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Vážení spoluobčané,
vzhledem k naší úspěšné snaze o získávání dotací se
nám v letošním roce podařilo dosáhnout na dotační prostředky hned na několik akcí. Z těch větších je to stavba
nové hasičské zbrojnice, dále pak pokračující opravy
obou našich hřbitovů. Na příští rok je naplánována rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice na Pec pod Sněžkou
včetně výměny všech prvků veřejného osvětlení a odkanalizování všech zbývajících lokalit ve městě. Ti z vás, kteří se trochu orientují v pravidlech přidělování evropských
či národních dotací, jistě vědí, že v drtivé většině případů
jsou dotační prostředky přidělovány ex post, tedy až po
dokončení a proinvestování akce. To znamená, že město
musí akci nejprve zrealizovat a zaplatit, teprve poté jsou
mu na základě vyúčtování celé akce finanční příspěvky
přiděleny. Každá obec tuto situaci řeší jinak. Pokud má
dostatek vlastních finančních prostředků, financuje akce
průběžně ze svého. Pokud dostatek financí nemá, půjčí
si. Naše město jde svou vlastní cestou. Ačkoliv máme na
účtu dostatečné množství finančních prostředků na průběžné pokrývání investičních akcí, řešíme tato přechodná období tzv. překlenovacími úvěry, splatnými vždy po
obdržení dotačních prostředků. Činíme tak z důvodu příznivého stavu výše úroků z půjček. Zatím se nám vyplatí
si půjčit a platit úroky z půjčky, které jsou nižší, než nám
přiznané úroky z vložených finančních prostředků města
na našich spořicích účtech. Takže ač někdy vypadá návrh rozpočtu města hrozivě, v průběhu jednoho či dvou
let se tento stav narovná právě díky obdržení dotačních
prostředků a jejich vrácení na účty města. A protože realizujeme jen velmi málo akcí, na které jsme neobdrželi
dotaci, držíme výši městských financí s malými, výše popsanými provozními výkyvy, na přibližně stejné úrovni.
Tolik k návrhu rozpočtu na rok 2018, který si můžete podrobně prostudovat na webu města na elektronické úřední desce a dále v novinách je zveřejněna jeho zkrácená
verze včetně komentáře.
A nyní něco svátečního a veselejšího. V posledním
úvodníku roku vás všechny opět pozvu na prosincové počinky, které se u nás před Vánoci budou konat. Hnedle
první sobotu v měsíci pořádáme malé vánoční trhy spojené se slavnostním rozsvícením vánočního stromečku.

Akce se odehraje opět na Pietteho náměstí v Maršově I,
k poslechu tentokrát nebudou zpívat děti základní školy,
ale kapela M.L.Š., a na závěr celé akce pro vás máme
připraveno malé překvapení. Abyste ale nepřišli o vystoupení dětí z naší ZŠ, budete si je moci užít hnedle při jejich
dvou vystoupeních, a to ve středu 13. prosince ve školní
zahradě v rámci akce Česko zpívá koledy (přijďte si zazpívat s námi), dále pak při již tradičním zpívání v kostele, kde se všichni sejdeme ve čtvrtek 21.12. v 17 hodin.
Závěrem mého psaní bych vám všem chtěl popřát
krásné prožití svátků vánočních. Měl by to pro všechny z
nás být čas, kdy zpomalíme a zrekapitulujeme naši cestu
právě končícím rokem 2017. Ne všechno se letos u nás
doma i ve světě tak úplně povedlo. Nenechme se ale v
žádném případě otrávit, nic není navždy. A je v našich silách měnit věci k lepšímu, věřím tomu. A úplně na začátku
všeho by měla být sebeúcta, slušnost a ochota pomáhat
ostatním. A úsměv, lidi!
Krásné Vánoce vám přeje
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Jednání zastupitelstva

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

Jubilanti
V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea dámy Marie
Máslová, Milada Fingerová, Věra Pichová, Emilie Benová a pánové Václav Paseka, Josef Kahoun, Jaroslav Horák a Jan Oravec.
V měsíci lednu oslaví svá životní jubilea dámy Milada
Bischofová, Jiřinka Dittrichová, Mária Suchardová, Margita Koubová a pan Jaroslav Herman.
Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.

22. 12. V novém roce bude poprvé otevřeno ve středu
3. ledna 2018. Paní knihovnice přeje všem čtenářům pohodové vánoční svátky a těší se na viděnou opět v roce
2018.
Další vydání našich novin Svoboda forum vyjde 1. února
2018. Toto vydání novin je tedy vánočním a novoročním
dvojčíslem. Důvodem je tradiční čerpání dovolené členů
redakce novin v době vánočních svátků a začátkem ledna. Děkujeme všem za pochopení.

