NOVINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE SVOBODĚ NAD ÚPOU
XXIX. ročník  číslo 818  ČERVEN 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,
v červnovém úvodníku bych vás rád seznámil s novým
přírůstkem do majetku obce, a to zbrusu novou budovou
hasičské zbrojnice. Když jsme před několika lety v rámci
přípravy rekonstrukce budovy bývalého kina odtud „vyhnali“ naše hasiče do pronajatých prostor v areálu Aral,
slíbili jsme jim, že to nebude navždy. Že se budeme všemi
silami snažit poskytnout jim do budoucna důstojné a profesionální zázemí pro jejich činnost. Tehdy jsme si vůbec
nedovedli představit, kolik úsilí nás bude stát, tenhle slib
uvést ve skutečnost. Je pravda, že od té doby uběhlo pár
let, ale dnes můžeme říci – podařilo se.
Ale hezky popořadě. Na začátku byl tedy ten slib. Pro

jeho realizaci jsme ale nejdříve museli najít vhodné místo, tedy pozemek, který by vyhovoval nejen svou rozlohou, umístěním, ale i z hlediska platného územního plánu
města. Ve hře bylo několik variant, jednou z nich byla
dokonce koupě bývalého „Pobočáku“, v areálu Krkonošských papíren. Nakonec jsme po zvážení všech pro a
proti vybrali vlastní pozemek v Lázeňské ulici, který jsme
ještě dokázali rozšířit koupí dvou pozemků sousedních.
Následovalo zpracování nejprve studie a na jejím základě i projektové dokumentace budovy zbrojnice, kterou
se nám podařilo pořídit z dotace EU v rámci programu
česko – polské spolupráce coby členům Euroregionu
Glacensis. Poté, co jsme vyřídili stavební povolení, nic
nebránilo samotné realizaci. Tedy nic kromě toho nejdů-
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ležitějšího – peněz. A protože jsme zvyklí investiční akce
tohoto rozsahu zpravidla realizovat pomocí dotací, připravili jsme se na avizované vypsání Výzvy z Integrovaného
regionálního operačního programu. Ta přišla v létě roku
2016 a my jsme brzy po jejím vypsání podali žádost o přidělení dotace. Rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 90%
uznatelných nákladů, tedy podle projektantského rozpočtu
bezmála 9 milionů Kč, nám bylo doručeno v prosinci téhož
roku. Následovalo výběrové řízení na dodavatele samotné
stavby, kterým byla v rámci cenové nabídky snížena cena
díla o cca 1 milion Kč. Podle smlouvy uzavřené s dodavatelem mělo být dílo předáno do konce října 2017. Protože ale dodavatel smluvní termín nedodržel, byla budova
zbrojnice předána do užívání o tři měsíce později. Samo-

zřejmě město poté uplatnilo smluvní sankci za nedodržení
termínu předání díla, čímž se jeho cena ještě více snížila.
Mohl bych se tu detailně rozepisovat o průběhu stavby a
složitostech dotačního řízení ještě dlouho, ale nebudu vás
tím již zatěžovat. Důležité je, že nová hasičská zbrojnice
stojí a bude sloužit ještě pěknou řádku let. Její oficiální otevření spojené s prohlídkou chystáme v rámci oslav 150 výročí založení SDH ve Svobodě nad Úpou, a to v pátek od
16 hodin přímo na místě, tedy v Lázeňské ulici.

Slovo starosty

okolí Muchomůrky, kde se dá i v klidu posedět na lavičce
a zároveň zjistit, jak se tehdy tyto cesty jmenovaly. Od
této nové aktivity si slibujeme větší bezpečnost pohybu
pěších cestou do Janských Lázní, a to především v zimě,
kdy je úsek u vily při zvýšeném silničním provozu velmi
nebezpečný. Věřím, že se chodník naučíte všichni brzy
využívat.

Vím, že většina z vás sportovně založených si toho jistě
již všimla, ale přesto hlásím: postavili jsme pro vás další
část chodníku na Duncan! Je to sice trochu oklika, musíte
obejít vilu hotelu Prom, ale o to je tenhle úsek hezčí. Po
cestě minete pomník připomínající vybudování stezek v

Těším se, až se tam s vámi uvidím.
Ing. Jiří Špetla
Starosta města
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea dámy Zdeňka
Tlachačová, Bohumila Bínová, Anna Vondrová, Zdeňka
Škopová, Jana Filipová, Ursula Kahounová a pánové
Petr Wurbs a Antonín Poláček. Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.

Dovolená v ordinaci
MUDr. Jarmily Oravcové
Ordinace praktické lékařky MUDr. Jarmily Oravcové
bude od 29. 6. 2018 do 22. 7. 2018 uzavřena z důvodu dovolené.
Zástup zajišťuje v době od 16. 7. 2018 do 22. 7. 2018
MUDr. Zdeněk Vrtala, v ordinaci Horní Maršov, mobil
603 484 020. V ostatních dnech MUDr. Dagmar Divišová, v ordinaci Mladé Buky 8 – 12 hodin, tel.:
499 873 114, mobil 603 734 842.
Akutní případy pak pohotovost - LSPP nemocnice Trutnov
po 17. hodině (víkendy a svátky: 499 866 117 nebo 499
866 222) nebo RZP - linka 155.
MUDr. Oravcová prosí své klienty, aby se včas předzásobili léky.

