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hodně vody uteklo od listopadu 2016, kdy jsem do našeho
měsíčníku přispěl naposledy. V té době bych nevěřil tomu,
jaké závažné změny nastanou v českých zemích po parlamentních volbách. Voliči v demokratických volbách (sic!)

Za těch osm let se stala spousta věcí ve prospěch města
a já jsem hrdý na to, že jsem mohl být při tom. Sešla se v
tom čase sestava v ideální konstelaci: právník, stavitel, finančník, technik a starosta s citem pro komunikaci s lidmi
a s tolik potřebnou praxí v komunální politice. Obrovský
kus nezištné práce, bez které by se spousta věcí nestala,
odvádí tajemnice Ing. Balcarová. Od začátku činnosti rady
došlo k výrazným změnám v řízení města, v otevřenosti
úřadu města a zastupitelstva vůči občanům, v důrazu na

Pietteho park při povodni

Park Pietteho náměstí po obnově

pustili k moci dva muže chorobně závislé na moci a penězích. Pomohly jim k tomu propagandistické triky, které se
tak dobře osvědčily totalitním režimům při přebírání moci
v minulosti. Stačilo najít nějakého nepřítele a slíbit lidem
cokoli. Jeden tak má možnost pomstít se všem, kteří ho nevolili, druhému je umožněno začít řídit naši zemi jako firmu
a s nikým nediskutovat. Pustili společně k moci komunisty, kteří tady přes 40 let devastovali materiálně a morálně
společnost.

koncepci v řízení a rozvoji města (s výhledem na 10 let a
dál), ve zvýšení atraktivity obce pro potenciální občany, v
efektivním čerpání dotací na investiční akce, ve vytváření
finanční rezervy, ve značných úsporách na energiích, v rozvoji předškolní a školní výchovy, v péči o seniory, v kulturních a sportovních akcích, ve vytváření sportovišť a relaxačních zón ve městě, apod. Došlo ke skokovému, ale promyšlenému zvýšení investic a Svoboda se tak dostala zpátky
mezi města, která jsou vidět a kde je dobré žít a podnikat.
Z bodu „nula“, kdy město několik let stagnovalo a „spalo“,
jsme se dostali do stavu průběžného a na sebe navazujícího řetězce realizovaných investic, které jsou z valné většiny
podloženy financováním z dotačních prostředků. Vždyť za
posledních osm let město proinvestovalo neuvěřitelných
120 milionů korun! A protože na konci každého období je
dobré bilancovat, z mého pohledu není od věci si všechny
důležité investice a události posledních osmi let připomenout. Zde jsou:

ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,

V říjnu nás čekají komunální volby, které na maloměstě naštěstí s vysokou politikou nejsou tolik zatíženy. Kandiduji
za stranu Nová Svoboda současného úspěšného starosty
Ing. Špetly, ale bez ambice na funkci, neboť mi to nedovoluje moje manažerská práce. Osobně mám za sebou druhé
volební období v radě města a jsem za tuto zkušenost rád.
Jako podnikatel jsem měl před vstupem do komunální politiky celkem naivní představu, jak se obec řídí. Dnes vím,
že není vůbec jednoduché nějakou věc prosadit v zastupitelstvu, sehnat na ní peníze a realizovat ji. Administrativa a
agenda je velmi složitá a časově náročná. Řídit město skutečně není jako řídit továrnu, hotel nebo dílnu.

- Obnova města po povodni
- Maršov II - komunikace u Trojánků, u Hančilů, Pod Rýchorami, přes náhon,
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Hasiči - dopravní vozidlo

Maršovská ulice po povodni

Maršovská ulice po opravě

- Maršov I-parkPietteho náměstí, Maršovská, Nový Svět,
most u hotelu PROM,
- Svoboda - Horská, Luční, Stará alej, chodníky
- Protipovodňová opatření – digitální povodňový plán,
srážková čidla na okolních hřebenech, hladinová čidla na
potocích, varovný hlásný systém
- Sportoviště
- Sportovní hala na městském stadionu
- Víceúčelové sportovní hřiště s osvětlením a zimním využitím
- Sportovní hřiště u ZŠ
- Sportovní hřiště na Rýchorském sídlišti
- Základní škola
- rekonstrukce budovy jídelny, parkování, nová školní zahrada, venkovní učebna
- Mateřská škola: celková rekonstrukce budovy vč. zateplení
- Dům s pečovatelskou službou
- rekonstrukce otopného systému, nový výtah
- Doprava
- Výstavba bezpečných přechodů pro chodce, rozšířená o
přechody a chodník v Maršově II
- Výstavba chodníků v Úpské ulici, rekonstrukce soustavy

prvků veřejného osvětlení vč. regulace
- Chodník k lyžařskému areálu Duncanuokolo hotelu Prompodél silnice do Janských Lázní
- Parkoviště na Rýchorském sídlišti
- Radnice
- Rekonstrukce 3. nadzemního podlaží, zadního traktu a
plochy pro parkování
- Zeleň ve městě
- Park na Pietteho náměstí – hned 2x (povodně)
- Tyršova ulice
- Stará Alej Horská ulice
- Park na nábřežní zdi u Rýchorského sídliště
- Hřbitovy
- Dokončení obnovy obou hřbitovů vč. márnice
- Krakonošova Muchomůrka
- Demolice bývalého tepelného výměníku na Rýchorském sídlišti
- Komunální technika
- traktor John Deere se sypačem a návěsem, smykový nakladač Neumeier se sypačem, mulčovač ke stroji Reform,
následně z dotačních prostředků pořízený kloubový nakladač Weideman a traktorový kontejnerový návěs + 4 kontejnery

Tyršova ulice

Výměník
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- Hasičská zbrojnice
- Výstavba nové moderní hasičské zbrojnice v Lázeňské ulici, zakoupení hasičské cisterny a transportního automobilu
- Infrastruktura
- Odkanalizování posledních lokalit města, postupná obnova chodníků a komunikací
- Zpracována projektová dokumentace a podána žádost o
dotaci na rekonstrukci budovy bývalého kina
- Kulturní a sportovní akce
- Lyžařské závody na Duncanu, ples města, pálení čarodějnic, dětský den, rozloučení s prázdninami, Rudolfovy slavnosti, drakiáda, dlabání dýní, rozsvěcení vánočního stromu
- Podpora spolků, klubů a sdružení
Kniha o historii města
- Péče o naše seniory
- členům klubu důchodců jsme poskytli do užívání zasedací
místnost v přízemí budovy radnice, kde se v hojném počtu
pravidelně scházejí. Každoročně pořádáme výlety, kterých
společně účastní občané, žijící v Domě s pečovatelskou
službou a další senioři z našeho města.
- Celkové investice do obnovy města činily celkem cca
120 mil. Kč, v drtivé většině podpořené dotačními prostředky

Hasičská zbrojnice

Z mého pohledu se málokterá okolní obec může v posledních letech pochlubit takovým masivním rozvojem. Jsem
rád, že jsem k tomu mohl přispět svým dílem.
Mgr. Petr Týfa
Radní města

Spousta věcí je plánována a rozpracována – rekonstrukce
staré radnice, již podána žádost na přidělení dotace, postupná rekonstrukce veřejného osvětlení, komunikací a
chodníků, dětských hřišť,atd.

