, skutečnost
1.084.000 Kč, rozdíl ve výši 284.000 Kč jako posílení
mzdových prostředků s odůvodněním dle zápisu.
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
c) Přehled hodin poskytnuté pečovatelské služby k
30.9.2017 (viz příloha originálu zápisu) - z přehledu vyplývá, že stále přetrvává nízký počet hodin poskytované
služby ve vazbě na doporučený normativ z kraje.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
d) snížení pracovních úvazků na úseku pečovatelek o 0,5
pracovního úvazku z důvodu nízkého počtu poskytovaných hodin pečovatelské služby a pověřuje ředitelku DPS,
aby neprodleně zajistila tuto personální změnu.
e) poskytnutí mimořádné odměny ředitelce DPS paní
Martině Motejlkové za měsíc říjen 2017 (viz příloha originálu zápisu) dle odůvodnění v zápise.
USNESENÍ č. RM/932/74/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov na rok 2018 (viz příloha originálu
zápisu).
b) návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov na rok 2018 (viz příloha originálu zápisu) pro účely zveřejnění.
c) rekapitulaci plánu účetních odpisů příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
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na rok 2018 (viz příloha originálu zápisu).
d) návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou na rok 2018 (viz příloha originálu zápisu) pro účely zveřejnění.
USNESENÍ č. RM/933/74/2017
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) návrh rozpisu rozpočtu na rok 2018 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že neměla k němu již další návrhy na
úpravy či doplnění a pověřuje tajemnici MěÚ, aby rozpis
návrhu rozpočtu zpracovala do zjednodušené podoby
návrhu rozpočtu pro rok 2018 a zpracovala komentář
k návrhu rozpočtu pro účely zveřejnění na úřední desce
včetně elektronické před projednáváním v zastupitelstvu.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) podmínky města pro úvěr ve výši 25 mil. Kč (viz přílo-

ha originálu zápisu) na financování následujících potřeb
města:
- refinancování zůstatku stávajícího investičního úvěru na
výstavbu sportovní haly ve Svobodě nad Úpou, který
splácí město bankovnímu ústavu ČSOB, a.s. – zůstatek
nesplacené jistiny k 31.12.2017 bude činit 10,5 mil. Kč
(sjednána pravidelná měsíční splátka činí 125.000 Kč)
- financování rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice (akce plánovaná pro rok 2018, podpořená dotací z
IROP) – dále jen „rekonstrukce chodníků“ 
- financování rekonstrukce veřejného osvětlení podél hlavní silnice (akce plánovaná na rok 2018) – dále jen „rekonstrukce VO“.
s tím, že budou poptány bankovní ústavy, u kterých má
město účty, za účelem zpracování nezávazné nabídky
pro poskytnutí tohoto úvěru.
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Kulturní tým
DRAKIÁDA

Letošní drakiádu jsme vzhledem k deštivému a sychravému počasí, které na nás poslal Krakonoš, museli o týden
posunout. Ale vyplatilo se .
Sobotní odpoledne bylo slunečné a teplé a dokonce po
třech letech i foukal vítr. Na kopci se vás sešlo víc než
dost, a myslím, že jsme si užili krásné odpoledne. Rozdali jsme spoustu cen za krásné, velké, malé, nejvýše letící a doma vyrobené draky. Odměnu nakonec dostaly
všechny děti, protože hodnocení bylo dost těžké . V
dílničce jsme vyráběli dráčka ptáčka, opekli jsme buřtíky, někdo i jablíčka a brambory. No prostě to bylo fajn.
Děkujeme Farmaparku Muchomůrka za bezplatný
vstup do areálu.
Děvčatům z areálu TJ Krakonoš za zpříjemnění

odpoledne jízdou na koníčkách, které bylo letošní
novinkou na drakiádě.
Technické četě za navezení lavic, nařezání proutků
na opékání špekáčků a závěrečný úklid.
A hlavně děkujeme všem, co přišli a bavili se,
o tom to přeci je
Tak zase za rok, vítr do draků .
Váš kulturní tým
AKCE PROSINEC:
30. 11. - VÁNOČNÍ DÍLNA
2. 12. - ROZSVÍCENÍ STROMEČKU
- MIKULÁŠSKÁ – datum upřesníme na FB 
a stránkách města

7ZPRÁVY ZE ŠKOLY
1. Výlet do Prahy
V pondělí 2. října 2017 jsme se v brzkých ranních hodinách vydali do Prahy, kde nás čekala exkurze po areálu
Pražského hradu. Cesta probíhala v pohodě, až na ranní špičku na Černém Mostě, která nás trochu zdržela.
Kolem deváté hodiny jsme dorazili na Letnou, ze které
jsme pěšky došli k Pražskému hradu, kde na nás čekala
důkladná kontrola a naše paní průvodkyně. Společně
s paní průvodkyní jsme nejdříve prošli tři obdivuhodná nádvoří. Pokochali jsme se i výměnou stráží, které
stojí před každou z hradních bran, a to od 9 do 18
hodin. Na čtvrtém nádvoří jsme mohli vidět překrásnou