Dovolená v knihovně
Městská knihovna bude v době letních prázdnin uzavřena jeden týden v červenci od 9. 7. 2018 do 13. 7. 2018
a dva týdny v srpnu od 13. 8. 2018 do 24. 8. 2018,
a to z důvodu čerpání dovolené paní knihovnice. Paní
knihovnice přeje všem čtenářům krásné prázdniny a my
přejeme paní knihovnici tradičně hezkou dovolenou.

Svobodská základní škola
hledá učitele
Název pozice: Učitel, učitelka pro II. stupeň s aprobací AJ, NJ, VV - PP na dobu určitou – zástup za nemoc
Popis pozice: Požadavky : - vzdělání ve smyslu zákona

čís. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
změně některých zákonů (dále jen zákon) - bezúhonnost,
dobrý zdravotní stav - osobnostní předpoklady – kladný
vztah k dětem, samostatnost, svědomitost, zodpovědnost,
flexibilita, kreativita, komunikační dovednosti - předpokládaný nástup na pracovní místo učitel/učitelka od 27. srpna 2018 - PP na dobu určitou – zástup za nemoc - platové
zařazení dle přílohy č. 7 Nařízení vlády č. 564/2006
Sb. - kopie dokladů o dosaženém vzdělání - doklad o
průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně
pracovního zařízení - strukturovaný profesní životopis výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) - lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro dané pracovní místo.
Název školy: Základní škola a mateřská škola, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov
Adresa školy: Kostelní 560, 54224 Svoboda nad Úpou
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Hainiš
Kontaktní email: hainis@seznam.cz
Kontaktní telefon: 731481922

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODPADY A ZE PSŮ
Městský úřad upozorňuje, že dnem 30.6.2018 uplyne
lhůta pro zaplacení místního poplatku za provoz systému
odpadového hospodářství („poplatek za popelnice“) a
také místního poplatku ze psů.
Poplatek možno uhradit osobně nebo bezhotovostně na účet
č. 1303700359/0800 nebo 183523479/0300, var.
symbol sdělí správce poplatku telefonicky (tel. 499871145)
nebo emailem (petr.schon@musvoboda.cz), případně lze
uvést jako variabilní symbol rodné číslo. Do poznámky pro
příjemce je velmi důležité uvést jméno plátce.
Vzhledem k tomu, že v uplynulých letech bylo nutno vždy
po termínu splatnosti upozorňovat poměrně velké množství poplatníků na jejich povinnost uhradit svůj dluh vůči
městu, bude v letošním roce pozdní platba tohoto poplatku již sankcionována navyšováním dle příslušné obecně
závazné vyhlášky (městský úřad může v případě pozdní
platby navýšit poplatek až o dvojnásobek).
Mgr. Petr Schön

Odstávky elektrické
energie ve Svobodě
Zveřejňujeme známé odstávky elektrické energie k datu
24.5.2018. Vzhledem k tomu, že v našem městě letos
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probíhá velká výměna vysokého napětí, jsou odstávky
vyhlašovány firmou ČEZ téměř každý týden s předstihem
3 týdnů.
Aktuální odstávky najdete na webových stránkách
ČEZ Distribuce zde:
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html
pouze zadáte název města: Svoboda nad Úpou a PSČ:
54224.
Zároveň vše zveřejňujeme na webových stránkách města
v aktualitách, na facebookovém profilu města a přes aplikaci MOBISYS.
05. 06. 2018 (08:00 - 18:00) - plánovaná odstávka
č. 110060585418
Černohorská
29, 30, 325, 326, 65, 8, 85, parc.č. 290/1, parc.č.
453/3,
K Muchomůrce
10, 140, 28, 68, 84,
Maršovská
102, 104, 109, 12, 142, 144, 334, 46, 48, 491, 50, 51,
514, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 92
Pietteho nám.
24, 25, 27, 37, 72, 73, 74, 88,
Rýchorské sídliště
112, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 334, 47, parc.č. 167, parc.č. 170,
Spojovací
113, 18, 19, 20, 93,
Svoboda nad Úpou
parc.č. 214, parc.č. 235/3,
Úpská
5, 6,
07. 06. 2018 (08:00 - 18:00) - plánovaná odstávka
č. 110060585430
Maršovská
102, 104, 109, 12, 142, 144, 334, 46, 48, 491, 50, 51,
514, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 92
Pietteho nám.
32, 72, 73, 74, 81, 82, 87,
Rýchorské sídliště
112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 146, 334, 47, parc.č. 167, parc.
č. 170,
Svoboda nad Úpou
parc. č. 235/3,
Úpská

12. 06 .2018 (08:00 - 18:00) - plánovaná odstávka
č. 110060585435
Černohorská
29, 30, 325, 326, 65, 8, 85, parc. č. 290/1, parc. č.
453/3,
K Muchomůrce
10, 140, 28, 68, 84,
Pietteho nám.
24, 25, 27, 37, 88,
Spojovací
113, 18, 19, 20, 93,
Svoboda nad Úpou
parc. č. 214,
Úpská
5, 6

Informační servis obce
v mobilním telefonu - MOBYSIS!
Registrace ZDARMA!
Město Svoboda nad Úpou využívá moderního informačního systému MOBISYS. Informace o dění v obci jsou
nyní každému k dispozici formou zpráv do mobilních telefonů. Více informací na www.mobisys.cz.
Registrace - Chytrý mobilní telefon
Registrace probíhá skrze mobilní aplikaci MojeObec, která je volně ke stažení v obchodě GooglePlay (Android)
a AppStore (iPhone). Aplikaci můžete taktéž stáhnout pomocí přiloženého QR kódu:

Registrace – klasický mobilní telefon
Registrace probíhá formou SMS zprávy.
Zašlete kód REG SVOBODANUP OBZ pro odběr informačního kanálu Obecní zpravodajství na telefonní číslo
(+420) 777 080 880.