Přechod a chodník Maršov II

Radnice - zadní trakt

Venkovní učebna
ZÁŘÍ 2018
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Sportovní hala

Jídelna u ZŠ

Márnice, zeď, kašna, lavičky

Nové chodníky se stožáry VO

Sportovní hřiště na Rýchorském sídlišti

Víceúčelové hřiště a sportovní hala na stadionu

Krakonošova Muchomůrka

Mateřská škola

Hřiště u ZŠ
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Hřbitov Maršov I
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Hřiště na stadionu, bruslení
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SLOVO STAROSTY
Přátelé, kamarádi, kamarádky, dobří známí, i vy ostatní
Svoboďáci a Maršováci. Dobře víte, že mimo úvodník se v
našich novinách nesnažím příliš projevovat, tentokrát si ale
krátký článek zveřejnit dovolím. A protože se zářijovému
úvodníku tentokrát věnoval kolega radní Petr Týfa, dám si
tu několik vět do již několikrát využité rubriky „Slovo starosty“. Tuhle rubriku jsem se před lety rozhodl založit pro
zveřejňování příspěvků, které se tak úplně nehodí na titulní stranu. Dodnes jsem sem psal snad dvakrát, možná. Sám
nevím.
Ale k věci. Ti z Vás, kteří mě znají, dobře vědí, že mi není
lhostejný stav společnosti v naší krásné a v historii tolik
zkoušené zemi. Mnohokrát za tenhle svůj postoj dostávám
v této těžké době „naloženo“ od široké veřejnosti, často

Slavnostní otevření hasičské zbrojnice

mně kamarádi připomínají, že kvůli němu přicházím o své
voliče. Jenže já si prostě nemůžu pomoct. Vadí mně lhostejnost lidí k dění okolo nás, neochota pomoci ostatním,
nedostatek empatie, ztráta laskavosti, žádný úsměv na
tváři. Vím, řeknete si, to je zas jen stokrát opakované klišé. Není. Vím, že není. Snažím se s touhle „blbou náladou“
bojovat v našem městě každý den. Snažím se na každého z
vás, kterého potkám, usmívat, pozdravit, prohodit pár slov.
Roky jsem se domníval, že to takhle bude stačit, že sám to
všechno zmůžu. Že se mi z vás Svoboďáků podaří udělat
tímhle přístupem veselé, přívětivé a hrdé občany našeho
města. Jenže ono se vůbec nic neděje a já pomalu ztrácím
sílu. I přes velikou snahu těch několika lidiček, starajících
se nejen o chod města, ale i o vaši zábavu, žádná kladná
odezva nepřichází. Snad jen z okolních měst, tam jsme vysoko ceněni - jaká to útěcha! Já vím, že je našinec v médiích denně masírován tolika negativy (většinou vylhanými, s
fungováním našeho města vůbec nesouvisejícími), ale my
si to přeci nemusíme nechat líbit. Když budeme opravdu
chtít, budeme používat vlastní rozum a uvědomíme si, jak
se tu všichni máme fajn, bude se nám žít lépe. Nebudeme
každé ráno vstávat naštvaní na celý svět. Když se nebude6
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me spoléhat na samozvané spasitele, kteří to za nás zařídí,
když vezmeme život do vlastních rukou a budeme hrdí na
to, že se o sebe dokážeme sami postarat, bude nám líp. A
na ulici se na sebe pak sebevědomě a vlídně usmějeme. A
když se někomu z nás zrovna nebude dařit, bez váhání a
rádi mu pomůžeme. Tak to vidím já. A můžete to tak vidět i
vy. Moc bych si to přál.
Minulý týden byly zveřejněny kandidátky sdružení nezávislých kandidátů a politických stran, které kandidují v blížících se komunálních volbách do zastupitelstva
města. Pokud dobře počítám, máme u nás ve městě 6
sdružení, či politických stran, každá po patnácti kandidátech, které se budou ucházet o přízeň vás voličů. Jistě
vás všichni osloví svými volebními sliby, od populistického všechno všem zadarmo a navždy, až po reálné a proveditelné programy založené na profesionálním přístupu a zkušenostech s komunální politikou. Mám velikou
radost, že se i v této těžké době našlo v našem městě
dohromady 90 kandidátů do zastupitelstva města, kteří
chtějí po 4 roky nezištně a poctivě pracovat na rozkvětu a skvělé budoucnosti Svobody nad Úpou. Zorientovat
se v tak široké nabídce nebude pro dnešního voliče úplně tak jednoduché. Volit jen tak podle známého jména
může být zavádějící. Za normálních okolností, v případě
fungující demokracie a nepokřivené morálky si volič vybere dle zveřejněných volebních slibů. Zde bych rád připomněl, že nejen sliby živ je člověk, je třeba ohlédnout
se někdy také zpět. Hlavní výpovědní hodnotu mají vždy
a pouze výsledky, pokud tedy nějaké jsou.
Velikým problémem našeho města v budoucnu bude paradoxně s největší pravděpodobností aspekt, který by
nás měl spíše živit - turismus. Pokud tento fenomén ale
správně neuchopíme, může se lehce vymknout kontrole.
Všichni dobře víme, že okolní lyžařská střediska prožívají
nebývalý rozkvět a co se týče výstavby hotelů a apartmánových domů, je jejich kapacita téměř vyčerpána. V reálu
to znamená, že se aktivity developerů a hoteliérů začínají
přesouvat níže, do okolních obcí. Svoboda je jednou z nich.
Nemyslím si, že by naše město mělo opakovat historické
chyby středisek, kde se cizím developerským aktivitám
podařilo prostřednictvím nastrčených místních figurek
„za koblihu“ získat vliv na směřování a rozvoj města. Pro
příklady nemusíme chodit daleko. Opravdu bych nerad,
aby na místních slunných stráních začaly bez zajištění tolik
potřebné infrastruktury živelně růst apartmánové domy
a hotely, které městu samotnému a životu v něm vůbec
nic nepřinesou, naopak život zde jen zkomplikují. Již nyní
je pro mnohé z nás problém najít v plné sezoně místo k
parkování. Víc, než kdy jindy je třeba vzít rozum do hrsti a
volit uváženě a s ohledem na budoucnost především nás
občanů města. Vím, že není jednoduché rozeznat od sebe
skupiny či jednotlivce, kteří si do vedení města jdou především za vlastními zájmy, a ty ostatní, kteří chtějí skutečně
pro město pracovat. Je to složité, ale co dnes není? Chce to
jen trochu přemýšlení a snahy získat pravdivé informace.
Úplně to samé platí přeci i ve velké politice.
Přeji vám všem v říjnu šťastnou ruku!
Ing. Jiří Špetla
Starosta města

ZPRÁVY Z MĚSTA A Z RADNICE
Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci září oslaví svá životní jubilea dámy Danuše Nevečeřalová,
Anastázie Hradecká, Věra Fingerhutová, Miluše Kopfová, Marie Grubnerová, Anitta Spilková, Miloslava Popelková, Danuše Holanová a pánové
Bohuslav Ševc, Vladimír Brát, Václav
Drábek, Lumír Nosek, Jiří Javůrek a
Jiří Bihari. Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.

Rudolfovy slavnosti a tradiční divadelní
představení
Jako každý rok i letos se budou konat již 15. Rudolfovy
slavnosti, a to tradičně třetí sobotu v září 15.9.2018. Program slavností najdete dále v novinách.
A také již pošesté se v předvečer Rudolfových slavností,
tedy v pátek 14.9.2018 od 19 hodin v sokolovně, můžete
těšit na nově nastudovanou premiéru divadelní autorské
komedie s názvem Poslední kulich z dílny svobodského
Divadla S.N.Ú. pod vedením Pavly Tůmové. Plakát rovněž
najdete dále v novinách.
Nenechte si tedy ujít tento zářijový víkend plný kulturních
zážitků a přijďte pobejt do Svobody nad Úpou !!!!