Rozpočet města na rok 2018
Jedním z bodů jednání zastupitelstva bude i schvalování
rozpočtu na příští rok. Jedná se o obsáhlý dokument a tak
zájemcům o obecní finance předkládáme obecnou informaci v tom smyslu, že celý návrh rozpočtu včetně všech
příloh je zveřejněn od 13.11.2017 na webových stránkách města www.musvoboda.cz v sekci úřední deska a
dále pak ve zjednodušené formě na úřední desce před
radnicí a na Rýchorském sídlišti. Dále v těchto novinách
je zveřejněn samotný návrh rozpočtu a celý komentář z
Přílohy č. 2 k návrhu rozpočtu.

ÚŘEDNÍ HODINY Městského
úřadu ve Svobodě nad Úpou
o vánočních svátcích
pondělí 18.12.2017 – pátek 22.12.2017
bez změny
středa 27.12.2017 – pátek 29.12.2017
bez změny
od úterý 2. ledna 2018
běžný provoz radnice
Hotovosti do pokladny MěÚ v pátek dne 29. 12. 2017
budou přijímány pouze do 10,00 hodin.
Ve vánočním týdnu od středy 27. 12. 2017 do pátku 29.
12. 2017 bude uzavřena knihovna z důvodu čerpání dovolené. Naposledy půjčit knihy si mohou čtenáři v pátek
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Starosta města Svobody nad Úpou svolává
16. veřejné zasedání Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou
na středu 6.12.2017 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti (2.patro) Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zimní údržba
Na webu města je k dispozici dokument města s názvem
Plán zimní údržby místních komunikací ve Svobodě nad
Úpou a místních částech pro zimní sezónu 2017 - 2018.
Odkaz na webové stránky:
http://www.musvoboda.cz/aktuality/1899-plan-zimni-udrby-20172018
Odpovědnost za zimní údržbu místních komunikací nese
vedoucí technické čety pan Vilém Kaňka, mobilní telefon:
734 151 956. Přestože je pan Kaňka vedoucím technické čety a nese zodpovědnost za zimní údržbu, tak nesedí
pouze v kanceláři, ale zimní údržbu také provádí osobně
a tak je možné, že Vaše volání v autě neslyší nebo řídí
apod.
V těchto případech a také v případě stížností na zimní
údržbu, nedostatků či neprovedené údržby volejte prosím tajemnici MěÚ – mobil
731 479 260 nebo starostu
– mobil 734 609 762, popř.
stavebního technika – mobil
739 008 476.

Složení slibu nového zastupitele
Určení ověřovatelů a zapisovatelky
Schválení programu jednání
Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Zpráva o činnosti rady a zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
Návrh variant rekonstrukce objektu bývalého kina
Prodej části parcely p.p.č. 123/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Bezplatný převod části parcely p.p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I
Žádost o prodej parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I
Smlouva o právu k provedení stavby a smlouva o budoucí smlouvě kupní na převod části parcely p.p.č. 706/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018
Rozpočtové opatření č. 6/2017 a kontrola plnění rozpočtu roku 2017
Rozpočet na rok 2018
Diskuse

Platby místního poplatku
za odpady
Vzhledem k blížícímu se konci roku přichází čas bilancování, a to i v případě výběru poplatku za odpady.
A protože se jedná co do objemu o významnou částku v každoročním rozpočtu našeho města, je na místě
si připomenout pár čísel, která vypovídají o tom, jak
k placení tohoto poplatku přistupujeme. K placení tohoto
poplatku je v našem městě registrováno cca 2180 poplatníků (počet je samozřejmě v jednotlivých měsících
proměnný). Celkově předepsaná částka se pohybuje
okolo 1.028.000,-Kč (po započtení úlev a osvobození
u některých poplatníků). Ke dni 30.6.2017, kdy byl termín pro zaplacení poplatku za odpady, bylo uhrazeno
cca 806.000,-Kč (což je cca 78% z celkového objemu).
Ke dni 20.11.2017 je bylo uhrazeno 971.424,-Kč (což je
cca 95 % celkového objemu) a další platby po výzvách
městského úřadu přicházejí. Neuhrazeno tedy zůstává
cca 56.000,-Kč, což reprezentuje přibližně 150 poplatníků (převážně jde o osoby, které mají místo pobytu na
ohlašovně nebo se dlouhodobě nezdržují v naší obci,
a některé z nich nejdou prakticky dohledat). Děkujeme

tedy všem poplatníkům, kteří poplatek za odpady platí
včas, a na závěr uvádíme, že s některými z řad neplatičů
již bylo zahájeno exekuční řízení.
Mgr. Petr Schön
referent odboru HSO

