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Vážení spoluobčané,
ač to tak venku zatím nevypadá, kvapem se blíží jaro, a s
ním přijdou opět realizace připravených investičních akcí
města. V krátkosti je tu popíšu, abyste se na ně mohli v
klidu připravit, protože tentokrát přinesou mnohým z nás
jistá omezení.
První akcí, která se našich obyvatel dotkne, je dostavba
kanalizace ve zbývajících neodkanalizovaných lokalitách města. Konkrétně se bude jednat o ulici Kostelní a
Lipovou ve Svobodě, Spojovací a Maršovskou v Maršově I, a komunikaci v Maršově II od domu čp. 136 nahoru
ke zbývajícím rodinným domům. Tato akce je sdruženou
investiční akcí společnosti VaK Trutnov a.s. a našeho města, a byla na ni přidělena dotace ze Státního fondu životního prostředí. Samotná realizace by měla probíhat
v měsících duben až říjen tohoto roku. Po většinu času
budou objekty ve stavbou dotčených lokalitách hůře dostupné, odměnou jejich majitelům bude ale napojení na
řádnou kanalizaci, tak, jak by to ve 21. století mělo být
standardem. Situační mapu vybraných lokalit přikládám.
Další velkou letošní investiční akcí bude rekonstrukce
chodníků podél silnice na Pec pod Sněžkou. I na tuto
akci nám byla přidělena dotace, a to ve výši 10-ti milionů
Kč. A protože víme, že stav veřejného osvětlení podél

této komunikace je dlouhodobě v havarijním stavu, rozhodli jsme se spojit rekonstrukci chodníků s rekonstrukcí
soustavy veřejného osvětlení. Práce zde budou probíhat
v letních měsících a omezeni v pohybu budou zejména
chodci. Ale opět, na podzim se budeme těšit z kompletně
opravených a nově osvětlených chodníků, a to v celém
úseku obce podél hlavní silnice.
Nu, a posledními dvěma, tentokrát drobnějšími akcemi,
jsou rekonstrukce dalšího úseku ohradní zdi na svobodském hřbitově a sanace narušené terasy na hřbitově v
Maršově I. Doufáme, že tentokrát budeme mít při výběru
zhotovitele šťastnější ruku než loni. Tohle naše přání platí
obecně při realizaci všech zakázek města. Při současném
stavu zaměstnanosti v republice, který se negativně odráží na výkonu firem (prostě nejsou lidi), si ale v tomto
ohledu nedělám žádné zbytečné iluze. Nezbývá, než
vás požádat o trpělivost a shovívavost. Budeme se snažit
výše uvedené akce realizovat v co nejkratších termínech
při minimálních omezeních.
Příjemný a slunný zbytek zimy přeji.
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz
Ulice Maršovská - gravitační kanalizace
DN 300- 115,0 m ,
DN 250 - 27,7
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V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea dámy Růžena Tupá, Růžena Zemanová, Jana Špetlová, Angela
Patzeltová, Anna Juhászová, Ludmila Dombaiová, Renata Hostínová, Mária Múdryová, Eva Feiková, Helena
Ondráčková a pánové Juraj Molnár, Vladislav Leško,
Milan Horák, Stanislav Ondráček, Miloslav Carda a
Milan Vokatý. Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.
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Ulice Černohorská - gravitační kanalizace DN 250 358,9 m

Akutní případy pak pohotovost - LSPP nemocnice Trutnov
po 17. hodině (víkendy a svátky: 499 866 117 - ordinace
nebo 499 866 222 - sestra) nebo RZP - linka 155.
Více informací na:
http://www.nemtru.cz/oddeleni-ambulance/pohotovost/pohotovost-vikend-svatky#utm_source=firmy.
cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz12897520
MUDr. Oravcová prosí své klienty, aby se včas předzásobili léky.
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Svoboda nad Úpou

Dovolená v ordinaci
MUDr. Jarmily Oravcové
Ordinace praktické lékařky MUDr. Jarmily Oravcové
bude od 9. 3. 2018 do 16. 3. 2018 uzavřena z důvodu dovolené. Zástup zajišťuje MUDr. Dagmar Divišová, v ordinaci Mladé Buky, tel. 499 873 114, mobil 603
734 842.

