NOVINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE SVOBODĚ NAD ÚPOU
XXIX. ročník  číslo 816  DUBEN 2018
Vydavatel: Město Svoboda nad Úpou, nám. Svornosti 474; Reg. číslo: MK ČR E12866
Redakční rada: Ing. Jiří Špetla, Ing. Ivana Balcarová  Cena: 6 Kč včetně DPH

Vážení spoluobčané,
možná předčasně, ale přeci jen, jsme se předminulý víkend rozloučili s paní zimou dvěma již tradičními akcemi. Obě dvě se odehrály v lyžařském areálu Duncan za
vpravdě „jarního počasí“. V sobotu 17. března byla v
9,30 hodin odstartována první z celkově patnácti kategorií lyžařského závodu „O pohár města Svobody nad
Úpou“. I přes skutečně horskou fujavici a místy bílou tmu
se všem účastníkům všech kategorií podařilo ve zdraví
a bez újmy dorazit do cíle. Všechny z nás pořadatelů
překvapila vysoká účast závodníků a závodnic, kteří (a
které) napříč věkem i pohlavím se i přes kruté klimatické
podmínky poprali s náročnou tratí, startovní nervozitou,
či hecováním soupeřů. Účast závodníků byla tentokrát
tak vysoká, že nám poprvé v historii konání závodů nezbyla na některé z účastníků startovní čísla. Žádného z
nich tato malá nepříjemnost ale neodradila a všichni jsme
akci ve zdraví dozávodili v místním baru při konzumaci
„startovného“.
Hnedle den poté, v neděli, byla lyžařská sezona definitivně ukončena karnevalem masek na lyžích. Počasí
tentokrát sice slunečné, ale o to více větrné a mrazivé.
Zejména menší děti si tuto akci tentokráte tak trochu protrpěly, ale to už holt k lyžování patří. Tak jako v sobotu
nikdo nepřišel k úhoně a všichni si stylové rozloučení s
vytrvalou paní zimou užili.
Děkuji tímto:
Evropskému fondu pro regionální rozvoj, z jehož dotačních prostředků v rámci projektu „ Východní Krkonoše a
Lubawská brána žijí kulturou a sportem“ , reg. číslo: CZ.
11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001078, realizovaného v
rámci Programu INTERREG V-A ČR-PR., byly letošní závody financovány, a to včetně vybavení,
Společnosti Megaplus za poskytnutí lyžařského areálu,
Firmě Tlachač s.r.o. za bezvadný servis u lyžařských vleků a u občerstvení závodníků ve Ford baru,
Děvčatům z kulturního týmu za skvělou organizaci závodů,
Zdendovi Rolencovi za nezměrné nasazení na místě startéra úplně nahoře (a na větru),
Honzovi Hainišovi za zpracování dat,

Oldovi Kyselovi za moderování obou akcí,
Romanu Šafářovi a lyžařské škole Ski Šafář za organizaci lyžařského karnevalu,
Pavlu Křivkovi a Standovi Ondráčkovi za pořízení fotodokumentace viz:
https://www.zonerama.com/Pavka/Album/4191206
https://www.zonerama.com/Pavka/Album/4191587
http://ondrdedek.rajce.idnes.cz/2018_-_03_Lyzarske_
zavody_Svoboda_nad_Upou_dopoledne_-_fotky_z_
jednoho_mista/
http://ondrdedek.rajce.idnes.cz/2018_-_03_Karneval_
na_lyzixh_Svoboda/
a všem ostatním, na které jsem zde snad nechtěně zapomněl, a bez kterých bychom ani jednu z těch bezva akcí
nedali do kupy.
DÍKY VÁM VŠEM!!!!

1
2
3
4
5

mš - dívky
Kalyn Vitalina
Zelenková Tereza
Havrdová Klára
Kapuciánová Kristýna
Šedová Eva snow

mš - chlapci
1 Frank Michal
2 Hamáček Matěj
3 Roušal Jakub
4 Zelenka Adam
5 Špaček Vojtěch
6 Jašek Matěj
7 Svoboda Gabriel
8 Adamec Matěj
9 Zelenka Tomáš
10 Dudek Mikuláš

čas
34,2
34,79
43,66
52,16
59,29
čas
29,84
31,19
35,84
39,41
42,23
44,86
55,22
68,71
69,5
82,94

úvodník starosty
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1. st - dívky
Pažoutová Nela
Vagnerová Vendula
Říhová Linda
Franková Martina
Kulhánková Ema
Štikarová Tereza
Vlčková Sára
Čukanová Kristýna
Yakym Ivana
Drbohlavová Laura
Kuhnová Eliška
Svobodová Viola
Tonajserová Natálie

čas
25,27
28,29
28,29
28,65
30,03
30,41
30,68
31,16
31,21
31,24
35,13
37,37
38,29