Přemístění kontejneru
na oblečení a elektro
Z důvodu změny a vytvoření nových parkovacích míst
u mateřské školky bylo nutno přemístit kontejner na použité oděvy a elektro o cca 100 metrů dále na stanoviště
u křižovatky u Domu s pečovatelskou službou.
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Svoz nebezpečného odpadu v roce 2018
Na základě smlouvy mezi městem Svoboda nad Úpou a firmou Transport Trutnov, s.r.o. byly pevně stanoveny
termíny svozu nebezpečného odpadu na tyto soboty (vždy první sobota v každém lichém měsíci):
termín
6. 1. 2018
3. 3. 2018
5. 5. 2018
7. 7. 2018
1. 9. 2018
3. 11. 2018

Stanoviště
Svoboda-náměstí
9.00 – 10.00
9.00 – 10.00
9.00 – 10.00
9.00 – 10.00
9.00 – 10.00
9.00 – 10.00

Nové telefonní číslo
na poštu ve Svobodě
Pošta ve Svobodě má nové telefonní číslo 954 254 224.
Poštovní směrovací číslo našeho města je 542 24, takže
pomůcka pro zapamatování:
9 + první tři čísla z PSČ 542 + celé PSČ 54224 
= 9 542 54224

Informace z ordinace
MUDr. Oravcové
Vážení klienti, dne 29.11.2017 odešla sestřička Hanka
Ullmannová na mateřskou dovolenou, přejeme ji tedy vše
dobré v očekávání miminka. Zastupovat bude do konce
roku v ordinaci MUDr. Oravcové Hanka Smažinková, od
nového roku nastoupí nová sestřička Zuzka Minarčíková.
Vánoční dovolená v ordinaci:
 od 18.12. - 20.12.2017: 7 - 8 hod. ranní odběry,
ordinace 8 – 12 hod. pouze dopoledne
 22.12.-29.12.2017: dovolená, zástup MUDr. Vrtala,
tel. 603 484 020
MUDr. Oravcová přejeme všem dobré, klidné prožití vánoc a těší se nashledanou v novém roce.

Informace o lednových volbách
S ohledem na to, že toto vydání novin vyjde jako dvojčíslo a v lednu nás všechny čeká volební maratón s největší pravděpodobností v podobě tří volebních pátků
a sobot:

u Rýchorky
10.00 – 11.00
10.00 – 11.00
10.00 – 11.00
10.00 – 11.00
10.00 – 11.00
10.00 – 11.00

Maršov II (u Šobků)
11.00 - 11.30
11.00 - 11.30
11.00 - 11.30
11.00 - 11.30
11.00 - 11.30
11.00 - 11.30

 pátek 5. 1. 2018 – sobota 6. 1. 2018 - 1. kolo
doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 39 sídlo: Trutnov
 pátek 12. 1. 2018 – sobota 13. 1. 2018 - 1. kolo
voleb prezidenta České republiky a s největší pravděpodobností 2. kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 39 sídlo: Trutnov
(pokud v 1. kole některých z kandidátů nedosáhne volebního výsledku více jak 50%)
 pátek 26. 1. 2018 – sobota 27. 1. 2018 - s největší pravděpodobností 2. kolo voleb prezidenta České
republiky (opět pokud v 1. kole některých z kandidátů
nezíská volebního výsledku více jak 50%)
Volební místnosti budou opět pro maršovské voliče v
salonku hotelu PROM a pro svobodské voliče v jídelně
Domu s pečovatelskou službou.
Distribuce hlasovacích lístků by měla začít v době vánočních svátků a první lednový týden. Prosíme voliče, pokud
nedostanou hlasovací lístky do poštovní schránky a chtějí
využít své voličské právo a vybrat si svého kandidáta v
klidu doma, tak na radnici vám rádi dáme náhradní hlasovací sady, případně volejte na radnici 499 871 105
nebo přímo tajemnici MěÚ (mobil 731 479 260, pevná
linka 499 871 197, email: iva.balcarova@musvoboda.
cz , zajistíme Vám náhradní doručení.
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výpis usnesení RM