Jednání zastupitelstva
Starosta města Svobody nad Úpou svolává
18. veřejné zasedání Zastupitelstva Města Svobody
nad Úpou

zprávy z města a z radnice
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na středu 20.6.2018 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti (2.patro) Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Určení ověřovatelů a zapisovatelky
Schválení programu jednání
Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Zpráva o činnosti rady a zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
Schválení zadání návrhu Územního plánu města Svobody nad Úpou
Žádost o koupi parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Prodej bytové jednotky č. 128/2 na Rýchorském sídlišti
Prodej komunální techniky
Návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2018, o regulaci provozování hazardních her (plošný zákaz na
celém území města)
Závěrečný účet města za rok 2017
Rozpočtové opatření č. 3/2018
Diskuse
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KULTURNÍ TÝM
Kulturní tým

Poslední den v měsíci dubnu patří v naší republice neodmyslitelně dni Pálení čarodějnic. V našem městě jsme se
již poněkolikáté sešli na Muchomůrce, abychom si společně užili odpoledne plné zábavy a setkání s přáteli. Pro
děti jsme připravili veselou čarodějnickou stezku s úkoly
se strašidelnou tématikou s odměnou v cíli. Pro odvážné nechyběla strašidelná dílna, kde si děti mohly vyrobit
krásnou čarodějnickou kočičku. V sajrajt baru jsme ochutnávali čarodějnické zuby, špínu z uší, myší bobky nebo
kdo chtěl, mohl si uvařit dle vlastního nápadu všelijaké
lektvary. Nechyběla ani příšerná diskotéka s DJ Olinem
Kyselou, s vyhlášením nejlepších a nejkrásnějších čarodějnic a čarodějů v několika kategoriích. Děti i dospělí si
upekli buřtíka a kdo toho neměl dost, absolvoval stezku
odvahy, letos prvně v organizaci Skautu Svoboda nad
Úpou, čímž tímto děkujeme za spolupráci. Samozřejmě
patří poděkování Sdružení dobrovolných hasičů Svoboda nad Úpou za přípravu a zapálení vatry, dohledem
nad ní a v neposlední řadě i postavení májky. Touto ces-

tou děkujeme Farmaparku Muchomůrka, DJ Olinovi za
provázení večerem a všem, kteří jste se zúčastnili a dobře se bavili. Příště se na Vás těšíme na oslavě Dne dětí
1.6.2018.
Váš Kulturní tým
Dětem přejeme krásné prázdniny , plné zábavy a radosti
a dospělým dny plné odpočinku, slunce, pohody.

NO PROSTĚ - KRÁSNÉ LÉTO
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Výpis usnesení z 85. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konaného dne 23. 04. 2018
USNESENÍ č. RM/1052/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Dohodu o příspěvku na opravu komunikací se stavebníkem
a investorem stavby „Stavební úpravy bytového domu čp.
4, Pod Rýchorami, Svoboda nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je jednorázová náhrada
ve výši 150.000 Kč + DPH (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1053/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku od pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s. na
pojištění majetku města od 1.5.2018 na jeden rok, tj. do
30.4.2019 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že bude
navýšena pojistná částka u márnice na svobodském hřbitově na 1.000.000 Kč, protože došlo k opravě márnice
a původních 70.000 Kč neodpovídá současné hodnotě
objektu.
USNESENÍ č. RM/1054/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost vlastníka domu čp. 452 o pokácení, případně
maximální prořezání vzrostlé lípy u domu čp. 452 v Horské ulici. protože lípa byla odborně prořezána v roce

2016 v rámci realizace projektu „Regenerace zeleně v
intravilánu města Svobody nad Úpou“.
USNESENÍ č. RM/1055/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou nesouhlasí
s předloženým záměrem dle žádosti o stanovisko k
územnímu a stavebnímu řízení na akci „Novostavba 3
rodinných domů v k.ú. Svoboda n/Ú., p.p.č. 534/1 a
p.p.č. 534/3 včetně výtahu z PD pro společné územní a
stavební řízen (viz příloha originálu zápisu) a požaduje
osobní jednání s projektantem a investorem za účelem
projednání změny projektu - nadimenzování elektropřípojky a veřejného řadu kanalizace tak, aby se ke stávajícím 2 domům mohly v budoucnu připojit k inženýrským
sítím i další 4 v souladu se zástavbovou studií.
USNESENÍ č. RM/1056/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
přehledy poskytnuté péče v rámci úseku pečovatelské
služby za 1. Q. 2018 a dále tabulku čerpání rozpočtu k
31.3.2018 (viz přílohy originálu zápisu) od příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou bez připomínek.