1. st - chlapci
1 Adamec Jakub
2 Sedláček Matěj
3 Vrbenský Vít
4 Kobík Kryštof lyže+snow
5 Ziegenfuss Denis
6 Čámský Viktor
7 Blažek Kamil
8 Kalyn David
9 Zámoswtý David
10 Zajíc Viktor

čas
23,72
25,7
26,71
27,52
27,52
28,48
29,24
29,7
30,82
41,15
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2. st - dívky
Čekaňáková Daniela
Blažková Adéla lyže + snow
Černá Sofie

čas
23,57
26,92
35,88
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2. st - chlapci
Říha Vojtěch
Anton Bohdan
Horák Jiří lyže+snow
Vrbenský Vojtěch
Špetla Adam lyže + snow
Karlík Timotej

čas
22,94
22,99
24,51
24,94
26,95
29,03
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2. st - Handicapovaní
Dvořák Pavel

čas
25,46

1

senioři - ženy
Kapuciánová Anna

čas
32,18

1
2
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senioři - muži
Kadrmas Petr
Král Milan
Kapucián Jan

čas
24,17
26,63
27,56

dospělí - ženy
1 Křížová Monika
2 Glovňová Michaela
3 Kalyn Alla
4 Berrová Sára
5 Horáková Alena
6 Němcová Tamara
7 Bubláková Nina
8 Zelenková Lucie
9 Benová Andrea
10 Fraňková Daniela
11 Černá Helena

čas
23,1
23,45
23,88
24,08
24,81
24,83
26,53
27,97
28,1
28,6
43,81
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dospělí - muži
Miškovský Vratislav
Randák Vít
Kulhánek Filip
Bena Michal
Sedláček Jiří
Kapucián Jan
Bartoník Jakub
Kašpar David
Špinar Radek lyže+snow
Vrbenský Václav
Svoboda Jiří
Vágner Václav
Jedlička Marek
Ruse Helmut
Černý Roman

čas
22,23
23,27
23,31
23,49
23,5
23,64
23,96
24,44
24,76
26,01
26,54
28,22
29,52
30,79
31,74
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Snowboard - chlapci
Horák
Sidal
Špetla
Vrbenský
Kobík

čas
29,68
31,24
31,87
32,25
43,67
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úvodník starosty
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Snowboard - dívky
Blažková Adéla

čas
31,84

1
2
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Snowboard - ženy
Kopecká
Kalyn
Dudková

čas
30,93
33,44
33,71

1
2
3
4

Snowboard - muži
Špinar
Buš Martin
Kulhánek
Blažek Kamil

čas
27,43
27,51
28,24
31,21

zprávy z města a z radnice
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zprávy z města a z radnice
Svoz objemného odpadu

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

Jubilanti
V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea dámy Magdaléna Doleželová, Ludmila Zelenková, Anna Průchová,
Zděnka Oravcová, Zdenka Císařová, Jaroslava Klozová
a pánové Vít Semonský, Alois Miláček, Jaroslav Fejkl, Stanislav Hofman, Jan Veverka, Josef Šafr a Josef Kratochvíl.
Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.

11.3.2018 vyrazily směr Slaný. Jely jsme tam poprvé a
měly jsme 4 přihlášky. Všechny 4 přihlášky jsme obhájily. Do Svobody nad Úpou putovalo 2x zlato, 2x stříbro.
Děvčatům patří velká gratulace a tanci zdar!
přeji úspěchu na dalších soutěžích.
trenérka Irena Viničuk

OBJEMNÝ ODPAD

STANOVIŠTĚ

8 – 11 hodin

Svoboda náměstí (parkoviště u Národního domu)

8 – 11 hodin

Rýchorské sídliště (u bývalého výměníku)

8 – 9.15 hodin

Sluneční stráň (u č.p. 302)

9.30 - 11 hodin

Maršov II (naproti autobusové zastávce)

Objemný odpad (např. nábytek, koberce, atd.)
NE STAVEBNÍ ODPAD!!!!!!
Na všech stanovištích je možno také odevzdat železný šrot.

Nabídka z Řeznictví
Nosek Studenec

Letošní svoz bioodpadu začíná

Každé úterý bude zajíždět pojízdná prodejna z Řeznictví Nosek ve Studenci také do Svobody
do centra na náměstí, a to v čase
od 10,00 – 11,00 hodin. Auto s
pojízdnou prodejnou bude stát
před radnicí nebo na hlavním
parkovišti.

V pátek dne 13.4.2018 se uskuteční první letošní svoz bioodpadu. Podmínky stejné jako v loňském roce, tedy interval
bude 14-ti denní, vždy v pátky lichých kalendářních týdnů (druhý svoz tedy bude 27.4.2018, dále pak 11.5. atd.).
Kdo ještě nemá nádobu na bioodpad, může si ji objednat na městském úřadě, tel. 499871145 (Mgr. Petr Schön)
nebo osobně. Z loňských nešvarů upozorňujeme zejména na vkládání igelitových pytlů do nádob na bioodpad (takové nádoby nebudou vyvezeny, neboť igelit nelze na skládce kompostovat).