Výpis usnesení z 75. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 08. 11. 2017
USNESENÍ č. RM/934/75/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Plán inventur na rok 2017 včetně jmenování členů UIK
(ústřední inventarizační komise) a DIK (dílčí inventarizační
komise) - viz příloha originálu zápisu.
USNESENÍ č. RM/935/75/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost o uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti pro dokončenou stavbu malé vodní elektrárny „MVE II. na Černohorském potoce, a to na základě Smlouvy o právu k
provedení stavby a budoucí smlouvě o věcném břemenu,
uzavřené dne 26.11.2012 a následujících dodatků č. 1 ze
dne 29.5.2015 a č. 2 ze dne 19.9.2016 s tím, že souhlasí s přepracováním původního znění ostré Smlouvy o
věcném břemenu podle nové občanského zákoníku (viz
zápis), ale žadatelé si nové znění smlouvy připraví sami ke
schválení na příštím jednání rady.
USNESENÍ č. RM/936/75/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-2002225/
VB/1 na uložení elektropřípojky pro objekt nové hasičské
zbrojnice (viz příloha originálu zápisu), a to v souladu
se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu č. EP-122002225/1 Svoboda n.Ú., p.č. 52/3, Město - přeložka
knn ze dne 20.3.2014.
USNESENÍ č. RM/937/75/2017
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace o stavu zadávací dokumentace v rámci VZMR
na služby „Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Svoboda nad Úpou“, zejména o schůzce se světelnými konzultanty dne 8.11.2017,
která proběhla těsně před jednáním rady. Na schůzce
bylo s konečnou platností domluveno, že konzultanti připraví do 15.11.2017 už jen pouze mapový podklad s návrhem umístění světelných bodů a rozvaděčů po celé obci
tak, aby byl optimalizován jejich počet, avšak v souladu s
platnými normami a tento podklad bude přílohou výzvy,
jejíž konečné znění bude schváleno v rámci mimořádného
jednání rady příští týden po 15.11.2017
USNESENÍ č. RM/938/75/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pořízení svolávacího systému FIREPORT (podrobné informace o systému viz příloha originálu zápisu), který nahradí
stávající zastaralý svolávací systém (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/939/75/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě s Českou
telekomunikační infrastrukturou a.s. na umístění telefonní
přípojky k nové hasičské zbrojnici (viz příloha originálu
zápisu).

USNESENÍ č. RM/940/75/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Dodatek č. 1 k servisní smlouvě č. 016/15/R/753 ze dne
3.9.2015 (viz příloha originálu zápisu) na zajištění pravidelných kontrol provozuschopnosti, funkčních zkoušek
mezi SOZ a EPS a údržby samočinného odvětracího zařízení na objektu sportovní haly.
USNESENÍ č. RM/941/75/2017 
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
kupní smlouvu na odběr posypové průmyslové soli pro
zimní údržbu v období 2017/2018 (viz příloha originálu
zápisu) se společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
USNESENÍ č. RM/942/75/2017 
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
program 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 6.12.2017 (viz příloha originálu zápisu) pro účely zveřejnění.
USNESENÍ č. RM/943/75/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh výzvy v rámci poptávkového řízení na výběr dodavatele grafických prací pro publikaci o historii Svobody
s tím, že pověřuje tajemnici MěÚ, aby opravila formální nepřesnosti, dopracovala výzvu v souladu s platnou Směrnicí
pro zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu, zkontrolovala zejména závěrečná vyhrazená práva zadavatele
a poté zaslala předem vybraným dodavatelům dle bodu
b) tohoto usnesení s tím, že na příštím jednání rady bude
vybrán vítězný dodavatel a bude schválen návrh smlouvy
o dílo s vybraným dodavatelem, který připraví rovněž tajemnice MěÚ.
b) v rámci poptávkového řízení na výběr dodavatele grafických prací pro publikaci o historii Svobody nad Úpou
výběr dodavatelů, kterým bude zaslána Výzva k podání
nabídky dle bodu a) tohoto usnesení, a to:
- Kazi Štelzigová, IČ 67470751, se sídlem Jiřího z Poděbrad 217, 549 31 Hronov
- Václav Svoboda, IČ 68001452, se sídlem Radhošťská
1828/12, 130 00 Praha 3 - Žižkov
- Tomáš Mates, nepodnikající subjekt, adresa Štorchova
2072, 508 01 Hořice.
USNESENÍ č. RM/944/75/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) nový platový výměr ředitelky PO Dům s pečovatelskou
službou od 1.11.2017 v souvislosti s novými platovými podmínkami ve veřejné správě od listopadu 2017 (viz příloha
originálu zápisu).
b) nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov s účinností od 1.11.2017 v souvislosti s no-

výpis usnesení RM
vými platovými tabulkami pracovníků ve veřejné správě od
listopadu 2017 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/945/75/2017
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
a) se zněním Stanov Společenství vlastníků jednotek Rýchorské sídliště 121 a 122, Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) bez připomínek.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) nominaci současných členů statutárního orgánu - výboru
Společenství vlastníků jednotek Rýchorské sídliště 121 a 122,
Svoboda nad Úpou, IČ 259 88 328 do nového výboru.
USNESENÍ č. RM/946/75/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zpracovaný návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na
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rok 2018 ke zveřejnění včetně 4 příloh:
- Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu města Svobody nad Úpou
na rok 2018
- Příloha č. 2 - Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2018
- Příloha č. 3 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na
rok 2018 PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov
- Příloha č. 4 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů PO
Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou 
(vše viz přílohy originálu zápisu) s tím, že tyto dokumenty
budou neprodleně zveřejněny před projednáváním návrhu
rozpočtu na rok 2018 v zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ÚSC.