výpis usnesení RM
USNESENÍ č. RM/1057/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro občana Svobody
nad Úpou dle žádosti (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1058/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost některých obyvatel Rýchorského sídliště o úpravu
veřejné plochy - veřejného parkoviště na p.p.č. 16/1 v
k.ú. Maršov I a rozhodla, že se žádostí bude zabývat
poté, až vlastnící všech přilehlých garáží odvedou srážkovou dešťovou vodu ze svých střech garáží mimo tuto
plochu, protože podmáčení terénu veřejné plochy je způsobeno zejména svodem vody z garáží, přičemž rada
nabízí součinnost žadatelům v rámci společného jednání
a nalezení vhodného technického řešení odvodnění.
USNESENÍ č. RM/1059/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace o tom, že žadatel uhradil dne 12.4.2018 zálohu ve výši 5.000 Kč na prodej parcely p.p.č. 469 v
k.ú. Svoboda nad Úpou, takže MěÚ objedná zpracování
znaleckého posudku.
USNESENÍ č. RM/1060/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku na dodávku elektrické energie pro obě příspěvkové organizace od společnosti Amper Market, a.s.
(viz příloha originálu zápisu) na období od 1.9.2018 31.12.2019, která byla nejvýhodnější.
USNESENÍ č. RM/1061/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost vlastníků domu čp. 546 ve Staré aleji o stanovisko
k realizaci výstavby odstavných ploch na vlastním pozemku p.p.č. 88 a 723/6, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou,
protože město nejprve musí získat jednoznačné stanovisko odboru územního plánování s výkladem, co se považuje za rekreační využití stávajících objektů a ploch, tzn.,
zda se tím považuje to, že tento dům může vlastník domu
komerčně pronajímat třetím osobám (hostům), nebo zda
je to považováno za rekreaci pouze pro vlastníka domu
(podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1062/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku od společnosti DiK Janák, s.r.o. na zpracování
projektové dokumentace rekonstrukce komunikace na p.
p.č. 679/8 v Kostelní ulici (viz příloha originálu zápisu)
ve výši 99.390,-Kč bez DPH (120.619,-Kč včetně DPH)
s tím, že starosta informoval radu o problému s odvodem
dešťových vod, které se ještě musí dořešit.
USNESENÍ č. RM/1063/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění pronájmu části parcely p.p.č. 95/3 v k.ú.
Svoboda nad Úpou o výměře 8 m2 za účelem umístění
předzahrádky do 31.10.2018 dle zákresu v žádosti (viz
příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1064/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění pronájmu části parcely p.p.č. 679/2 v k.ú.
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Svoboda nad Úpou o výměře 10 m2 za účelem umístění
předzahrádky do 31.10.2018 dle zákresu v žádosti (viz
příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1065/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 346/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 88 m2 za účelem
uskladnění stavebního dřeva dle zákresu v žádosti (viz
příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1066/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 104/6
v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 175 m2 za účelem
zahrádky dle zákresu v žádosti (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1067/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu parcel p.p.č. 904 a p.p.č.
937, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem zřízení
místa pro posezení.
USNESENÍ č. RM/1068/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 343 o výměře
675 m2 a části p.p.č. 366 o výměře 5220 m2 dle přílohy - situace z PD pro DÚR stavby Farmapark Muchomůrka (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1069/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
oznámení opravy zdi po sesuvu půdy na parcele p.p.č.
430/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou u domu čp. 183 na
Sluneční stráni s tím, že stavebník musí zvolit takovou technologii opravy, aby nedošlo k sesuvu a ohrožení místní
komunikace.
USNESENÍ č. RM/1070/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
aktuální informace ohledně jednání se zhotovitelem opravy hřbitovní zdi na svobodském hřbitově v rámci IV. etapy, kterým je OSVČ - Petr Čáp, se sídlem Mlýnská 100,
547 01 Náchod, IČ04064739 (podrobně viz zápis) a
pověřuje starostu jednáním s panem Čápem.
USNESENÍ č. RM/1071/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
oznámení ředitele základní školy o vyhlášení ředitelských
dnů ve dnech 24.4.2018, 25.4.2018 a 3.5.2018 z důvodu plánované odstávky elektrické energie v souvislosti
s výměnou vysokého napětí v naší obci.
USNESENÍ č. RM/1072/85/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
konečné znění Záměru města č. 3/2018 na prodej bytové jednotky č. 128/2 na Rýchorském sídlišti (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že minimální nabídková cena musí
činit alespoň 338.000 Kč a uzávěrka příjmu nabídek v
zalepených obálkách je 6.6.2018 v 16:30 hodin.
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Zápis z 86. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 09. 05. 2018
Mimořádné jednání Rady města zahájil v 19:00 hodin
na svobodském hřbitově a dále řídil, starosta města Ing.
Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Ing. Jaroslav
Chmelař, Ing. Václav Jiránek, Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice
MěÚ
Program jednání RM:
Program dnešního jednání RM:
Poř. č. Název programu
Aktuální situace na svobodském hřbitově
1.
a výsledek jednání s firmou Petr Čáp
Konečné znění Dohody o příspěvku na opravu komunikací s investorem stavby „Stavební
úpravy a přístavba bytového domu na parc.
2.
59, 119/8 a 119/9 v k.ú. Maršov II, Svoboda nad Úpou“
1. Aktuální situace na svobodském hřbitově a výsledek jednání s firmou Petr Čáp
Mimořádné jednání rady proběhlo přímo na svobodském hřbitově, a to v souvislosti s nečinností firmy Petr
Čáp, která je zhotovitelem IV. etapy opravy hřbitovní zdi
na svobodském hřbitově. V rámci tohoto bodu byl jednání přítomen také jednatel firmy Kalin, spol. s r.o., která
je zhotovitelem V. závěrečné etapy opravy hřbitovní zdi.
Předmětem jednání byl další postup, protože firma Petr
Čáp i přes urgence na stavbu nenastoupila, s městem nekomunikuje a celou záležitost město již řeší s městským
právníkem. Firma Kalin, spol. s r.o. po předběžných jednáních je ochotna nedodělané práce dokončit, ale především potřebuje zahájit práce na své V. etapě, která by
měla navazovat na nedodělanou IV. etapu, přičemž jednatel společnost sdělil, že tu má své zaměstnance na následující tři měsíce tak, aby i on dokončil dílo ve sjednané
lhůtě. Pokud by mu nebylo umožněno navázat na IV. etapu, tak není schopen dodržet rovněž termín dokončení.
Zároveň deklaroval, že je ochoten dodělat nedodělky za
firmu Petr Čáp v cenách tak, jak je měla sjednané firma
Petr Čáp a rovněž přislíbil, že provede i konečné úpravy
pozemku hřbitova po přesunech zeminy, které měly být
provedeny po dokončení IV. etapy.
Rada se shodla na tom, že město nemůže dále čekat na
to, zda firma Petr Čáp zareaguje na výzvy městského
právníka a je třeba okamžitě zahájit práce na V. etapě a
společně s tím i dokončil dílo za firmu pana Čápa. Dále