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

Svoz nebezpečného odpadu v roce 2018
č.p. 497

Na základě smlouvy mezi městem Svoboda nad Úpou a firmou Transport Trutnov, s.r.o. byly pevně stanoveny termíny svozu nebezpečného odpadu na tyto soboty (vždy první sobota v každém lichém měsíci):
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Jednání zastupitelstva
Starosta města Svobody nad Úpou svolává
17. veřejné zasedání Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou
na středu 21.3.2018 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti (2.patro) Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou

zprávy z města a z radnice
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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
Rozdělení finančních příspěvků z dotačních programů pro rok 2018
Žádost o koupi části parcely p.p.č.809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Schválení úvěrové smlouvy na poskytnutí investičního dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25.000.000 Kč
Smluvní vztahy s okolními obcemi na spolupráci v oblasti poskytování pečovatelské služby - dodatky č.3
Delegace zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Dodatek č. 5 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Východní Krkonoše
Diskuse

5

zprávy z města a z radnice

telskou službou, kdy starostové změnu financování odmítli
s tím, že berou na vědomí a doporučují, aby naše město
přednostně přidělovalo byty v DPS svobodským občanům
bez ohledu na počet získaných bodů. Teprve, pokud se
„vyčerpají“ žadatelé ze Svobody nebo žadatelé s trvalým
pobytem někde jinde, ale s rodinnou vazbou ve Svobodě
dle Pravidel pro přidělování bytů, tak nabídnout byt žadateli ze zúčastněných obcí, případně i žadateli z obcí, které
nejsou zapojeny do společného projektu, a to jen pro případ, aby nebyl v DPS prázdný byt. Rada vzala informaci
na vědomí s tím, že v rámci dalšího přidělování bytů bude
takto postupovat a bude ještě do příští rady prověřeno,
zda je v této souvislosti nutná nějaká úprava dokumentu Pravidel pro přidělování bytů.

Veřejná sbírka na knihu
o historii Svobody

na podzim letošního roku.
Aktuální stav veřejné sbírky k 31.1.2018 činí
63.820,06 Kč a všem, kteří již přispěli touto cestou
velmi děkujeme.
Pokud máte zájem finančně podpořit vydání knihy o historii
Svobody, na jejímž zpracování se podílí pracovní tým pod
vedením ředitele Okresního archivu v Trutnově Mr. Romana Reila, můžete tak učinit dvěma způsoby:
 složením hotovosti do pokladny zřízené Městským úřadem pro účely této veřejné sbírky (radnice, 1. patro, u pí
Jany Hryzlíkové)
 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
Město Svoboda nad Úpou založilo veřejnou sbírku za účepozdějších předpisů.
lem shromažďování finančních prostředků na vydání knihy
o historii Svobody nad Úpou. Veřejná sbírka byla zahá- Aktuální informace o stavu sbírky, o dárcích najdete v aktujena 1.1.2016 a bude trvat již jen do 30.9.2018. Práce alitách na webu města:
na vydání knihy již finišují a podle aktuálních informací od http://www.musvoboda.cz/aktuality/1521-veejna-sbirkaMgr. Týfy na posledním jednání rady by kniha měla vyjít -na-knihu-o-historii-svobody

Aktuální informace
o přidělování bytů v Domě
s pečovatelskou službou
Rada města přijala po schůzce vedení města se starosty
okolních obcí (Mladé Buky, Horní Maršov a Janské Lázně)

dne 19.2.2018 usnesení týkající se přidělování bytů v DPS
přednostně našim svobodském občanům: 
USNESENÍ č. RM/1003/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace ze schůzky starostů ohledně zapojení okolních
obcí do financování nájemního bydlení v Domě s pečova-