Výpis usnesení z 76. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 22. 11. 2017
USNESENÍ č. RM/947/76/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zadávací dokumentaci v rámci VZMR na služby „Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce veřejného
osvětlení v obci Svoboda nad Úpou“ (viz příloha originálu
zápisu).
b) výběr čtyř dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a)
tohoto usnesení zaslána, a to:
- SOLLERTIA, spol. s r.o., IČ 609 17 008, se sídlem Lipová
93, 541 01 Trutnov
- Václav Vondruška, IČ 11605634, se sídlem Fügnerova
42, 543 01 Vrchlabí
- Pavel Munzar, IČ 13189638, se sídlem Sportovní 172,
543 03 Vrchlabí
- SATHEA VISION s.r.o., IČ 241 84 870, se sídlem Boršov
280/2, 110 00 Praha 1
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise pro VZMR na služby dle bodu a)
tohoto usnesení:
Ing Jiří Špetla, p. Jiří Rajsner, Ing. Jaroslav Chmelař, náhradníci: Mgr. Petr Schön, Ing. Josef Hůrka.
USNESENÍ č. RM/948/76/2017
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro dva občany Svobody nad Úpou dle žádostí (viz přílohy originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/949/76/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje

Kulturní tým
Kulturní tým
Ahoj Svoboďáci
31. října v úterý jsme opět po roce pořádali naše oblíbené dlabání dýní. Tentokrát ale na školní zahradě, kde se
nám moc líbilo.
Hodné paní kuchařky nám jako každý rok připravily vý-

přidělení uvolněného bytu pro jednotlivce č. 1 v DPS
žadateli o byt pro jednotlivce, který je uveden v Pořadníku žádostí o přidělení bytu v DPS platného ke dni
22.11.2017 na druhém místě (návrh + aktuální pořadník - viz přílohy originálu zápisu) s tím, že současně
s podpisem nájemní smlouvy na byt v DPS bude s žadatelem ukončen nájemní vztah dohodou ke stejnému datu na
byt ve vlastnictví města č. 128/2 na Rýchorském sídlišti.
USNESENÍ č. RM/950/76/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.
100/0566/00/17 se společností KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem
je pronájem části budovy (bývalé ČOV) na uskladnění
sypkých materiálů a parkování mechanizace v rámci zimní
údržby 2017/2018, protože s ohledem na časový skluz
s harmonogramem dokončení nové hasičské zbrojnice a
výstavby ocelového přístřešku u čerpací stanice Benzina
ze strany zhotovitele město nedisponuje potřebným prostorem na skladování posypu.
USNESENÍ č. RM/951/76/2017
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
tajemnici MěÚ, aby oslovila všechny žadatele o pronájem parcely p.p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I na základě
zveřejněného Záměru města č. 16/2017, aby podali
svou nabídku na výši nájemného formou nabídkové ceny
v zalepené obálce.
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bornou dýňovou polévku a teplý čajík, který byl také moc
dobrý. Moc jim děkujeme.
Velké díky patří paní Bridzikové ze zahradnictví na nádraží, která nám darovala dva balíky slámy na výzdobu
u radnice. A technické četě za pomoc s výzdobou města.
Po náročném dlabání se odebral průvod dětí a rodičů na
lampionový pochod městem, a vybraní porotci z řad rodi-

7
čů vybírali patnáct nejkrásnějších dýní. Odměnu dostaly
nejen děti, které vybrala porota, ale i ty co se neumístily.
Zkřehlí zimou jsme vyzdobili školní zahradu, vchod před
radnicí a Pietteho park. Potom jsme ,,šupajdili“ domů do
tepla.
Tak za rok opět, dlabání zdar.
Moc všem děkujeme za super odpoledne 
POZOR ZMĚNA:
Na rozsvícení stromečku letos poprvé vystoupí akustické trio Mlš.
Děti ze ZŠ vystoupí na akci Česko zpívá koledy a tradičně na zpívání v kostele .
PROSINEC:
2. 12. 2017 OD 14 HODIN:
ROZSVÍCENÍ STROMEČKU V PIETTEHO PARKU
13. 12. 2017 V 18 HODIN:
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY – ŠKOLNÍ ZAHRADA

Kulturní tým
Přejeme vám od srdíček
chvíle klidu v záři svíček ,
pohodu, úsměv na tváři
v příštím roce , ať se vše vydaří
Z celého srdce děkujeme za velkou účast
na všech akcích a za to, že jste .
Bez vás by to nebylo ono.
Váš kulturní tým

7ZPRÁVY ZE ŠKOLY
1. PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK
2016/2017