se rada shodla na tom, že celá záležitost s největší pravděpodobností skončí žalobou u soudu, takže je nutno
během čtvrtka 10.5.2018 podrobně zdokumentovat stav
nedokončeného díla formou protokolu a fotodokumentace a předat staveniště nedokončeného díla firmě Kalin,
spol. s r.o. a uzavřít příslušný smluvní vztah o převzetí
závazku, který připraví městský právník.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
že, s ohledem na to, že firma Petr Čáp neplní podmínky
ze Smlouvy o dílo na straně jedné a s ohledem na nutnost
dodržení dotačních podmínek k tomu, aby město nepřišlo o dotaci z Ministerstva zemědělství a s ohledem na
komunikaci, která proběhla mezi právníkem města a firmou Petr Čáp, rada souhlasí se změnou osoby zhotovitele, kdy zbývající část, kterou firma Petr Čáp nezhotovila,
provede firma Kalin, spol. s r.o., IČ 25607782, a to za
stejných finančních podmínek , které zbývají k vyčerpání
ze Smlouvy o dílo mezi městem a firmou Petr Čáp, tak
aby firma Kalin, spol. s r.o. dodržela nejzazší termín, který je důležitý pro vyúčtování dotace na danou IV. etapu
opravy hřbitovní zdi na svobodském hřbitově.
Hlasování
pro - 5
proti - 0
zdržel se - 0
USNESENÍ č. RM/1073/86/2018 bylo přijato.
2. Konečné znění Dohody o příspěvku na opravu
komunikací s investorem stavby „Stavební úpravy
a přístavba bytového domu na parc. 59, 119/8 a
119/9 v k.ú. Maršov II, Svoboda nad Úpou“
Na základě usnesení na minulém jednání rady byl investorovi zaslán návrh znění Dohody o příspěvku na opravu
komunikací s investorem stavby „Stavební úpravy a přístavba bytového domu na parc. 59, 119/8 a 119/9 v
k.ú. Maršov II, Svoboda nad Úpou“ (viz příloha originálu
zápisu). Investor měl některé drobné připomínky k návrhu
dohody v čl. III. odstavci 1 - doplněno červeně, dále Ing.
Chmelař upozornil na nepřesnost v článku I odstavci 3
této dohody - viz email v příloze zápisu. Byl odsouhlasen pasport komunikace, předložený investorem, u kterého město požaduje dodání fotografií v digitální formě
v plném rozlišení, a nakonec smlouva byla schválena se
všemi drobnými úpravami.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
znění Dohody o příspěvku na opravu komunikací s investorem stavby „Stavební úpravy a přístavba bytového
domu na parc. 59, 119/8 a 119/9 v k.ú. Maršov II, Svoboda nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
byla přijata drobná připomínka investora k návrhu do-
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hody v čl. III. odstavci 1 - doplněno červeně, dále byla
přijata připomínka Ing. Chmelaře na nepřesnost v článku
I odstavci 3 této dohody - viz email v příloze zápisu (text
byl vypuštěn) a byl odsouhlasen pasport komunikace,
předložený investorem, u kterého město požaduje dodání fotografií v digitální formě v plném rozlišení..

Mimořádná schůze Rady města byla ukončena dne
9.5.2018 ve 19,45 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat ve středu 16.5.2018 od 18,00 hodin na
radnici. Zápis byl dokončen dne 10.5.2018. Nedílnou
součástí zápisu je výpis usnesení z 86. schůze Rady města Svobody nad Úpou, konané dne 9.5.2018.

Hlasování
pro - 5
proti - 0
zdržel se - 0
USNESENÍ č. RM/1074/86/2018 bylo přijato.