Kolik jsme vyprodukovali v roce 2017 odpadu

Sultánky ve Slaném
Skupina „Sultánky“- prostředni děvčata a skupina „
Sultánky Habibi „- naše nejmenší tanečnice v neděli

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

Ve Svobodě proběhne každoroční svoz objemného odpadu v sobotu 28.4.2018. Sběr tohoto druhu odpadu bude
prováděn na následujících stanovištích, na kterých budou přítomni zaměstnanci města.

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

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

Jako každoročně přinášíme přehled o množství vyprodukovaných odpadů občany našeho města za minulý rok (včetně přehledu za minulá léta). V níže uvedené tabulce a grafu jsou uvedena souhrnná čísla za roky 2011 až 2017, a
to vždy v tunách za konkrétní rok. Pokud se blíže podíváme na údaje za rok 2017, tak například vidíme, že množství
komunálního odpadu minulý rok oproti roku 2016 vzrostlo o 12 tun, což je nárůst o cca 3%. Co se týká papíru, skla
a plastů, tak zde jsme odevzdali k vytřídění o cca 7 % této komodity více než v roce 2016. Bioodpadu jsme vyprodukovali a odevzdali v roce 2017 téměř šedesát tun (stejně jako minulé období).
ROK
papír

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

48,2

48,7

57

48,8

47,1

49,7

53,3

sklo

35

38,7

38,1

32,4

41,5

44,9

47,2

plasty

33

36,3

35,3

40,7

38,8

43,9

46,4

325,48

354,58

352,45

398

383

383,9

395,7

14,7

16

168,08

14,1

9,4

8,4

13,56

21,4

43,7

58,2

59

komunální
objemný
BIO
údaje v tunách
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výpis usnesení RM

Výpis usnesení z 82. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konaného dne 07. 03. 2018

Mgr. Petr Schön - správce odpadového systému

Přijďte se pobavit, poučit
a nakoupit na Krkonošský
veletrh do Trutnova

exteriéru. Vyberete si ta nejvhodnější garážová vrata
nebo oplocení na vaši zahradu. Poradí vám s výběrem
bazénu nebo vhodné jímky pro váš dům.
Interiér domu si můžete vylepšit novou kuchyní nebo
koupelnovým vybavením i s výstavními slevami.
Dále nakoupíte obrazy, přírodní wellness produkty,
kosmetiku, čínskou medicínu, ale i pracovní oděvy
či košile.
Letošní novinkou bude expozice Střední zahradnické školy Kopidlno s nabídkou květinových vazeb a prodejem sazenic.

Krkonošský veletrh se bude konat v pátek 27. dubna
od 9 do 18 hodin a v sobotu 28. dubna od 9 do 17 hodin ve Společenském centru UFFO v Trutnově. Představí se vám přes 60 vystavovatelů se zaměřením na
Stavbu – Bydlení – Zahradu – Hobby.
Nosným tématem veletrhu je „topení“. Na veletrhu se
poradíte s výrobci tepelných čerpadel, kotlů, solárních kolektorů a podlahového topení. Vyberete si
správný způsob tepelné izolace, hydroizolace, ale i
ty správné stavební hmoty. Seznámíte se s novinkou
kapalného zatěsňování kotlů a potrubí. Zjistíte, jaké barvy a nátěrové hmoty je vhodné použít do interiéru a

Veletrh doprovází i přednášky pro veřejnost. Seznam
přednášek naleznete na www.omnis.cz.
Veletrh zpestří expozice Českého svazu chovatelů
s desítkami domácích zvířat. Nejen děti si budou moci
pohladit dravé ptáky. Děti se zabaví na skákacím
hradu, při tvarování zvířátek z balónků a malování na
obličej. Vše bude doprovázeno živým hudebním vystoupením. Občerstvení zajištěno.
Udělejte si čas a přijďte i s rodinou strávit příjemné chvíle
na Krkonošský veletrh.