výpis usnesení RM
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Výpis usnesení z 81. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konaného dne 19. 02. 2018
USNESENÍ č. RM/998/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu, aby projednal s ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov, zda potřebuje škola ke své činnosti objekt
školních dílen čp. 323 na st.p.č. 31/2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou.
USNESENÍ č. RM/999/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby s budoucí smlouvou
o věcném břemeni na vybudování kanalizační přípojky k
RD na p.p.č. 236/9 v k.ú. Maršov I (viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/1000/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
pronájem části parcely p.p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře 410 m2 za účelem zahrady paní Jaroslavě Piklové a panu Robertu Roudnému za nájemné ve
výši 2,-Kč/ 1 m2 / rok na dobu neurčitou s 3M výpovědní
lhůtou bez udání důvodu.
USNESENÍ č. RM/1001/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost o pronájem části p.p.č. 266/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou za účelem parkování pro osobu ZTP (viz příloha
originálu zápisu, jedná so o část parcely vedle řadových
garáží v Lázeňské ulici), protože dané místo není určeno k
parkování.
USNESENÍ č. RM/1002/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost o pronájem části p.p.č. 549/3 v k.ú. Maršov I za
účelem parkování (viz příloha originálu zápisu) a protože
se jedná o ulici, do které je při vjezdu umístěno dopravní
značení zákaz stání pro nákladní vozidla, rada pověřuje
starostu, aby zadal Městské policii Trutnov úkol v podobě
pravidelného monitoringu této části města a dodržování
dopravního značení.
USNESENÍ č. RM/1003/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
informace ze schůzky starostů ohledně zapojení okolních
obcí do financování nájemního bydlení v Domě s pečovatelskou službou, kdy starostové změnu financování odmítli
s tím, že berou na vědomí a doporučují, aby naše město
přednostně přidělovalo byty v DPS svobodským občanům
bez ohledu na počet získaných bodů. Teprve, pokud se
„vyčerpají“ žadatelé ze Svobody nebo žadatelé s trvalým
pobytem někde jinde, ale s rodinnou vazbou ve Svobodě
dle Pravidel pro přidělování bytů, tak nabídnout byt žadateli ze zúčastněných obcí, případně i žadateli z obcí, které
nejsou zapojeny do společného projektu, a to jen pro případ, aby nebyl v DPS prázdný byt. Rada vzala informaci
na vědomí s tím, že v rámci dalšího přidělování bytů bude