Zprávy ze školy 
zahradu inspirovanou Japonskem. Kromě jednotlivých
nádvoří jsme navštívili i chrám sv. Víta. Chrám se všem
velice líbil. Po návštěvě chrámu jsme si prohlédli třetí a
zároveň poslední nádvoří, které jsme ještě neviděli. Na
závěr jsme navštívili Zlatou uličku. Při prohlížení místních
staveb jsme byli uchváceni jejich barvami a tvary. Celá
exkurze trvala přibližně tři hodiny. Cestou nazpátek
jsme se zastavili na čerpací stanici kousek za Prahou,
kde jsme dostali možnost občerstvit se a odpočinout si.
Prohlídku Pražského hradu a jeho okolí jsme si velice
užili. Děkujeme paní učitelce Nešněrové a panu učiteli
Švábovi za příjemně strávené pondělí.
Za 9. třídu Jiří Horák a Adam Kalivoda
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4.Volba povolání
- exkurze 8.-9.třída

V pátek 13. října vyrazili žáci 8. a 9. třídy do Trutnova,
kde je čekal dvoudílný program. První částí programu
byla návštěva podniku Siemens ve Volanově. Zde si
mohli budoucí středoškoláci projít celý závod – konkrétně pak obě výrobní haly, ve kterých jim zaměstnanci
této firmy vysvětlili, jak to zde všechno chodí, čím se zabývají a jak zkrátka vypadá tento typ práce, obzvláště
pro náš region tolik rozšířený. V druhé části programu
jsme se přesunuli zpět do města do společenského centra Uffo, kde se odehrála výstava středních škol našeho
kraje. Žáci zde mohli zjistit velké množství údajů k volbě
střední školy, která je už velmi brzy čeká. Spousta z nich
2. Výlet do Hradce Králové
skutečně odcházela s tím, že se pevně rozhodli, kam
od nás půjdou dál, nebo alespoň s tím, že zde zjistili
V pondělí 9. 10. 2017 se uskutečnil výlet 7. třídy do
zajímavé informace, které jim s výběrem střední školy
Hradce Králové. Tam jsme se setkali se žáky 7. třídy ZŠ
pomohou. Podle reakcí žáků lze usuzovat, že se jim páMilady Horákové. Naši kamarádi nás přivítali na vlakoteční program zalíbil.
vém nádraží a poté nás provedli historickou částí města.
Mgr. Jan Šváb
Viděli jsme Masarykovo náměstí, prošli okolo Muzea
východních Čech, vystoupali na Bílou věž, ze které byl
nádherný výhled na celý Hradec. Dále jsme se vydali
5. Logická olympiáda 2017
přes elektrárnu „Hučák“ do Obřího akvária, kde jsme V minulém týdnu proběhlo na naší školo školní kolo Logicviděli různé druhy sladkovodních ryb. Ke každému vý- ké olympiády. Celkem se zapojilo 11 žáků. Soutěž proznamnému místu jsme měli připojenou menší přednášku, běhla v rámci celoroční soutěže O tajný výlet.
kterou si pro nás naši průvodci připravili. Poslední naší
zastávkou byla ZŠ Milady Horákové, kde jsme se moh6. Běh přes Krakonošovo
li občerstvit připravenými laskominami, prohlédnout si
školu a porovnat ji s tou naší. Získané znalosti jsme si
mohli ověřit na vědomostním kvízu. Počasí nám přálo, a Za krásného slunného počasí proběhla včera odpoledne
tak jsme si to užili. Tereza Matějková
další akce v rámci celoroční soutěže o „Tajný výlet“. Tentokrát se sportovalo – běželo se přes Krakonošovo. Žáci a
žákyně z 1. stupně se museli poprat s tratí dlouhou 1, 3 km,
3. Sportovní olympiáda
chlapci z devítky ji absolvovali dokonce dvakrát. Krakonoš
se postaral o počasí a 25 sportovců o skvělé výkony.
Za pěkného počasí proběhla v pátek 13.10.Sportovní
olympiáda pro žáky 1.-5. třídy. Po důkladné rozcvičce
žáci plnili disciplíny Olympijského víceboje.
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Město Svoboda nad Úpou
vás srdečně zve na

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
A MALÉ VÁNOČNÍ TRHY
2. 12. 2017 OD 14:00 HODIN
v Pietteho parku

Přijďte s námi ,,pobejt“ a načerpat atmosféru vánoc

PROGRAM:

14:00 - 17:00 - Malé adventní trhy
15:00 - 17:00 - Tvořivá dílna

16:30 - Vystoupení dětí z MŠ A ZŠ

17:00 - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a betlému
18:00 – na zakončení překvapení
Občerstvení

Svařené víno, čaj, cukroví
Hudební doprovod Olda Kysela

ZŠ - PROJEKT PUBLICITA
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11ZŠ - PROJEKT PUBLICITA

ZŠ - PROJEKT PUBLICITA
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13pečení

13

ac centrum
PLACENÁ REKLAMA

Střípky z dějin: Aleje a parky
Střípky z dějin: Aleje a parky
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15Střípky z dějin: Aleje a parky

Antonín Tichý

Dříve než napadne ta bílá hrůza, na kterou se někteří
spoluobčané dokonce masochisticky těší, ještě krátké
ohlédnutí do zeleného. Město Svoboda nad Úpou je
bujnou zelení stromů a keřů doslova obklopené ze všech
stran. Mnohdy dokonce agresivní a nekultivovanou z
nechtěných náletů. A nic na tom nemění, že ji rozmařilý podzim ještě před příchodem plískanic zacáká líbivou
škálou ohnivých barev od zlaté po temně rudou. Nebylo
tomu tak ale vždycky. Stačí se podívat na jen pár desetiletí staré fotografie. Všude po okolních stráních, často
až k obzoru jen obhospodařovávaná políčka a louky se
sporadickým stromovím podél cest a ostrůvky lesů. O to
víc vynikly vysázené aleje a pěstěné parčíky, kterých bylo
na území města taky dost. Parky zanikly, aleje zestárly a
prořídly, nové vysázené partie vznikají. Tak už to na světě
chodí. Některé stojí za to si připomenout. Nejznámější
parkovou úpravu na dnešním Pietteho náměstí v Maršově
I. s pověstným rybníčkem nahradilo nově důstojné uspořádání klidové zóny před kdysi hlučnou bývalou školou.
Mnohem větší, honosnější a starší byl soukromý park s arboretem vzácných dřevin v sousedství továrnické vily rodiny Piette, volně navazující na „divokou“ přírodu za řekou,
ze kterého se dochovalo jen několik osamělých stromů.
Podobný stylový park s jezírkem a okrasnými keři založil
papírník Weisshuhn v místech, kde je od poloviny 50. let
minulého století současný sportovní stadion. Od řeky ho

oddělovala vycházková cesta s nevšední březovou alejí,
která tam je, světe div se, stále patrná. Vzácný skleněný
negativ z období II. světové války je z atelieru Josefa Jeschke. K publikování ho zapůjčil a současnost zvěčnil Josef Čermák. Ještě před vysazením dnešní vzrostlé lipové
aleje na pravém břehu Úpy od mostu k náměstí, lemovala
levý břeh řeky alej štíhlých topolů. Vše se změnilo s regulací říčních břehů po katastrofální povodni v roce 1897.
O lipové aleji v Horské ulici se tehdejší kronikář rozepsal
podrobněji. Vznikla současně s výstavbou cesty do Janských Lázní v polovině 19. století a každý stromek stál
jeden zlatý. Také tradiční stromořadí, lemující radniční
stranu náměstí Svornosti už v jeho prašné podobě, změnilo několikrát svou druhovou skladbu i počet stromků, ale
na dochovaných fotografiích je vždycky. Jiná alej nesoucí
jméno císaře Františka Josefa I. spojovala janskolázeňský
promenádní les po úzkém hřebínku přes Muchomůrku s
vyhlídkovým altánem se Svobodou nad Úpou a tvořily ji
z převážné většiny javory. Malebné fragmenty cesty jsou
dodnes okrasou hojně navštěvovaného Farmaparku Muchomůrka. Zato z aleje v někdejší Nádražní ulici, spojující
vlakové nádraží s ocelovým mostem přes Úpu, nepřežil
výstavbu nové silnice a později dopravního terminálu jediný kaštan. V době vydání tohoto čísla už bude naštěstí
po volbách, tak snad nebude nikdo mé pamětnické vzpomínání podezírat ze skryté propagace Strany zelených.

Březová alej
u stadionu

Lipová alej 
v Horské ulici

Park u vily Piette na dobovém obrázku. 
Buk červenolistý kácení přežil

Sluneční stráň s loukami a poli a topolovou alejí
podél Úpy

Stromořadí na náměstí ve Svobodě nad Úpou

Javorová alej
na Muchomůrce.

Pohled z Weisshuhnova parku přes jezírko 
ke svobodskému kostelu.

Osamocený Holubův statek nad kostelem a kaštanová alej
v Nádražní ulici.

Parková úprava v centru obce Maršov I.

Současná podoba aleje 
u stadionu

Ještě jednou stromky na náměstí
nakreslil M. Lhotský.
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