Svobodský candrbál
V minulém vydáním novin jsme s potěšením informovali o
tom, že ke 100. výročí republiky se uskuteční Svobodský candrbál v sobotu 10.11.2018 v sokolovně !!!!
Svobodští ochotníci a členky kulturního týmu se pod záštitou města a ve spolupráci s restaurací Sokolovna rozhodli uspořádat Svobodský candrbál, a protože se přímo
nabízelo tuto akci spojit se 100. výročím založení republiky, celý ples se tedy ponese v tomto duchu. Více informací najdete v plakátu dále v novinách.
Budeme rádi, když nám návštěvníci pomohou utvořit
správnou atmosféru dobovým oblečením, což samozřejmě není podmínkou. Věříme, že se tato akce vydaří a že si
lidé opět po letech v sokolovně nejen dobře zatančí.
Tímto Vás na candrbál srdečně zveme. Lístky v ceně
250,-Kč se budou od 10. října prodávat ve svobodské
knihovně.
Za pořadatele Pavla Tůmová – knihovnice

další etapy).
Katastrální úřad zahájil v roce 2017 na pokyn Českého
úřadu zeměměřického a katastrálního tzv. úplné revize
katastru, a to z důvodu neaktuálního obsahu katastrálních
map a popisných údajů. Katastrální pracoviště Trutnov má
ve své působnosti 177 katastrálních území, ve kterých má
být provedena aktualizace údajů formou nového mapování nebo revize údajů do roku 2030. Katastrální území
Svoboda nad Úpou a Maršov I bylo vybráno pro revizi v
nadcházejícím roce. V této souvislosti požádal Katastrální úřad v Trutnově o spolupráci náš Městský úřad ve Svobodě nad Úpou o spolupráci. Pro představu, co znamená
revize údajů lze uvést několik zásadních případů. Bude řešeno možné slučování pozemků v rámci vlastnictví, budou
řešeny změny druhu pozemků dle aktuálního stavu, bude
kontrolován stav zobrazení dosavadních a nových budov.
Pokud bude zjištěn u budov nesoulad obvodu se stavem
v katastru, budou vlastníci vyzváni k doložení změny geometrickým plánem a patřičnou listinou od stavebního úřadu. Vlastníci budou k jednání zváni osobně nebo budou
o změnách informováni písemně. Katastrální pracoviště
bude zajišťovat spolupráci s odborem ochrany zemědělského a půdního fondu při změnách druhu pozemku a s
orgánem státní správy lesů.

Čestné uznání panu Hákovi – Zlatý
Cantharellus
Česká mykologická společnost udělila panu Jiřímu Hákovi
ze Svobody nad Úpou čestné uznání s právem nosit odznak Zlatý Cantharellus za dlouholetý přínos, zejména v
osvětové a publikační práci
na poli houbařství a mykologie. Jedná se o nejvyšší
ocenění svého druhu, které
uděluje Česká mykologická
společnost.
Panu Hákovi samozřejmě
gratulujeme a pro úplnost
dodáváme, že Cantharellus
je latinský název pro lišku
(úplný latinský název Lišky
obecné zní Cantharellus cibarius).

Revize Katastru nemovitostí
Katastrálního úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov bude provádět od podzimu
2018 a v roce 2019 revizi katastrálního operátu, a to v
katastrálním území Svoboda nad Úpou a Maršov I (katastrální území Maršov II zatím ne, bude zahrnut až do
ZÁŘÍ 2018
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Komunální volby
Volby do zastupitelstev obcí neboli komunální volby, se budou konat v pátek a sobotu 5. a 6. října 2018. Pro voliče
ze Svobody bude připravena volební místnost tradičně v jídelně v Domě s pečovatelskou službou v Kostelní ulici.
Voliči z katastru Maršov I a Maršov II najdou svou volební místnost nově (vlastně „staronově“) v Rýchorce, a to v
části, kde kdysi bývala restaurace a nyní zde funguje informační středisko a půjčovna lyžařského vybavení.
V našem městě bylo zaregistrováno šest kandidátních listin volebních stran (převažují sdružení nezávislých kandidátů,
pouze jedna strana je zaregistrována jako politické hnutí). O přízeň voličů se budou ucházet následující volební uskupení a jejich kandidáti:
Jaké jsou způsoby hlasování při komunálních volbách? Je několik možností,
jak hlasovat. Pokusíme se
vysvětlit základní tři možnosti:
1) Nejjednodušším způsobem je označení jednoho
volebního seskupení, resp.
jedné volební strany, tzn.,
že volič zakřížkuje velký
čtvereček (jako ve sportce X
nebo jako plus +, k žádným
jiným značkám se nepřihlíží) nahoře u názvu volební
strany a nic víc. Tímto hlasem vlastně dává hlas všem
patnácti kandidátům v rámci jedné volební strany.
2) Druhý způsob umožňuje
voliči tzv. „vybrat si své zastupitelstvo“ napříč volebními stranami. Volič zakřížkuje maximálně 15 menších
čtverečků (spíše obdélníčků) u jednotlivých jmenkandidátů(jako ve sportce
X nebo jako plus +, k žádným jiným značkám se nepřihlíží)na hlasovacím lístku
napříč volebními stranami
v celkovém počtu maximálně 15 kandidátů (POZOR: v
případě, že křížků bude na
hlasovacím lístku 16, bude
se jednat o neplatný hlas,
ale na druhou stranu nemusí jich být plný počet, volič
se může rozhodnout libovolně, zda dá hlas jednomu,
dvěma …. až do maximálního počtu patnácti kandidátů).

Pokračování na další straně...
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3) Třetí způsob je nejsložitější a jedná se o kombinaci prvních dvou možností. Volič může označit
křížkem několik kandidátů
napříč volebními stranami

(například 7 kandidátů) a
pak může ještě zakřížkovat
velký čtvereček u jedné ze
stran (zde by však neměl
být označen žádný z jednotlivých kandidátů, a pokud
přece jen bude, nebude k
němu přihlíženo). Při započítávání hlasů se nejprve
počítají hlasy jednotlivě
označeným
kandidátům
(tj. těm 7 napříč volebními
stranami) a dále se pak započítají hlasy pro prvních 8
z označené volební strany.
Proč pouze 8? Protože ve
Svobodě je 15tičlenné zastupitelstvo, tzn. 7 + 8=15.

Pokračování z předchozí strany...

Hlasovací lístky budou voličům doručeny do poštovních schránek pracovníky
České pošty nejpozději do
úterý 2. října 2018. Pokud
voliči hlasovací lístky ve
svých schránkách přece jen
nenajdou, budou k dispozici
ve volebních místnostech
ve dnech voleb.
Volební místnosti ve Svobodě nad Úpou budou tentokrát:
volební okrsek č. 1 (pro
občany z k.ú. Svoboda nad
Úpou)
Dům s pečovatelskou službou, Kostelní 526, Svoboda nad Úpou
zapisovatelka: Ing. Ivana
Balcarová
volební okrsek č. 2 (pro
občany z k.ú. Maršov I a
Maršov II)
Infocentrum a půjčovna
lyžařského vybavení ETC
SPORT v objektu Rýchorka, Rýchorské sídliště 146,
Svoboda nad Úpou
zapisovatelka: Marta Vlčková

Automaty v Národním domě
Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne
16.8.2018 v rámci odvolacího řízení zamítnul odvolání společnosti KATA, a.s. Pilnikov proti rozhodnutí Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
vydaného dne 29.6.2018, kterým byla zamítnuta
žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru v objektu Národní dům na náměstí v Svobodě. Proti tomuto rozhodnutí se již nelze dále od-

volat, takže provoz automatů v Národním domě
skončil.
Ale nejen v Národním domě, protože město vydalo v červnu 2018 obecně závaznou vyhlášku o
plošném zákazu automatů na celém území našeho města, a i tuto vyhlášku již potvrdilo Ministerstvo vnitra ČR svým stanoviskem, že vydaná vyhláška není v rozporu s platnou legislativou.
ZÁŘÍ 2018
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Inzerce

5.

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku TJ Krakonoš

6.

Projednání záležitosti kolem části parcely p.p.č.
746/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou

7.

Žádost o koupi parcely p.p.č. 15/7 v k.ú. Maršov II

8.

Romantik z Trutnova hledá hodnou dlouhovlasou dívku ve
věku 30 – 45 let, plnoštíhlé nebo silnější postavy, se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním, se znalostí
angličtiny případně francouzštiny, se zájmem o přírodu a
hory. Telefon 773 910 394.