takto postupovat a bude ještě do příští rady prověřeno,
zda je v této souvislosti nutná nějaká úprava dokumentu Pravidel pro přidělování bytů.
USNESENÍ č. RM/1004/81/2018 
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) úpravu č. 1 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok
2018 u PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu) - předmětem změny je
pouze úprava provozního příspěvku na činnost PO a úprava nákladů v rámci jednotlivých úseků činnosti, přičemž
celková výše provozního příspěvku na rok 2018 se nemění.
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
b) podkladový materiál s vyúčtováním nákladů pečovatelské služby za rok 2017 a návrhy smluvních dodatků se
zúčastněnými obcemi (vše přílohy originálu zápisu) bez
připomínek s tím, že bude zaslán všem zúčastněným obcím k projednání v zastupitelstvu a také bude zařazen do
březnového programu jednání svobodského zastupitelstva
ke schválení
USNESENÍ č. RM/1005/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro občana Svobody
nad Úpou dle žádosti (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1006/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu
na stavební práce „Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad
Úpou - V. etapa“ včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo
(viz přílohy originálu zápisu).
b) výběr uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto
usnesení zaslána, a to:
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11,
140 00 Praha 4
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542
24 Svoboda nad Úpou
- W – STAV s.r.o., IČ 601 11 534. se sídlem J. Kablíkové
1142, 543 01 Vrchlabí
- Stavební společnosti s.r.o. Hostinné, IČ 135 85 240, se
sídlem čp. 360, 543 76 Hostinné
- INFRASTAV s.r.o., IČ 275 11 677, se sídlem Elektrárenská 537, Poříčí, 541 01 Trutnov
- MM Hallinto s.r.o., IČ 288 20 266, se sídlem Pod Lipím
244, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod
- Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., IČ 287 85 134,
se sídlem Třída Josefa II. 227, 542 26 Horní Maršov
- Alois Škop, IČ 11604433, se sídlem Mladé Buky 395,
542 23 Mladé Buky.
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek
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dne 7.3.2018 ve 14,00 hodin u veřejné zakázky dle bodu
a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla – starosta, Mgr. Petr Schön – referent HSO, Jiří Rajsner – stavební technik města, Ing. Chmelař Jaroslav – člen Rady města, Jiří Vlček – člen stavební
komise
náhradníci: Ing. Josef Hůrka, Ing. Ivana Balcarová
USNESENÍ č. RM/1007/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu
na stavební práce „Hřbitov Maršov - sanace svahu“ včetně
závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu).
b) výběr uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto
usnesení zaslána, a to:
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11,
140 00 Praha 4
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542
24 Svoboda nad Úpou
- W – STAV s.r.o., IČ 601 11 534. se sídlem J. Kablíkové
1142, 543 01 Vrchlabí
- Stavební společnosti s.r.o. Hostinné, IČ 135 85 240, se
sídlem čp. 360, 543 76 Hostinné
- INFRASTAV s.r.o., IČ 275 11 677, se sídlem Elektrárenská 537, Poříčí, 541 01 Trutnov
- MM Hallinto s.r.o., IČ 288 20 266, se sídlem Pod Lipím
244, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod
- Stavební a inženýrská firma Klimeš s.r.o., IČ 287 85 134,
se sídlem Třída Josefa II. 227, 542 26 Horní Maršov
- Alois Škop, IČ 11604433, se sídlem Mladé Buky 395,
542 23 Mladé Buky.
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek
dne 7.3.2018 ve 14,00 hodin u veřejné zakázky dle bodu
a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla – starosta, Mgr. Petr Schön – referent HSO, Jiří Rajsner – stavební technik města, Ing. Chmelař Jaroslav – člen Rady města, Jiří Vlček – člen stavební
komise
náhradníci: Ing. Josef Hůrka, Ing. Ivana Balcarová
USNESENÍ č. RM/1008/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na administraci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Bezpečná pěší doprava po Svobodě a oprava veřejného osvětlení podél hlavní silnice“,
která bude vedena v režimu zákona o zadávání veřejných
zakázek, a to od společnosti Regional Development Agency, IČ 70157855, se sídlem Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, která nabídla cenu ve výši 35.000 Kč
bez DPH.
USNESENÍ č. RM/1009/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
aktuální informace o skončení výpovědní doby z nájmu
bytu č. 128/2 na Rýchorském sídlišti k 31.1.2018, kdy nedošlo k odevzdání a vyklizení bytu ze strany nájemkyně

(podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1010/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
Zastupitelstvu města přijmout nabídku na poskytnutí investičního dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25.000.000
Kč na účel dle zápisu od ČSOB a.s. ve variantě 3 (čerpání
do 30.6.2019, datum konečné splatnosti 25.4.2027, 94
splátek ve výši 266.000 Kč) - nabízené úročení sazba fixní
nepohyblivá 1,67% p.a. - vypočtené úrokové náklady za
celé období 1.671.378,40 Kč (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/1011/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
následující výsledky jednotlivých poptávkových řízení - odborné činnosti v rámci vydání publikace o historii Svobody:
1. Odborný lektor - PhDr. Milan Slezák, Ph.D. - cena 7.800
Kč vč. DPH - (Brandlova 601/13, 500 03 Hradec Králové)
2. Korektury českého textu - Mgr. Světluše Pospíšilová cena 25.000 Kč vč. DPH - (Trutnovská 39, 542 24 Pilníkov)
3. a) Překlad resumé do NJ - Ing. Günter Fiedler - 3.000
Kč vč. DPH - (Legionářská 2827, 544 01 Dvůr Králové
nad Labem)
b) Překlad resumé do PJ, AJ - JAS - překlady a tlumočení
Trutnov - polština - 1.720 Kč vč. DPH, angličtina - 1.720
Kč vč. DPH (Bulharská 66, 541 01 Trutnov, kont. osoba
Jaromíra Zierisová, www.preklady-tlumoceni.cz)
4. Kartograf - Jan Slovík jr. - 28.000 Kč vč. DPH - (Rýchorská 149, 541 02 Trutnov, IČ: 2830522)
USNESENÍ č. RM/1012/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci nefunkčního
majetku města dle soupisu v zápise.
USNESENÍ č. RM/1013/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti o odkoupení částí parcel p.p.č. 15/7
a 373/1, obě v k.ú. Maršov II dle vyznačení v pozemkovém snímku v příloze zápisu, protože bylo zjištěno, že v
případě rozdělení parcely p.p.č. 15/7 by městu zůstala
část parcely, ke které by město ztratilo prodejem pouze
požadované části přístup, a proto tuto zbytkovou část parcely p.p.č. 15/7 nejprve nabídne vlastníkům sousedních
parcel p.p.č. 15/8 a 15/6. Rada pověřuje Ing. Chmelaře,
aby danou záležitost s žadateli i výše uvedenými vlastníky
projednal.
USNESENÍ č. RM/1014/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost o přehodnocení záměru města č. 13/2016, kterým
je nabízen k prodeji soubor dvou parcel p.p.č. 101/8 a
101/5, obě v k.ú. Maršov I, protože rada usoudila, že
město v tuto chvíli nepotřebuje pozemky prodat a nevidí
důvod, proč svůj záměr měnit. I když vrchní pozemek p.
p.č. 101/5 není určen k zastavění, bude sloužit jednoznačně jako příslušenství k domu, protože město nemůže prodat
pouze spodní parcelu p.p.č. 101/8 bez vzájemné vazby
na vrchní p.p.č. 101/5, a to z důvodu přístupu na tuto parcelu.