Mgr. Petr Hynek
místostarosta města

Ing. Jiří Špetla
starosta města

Výpis usnesení z 86. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konaného dne 09. 05. 2018
USNESENÍ č. RM/1073/86/2018
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
že, s ohledem na to, že firma Petr Čáp neplní podmínky
ze Smlouvy o dílo na straně jedné a s ohledem na nutnost
dodržení dotačních podmínek k tomu, aby město nepřišlo o dotaci z Ministerstva zemědělství a s ohledem na
komunikaci, která proběhla mezi právníkem města a firmou Petr Čáp, rada souhlasí se změnou osoby zhotovitele, kdy zbývající část, kterou firma Petr Čáp nezhotovila,
provede firma Kalin, spol. s r.o., IČ 25607782, a to za
stejných finančních podmínek , které zbývají k vyčerpání
ze Smlouvy o dílo mezi městem a firmou Petr Čáp, tak
aby firma Kalin, spol. s r.o. dodržela nejzazší termín, který je důležitý pro vyúčtování dotace na danou IV. Etapu

opravy hřbitovní zdi na svobodském hřbitově.
USNESENÍ č. RM/1074/86/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
znění Dohody o příspěvku na opravu komunikací s investorem stavby „Stavební úpravy a přístavba bytového
domu na parc. 59, 119/8 a 119/9 v k.ú. Maršov II, Svoboda nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu) s tím, že
byla přijata drobná připomínka investora k návrhu dohody v čl. III. odstavci 1 - doplněno červeně, dále byla
přijata připomínka Ing. Chmelaře na nepřesnost v článku
I odstavci 3 této dohody - viz email v příloze zápisu (text
byl vypuštěn) a byl odsouhlasen pasport komunikace,
předložený investorem, u kterého město požaduje dodání fotografií v digitální formě v plném rozlišení..
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Výpis usnesení z 87. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konaného dne 16. 05. 2018
USNESENÍ č. RM/1076/87/2018
Rada města Svobody nad Úpou projednala
se zástupcem investora zamýšlené stavby „Novostavba
2 rodinných domů v k.ú. Svoboda n/Ú, p.p.č. 534/1
a p.p.č. 534/3“ jeho záměr na Sluneční stráni nad
současnou zástavbou rodinných domů (podrobně viz
zápis).
USNESENÍ č. RM/1077/87/2018
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost Léčebných lázní Bohdaneč a.s., Centra spokojeného stáří Alzheimer Care - Svoboda nad Úpou o souhlas s umístěním reklamní tabule na sloup, resp. výložník
lampy veřejného osvětlení, který je umístěn na domě čp.
452 na náměstí Svornosti, protože dům čp. 452 není ve
vlastnictví města.
USNESENÍ č. RM/1078/87/2018
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
s umístěním stavby „Svoboda nad Úpou - stavba pro
zemědělství - salaš na p.p.č. 25/1, k.ú. Maršov I“ na
základě žádosti zástupce investora.
USNESENÍ č. RM/1079/87/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o dílo č. 2018-041 - servisní smlouva na zajištění funkčnosti způsobilosti lokálního výstražného systému budovaného z projektu OP Životní prostředí 2014
- 2020 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že v čl. 4.
- Cena díla bude doplněno, že cena se sjednává dohodou v neměnné výši na celé období platnosti smlouvy,
a dále v čl. Závěrečná ustanovení - věta třetí se mění na
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2022
USNESENÍ č. RM/1080/87/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace
DSP č.017/18 na dílo „Rekonstrukce komunikace, Kostelní ulice ve Svobodě nad Úpou“ (viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/1081/87/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje celé parcely p.p.č. 15/7
v k.ú. Maršov II o výměře 180 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha.
b) zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č.
373/1 v k.ú. Maršov II o výměře 30 m2 (dle zákresu v
příloze zápisu), druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace.
USNESENÍ č. RM/1082/87/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Dohodu o přistoupení k dluhu se společností Kalin, spol.
s r.o., IČ 25607782 (viz příloha originálu zápisu), kterou vypracoval městský právník Mgr. Huspek a týká se

převzetí dluhu - zbývající části díla včetně převzetí záruk pouze za tuto zbývající část díla, kterou firma Petr
Čáp nezhotovila, a to za stejných finančních podmínek,
které zbývají k vyčerpání ze Smlouvy o dílo mezi městem a firmou Petr Čáp, tak aby firma Kalin, spol. s r.o.
dodržela nejzazší termín 30.6.2018, který je důležitý
pro vyúčtování dotace na danou IV. etapu opravy hřbitovní zdi na svobodském hřbitově.
USNESENÍ č. RM/1083/87/2018
Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
že na nejbližší jednání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou dne 20.6.2018 bude do programu zařazen
návrh na přijetí Obecně závazné vyhlášky na úplný zákaz provozování hazardních her uvedených v ustanoveních § 12 odst. 1 zákona o hazardních hrách na celém
území obce v souladu s ústavně zaručeným právem
obce takto regulovat hazard na svém území.
USNESENÍ č. RM/1084/87/2018
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace ředitelky Domu s pečovatelskou službou
ohledně možnosti nákupu vozidel pro pečovatelskou
službou v rámci Výzvy IROP č. 82 „Rozvoj sociálních
služeb (SVL) II.“ (podrobně viz zápis) a schvaluje zahájení činností na tomto projektu, jehož cílem bude nákup tři osobních vozidel a jednoho vozidla s úpravou
pick-up na rozvoz obědů a pověřuje ředitelku DPS, aby
zahájila proces přípravy k podání žádosti.
USNESENÍ č. RM/1085/87/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh nového personálního obsazení příspěvkového organizace Dům s pečovatelskou službou od 1.6.2018
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že výsledkem personálních změn je počet zaměstnanců s příslušnými prac.
úvazky dle zápisu.
USNESENÍ č. RM/1086/87/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
přidělení bytu č. 28 pro dvojici v Domě s pečovatelskou službou dle aktuálně platného Pořadníku žádostí o
přidělení bytu v DPS ze dne 16.5.2018 žadateli, který
je na prvním místě a je jediným žadatelem o přidělení
bytu pro dvojici. V případě nepřijetí přidělení bytu, rada
rozhodla o tom, že byt bude nabídnut jednotlivci s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou v pořadí dle výše
uvedeného Pořadníku.
USNESENÍ č. RM/1087/87/2018
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro občana Svobody nad Úpou dle žádosti (viz příloha originálu zápisu).