Žádost o koupi části parcely p.p.č. 450/1 a části parcely p.p.č. 373/1, vše v k.ú. Maršov II

9.

Žádost o koupi části parcely p.p.č. 238 v k.ú. Maršov I

Požár zámku v Horním Maršově

11. Kontrola čerpání rozpočtu roku 2018 a případné
Rozpočtové opatření

I obyvatelé Svobody určitě v neděli 19.8.2018 zaznamenali
důsledky rozsáhlého požáru zámku v Horním Maršově. Při
nejmenším určitě obyvatele Maršova II v neděli ráno kolem
páté hodiny ranní musel probudit zápach z kouře a šedivý
opar ve vzduchu, který právě souvisel s tímto požárem. Na
likvidaci požáru se podíleli od počátku i naši svobodští hasiči a určitě jim patří velké poděkování, protože namísto
nedělního odpočinku při krásném letním počasí věnovali
svůj volný čas záchraně zámku v Horním Maršově. Krásné
poděkování našim hasičům zaslal také pan starosta z Horního Maršova, které otiskujeme:

12. Diskuse

Hledám v Maršově I (eventuálně v severní části Svobody
nad Úpou) pro parkování motorky pronájem přístěnku
nebo části garáže nebo garáže - to vše pod uzavřením. V
případě nabídky prosím o zprávu na telefonní číslo 775 357
727.

Jednání zastupitelstva 12.9.2018
Starosta města Svobody nad Úpou svolává19. veřejné zasedání Zastupitelstva Města Svobody nad Úpouna středu
12.9.2018 od 18,00 hodinv zasedací místnosti (2.patro)
Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou .
PROGRAM
1.

Určení ověřovatelů a zapisovatelky

2.

Schválení programu jednání

3.

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

4.

Zpráva o činnosti rady a zpráva o plnění usnesení
zastupitelstva
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10. Převod objektu školních dílen do správy města a s
tím související změna zřizovací listiny PO Základní
škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov

Pronájem sportovní haly 2018 /2019
V případě zájmu o pravidelný pronájem sportovní haly
ve Svobodě nad Úpou na období 2018/2019 prosím kontaktujte tajemnici MěÚ Ing. Ivanu Balcarovou:
email: iva.balcarova@musvoboda.cz,
tel. 499871197, mobil 731479260

Váš požadavek bude zapracován do nového harmonogramu na období 2018/2019 a budou s Vámi dojednány platební podmínky.
Aktuální ceník pronájmu sportovní haly:
Velká sportovní hala v přízemí – 1 hodi- 300 Kč včetně
na
DPH
Malá tělocvična v 1. patře – 1 hodina

200 Kč včetně
DPH

Veřejná sbírka na knihu o historii
Svobody
Veřejná sbírka za účelem shromažďování finančních prostředků na vydání knihy o historii Svobody nad Úpou tento
měsíc končí !!!! pouze do 30.9.2018. Pokud máte zájem
ještě na poslední chvíli finančně podpořit vydání knihy
o historii Svobody, můžete tak učinit dvěma způsoby:

• složením hotovosti do pokladny zřízené Městským úřadem pro účely této veřejné sbírky (radnice, 1. patro, u pí
Jany Strakové)
• převodem na zvláštní bankovní účet zřízený pro účel této
veřejné sbírky, číslo bankovního účtu 4115223309/0800
Dárci (fyzické osoby i právnické osoby) si mohou vyžádat u
tajemnice MěÚ potvrzení o výši daru pro účely odpočtu ze
základu daně dle zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Aktuální stav veřejné sbírky k datu 23.8.2018 činí
73416,19 Kč. Všem dosavadním dárcům velmi děkujeme
!!!! a případným budoucím dárcům ještě do 30.9.2018 !!!
předem také.
Kniha o historii Svobody vyjde letos na podzim v nákladu
1500 kusů, bude mít název „Svoboda nad Úpou - nahlédnutí do historie města pod zlatými Rýchorami“ a bude
stát 490,-Kč. Autory knihy jsou Roman Reil, Radko Tásler,
Martin Kubásek, Antonín Tichý a Pavel Zahradník.

KULTURNÍ TÝM
Dobrý den Svoboďáci.
Žiji ve Svobodě celý svůj život. Tohle naše malé městečko
se dokáže dostat člověku pod kůži a dál až k srdíčku. Tedy
alespoň mně a myslím, že mnohým z Vás. Osobně nemám
ráda velká města a jejich anonymitu. Naopak, mám ráda,
když vidím na různých akcích města, jak se lidé druží. Jak
postávají v hloučcích a baví se spolu a smějí. V dnešní uspěchané době je takových okamžiků málo. Kdy se kdokoliv z
nás zastaví a prohodí s někým pár slov? Stěží se v dnešní
době lidé pozdraví. Zkuste se kolem sebe někdy rozhlédnout, ať během běžného dne, anebo na nějaké akci. Není
to hezčí, když jsou k sobě lidé milí? Vzpomeňte na vánoční
trhy na Pietteho náměstí. Jistě třeba tam jste potkali někoho, koho jste zrovna dlouho neviděli a udělalo vám to
radost . A to je dobře, od toho akce jsou. Pobavit a spojit
lidi v této bláznivě stresující době. Jsem členkou kulturního
týmu, kde povětšinou funguji jako „dílničková teta“ . Baví
mě, když vidím rozzářená dětská očka, ve kterých je očekávání, co se bude tentokrát vyrábět. Jak chodí okolo našich
stolů ještě dřív, než se začne, protože se těší. My jako „kultůrky“ se snažíme udělat akce pro děti co nejzábavnější a
nejpestřejší. Samozřejmě se vždy najde nějaký kecal, který
by to udělal jinak a lépe. Ale ať klidně přijde a zapojí se s
námi do příprav. Ať vidí, kolik času nám to spolkne. Třeba
příprava Dětského dne. Celé to vymyslet, hodit na papír
a pak zrealizovat. Vše si děláme samy, vyrábíme si různé
propriety třeba na již zmiňovaný dětský den. Ale děláme to
RÁDY. Protože máme rády Vás, svoboďáky a svoboďačky a
celé tohle naše městečko.
Tímto bych vás chtěla pozvat na naše městské akce, kde se
jiste uvidíme . Poděkovat za vaši podporu v naší práci, a
doufám že ji budeme jako „kultůrky“ moci vykonávat nadále. Těšíme se na vás, s přáním hezkého dne

Ahoj Svoboďáci,
Tak já naopak ve Svobodě žiji „teprve“ 19 let. Dnes si dovolím říct, že se cítím jako Svoboďák, jsem tu doma a mám to
tady ráda. Za ta léta, co tu bydlím se město postupně mění
k lepšímu(tedy aspoň podle mne). A já s Kulturním týmem
mám tu čest se na proměně podílet.
Asi před 9 lety jsme se nečekaně, na poslední chvíli dostali
k pořádání čarodějnic. Tam vznikl nápad založit KULTURNÍ
TÝM. Tým plný fajn lidiček, kteří se do dnešního dne pokoušejí ve městě podpořit dobrou náladu.
Přípravy nejsou vždy jednoduché a samo se nic neudělá.
Akce vymýšlíme samy, doma po večerech tvoříme dekorace, scházíme se po práci o víkendech a ve svém volném
čase. Ale důležité je, že nás to baví. Pochvala a úsměvy od
dětí, a i vás dospělých, jsou tou největší odměnou, které
se nám může dostat. Samozřejmě, že přijde i kritika a my ji
přijímáme, a i za ni děkujeme.
Řídíme se ale heslem: Kdo nic nedělá, nic nezkazí. My děláme, takže někdy i kazíme.
Všem, co nám fandí, voláme do Svobody, přijďte mezi nás.
Třeba jen pomoct na nějakou akci, jako třeba pomáhají již
někteří občané Svobody, nebo děti z naší základní školya
naši hasiči. Ti všichni chodí pomáhat dobrovolně a také ve
svém volném čase.
Pojďme se jako Svoboďáci pokusit rozdávat úsměvy a
dobrou náladutěm, kteří to ještě nedělají. Víc spolu komunikovat a nebát se jeden druhého.Čím více nás bude, tím
lépe.
Díky za to, že můžeme, a snad i budeme moci nadále tvořit
Kulturu v našem městě.
P.S.:
Po prázdninách se na vás budeme těšit v nových prostorách domu s pečovatelskou službou, kde budeme pořádat,
opět ve spolupráci s paní knihovnicí Tůmovou, podzimní
tvořivou dílnu a 6. října naší oblíbenou DRAKIÁDU. Také se
podílíme na přípravě Rudolfových slavností a již avizovaném Svobodském candrbále.
S otevřením naší nové dílny, máme v plánu pořádat tvořivé
dílny i pro občany dříve narozené.
Doufáme, že náš nápad přivítají a přijdou s námi strávit
tvořivé odpoledne. O všech našich nápadech a akcích vás
budeme s předstihem informovat.
Moc se na vás všechny těšíme.
Krásný podzim a úsměv na tváři
,,kultůrka“
Michaela Špetlová