• pí. Burešové - hračky na školní zahradu – odrážedlo,
koloběžka a drobné hračky
• pí. Uxové - za zajištění zmrzliny pro děti na MDD
• pí. Blažkové – za bonbony k MDD, za soutěžní kartičKolektiv zaměstnanců a dětí mateřské školy ve Svobodě ky v balíčku k MDD
nad Úpou chce touto cestou poděkovat všem, kteří nás • pí. Pichové – za věnování svého volného času k výrobě
v uplynulém školním roce obdarovali a něco pro nás ve magnetů s dětmi - Fimo
• manželům Šustrovým – za sponzorování výletu výletsvém volném čase udělali.
• pí. Hynkové - za darování hraček pro děti , CD a DVD ním vláčkem do Janských Lázní, za občerstvení v hotelu
Omnia a drobné suvenýry pro děti, za sponzorský dar
• pí. Tomešové – za darování plyšových hraček
na stavebnici
• manželům Homolovým - za darování přebalovacího
• pí. Koudelkové – za drobné hračky pro děti
pultu a nočníku pro dvouleté děti
• manželům Hovardovým – za darování bezpečnost• p. Hoškovi – za darování dřevěných kol na výrobu
ních vestiček pro děti, za křídy, bločky, kalendáře a pro• manželům Maděrovým – za darování hraček
pisovací tužky
• manželům Humňalovým. – za darování knížek a hraček
• p. Bavorovi – za darování plyšáků
2. Mezinárodní projekt
• p. Kaňkovi. – za návštěvu Krakonoše v mateřské škole
• pí. Petře Blažkové – za darování hraček
V uplynulém měsíci říjnu se naše škola zapojila do me• všem maminkám – za upečení cukroví na vánoční den zinárodního projektu s názvem ,,Záložka do knihy spojuje školy“. Tento projekt byl vyhlášen knihovnou Jiřího
pro děti
Mahena v Brně a Slovenskou pedagogickou knižnicí
• pí.Škardové – za darování knížky a skákací gumy
v Bratislavě a jedná se o jeho již osmý ročník. V rámci
• pí. Řehákové - za dárky pro děti na vánoce, za sádrospolupráce škol z České republiky a ze Slovenska jsme
vé odlitky na velikonoce, za velikonoční perníčky a sladdostali za úkol vyrobit záložky do knihy na téma Tajuplkosti , za podložky na lehátka
ný svět knižních příběhů. Tyto záložky jsme měli násled• pí.Hážové - za hračky pro děti na školní zahradu
ně poslat přidělené slovenské škole, která totéž udělala
• pí.Šubrové – za drobné dárky pro děti k MDD
se záložkami svých žáků. Protože za uvedené téma lze

Zprávy ze školy 
schovat ledacos, vznikaly záložky různých velikostí i tvarů. Našly se i záložky z různých materiálů a zpracované
zajímavými formami práce. Záložek nakonec naši žáci,
konkrétně ze 4. - 9. třídy, vyrobili 113 kusů. K vytvořeným
mistrovským dílům jsme připojili ještě nějaké propagační
materiály o našem městě a spolu s průvodním dopisem
odeslali na Slovensko Základní škole ve Vel‘kém Rovném.
Doufejme, že se slovenským dětem budou záložky líbit.
Pro zajímavost se můžete podívat na práce našich výtvarníků.

Mgr. Jan Šváb

3. Návštěva v Alzheimer care
ve Svobodě nad Úpou
Naše škola navázala celoroční spolupráci s centrem
Alzheimer Care ve Svobodě nad Úpou. První návštěva
„padla“ na devět vyvolených z osmé třídy, kteří měli předčítat klientům. Vybrali jsme knihu Příběhy českých knížat
a králů od spisovatelky Aleny Fučíkové. Žáci se svého
úkolu zhostili s bravurou. Museli překonat svoji nervozitu
a ostych, protože před tak velkým publikem ještě nevystupovali. Jejich výkon byl oceněn potleskem a drobným
dárkem. Pro všechny žáky to byla cenná zkušenost, kterou hodnotili velmi pozitivně.

Mgr. Petra Štěpová
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a celkově jsme obsadili 5.-8. místo. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu.

5. Ukázky sebeobrany
v hodinách tělesné výchovy
Ve čtvrtek 9. listopadu měli žáci 8. a 9. třídy při odpoledním vyučování tělesné výchovy možnost zhlédnout
ukázky sebeobrany a pádové techniky v podání dvou studentek z Bezpečnostně právní akademie v Malých Svatoňovicích. Děvčata našim nejstarším žákům předvedla, jak
se účinně bránit při napadení a jak správně padat, aniž
by se zranili. Po předvedení jednotlivých úkonů přišly na
řadu praktické pokusy našich žáků. Děvčata si vedla na
výbornou, pozorně poslouchala a předváděla téměř věrné kopie předchozích předloh. U chlapců to místy vypadalo spíše na to, že s radostí využijí možnosti, jak s kamarádem beztrestně ,,prásknout“ o žíněnku. Studentkám
z Malých Svatoňovic tímto ještě jednou děkujeme za jejich přínosnou návštěvu.