Zprávy ze školy
100. výročí vzniku
Československa
Dne 7. 5. jsme pro žáky 4.-9. třídy objednali představení
Divadla jednoho herce ke 100. výročí vzniku Československa.
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Je to veliký areál, který není dochovaný celý. Tam jsme
viděli i ukázku vagonu, ve kterém byli lidé do Březinky
dopravováni. Od paní Maji jsme se toho opět spoustu
dozvěděli. Po rozloučení s paní průvodkyní jsme vydali
s paní učitelkou Štěpovou, Ševčíkovou a panem učitelem
Švábem ke krematoriu, kde to bylo také zajímavé. Viděli
jsme tam i různé nápisy a spoustu rozbouraných staveb.
Domů jsme se vydali po sedmnácté hodině, na náměstí
ve Svobodě jsme dojeli ve 22:05 hodin, kde si nás vyzvedli rodiče.Během cesty tam i zpět nenastaly žádné
komplikace. Mně osobně (samozřejmě nejsem sama) se
tento výlet líbil, dalo mi to spoustu informací do života,
například, že bychom si všichni měli vážit toho, co máme.
Za výletníky Veronika Ouředníková ze sedmé třídy

Návštěva koncentračního
tábora v Osvětimi
Ve středu 2. 5. 2018 jsme se vydali navštívit dva největší
koncentrační tábory v Evropě. Jeden je vyhlazovací tábor v Osvětimi, ve kterém byla i Anna Franková a druhý – pobočný tábor Osvětimi - Březinka. Vyrazili jsme
kolem sedmé ráno s panem průvodcem Petrem Petirou. V
Osvětimi jsme byli kolem dvanácté hodiny. V Polsku už na
nás čekaly paní průvodkyně, které si nás rozdělily na dvě
skupiny- starší a mladší. Každá skupina šla jinou trasu. Já
jsem byla s paní učitelkou Štěpovou a paní Majou. Paní
průvodkyně srozumitelně a dost jasně vyprávěla o těchto
smutných místech, které byly velmi sugestivní. Viděli jsme
plynovou komoru, pece, boty, kufry, oblečení a mnoho
dalšího.Asi za dvě hodiny jsme se přesunuli do Březinky.

Branka zamčená na knoflík
Ve čtvrtek 10. května 2018 jeli žáci druhé třídy se svou
paní učitelkou do Trutnova, kde si prošli a prohlédli centrum města, ale hlavně navštívili společně multifunkční
centrum v Trutnově UFFO a shlédli divadelní představení
Branka zamčená na knoflík. Dva herci s několika kulisami
a rekvizitami, také s marionetami dvou chlapců, kocourka a pejska a s dvěma maňásky modrých slonů, rychle
vtáhli do děje všechny žáky a rozehráli v jejich fantazii
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Zprávy ze školy

příběh o tom, co se všechno může zažít ve staré opuštěné
Pozvánka na školní akademii
zahradě.
Žáci byli hodní a hezky se chovali, takže si nakonec za- Srdečně s zveme nejen svobodskou veřejnost na Školsloužili zmrzlinu. Výlet se vydařil.
ní akademii, která se uskuteční v pondělí 25.června od
Mgr. Milada Pleskačová 17,00 hod. v sokolovně
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Střípky z dějin: První exponát
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Antonín Tichý

Ústředním motivem dalšího pokračování seriálu s putováním za měnícími se kouty a mizejícími domy města Svobody nad Úpou je trojice ne příliš starých, ale vzácných
fotografií již neexistující chaloupky s původním číslem 3.
Na jejím místě vedle mateřské školy stojí „novostavba“ ze
sedmdesátých let minulého století s upraveným číslem popisným 403. Fotografie, za které děkuji manželům Bajburinovým, jsou dokladem, jak je důležité uchovávat památky
na dobu jen nedávno minulou. Je běžnou zkušeností všech
zájemců o historii (regionální obzvlášť) že se daleko snáz
získají relikvie z dob Rakousko – Uherského mocnářství,
než z let po druhé světové válce. Dnes, kdy fotografuje
skoro každý je papírových fotografií paradoxně daleko
míň než před vynálezem digitálních aparátů a chytrých
mobilních telefonů. Tisíce virtuálních snímků ale dokáže zlikvidovat jeden pořádný blackout. O vžitém nešvaru nepopisovat obrázky pro budoucí pokolení a tím je odsuzovat
do anonymity ani nemluvě. Přitom každé zachycení pomíjivého okamžiku má svou vypovídací hodnotu, bez které by
nemohly vzniknout například ani tyto články.
Dům čp. 3 patřil prokazatelně k nejstarším v městečku,
i když vzhledem k mnoha možným přestavbám následkem požárů, nemusel to být právě ten, který starší ročníky
ještě pamatují. Očíslován byl již v roce 1768 a je zakreslen i na indikační skice k stabilnímu katastru z roku 1841.
V té době jej obývala rodina truhláře Johanna Seiferta
(*1799) včetně jeho otce Franze (*1767) stejného řemesla. Narodili se zde zřejmě tři zástupci generací malířů, Anton (*1802) i jeho syn Alois (*1829) a vnuk Josef
(*1886), které si přisvojuje také město Vrchlabí, kde byd-