Martina Vaňková
(dílničková teta)
ZÁŘÍ 2018
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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.

technika, aby zajistil na tuto akci výkaz výměr pro účely
ocenění a termíny ve Výzvě budou doplněny s vazbou na
dodání výkazu výměr.
b) výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- Oldřich Vydra, IČ 65210522, se sídlem Hajnice 229, PSČ
544 66,
- Ekoizol V & V spol. s r.o., IČ 47450321, se sídlem Obránců
míru 30, Předměřice nad Labem, PSČ 503 02,
- Miloš Tomeš, IČ 11604476, se sídlem 5. května 438, Svoboda nad Úpou, PSČ 542 24.
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise, která provede také otevírání
obálek v rámci VZ dle bodu a) tohoto usnesení, a to pana
Jiřího Rajsnera, Ing. Jiřího Špetlu a Mgr. Petra Schöna.

USNESENÍ č. RM/1122/90/2018

USNESENÍ č. RM/1127/90/2018

Výpis usnesení z 90. schůze
Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 25.07.2018
Zveme vás na
USNESENÍ č. RM/1121/90/2018

Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-2017596/
SOBS VB/01 Svoboda nad Úpou knn pro p.č. 534/1 (viz příloha originálu zápisu), protože ze smlouvy nevyplývá, zda
zařízení elektropřípojky (kabelů) je dimenzováno pro celou
lokalitu a dále se rada shodla na tom, že je třeba nejprve
znát kompletní projekt výstavby 2 RD včetně všech sítí a je
třeba v rámci předloženého projektu zkoordinovat všechny inženýrské sítě ve vazbě na místní komunikaci a uložení
všech inženýrských sítí.

USNESENÍ č. RM/1123/90/2018

Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace o stavu zděných kůlen u domu čp. 513 ve Svobodě nad Úpou (podrobně viz zápis).

USNESENÍ č. RM/1124/90/2018

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
vybudování plnohodnotné elektropřípojky pro lokalitu
Muchomůrka tak, aby bylo možné odebírat elektřinu pro
potřeby akcí města (kulturní akce, svatby).

USNESENÍ č. RM/1125/90/2018

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh rozpočtového opatření č. 4/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření č.4/2018 činí
objem celkových příjmů 630.793,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na 41.420.943
Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 4/2018 činí 420.000,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na
rok 2018 po této změně se zvyšují na 70.201.150 Kč) a financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 4/2018
činí mínus 210.793,-Kč (celkové financování rozpočtu na
rok 2018 po této změně se snižuje na 28.780.207,-Kč).
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
b) tajemnici MěÚ, aby do nejbližšího jednání zastupitelstva
připravila převod objektu školních dílen čp. 323 ze správy
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov zpět do správy města s
tím, že samotné školní dílny budou příspěvkové organizaci
pronajaty či vypůjčeny.

USNESENÍ č. RM/1126/90/2018

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou mimo
režim zákona s názvem „Školní dílny - oprava střechy“ (viz
příloha originálu zápisu) s tím, že pověřuje stavebního
12
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Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) Výzvy k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého rozsahu vedené mimo režim zákona na služby s názvem
„Tisk publikace o historii Svobody nad Úpou“ (viz příloha
originálu zápisu) se změnami dle zápisu.
b) výběr dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu a) zaslána:
- GZH, s.r.o., IČ 251 32 237, se sídlem Nová cesta 1550/17,
140 00 Praha 4
- DUKASE s.r.o., IČ 252 93 800, se sídlem Kladská 1178/12a,
500 03 Hradec Králové
- UNIPRESS spol. s r.o., IČ 472 82 789, se sídlem Svobodova
1431, 511 01 Turnov
- Tiskárny B.N.B. spol. s r.o., IČ 455 35 175, se sídlem Náchodská 672, 549 32 Velké Poříčí
- PAPÍRNY BRNO a.s., IČ 499 70 933, se sídlem Křenova
186/60, 602 00 Brno - Trnitá
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise pro VZ malého rozsahu dle bodu
a) tohoto usnesení, a to Mgr. Romana Reila, Ing. Jaroslava
Chmelaře, Mgr. Petra Týfu, Ing. Jiřího Špetlu a Mgr. Petra
Schöna.

USNESENÍ č. RM/1128/90/2018

Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve
věci jmenování ředitelů škol a školských zařízení zřízených
státem, krajem, obcí a svazkem obcí na dobu určitou 6 let
(viz příloha originálu zápisu) a s ohledem na končící funkční
období ředitele Základní škola a mateřské školy, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov, IČ 75017032 (dále jen „Základní
škola“) ke dni 31.7.2018 bude řediteli vydáno potvrzení o
tom, že je v souladu s § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
od 17.5.2012 ředitelem Základní školy. Od 1. srpna 2018
bude dle přechodného ustanovení čl. II bodu 8 zákona č.
82/2015 Sb. v pracovním poměru na dobu neurčitou.

USNESENÍ č. RM/1129/90/2018

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Organizační řád Městského úřadu Svoboda nad Úpou a
Města Svoboda nad Úpou s účinností od 1.8.2018 včetně
všech příloh (viz přílohy originálu zápisu) bez připomínek.

USNESENÍ č. RM/1130/90/2018

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru změny pronájmu pozemků části p.p.č.
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343 a části p.p.č. 366, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou z hlediska délky nájmu a rovněž záměr změny smluvního vztahu o
výpůjčce obecního majetku (herní prvky souboru majetku
Krakonošova Muchomůrka) z hlediska délky výpůjčky.

USNESENÍ č. RM/1131/90/2018

Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
se zřízením sjezdu na hlavní komunikaci přes pozemek
města p.p.č. 877 (chodník) pro vlastníka nemovitosti čp.
448 v Nádražní ulici pouze za předpokladu, že se zřízením
sjezdu budou souhlasit SÚS Královéhradeckého kraje, DI
Policie ČR a silniční správní úřad v Trutnově vydá příslušné
kladné rozhodnutí na zřízení sjezdu.

USNESENÍ č. RM/1132/90/2018

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje parcely p.p.č. 873 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 56 m2, druh pozemku zahrada.
b) zveřejnění záměru prodeje části parcely p.p.č. 746/5 v
k.ú. Svoboda nad Úpou pod 2 - 3 garážemi u domu čp. 240
na Sluneční stráni.

USNESENÍ č. RM/1133/90/2018

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na oplocení pozemku města p.p.č. 782/5
(u čerpací stanice Benzina), a to společnosti Amstor s.r.o.,
IČ 287 69 830, se sídlem Vážní 1184, 500 03 Hradec Králové, která nabídla cenu 79.992,-Kč bez DPH (96.790,32 Kč
včetně DPH).