Mgr. Martina Švarcová a Mgr. Jan Šváb

9. Pozvánka
6. Člověk a svět práce v 9.třídě

4. Oblastní kolo
v piškvorkách - Trutnov
V pondělí 13.11. odjeli vítězové školního kola( Jiří Horák,
Martin Höhne, Veronika Šobková, Alena Janková a Dominik Dragoun) do Trutnova na Oblastní kolo v piškvorkách. Ve skupině jsme porazili družstvo ze ZŠ R.Frimla
z Trutnova a těsně prohlásili se SPŠ Trutnov. Ve vyřazovacích bojích jsme prohráli z dalším týmem SPŠ Trutnov

Součástí výuky tohoto předmětu jsou i elektronické stavebnice. Díky zapojení naší školy do projektu Centra
vzdělávání pro udržitelnou budoucnost jsme zdrama obdrželi 4 sady robotů typu Lego Mindstorms pro rozvoj
konstruování a základů programování. Zároveň sestavené stavebnice předvedli i dětem v mateřské škole.

7. Bruslení 2017
V rámci tělesné výchovy děti I. stupně začaly jezdit na
zimní stadion v Trutnově bruslit. Naším cílem je základní
výcvik a zdokonalování bruslařských dovedností. Dětem
se tyto aktivity velice líbí a snaží se dobře připravit na
zimní sezónu.

8. Exkurze do Poniklé
Blížící se čas vánoc si včera připomněli žáci 3. a 5. třídy, kteří vyrazili na exkurzi do výrobny vánočních ozdob RAUTIS v Poniklé. Jako poslední na světě tato firma
zachovává technologii výroby perličkových vánočních
ozdob. Veškeré pracovní postupy jsou ruční práce. Celý
proces výroby si mohly děti prohlédnout a na závěr si ještě vyrobit vlastní vánoční ozdobu v místní kreativní dílně.
Samozřejmě nechyběly ani nezbytné nákupy. Další část
exkurze nás všechny v muzeu řemesel vrátila o mnoho let
zpátky. Unikátní kousky dnes již historických věcí ukázaly dětem, jak dříve žili a hospodařili lidé na horách.Děti
všemu pozorně naslouchaly a dostaly pochvalu za velmi
pěkné chování od majitelek firmy i od paní v muzeu, čehož si velmi vážíme.

M. Švarcová, D. Rolencová

Zveme širokou svobodskou veřejnost na Zpívání v kostele, které se uskuteční ve čtvrtek 21. prosince 2017 od
17,00 hod. v kostele ve Svobodě nad Úpou

Zprávy ze školy 
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Zároveň všechny zveme na celostátní akci Česko zpívá koledy.
Přijďte si zazpívat několik známých českých koled ve středu
13. 12. od 18,00 na školní zahradu
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Antonín Tichý

Pro nastupující zimní měsíc zakončený bujarým Silvestrem
nabízím několik úsměvných ukázek atypických výrobků s
vazbou na Svobodu nad Úpou, které sice neudělaly nijak závratnou díru do světa, přesto jsou originální a stojí
za připomenutí. A od koho jiného ve Svobodě začít, než
od Etricha? Nejsme troškaři, tak hned od toho nejslavnějšího. Celosvětově uznávaný průkopník létání, textilní podnikatel a letecký konstruktér Igo Etrich měl u nás nejen
rodové kořeny. V místní Bräunlichově strojírně, se kterou
úzce spolupracoval, našel svého nejlepšího pilota Karla
Illnera ze Žacléře, ale působil zde i významný Etrichův
společník, rodák ze slovinského Mariboru, Franz Xaver
Wels. Dnes už jen málokdo ví, kde zapomenutá zámeč-

nická dílnička byla – navíc když stála na katastru obce
Mladé Buky. Z pozdější autodílny je po přestavbě podniková prodejna stavebnin firmy KVK Parabit, a.s. Právě
zde si Wels nechal postavit jako vedlejší produkt motorové saně, původně jen jednoduché rohačky s tlačnou vrtulí. Pohon obstarával motocyklový motor Laurin & Klement
o síle 2,5 k. Na jejich konstrukci dále pracoval a sestrojil
několik funkčních vylepšených variant. Podle žacléřské
badatelky Evy Rennerové, které děkuji za poskytnutí fotografií, se na nich za příhodných sněhových podmínek
v letech 1907 – 8 běžně proháněl na trase ze Svobody
do Horního Starého Města k domovské vývojové dílně v
Etrichově továrně.

Řiditelné saně s volantem s různou úpravou sedáku.
Další vzorovou ukázkou produkce maršovské firmy Mikule je neumětelský prototyp později v regionu velmi populárních dřevěných bruslí na sníh značky Tajfun, o který
jeho vynálezce Ing. Linka z Trutnova požádal více místních výrobců. Není podstatné, že mnohatisícovou zakázku patentovaného vzoru zaregistrovaného pod číslem
P – 220-47 získal nakonec jiný vesnický kolář, shodou
okolností můj táta. Ve Svobodě nad Úpou se však dřevě-

né korpusy kompletovaly a doplňovaly duralovou skluznicí a jednoduchým vázáním. Strojírna Václava Schneidera, tehdy již pod národní správou, Tajfuny s dobovou
bezostyšností roku 1949 inzerovala jako vlastní výrobek
a sklízela nezaslouženou slávu i v létě toho roku na Krkonošské výstavě v Trutnově. Dodnes tuto etapu výroby
připomíná textový panel naučné vycházkové trasy „Via
Piette“ před továrnou Japio.