leli a někteří i tvořili od konce 19. století. S polohou domku u cesty nedaleko kostela se pojí i další zajímavost. Až
do roku 1770, kdy byla postavena fara, sloužil duchovním docházejícím z farního kostela v Mladých Bukách
jako pohostinné místo pro přestrojení, osvěžení a ohřátí.
Jiné tři snímky, které se shodou okolností objevily v nedávné době, spojují hned tři činitelé. Stejná datace do roku
1890, stejný formát 15 x 13 cm a s největší pravděpodobností i stejný autor. Bohužel neznámý. Nebýt na prvním
obrázku nezaměnitelný buk (zde coby jinoch „štíhlý jako
proutek“) asi by málokdo poznal, že jsme pouze o skok
přes potok od předešlé lokality. V průhledu za bukem,
kde se dnes tyčí mohutnější budova Domu s pečovatelskou službou je vidět dávno zaniklý dům čp. 4 kde bývalo
ještě po roce 1945 Čermákovo zahradnictví. Vlevo jsou
zaniklé domky v Kostelní ulici. Místo čp. 7 postavili společníci Jirka a Wolf v roce 1927 rodinnou vilku se stejným
číslem. Sousední čp. 8 kde ve čtyřicátých letech minulého
století bydlela zvonice Anna Kulbe bylo zbouráno bez
náhrady. Z pohledu pozorovatele stačí udělat jen čelem
vzad a zůstat stále v Kostelní ulici. Před námi na horizontu se tyčí kopec Galgenberg – dnešní Muchomůrka. Je to
ta část ulice od mostku ke škole, v níž je Janský potok po
mnoha povodních dávno zatrubněn. Její vzhled se změnil
tak dokonale, že mají s identifikací potíže i pamětníci. Pro
ty, kdo poznají jen tu starou „Kebrdlovku“ v náručí pouličního muzikanta malá nápověda. První zděný domek
vpravo je dnešní čp. 412. A jdeme dál! Chviličku pobudeme za školou a místo obvyklých alotrií (jó, kdeže loňské
sněhy jsou) mrkneme mimo program vlevo přes Janský

Na známé pohlednici zastínila čp. 3 dominující vila páně starosty. / Detailní boční pohled.

Štítová strana od potoka – v pozadí mateřská škola. / Tentýž štít domku čp. 3 ze zahrady.
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potok. Dům kromě přečíslování na 419 se nijak výrazně
nezměnil. Dámská krejčová Anna Richter z vývěsního štítu
je uvedena ještě v adresáři z roku 1910 kdy jí bylo 41 let.
Zatímco na panenské stráni nad domem není ještě po nějaké další výstavbě ani potuchy. Za posledním snímkem
ze shora zmíněné tříkusové kolekce musíme přes náměstí
do Horské ulice. V lokalitě tak zvaného „Školního vršku“
je v těsném sousedství kdysi renomované výrobny bruslí a lyžařského vázání podnikatele Václava Schneidera,
dnešní firmy Japio, ve stráni nad cestou dvojice starobylých domků přečíslovaných jako všechny historické budovy v centru města naprosto nesmyslně na čp. 457 a 458.
V obou bydleli v té době zaměstnanci papírny Piette, Johann Sagasser a Wenzel Walsch s rodinami. V prvním
domku s podpěrnými trámy na zápraží žilo celkem osm
lidí. A když už jsme tady, dopřejme si jako bonus pohled

na bonbónek na konci ulice na samé hranici katastrů
Svobody nad Úpou a Janských Lázní. Aby člověk v nabídce německého antikvariátu na aukčním internetovém
portálu eBay rozeznal na staré „počmárané“ pohlednici
s názvem položky „Gruss von dem Kaiserbad“ jeden z
nejvěhlasnějších svobodských pohostinských podniků své
doby, musí mít docela cvičené oko. Jednoho takového
znám – pochválím se sám. Pohlednici vydavatele Alfreda
Vattera odeslanou z Janských Lázní do Berlína v červenci 1905 podepsal tehdejší provozovatel hotelu Johann
Brunnecker z Malé Úpy. Později zde byla léčebna pojištěnců nemocenské pokladny a naposled lesnické učiliště.
Na jeho místě je dnes moderní budova České lesnické
akademie. Více o ní najdete v časopise Krkonoše – Jizerské hory 1999/9 nebo na www.freiheit.cz.

Zaniklé čp. 8, 7 a 4 v Kostelní ulici. / Kostelní ulice od jihu s nezakrytým Janským potokem.

Krejčovství Richter čp. 419. / Domky původně čp. 57 a 58 na „školním vršku“ v Horské ulici.

Věhlasný hotel Císařské lázně v roce 1905.