USNESENÍ č. RM/1134/90/2018

Rada města Svobody nad Úpou projednala
písemnost od Ing. Hanuše ohledně realizace kanalizace
kolem domu čp. 136 k domu čp. 31 v Maršově II (viz příloha originálu zápisu) s tím, že starosta informoval radu o
tom, že hovořil s TDI investora s panem Haasem, kterým
mu sdělil, že sdělené informace zatím nemají reálný základ
a vůbec není jasné, zda bude muset být odstraněna celá
asfaltová plocha. Co se týká případného financování vícenákladů, tak samozřejmě na všechny změny se dělají změnové listy a budou předmětem financování z poskytnuté
dotace a rozhodně je investor (společnost Vodovody a kanalizace Trutnov a.s.) nebude požadovat po městu.

USNESENÍ č. RM/1135/90/2018

Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost o souhlas se zřízením vlastní přístupové cesty k
objektu čp. 186 na Sluneční stráni od občana, který má v
úmyslu koupit tento dům, s tím, že v tuto chvíli rada vydává
stanovisko v tom smyslu, že nemá námitky k vybudování
vlastního přístupu k objektu čp. 186, ale požaduje předložení projektové dokumentace od autorizovaného projektanta.

USNESENÍ č. RM/1136/90/2018

Rada města Svobody nad Úpou postupuje
k projednání Zastupitelstvu města žádost TJ Krakonoš jezdeckého oddílu z.s. o poskytnutí finančního příspěvku na
částečnou úhradu nákladů a nákup věcných cen v rámci jezdeckých skokových a drezurních závodů pro děti a mládež
ve dnech 18. a 19.8.2018, ve které je uvedeno, že letošní
rok je pro organizaci významný tím, že uplynulo 50 let od
založení TJ Krakonoš a jezdeckého sportu ve Svobodě nad
Úpou, protože dotační programy byly již pro letošní rok
uzavřeny.
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USNESENÍ č. RM/1141/91/2018

Výpis usnesení z 91. schůze
Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 15.08.2018
USNESENÍ č. RM/1137/91/2018

Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost o vydání stanoviska k akci s názvem „Administrativní sídlo stavební firmy Město Svoboda n/Ú., Kostelní 165,
st.p.č. 197/1 k.ú. Svoboda n/Ú., Královéhradecký kraj“ (dále
jen „Administrativní sídlo stavební firmy ANTON A SYN“)
s tím, že v podstatě s deklarovaným využitím objektu jako
Administrativní sídlo stavební firmy ANTON A SYN rada
nemá problém, pokud bude objekt bývalé truhlárny opravdu využíván jako kanceláře a sklady dle záměru, ale konečné stanovisko stejně musí město vydat až v rámci řádného
stavebního řízení, ve kterém bude předložena plnohodnotná projektová dokumentace od autorizované osoby,
která musí splňovat veškeré požadavky stavebního zákona
a souvisejících předpisů včetně podmínek pro počet parkovacích míst, potřebných pro provoz takového účelu využití
objektu.

USNESENÍ č. RM/1138/91/2018

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o dílo se společností Amstor s.r.o., IČ 287 69 830
(viz příloha originálu zápisu), která byla vybrána na minulém jednání rady k tomu, aby provedla oplocení pozemku
p.p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že byly provedeny drobné úpravy smlouvy, které byly zaznamenány přímo do přílohy a byla stanovena smluvní pokuta ve výši 300
Kč za každý započatý den z prodlení za nedodržení smluvních podmínek.

USNESENÍ č. RM/1139/91/2018

Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu, aby vyzval zhotovitele ze Smlouvy o dílo č. 1/2018
firmu ELEKTROMONTÁŽE Štěpánský & Fišer k jednání o
uzavření nové smlouvy na správu veřejného osvětlení a aby
oslovil projektanta veřejného osvětlení za účelem konzultace o obsahu nové smlouvy na zajištění správy a údržby
soustavy veřejného osvětlení ve Svobodě nad Úpou v souvislosti s rekonstrukcí VO, kdy dojde k redukci osvětlovacích bodů a v následujících 10 letech k minimálním požadavkům na údržbu nového veřejného osvětlení (na svítidla,
osvětlovací stožáry včetně výložníků a systému vzdálené
správy svítidel je sjednána se zhotovitelem záruka za jakost v délce 120 měsíců).

USNESENÍ č. RM/1140/91/2018

Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost pana B. o připomínky k projektu parkování u Rýchorky včetně situačního výkresu parkovacího stání Rýchorka
od DiK Janák s.r.o. (viz příloha originálu zápisu) s tím, že je
třeba vše nejprve smluvně ujednat (viz podrobně zápis) a
smluvní vztahy předložit radě ke konečnému schválení, a
proto rada pověřila starostu, aby zajistil u městského právníka vypracování patřičných smluvních vztahů.

Rada města Svobody nad Úpou odkládá
návrh Dohody o společné výstavbě a o složení a použití
zálohy na akci „Dostavba kanalizace v obci Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov“ (viz příloha originálu zápisu) se společností Vodovody a kanalizace Trutnov a.s., protože společnost finanční spoluúčast po městu letos nepožaduje,
takže projednávání dohody bude odloženo do doby po konečném vyhodnocení celé akce v roce 2019.

USNESENÍ č. RM/1142/91/2018

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) v rámci VZMR na služby „Tisk publikace o historii Svobody nad Úpou“ výběr dodavatele , a to společnost PAPÍRNY
BRNO a.s., IČ 499 70 933, se sídlem Křenova 186/60, 602
00 Brno - Trnitá, která nabídla nejvýhodnější cenu ve výši
225.450,-Kč bez DPH (247.995,-Kč s DPH) za tisk 1500 ks
publikace o historii Svobody nad Úpou.
b) prodejní cenu publikace o historii Svobody nad Úpou, a
to ve výši 490,-Kč včetně DPH.

USNESENÍ č. RM/1143/91/2018

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 394/1 v
k.ú. Svoboda nad Úpou (dle zákresu v příloze žádosti) za
účelem zahrádky a umístění zahradní chatky o maximální
výměře 16 m2.

USNESENÍ č. RM/1144/91/2018

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
jednorázové splacení zůstatku jistiny úvěru ve výši
9.625.000 Kč dle Smlouvy o úvěru č. 1159/13/5650 ze dne
30.10.2013, a to formou refinancování z nového úvěru na
základě Smlouvy o úvěru č. 0427/18/5650 ze dne 27.3.2018
(podrobně viz zápis).

USNESENÍ č. RM/1145/91/2018

Rada města Svobody nad Úpou projednala
zjištěné informace a dokumenty k parcele p.p.č. 746/5 v
k.ú. Svoboda nad Úpou (podrobně viz zápis), pověřuje tajemnici MěÚ, by dohledala v Okresním archivu v Trutnově
zápis z jednání zastupitelstva, na kterém byla část parcely
schválena k prodeji a zda byl zveřejněn záměr prodeje, a
dále aby zpracovala informace o tehdejší platné legislativě, zejména o zákonu č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění
předpisů pro rok 1993. Dále rada předává tuto záležitost
k projednání zastupitelstvu s tím, že záměr prodeje výše
uvedené části je již zveřejněn.

USNESENÍ č. RM/1146/91/2018

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o provedení uměleckého výkonu s SHŠ Rigel v
rámci Rudolfových slavností 2018 (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/1147/91/2018

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
schvaluje přidělení bytu č. 36 dle Pořadníku platného ke
dni 31.7.2018 paní T. D., pokud přidělení bytu odmítne
nabídnout byt dalšímu žadateli v pořadí ze Svobody nad
Úpou dle výše uvedeného Pořadníku.