USNESENÍ č. RM/1016/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
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.
USNESENÍ č. RM/1017/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
znění Dodatku č. 1 k Pravidlům pro přidělování bytů v
Domě s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou
(viz příloha originálu zápisu). Tímto dodatkem byl upraven
celý odstavec 1 v čl. III ve smyslu přednostního přidělování
bytů v DPS svobodským občanům.
USNESENÍ č. RM/1018/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
v rámci VZMR na stavební práce s názvem „Oprava
hřbitovní zdi svobodského hřbitova - V. etapa“ nabídku
od firmy Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 284/11, 140 00 Praha 4, která byla vyhodnocena v souladu s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové
ceny. Firma nabídla cenu ve výši 1.569.190,90 bez DPH
(1.898.721,10 Kč včetně DPH). V rozpočtu na rok 2018 je
počítáno s částkou ve výši 2 mil. Kč, takže na tuto zakázku
je možné uzavřít Smlouvu o dílo, a proto rada pověřuje
starostu podpisem Smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. RM/1019/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
v rámci VZMR na stavební práce s názvem „Hřbitov Maršov - sanace svahu“ (viz příloha originálu zápisu) nabídku od firmy UMBRELLA s.r.o., IČ 252 99 352, se sídlem
Jičínská 65, 541 01 Trutnov, která byla vyhodnocena v
souladu s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny.
Firma nabídla cenu ve výši 930.845,83 Kč bez DPH
(1.126.323,45 Kč včetně DPH). V rozpočtu na rok 2018
je počítáno s částkou ve výši 1 mil. Kč, takže na tuto zakázku je možné uzavřít Smlouvu o dílo až po schváleném
rozpočtovém opatření, které bude projednáno na jednání
zastupitelstva dne 21.3.2018.
USNESENÍ č. RM/1020/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu, aby svolal neprodleně mimořádné jednání rady
po předání projektové dokumentace na opravu veřejného
osvětlení podél hlavní silnice za účelem schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky v režimu zákona na
stavební práce s názvem „Bezpečná pěší doprava po Svobodě a oprava veřejného osvětlení podél hlavní silnice“.
USNESENÍ č. RM/1021/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
program 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 21.3.2018 (viz příloha originálu zápisu) pro účely zveřejnění.

USNESENÍ č. RM/1022/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou postupuje
Zastupitelstvu města informace o tom, že v rámci všech
4 dotačních programů byly doručeny v termínu (tj. do
5.3.2018 do 17,00 hodin) dle znění dotačních programů
pouze 3 žádosti, z toho 1x v rámci dotačního programu
na sport pro děti a mládež, 1x v rámci dotačního programu na sport pro dospělé a 1x v rámci dotačního programu
pro sociální oblast, a proto rada žádný návrh pro zastupitelstvo nepřipravila, protože všechny přijaté žádosti by
měly být vyřízeny v plné výši (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1023/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou projednala
podnět na zabezpečení svobodského hřbitova proti vysoké zvěři s tím, že zabezpečení bude provedeno až po
dokončení všech stavebních prací při opravě hřbitovní zdi
v rámci finálních úprav svobodského hřbitova.
USNESENÍ č. RM/1024/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost 3 zaměstnanců firem v Nádražní ulici o vybudování veřejného osvětlení v této lokalitě (zejména před budovou OSNADO). Rada se žádostí zabývala a konstatovala, že se tím bude zabývat v rámci projektování dalších
etap oprav veřejného osvětlení a pověřila starostu, aby
oslovil zaměstnavatele z této lokality, aby se spolupodíleli na financování, protože se jedná o lokalitu, která není
zastavěna objekty k bydlení, ale jedná se o průmyslovou
lokalitu a zaměstnavatel by měl mít zájem o bezpečnost a
spokojenost svých zaměstnanců.
USNESENÍ č. RM/1025/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání podnětu k odhlučnění nové požární zbrojnice (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu k jednání s žadatelem za účelem upřesnění zdrojů hluku.
USNESENÍ č. RM/1026/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017 příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov ve
výši 182.272 Kč do fondu 413 - rezervní fond a následně
převodem do fondu 416 - investiční fond a schvaluje účetní
závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov sestavenou
ke dni 31.12.2017.
b) rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017 příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou ve výši 45.280,80 Kč
do fondu 413 - rezervní fond a následně převodem celé
částky z 413 - rezervního fondu ve výši 1.434.730,72 Kč
do fondu 416 - investiční fond a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou

výpis usnesení RM
Svoboda nad Úpou sestavenou ke dni 31.12.2017.
USNESENÍ č. RM/1027/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
na základě výsledku jednání s ředitelem školy, kdy škola
školní dílny i nadále bude potřebovat, stavebního technika města, aby prověřil a vyhodnotil potřebné stavební
úpravy tak, aby se garáž stala součástí školních dílen a
škola mohla využívat plnohodnotně celý objekt, jehož
vlastníkem je město a škola jej má svěřen do majetkové
správy.
USNESENÍ č. RM/1028/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost ředitele školy o vyřešení parkování, a to instalací
stejného dopravního značení jako u mateřské školy.
USNESENÍ č. RM/1029/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
s udělením licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce DAILY BUS s.r.o., IČ
05707781 na lince 350730 Kamenice nad Lipou - Praha
- Hradec Králové - Pec pod Sněžkou - Horní Malá Úpa,
Pomezní Boudy.
USNESENÍ č. RM/1030/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku na převzetí zastoupení města advokátem Mgr.
Antonínem Stanislavem, Ph.D., který je dle sdělení Mgr.
Huspeka ochoten převzít zastoupení města po úmrtí Mgr.
Čermáka za stejných podmínek, jaké byly dohodnuty s
Mgr. Čermákem, zatím na dobu určitou do 31.12.2018, a
to kvůli nutné kontinuitě v rozpracovaných právních záležitostech města.
USNESENÍ č. RM/1031/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
návrh Dohody o samostatném poplatku za nakládání se
separovanými složkami (viz podrobně zápis a příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu, aby zajistil přepracování dohody ve smyslu jednorázového řešení pouze pro rok
2018 a s konkrétním vyčíslením pevné částky.
USNESENÍ č. RM/1032/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou projednala
návrh Smlouvy o poskytnutí jednorázového peněžního příspěvku obce Malá Úpa, účelově určeného na částečnou
úhradu platových nákladů na zaměstnance za řazené do
Městského úřadu Svoboda nad Úpou, vzniklých městu za
období vymezené dnem 1. ledna 2018 a dnem 31. prosince 2018 (viz příloha originálu zápisu), kdy obec Malá
Úpa je ochotna poskytnout jednorázový příspěvek ve výši
151.200 Kč. Jedná se o dobrovolný jednorázový příspěvek obce Malá Úpa a jeho výši nemůže město Svoboda
nijak ovlivnit, a proto rada pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
USNESENÍ č. RM/1033/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zřízení práva chůze k domu čp. 195 v Luční ulici ve vyznačeném koridoru na pozemku města p.p.č. 203 v k.ú.
Svoboda nad Úpou o šířce 1,5 metru (viz příloha originálu
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žádosti).
USNESENÍ č. RM/1034/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti o zřízení práva služebnosti chůze a jízdy k parcele st.p.č. 197/2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou v rozsahu dle žádosti (viz příloha originálu zápisu),
protože je nejprve potřeba zajistit zpracování studie na
dopravní obslužnost k městskému stadionu kolem Domu
s pečovatelskou službou (viz již přijaté usnesení rady č.
RM/913/73/2017 písm. b) z 4.10.2017. Pokud v rámci
této studie bude stávající stavební parcela st.p.č. 197/2 v
k.ú. Svoboda nad Úpou součástí navrhované komunikace, nebude nutné právo služebnosti zřizovat. Dále je nutné zpracovanou studii projednat v rámci nového územního plánu města.
USNESENÍ č. RM/1035/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části parcely p.p.č. 238 v k.ú.
Maršov I (v rozsahu dle zákresu v žádosti v příloze originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1036/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) aktuální informace o bytu č. 128/2 na Rýchorském
sídlišti po úmrtí nájemce. Byt město již převzalo od Policie ČR, město bylo také vypravitelem sociálního pohřbu
a nyní je v jednání s notářem v rámci dědického řízení
ohledně povolení byt vyklidit, vydesinfikovat a připravit k
prodeji. Rada vzala informace na vědomí s tím, že souhlasí s vyklizením bytu dle pokynů notáře, dále s jeho
dezinfekcí a přípravou k prodeji (byt bude zcela vyklizen
a vydezinfikován odbornou firmou, bude vymalován a
provedeny nezbytné drobné opravy).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) zveřejnění záměru prodeje bytu č. 128/2 na Rýchorském sídlišti dle návrhu v příloze originálu zápisu s tím,
že termíny budou upraveny podle potřeby na základě
provedených činností v bodě a) tohoto usnesení.
USNESENÍ č. RM/1037/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
uzavření Smlouvy o pronájmu a poskytování služeb (viz
příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je nájem kopírovacího a skenovacího stroje Konica Minolta bizhub
C258 s dobou trvání smlouvy 60 měsíců a měsíční platbou 2.045 Kč.
USNESENÍ č. RM/1038/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Směrnici města Svobody nad Úpou k ochraně osobních
údajů, která je závazná i pro obě příspěvkové organizace a je vydávána v rámci procesu implementace opatření
ve vazbě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a platný zákon
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů (viz příloha originálu zápisu).

9

výpis usnesení RM

USNESENÍ č. RM/1039/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru prodeje nevyužívaného majetku města - komunální techniky, a to:
- návěs nákladní traktorový sklápěčkový PRONAR T
654/1, oceněn znaleckým posudkem na částku 53.700
Kč včetně DPH
- smykem řízený čelní nakladač NEUMEIER N 50, oceněn znaleckým posudkem na částku 236.000 Kč včetně
DPH
s tím, že zájemci mohou podávat nabídky v zalepených
obálkách a minimální nabízená cena nesmí být nižší, než
cena dle znaleckého posudku včetně DPH.
USNESENÍ č. RM/1040/82/2018
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
znění Zápisu dětí do 1. třídy základní školy a Zápisu dětí
do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 (viz přílohy
originálu zápisu) včetně kritérií pro přijetí dětí do obou
školských zařízení, kdy základním kritériem je přijímání
dětí s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou.