Motorové saně F. X. Welse s tlačnou vrtulí – Wels a Etrich pózují na saních x-té generace.
Od Bräunlichů jen coby Krakonoš kamenem dohodil přes
řeku Úpu, naproti Domu s pečovatelskou službou jsou ještě zbytky areálu další drobné provozovny, upravené po
roce 1945 na rovněž dávno zaniklá městská jatka. Na
začátku minulého století tu společníci Fröhnel a Feist vyráběli především soustružené cívky ke tkalcovským stavům
početných textilních závodů v okolí. A stále v hojnější míře
i sportovní nářadí, hlavně lyže a sáňky. Že si tady nechal
průkopník lyžařského sportu, obchodník Josef Formann
vyrobit na začátku minulého století první ski ve Svobodě,

je už písnička značně ohraná. Ve třicátých letech vlastnili
podnik jiní dva braši – Otto Weinelt a Josef Bönsch. Ti
uvedli na trh hned v sezoně 1930 – 31 pramáti dnešních skibobů, dřevěnou „koloběžku“ bez koleček nazvanou vzletně „sáňková řiditelná lyže Sensat“ s chráněnou
známkou č. 57 131. Byla to však jen krátkodobá kometa,
která zazářila a vyhasla. Jeden zachovalý exemplář, o
němž se traduje, že ho používali horští pošťáci, je uložen
v depozitáři Městského muzea v Žacléři kde ho vyfotil
Jiří Pospíšil.

Tajfun – primitivní prototyp (ze současné nabídky ve starožitnictví) a ladné tvary finálního modelu bez vázání.
Svůj klukovský sen dokázal zhmotnit s partou stejně zapálených nadšenců celoživotní kutil a amatérský konstruktér Pepa Čermák. K jeho „majstrštykům“ patří i unikátní
funkční prototyp pásové rolby do zasněženého horského
terénu, jaké v té době nebyly v Krkonoších téměř k vidění.
Ve větším počtu jezdily tak nanejvýš v Alpách. První jednostopý pásový samohyb s řiditelnou lyží vpředu z rodiny
sněžných skútrů začali stavět už v roce 1962. Později přešli k vlastní konstrukci pásové rolby. Však také když po nekonečných večerech práce ve vybydlené budově bývalé
hospody u Kozlovských vybourali zeď a slavnostně vyjeli v
zimě 1966 na zkušební jízdu městem a vzápětí i na svahy

horských středisek Pec pod Sněžkou a Janské Lázně, budili
zaslouženou pozornost. Po otištění článku ve Světě motorů
číslo 6 / 1967 doručovali listonoši početné ohlasy příznivců z celé republiky i na chybnou adresu Josef Čapek.
Zájem o výrobu měly lyžařské oddíly, jako první Třinecké
železárny. O natočení reportáže požádal režisér Wild ze
Zpravodajského filmu Praha a výkresovou dokumentaci
zpracovali zpětně v rámci maturit v roce 1967 posluchači
Průmyslové školy pro pracující v Karlových Varech. To vše
v době, kdy věhlasná rakouská firma Lohner považovala
za velký úspěch vývozu celkem osm prvních podobných
strojů Ratrac dodaných dosud do celého Československa.

Dřevěný „pra - skibob“ Sensat a detail jeho chráněné známky.
Pamětníci let poválečných si jistě vzpomenou na několikamístné neohrabané dřevěné monstrum s volantem
– ani saně, ani bob – s pružnými řiditelnými sanicemi,
jaké vyráběl z polotovarů po svém německém předchůdci Erbenovi kolář Jan Mikule z Maršova I. Všechny
jeho výrobky kvalitou značně pokulhávaly za masivní
reklamou v dobovém tisku i za léta viditelným nápisem
„Kolářství Jan Mikule – lyže, saně, sport“ na štítové fa-

sádě dnes přestavěného domu u křižovatky na Pietteho
náměstí. Před téměř šedesáti lety jsem se s bručounem
Honzou sešel pracovně na krátký čas v jedné dílně. Nelichotivý odsudek „starý matlák“ je lidsky necitlivý, přesto plně vystihuje jeho řemeslný projev. Dva kompletní
uvedené stroje vybavené rafinovaným brzdným systémem jsou z početné kolekce sběratele Jana Hainiše st.
z Janských Lázní.

Rolba konstrukce Josefa Čermáka a kol., vyrobená na koleně při zkušební jízdě v zimě 1966.