USNESENÍ č. RM/1148/91/2018

Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro občana Svobody
nad Úpou dle žádosti (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/1149/91/2018

Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
a) přehledy poskytnuté péče v rámci úseku pečovatelské
služby za 1. pololetí 2018 a dále tabulku čerpání rozpočtu
k 31.6.2018 (viz přílohy originálu zápisu) od příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
bez připomínek.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) úpravu č. 2 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok
2018 u PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu) - předmětem změny
jsou úpravy nákladů a výnosů v rámci jednotlivých úseků
činnosti, přičemž celková výše provozního příspěvku na rok
2018 se nemění.

USNESENÍ č. RM/1150/91/2018

Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby do příštího jednání rady zajistil cenové
nabídky od externích auditorů, kteří mají potřebná oprávnění a mohou vykonávat kontrolu podle zákona o finanční
kontrole, na provedení finanční kontroly v obou příspěvkových organizacích města dle doporučení auditorů z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve Zprávě o přezkumu hospodaření města Svobody nad Úpou za rok 2017.

USNESENÍ č. RM/1151/91/2018

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 5/2018 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření č.5/2018 činí objem celkových příjmů 1.043.254,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na 42.464.197 Kč),
objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č.
5/2018 činí mínus 585.451,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na
rok 2018 po této změně se snižují na 69.615.699 Kč) a financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 5/2018
činí mínus 1.628.705,-Kč (celkové financování rozpočtu na
rok 2018 po této změně se snižuje na 27.151.502,-Kč).

USNESENÍ č. RM/1152/91/2018

Rada města Svobody nad Úpou rozhodla
v souvislosti s komunálními volbami na podzim 2018, že ve
svobodských novinách Svoboda fórum nebudou uveřejňovány prezentace volební programů žádné ze zaregistrovaných 6 volebních stran pro tyto komunální volby.

USNESENÍ č. RM/1153/91/2018

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
program 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou, které se bude konat ve středu 12. září
2018 dle zápisu.

USNESENÍ č. RM/1154/91/2018

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 500/2 v
k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 151 m2 (dle zákresu v příloze žádosti).

USNESENÍ č. RM/1155/91/2018

Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na umístění stavby vodovodu - kanalizace zřízené v rámci akce „Dostavba kanalizace v obci Svoboda nad
Úpou“, a to na pozemcích města p.p.č. 79/1 v k.ú.. Maršov II
a 3/1, 629 a 579/1, vše v k.ú. Maršov I (viz příloha originálu
zápisu).
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50 LET JEZDECKÉHO SPORTU
VE SVOBODĚ NAD ÚPOU
V letošním roce v srpnu uplyne 50 let od vzniku jezdeckého
oddílu v našem městě. Naší tělovýchovnou jednotu založil pan Václav Brunát ze Svobody nad Úpou v roce 1968.
Jezdecký sport se pod vedením pana Brunáta provozoval
ve Svobodě nad Úpou o několik let dříve. Jezdci však startovali za TJ Janské Lázně. Snahou p. Brunáta a tehdejších
členů bylo reprezentovat Svobodu nad Úpou. S tehdejším
vedením TJ Tatran Svoboda nad lípou se však p. Brunátovi
nepodařilo dohodnout, aby se jezdecký sport stal dalším
oddílem zdejšího TJ Tatranu. Proto se rozhodl založit no-

nad Úpou. Za jeho aktivní činnosti získala TJ v roce 1979
od Státních statků opuštěnou stodolu s dvouhektarovým
zanedbaným pozemkem na hranici Mladých Buků a Svobody nad Úpou. Tím začalo budování nového sportovního jezdeckého areálu, který trval až do roku 1987. Po dostavbě
areálu se TJ věnovala velice úspěšně sportovní činnosti. V
roce 1992 se p. Antonín Poláček vzdal funkce předsedy TJ,
dalším předsedou byl zvolen p. Alek Pejos ze Svobody nad
Úpou. V roce 1992 byl vznesen na část pozemků a budovy
TJ restituční nárok. Soudní řízení o vydání části pozemků
a zrekonstruované budovy trvalo 20 let do roku 2012. Na
základě zákona o restitucích nebyl restituční nárok vydán,
naše TJ je majitelem pozemků i rekonstruované budovy.

Sportovní činnost naší TJ
Přesto že naši TJ lze zařadit mezi malé kluby, sportovními výsledky patří mezi TJ s celostátním významem. Výčet
umístění a významných sportovních úspěchů by zabralo
asi celý časopis, proto se zmíním o těch nejvýznamnějších:
(všechny úspěšné výsledky našich jezdců lze najít na stránkách naší TJ)
Rok 1970 J. Brunát s koněm Legin Olympiáda 3. místo
socialistické mládeže — Rumunsko
Bukurešť skoky junioři
Rok 1972 A. Pejos s klisnou Váza M.Č.R. 1. místo
všestrannost
Rok 1974 A. Pejos s klisnou Váza M. Vých. 2. místo
kraje skoky

Rok 2009 A. Pejosová s koněm Show Time M. 2. místo
Královéhradeckého kraje
mladí
jezdci
Rok 2011 A. Pejosová s koněm Show Time 2. místo
mezinárodní skokové závody NSR v hlavní
Zeitz
soutěži
Rok 2013 A. Pejosová s klisnou Rebelka 9. místo
M.Č.R. skoky ženy
V současných letech se naše TJ věnuje i drezurnímu ježdění ve kterém naše juniorky dosahují sportovní úspěchy
na krajské úrovni.
Rok 2016 A. Juhászová s klisnou Lady Sarah 1. místo
— mistrovství Královéhradeckého
kraje
Rok 2016 A. Špetlová s koněm Sam — mist- 2. místo
rovství Královéhradeckého kraje

Pořadatelství sportovních akcí
Od roku 1989 po konečném dokončení travnatého závodiště naše TJ pořádá skokové a drezurní závody minimálně
dvakrát ročně v závodní sezoně od května do září. Za 28
let jsme uspořádali 56 jezdeckých závodů a 17 mistrovství
v parkuru. Touto sportovní aktivitou se řadíme mezi přední
jezdecké TJ v Královéhradeckém kraji. Od roku 2001 jsme
vzhledem k velmi dobrému sportovnímu zázemí a vybavení kvalitními překážkami, pořadateli Krajského mistrovství
v parkuru v kategorii děti, junioři a senioři Královéhradeckého kraje. Od roku 2008 pořádáme drezurní soutěže a

hobby závody pro neregistrované jezdce. Součástí našich
sportovních aktivit je pořádání skokových a drezurních
soustředění, které probíhá v zimní přípravě a je pro všechny jezdce z Královéhradeckého kraje. Tyto sportovní úspěchy a možnost trénovat na kvalitním povrchu a moderních
překážkách se uskutečnili i za finančního přispění města
Svobody nad Úpou, za toto členové TJ Krakonoš děkují a
snaží se přispět městu svou činností při různých kulturních
akcích organizovaných městem i různou výpomocí při nenadálých událostech.
Za TJ Krakonoš – Alekos Pejos, předseda oddílu