9Kulturní tým
Lyžařské závody
V sobotu 17. března jsme se na závodech o pohár města
loučili s lyžařskou sezonou. Závodníci, kterých se letos
účastnilo i přes nepříznivé počasí asi nejvíce ze všech
osmi dosavadních ročníků, dorazili všichni bez zranění
do cíle .
Všem velké díky za obětavou pomoc „V DRSNÝCH PODMÍNKÁCH“
Nezmrzli jsme a bylo to fajn, za rok SKOL.

Velikonoční dílna
V úterý 22. března jsme pořádali ve spolupráci s paní
knihovnicí Pavlou Tůmovou velikonoční dílnu.
Užili jsme si krásné odpoledne. Děti mohly ochutnat výborný rakytníkový čaj, uplést si pomlázku, ale i vyrobit
všelijaké velikonoční dekorace, které si mohly odnést
domu.
Velice děkujeme Bohunce Bartoňové za dodání vyfouknutých vajíček, které vyfukovala sama a bylo jich moc a
moc :-).
A díky Pavle Tůmové za super spolupráci. Moc se těšíme

na další společnou dílnu, která bude na podzim  .
Krásné jaro vám všem.
STÁLE HLEDÁME DOBROVOLNÍKY DO KULTURNÍHO TÝMU. PŘIJĎTE MEZI NÁS. TŘEBA JEN POMOCI, PŘI PŘÍPRAVÁCH.
TA RADOST V DĚTSKÝCH OČÍCH, TA ZA TO STOJÍ.

AKCE DUBEN
7. DUBNA - VÍTÁNÍ JARA
30. DUBNA - REJ ČARODĚJNIC

ZÁMĚR MĚSTA
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12

13Zprávy ze školy

1. Peter Black 3
Ve středu 8. března jsme se hned ráno vydali směrem
Trutnov. Kolem deváté hodiny jsme se dostali k trutnovskému muzeu, kde nás čekala hned trojice výstav. V rámci
výstav jsme se dozvěděli několik informací týkajících našeho regionu. Mě osobně nejvíc zaujala část zabývající
se bitvou u Trutnova v roce 1866.
Po zhlédnutí výstavy jsme se odebrali do zdejšího kina
Vesmír. To byl hlavní cíl naší cesty. Navštívili jsme představení Peter Black 3 v anglickém jazyce. A o čem že to
bylo? Ve 3. díle Peter zdědil rodinné sídlo po dědečkovi. Kromě toho byl zamilovaný do Emily, která vlastnila
knihovnu. Získání dědictví mělo 3 podmínky: sídlo se nesmělo prodat, nesmělo se nechat zchrátrat a muselo být
využitelné pro veřejnost. Peter společně s Emily vymysleli
plán. Ze sídla se měla stát kavárna s obrovskou zahradou, obrovským sálem pro koncerty a divadlo. Peterovi
se plán vyplnil, a jak bylo dáno, do 6 měsíců vše stihnul.
Díky tomu mu sídlo zůstalo. Představení se všem líbilo a
povětšinou jsme všemu rozuměli.
Po představení nás učitelé „rozpustili“ na náměstí. Po tom
co jsme zhruba 40 minut strávili na náměstí, vyrazili jsme
na vlak zpět do Svobody nad Úpou. Děkujeme paní učitelce Ševčíkové a panu učiteli Švábovi za příjemně strávený den.
Za 9. třídu Adam Kalivoda

2. Karneval v družině III.
Ve středu 28.2. proběhl ve školní družině pod vedením
Lenky Paříkové karneval. Jak to dětem a paní vychovatelce slušelo se můžete podívat na následujících fotografiích

4.-5. třída dívky
Krudencová Leontýna
Králová Eliška
Drábková Barbora
Humňalová Marie
Vlčková Sára
Homolová Marta
Schleichová Kateřina
Kratochvílová Tereza

I. kolo
26,64
28,4
28,62
28,67
29,14
30,39
35,24
41,09

II.kolo
26,22
28,12
27,96
28,63
28,75
28,26
30,98
38,1

Celkem
52,86
56,52
56,58
57,3
57,89
58,65
66,22
79,19

4.-5. třída chlapci
Kraus Jakub
Bejdák Josef
Tam Michal
Pich Dominik
Tam Vojtěch
Köhler Richard