Rok 1978 P. Mojsej s koněm Darli M.Č.R skoky 3. místo
junioři
Rok 1978 P. Mojsej s klisnou
M.ČSSR. junioři skoky
vou tělovýchovnou jednotu s názvem TJ Krakonoš Svoboda nad Úpou, jezdecký oddíl. Vydal se tedy do Prahy na
tehdejší ÚV ČSTV. Novou TJ se mu podařilo založit, mělo
to ovšem jeden problém. V letech 1968 platilo, že v malých obcích do 2000 obyvatel mohla působit pouze jedna
TJ, hledal tedy obec v okolí a protože V Horních Albeřicích
žádná TJ nebyla, dostalo se do názvu naší TJ — Krakonoš
Horní Albeřice, jezdecký oddíl, přestože převážná část členů byla ze Svobody nad Úpou. Prvním předsedou TJ byl v
roce 1968, zvolen pan Zbyněk Říha z Horního Maršova. V
roce 1972 se stal předsedou TJ mladý a ambiciózní p. Vratislav Zich, který se snažil převést TJ do Trutnova, částečně
se mu to podařilo, byla zřízena dvě střediska a to Svoboda
nad Úpou a Trutnov. Došlo ke změně názvu na TJ Krakonoš
Trutnov —jezdecký oddíl Svoboda nad Úpou. S touto změnou nesouhlasil p. Václav Brunát a po několika neshodách
s předsedou p. Zichem z TJ odešel. V jezdeckém oddíle ve
Svobodě po odchodu p. Brunáta zůstali pouze mladí členové do 24 let. Po několika letech pod vedením p. Zicha došlo
v TJ k dalším neshodám a v roce 1975 byl předseda p. V.
Zich odvolán, středisko v Trutnově zrušeno, novým předsedou TJ byl zvolen p. Josef Bečka z Mladých Buků. Žádost
o změnu názvu na TJ Krakonoš Svoboda nad Úpou zamítl
tehdejší tajemník OV ČSTV a tak zůstal název TJ Krakonoš
Trutnov jezdecký oddíl Svoboda nad Úpou dodnes. V roce
1978 se stal předsedou TJ, Antonín Poláček ze Svobody
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Mohanka 1. místo

Rok 1982 J. Pejosová s klisnou Váza M.ČSSR 4. místo
skoky senioři
Rok 1984 J. Pejosová s klisnou Váza M.ČSSR 4. místo
skoky družstvo
Rok 1986 J. Pejosová s koněm Dino M.ČSSR 9. místo
skoky senioři
Rok 1994 A. Pejos ml. s koněm Libero M. 3. místo
Vých. kraje junioři drezura
Rok 2000 A. Pejosová s koněm Gál M. Č. R. 4. místo
skoky junioři
Rok 2003 A. Pejosová s koněm Gál M.Č.R. 1. místo
všestrannost
Rok 2003 A. Pejosová s koněm Condor M.Č.R. 4. místo
skoky junioři
Rok 2004 A. Pejosová s koněm Condor Mezi- 2. místo
národní skokové závody NSR Zeitz v hlavní
soutěži
Rok 2006 A. Pejosová s koněm Condor M.Č.R. 5. místo
skoky ml. jezdci
Rok 2007 A. Pejosová s klisnou Leandra Mezi- 2. místo
národní závody mladých jezdců CSI
Hradec Králové skoky

ZÁŘÍ 2018
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Střípky z dějin - Když byli
dědkové ještě junáci
Antonín Tichý
Prolog:
Popisujte fotografie! Popisujte fotografie! Popisujte fotografie! O tom kolik úsilí stojí identifikovat osoby na fotografiích i z doby docela nedávné by se daly vyprávět ságy.
Bez autenticity nemají zakonzervované vzpomínky šťávu.
Nesmí do toho ovšem vstoupit nějaký byrokratický pan
Brusel s hovadským nápadem vypreparovat ze všeho počínání život v zájmu pofiderní ochrany osobních údajů, který dokáže do absurdity dovést malý hyperkorektní český
úředníček s opsanou diplomkou. Všechna podobná opatření pokulhávají míle za Orwellem a Velký bratr se chechtá za
každým rohem. Jak by taky mohla vypadat ilustrace tohoto článku s popiskem neradno domýšlet. Jedna z možností
následuje:

vždycky veselá parta. Požárníci z Krkonošských papíren reprezentovaní většinou zaměstnanci údržby se
v 70. letech zúčastnili soutěží družstev požární ochrany (abychom zůstali u tehdejší dobové terminologie)
mimo jiné na Lipně, ve Štětí,
ve Svojanově, v Žimrovicích
a ve Vratimově u Ostravy. Aby se vlk GDPR nažral, uvádím
jména zúčastněných pánů z fotografie v abecedním pořadí: Cimbota, Dubský, Havlíček, Hloušek, Hofman, Jirkovský,
Lenčeš, Leško, Michl, Pikl, Riegel, Šafář, Schleich, Zámečník,
Záruba (nikoliv Jindřich, ale host ze závodu Weisshuhn).Pokud vám nevycházejí počty, tak ten jeden navíc, který sklízí
zvukovou aparaturu vzadu na tribuně je pořadatel. Já vím,
není to ono. Ale naštěstí je Svoboda malé hnízdo a většinou se navzájem známe. A jak mi vždycky radila moje paní
učitelka – když nevíš, tak se zeptej! Úzké sepětí diváků s
hráči ze střídačky dokládá momentka z populárních hokejových „srandamačů“. Známí hecíři starší generace Musil,
Stárek a Šimek v houfu aktivních hokejistůMüllera, Spilky,
Riegela ještě jako holobrádka, Havlíčka a Šafáře i sličných
roztleskávaček zvučných dívčích jmen Hážová, Vrbenská,
Pozděnová a Šteruská se svorně srovnali do záběru nezjištěného autora. Uvidíme, zda publikace fotografií zůstane
jen drážděním hada bosou nohou nebo budou následovat
sankce. Ať žijí lidská práva! Právo na ochranu osobnosti,
právo na informace a svobodu projevu i právo na zdravý
rozum.

Obyvatelé jednoho města v horách sdružení v obecně prospěšné organizaci při volnočasové aktivitě – stojící zleva ???,
???, ???, ???, ???, ???, ???, ???; vpředu klečí ???, ???, ???, ???, ???, ???;
vzadu na tribuně ???.
Naštěstí i na podobné situace má duchovní guru mé generace Jára Cimrman přiléhavý citát: „…tam, kde hynuli vlci,
tam, kde hynuli sobi, Čech se přizpůsobil.“
Za publikované fotografie děkuji jednomu z dědků, kterému se právě v den, kdy mi je zapůjčil, narodila vnučka
Andulka Šafářová. Tak tedy zpátky k tématu. Když byli
dědkové ještě junáci, měli smysl pro legraci. Soudružko říkali každé tetě a zdravili se „čestpráci“ i na veřejné toaletě.
Nechtěné komično dodávají snímkům z té prašivé - krásné
doby našeho mládí - teprve léta. Kombinace uvolněné atmosféry a bujarého mladického veselí s všudypřítomnými
vážně míněnými převážně planými a nejapnými budovatelskými hesly je očima životem poučeného diváka vtipnější
než momentální řachanda při nechtěné koupeli na dalším
obrázku z téže akce.Svobodští hasiči všech ročníků byli
18
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Rudolfovy
slavnosti
XV. rocník

Program hlavní podium
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
14:00
15:00
16:00
17:30
19:30
21:00
22:00
0:30

Bohémští Bardi – středověká hudba
Chůdadlo – Fangle
Durabo – šermíři
Bohémští Bardi – středověká hudba
Chůdadlo – Drak, Jiří a věž
Durabo – šermíři
Vystoupení ZŠ Svoboda nad Úpou
Chůdadlo – Romeo a Júlie
Divadlo Kozlík – O pyšné čarodějnici
Příjezd Rudolfa II. (historický průvod)
Šlapeto
PORTLESS feat. Henry D
Chůdadlo – Půlnoční cirkus
Koneckonců
Ukončení programu

15. září 2018
ve Svobodě nad Úpou
Program v centru mesta
na námestí
od 10:00 po celý den – dobová tržnice
s řemesly, výstava motorek – veteránů

Program ve stredovekém lezení
pod parkovištem
od 10:00 po celý den – střelba z kuší, střelba
z luků, vrhací zbraně, jízda na koních – všem
zdarma

Program námestí parkovište
17:00 Pejsci – agility
17:30 Magic Erik Forrkuss – dětské
kouzelnické show
18:20 Chůdadlo – brémští cirkusanti
18:50 Bohémští Bardi – středověká hudba
19:20 Chůdadlo – žonglování na štaﬂích
19:50 Kouzelnické duo Štěpán
a Adéla a jejich iluze