I. kolo
22,96
24,8
26,71
28,04
29,26
27,52

II.kolo
22,43
24,55
27,88
27,77
29,79
x

Celkem
45,39
49,35
54,59
55,81
59,05

6.-7.třída dívky
1 Čekaňáková Daniela
2 Kempferová Johana
3 Veselá Kateřina

I. kolo
23,15
23,58
27,2

II.kolo
22,78
22,48
26,87

Celkem
45,93
46,06
54,07

1
2
3
4
5
6
7
8

3. Lyžařské závody 2018
V pondělí 5.března jsme pro naše žáky uspořádali přebor školy ve slalomu. Za účasti 50 žáků závody proběhly
ve velmi příjemném počasí. První tři v každé kategorii budou reprezentovat naši školu na meziškolních lyžařských
závode, které proběhnou ve středu 7.3. v Mladých Bukách. Děkujeme všem rodičům za pomoc při závodech.
Výsledky jsou zde:

1
2
3
4
5
6

1.třída
Denis Pich
Kamil Blažek
Antonín Drábek
Roudný Adam
Viola Svobodová
Kristýna Štěpová

I. kolo
28,87
30,89
33,13
36,15
34,06
42,8

II.kolo
28,93
28,23
31,71
29,06
33,23
30,49

Celkem
57,8
59,12
64,84
65,21
67,29
73,29

1
2
3
4
5

2.-3. třída dívky
Kulhánková Ema
Kotroušová Hana
Homolová Taťána
Jaroušová Klára
Vachková Natálie

I. kolo
27,18
27,95
27,76
34,35
46,28

II.kolo
27,37
26,8
33,76
32,51
45,74

Celkem
54,55
54,75
61,52
66,86
92,02

1
2
3
4
5

2.-3. třída chlapci
Šustr Marek
Kalyn David
Stránský Filip
Vlášek Michal
Zeman David

I. kolo
26,8
28,85
28,69
39,53
44,65

II.kolo
26,55
27,92
29,07
35,94
41,52

Celkem
53,35
56,77
57,76
75,47
86,17

1
2
3
4
5

4 Kovářová Kateřina
5 Beranová Lenka

1
2
3
4
5

6.-7.třída chlapci
Říha Vojtěch
Frič Vojtěch
Mičánek Jakub
Nikl Adam
Špetla Adam

8.-9.třída dívky
1 De Rijke Julie
2 Blažková Adéla

1
2
3
4
5
6
7

8.-9.třída chlapci
Karlík Vojtěch
Nikl Vojtěch
Anton Bohdan
Horák Jiří
Vrbenský Vojtěch
Honzík Vojtěch
Kalivoda Adam
Fialka David

29,47
32,07

29,31
32,31

58,78
64,38

I. kolo
22,45
22,79
23,4
24,55
25,3

II.kolo
22,26
22,3
22,91
24,29
24,63

Celkem
44,71
45,09
46,31
48,84
49,93

I. kolo
24,4
25,58

II.kolo
23,53
24,95

Celkem
47,93
50,53

I. kolo
22
22,74
23,75
24,09
24,42
28,6
29,65
x

II.kolo
21,15
21,98
23,1
23,25
24,9
28,52
30,09
28,18

Celkem
43,15
44,72
46,85
47,34
49,32
57,12
59,74

13PROHLÍDKA MŠ
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov
Kostelní 560, PSČ 542 24,
příspěvková organizace, IČO 75017032
tel./fax 499 871 109, 499 871 247 mob. 731 481
922, e-mail: skola.svoboda@volny.cz
www.zssvoboda.eu

ZŠ a MŠ ve Svobodě nad Úpou
vás zve na

Den otevřených dveří
v mateřské škole
pro budoucí děti mateřské školy a jejich rodiče
Prohlídka se koná ve středu 25.
v době od 15

do 17 hod.

dubna 2018

Mgr. Jan Hainiš
ředitel školy
Jana Hanušová
vedoucí učitelka MŠ

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
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Antonín Tichý

Ze šmírácké komedie v podání trapných klaunů odehrávající se na politické scéně, zvu laskavé čtenáře již
poněkolikáté do ryzí a nadšené atmosféry ochotnického
divadla, které má ve Svobodě nad Úpou s různými přestávkami dlouholetou tradici. Docela první známý spolek
„diletantů“, jak se amatérští divadelníci tenkrát nazývali, vznikl již v roce 1870. Pro většinu i těch nejstarších
pamětníků, kteří do vylidněného pohraničí přivandrovali
s koncem II. světové války, začíná však i divadelní historie rokem 1945. Pováleční divadelní nadšenci se poprvé uvedli na veřejnosti 4. května 1946 hrou Oblaka
významného dramatika Jaroslava Kvapila, jehož jméno
si spolek zvolil do názvu. Zakladatelskou partu střídaly
další generace a soubory. Aktivní bylo seskupení z 50.
let při závodním klubu ROH Krkonošských papíren, které
našlo zázemí s jevištěm v Národním domě v Maršově
II. Podle několika nově objevených fotografií se značně
omlazený soubor, doplněný talenty z řad školní mládeže,
úspěšně přenesl i do let šedesátých. V jejich repertoáru
byla v té době téměř žhavá novinka z roku 1961 Vyměněná princezna. Pro celkem 560 diváků ji uvedli už 25.
a 26. listopadu. Veselou komedii o třech dějstvích na motivy klasické pohádky Čert a Káča o statečné Kateřině,
která obrátí peklo vzhůru nohama a zachrání princeznu
před čertem Bublou, napsaly společně významné slovenské autorky Olga Lichardová a Magda Lokvencová. A
jak už to v tehdejším Československu chodilo, obě pocházely z Čech. První se narodila 10. 3. 1917 v Kolíně,
druhá 19. 9. 1916 v Pacově. Manžel té druhé byl pro
vládnoucí věrchušku stále ještě persona non grata a málokdo tušil, že se jmenuje Husáková. Zemřela dřív, než se
Gustáv, s nímž se v roce 1963 rozvedla, stal po potlačení
Pražského jara 1968 sovětskými tanky otcem normalizace. A čistě na okraj, jistě není bez zajímavosti, že ve filmovém zpracování uváděné pohádky začínala bohatou
hereckou kariéru pod taktovkou režiséra Jána Gogála
v roce 1973 v roli Kačky čerstvá držitelka Českého lva
za film Bába z ledu Zuzana Kronerová. Ve svobodském
provedení perlila coby prostořeká Kateřina studentka
trutnovské Zdravotnické školy Eva Rennerová. Jeden z
populárních Murphyho zákonů doplnil klasickou poučku
Clarence Darowa – historie se opakuje – uštěpačným: To
je jedna z jejích špatných stránek. Některé současné bláboly v tisku jako by vypadly z úst prorežimním pisálkům
z dob nadšeného budování socializmu. Soudě alespoň
podle oslavných článků v Hlasu Krkonošských papíren
ze dne 15. prosince 1961. Orgán ZO KSČ, ROH, ČSM
a vedení národního podniku vycházel v Hostinném s příznačnou ironií jako časopis pracujících. Z článku „Jen tak

dál“ podepsaného B. Bureš, zástupce poroty pro divadlo
z Okresního domu osvěty v Trutnově, plného budovatelských frází si jednu perličku dovolím doslovně ocitovat:
„Režizérka představení soudružka Kučerová si vybrala
správnou hru, která za pomoci pohádky odsuzuje militarismus a nesmyslnou snahu, ovládnout lidi, aby se z
nich staly nemyslící loutky. Na druhé straně nám jasně
ukazuje, že je nutné, ubírat se cestou poctivé kolektivní
práce, vedoucí k vytčenému cíli.“ Tesat do mramoru! V
jiném textu na titulní straně hodnotícím zdařilé výkony
herců si autor neodpustil zdůraznit, že představitel čerta
Bubly s. B. Krčmář je členem brigády socialistické práce.
Tehdejší parta z divadelního kroužku to v zápalu nadšení asi nevnímala, taková prostě byla doba. Při prohlížení
žloutnoucích fotografií konfrontace s novinovou realitou
veškeré vzpomínky silně devalvuje. Nedělám si iluze, že
stopy po nás budou naši potomci vnímat jinak. Tak aspoň
s optimizmem doufám, že nějaké zůstanou. Od uvedení
hry neuplynulo ještě ani 60 roků a přesto dá identifikace jednotlivých postav docela fušku. Je téměř pravidlem,
že nejmíň si pamatují pamětníci. Má školácká výmluva,
že jsem tenkrát „chyběl“ má určitou váhu. V maskovacím
mundúru jsem právě v té době sloužil vlasti. Ale když
ani samotní aktéři si nejsou schopni vzpomenout na své
spoluherce a někteří tvrdí, že v tom kuse vůbec nehráli,
i když je usvědčují snímky, je na pováženou. Popisujte
fotografie!!!

Káča / Čert Bubla s Káčou na zádech / Král

S pomocí několika přátel i přímých protagonistů se mi podařilo určit aspoň částečné osazení jednotlivých rolí. Je
celkem příznačné, že výrazný Lucifer zůstal neodhalen.
Osoby a obsazení:
král – František Myška
princezna Milka – Hana Kopřivová
princ Luboš, milý princezny Milky – ?
Kačka, služebná na hradě – Eva Rennerová
Kryšpín, pomocník Kačky – Arnošt Stránský
čert Bubla – Bohumil Krčmář
Lucifer – ?
čert Hudra – ?
čert Šarapatka – ?
družina pekelníků – školní mládež
poslové z Muslemie – ?

Pekelníci / Princ a princezna / Lucifer