výpis usnesení RM
USNESENÍ č. RM/1015/81/2018
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
spolufinancování projektu „Východní Krkonoše a Lubawská
brána žijí kulturou a sportem“, registrační číslo CZ.11.4.120

8
/0.0/0.0/16_026/0001078 ve výši 4995 EUR (povinný
10% podíl města) a všechny případně vzniklé nezpůsobilé
výdaje. Projekt je realizován v letech 2018 - 2020 a je spolufinancován z Programu INTERREG V - A ČR - Polsko.
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LYŽAŘSKÉ ZÁVODY

LYŽAŘSKÉ ZÁVODY O POHÁR
MĚSTA SVOBODA NAD ÚPOU

SOBOTA 17. BŘEZNA 2018
V AREÁLU DUNCAN

PŘIJĎTE SE S NÁMI POBAVIT A ROZLOUČIT SE SEZONOU
NA 8. ROČNÍK LYŽAŘSKÝCH ZÁVODŮ

LYŽAŘSKÉ ZÁVODY
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REGISTRACE:

Projekt „Východní Krkonoše a Lubawská brána
žijí kulturou a sportem“,
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001078
Vážení spoluobčané,
rád bych vás seznámil s naší novou přeshraniční aktivitou v oblasti kultury a sportu. Ona tedy zase tak úplně nová
není. Možná si vzpomenete, že jsme již v minulosti využili dotační příležitosti a s několika polskými a českými
partnery podali žádost o dotaci na kulturní akce v jednotlivých obcích. Tehdy jsme obdrželi finanční prostředky
na pořádání našich Rudolfových slavností po dobu tří let. Podobnou aktivitu jsme se pokusili v roce 2015 s našimi
polskými kolegy oživit s tím, že jsme ji rozšířili o sportovní aspekt a dobu trvání projektu jsme nastavili na 3 roky.
Napoprvé jsme nebyli úspěšní, ale nevzdali jsme se. Projekt musel být upraven, dotační prostředky na jeho administraci byly částečně pokráceny, doba trvání projektu zkrácena na 2 roky. Někteří partneři od projektu odstoupili,
ale povedlo se. Počátkem tohoto roku přišlo rozhodnutí o přidělení dotace ve výši cca 50.000 EUR na konání
Rudolfových slavností a lyžařských závodů na Duncanu. Za dotační prostředky pořídíme jak vybavení pro konání
těchto akcí, tak jimi i částečně uhradíme provozní náklady vzniklé při jejich konání.
Tímto vás všechny zvu na první, zimní akci, kterou jsou nejen lyžařské závody na Duncanu. Konat se budou v sobotu 17. března a již nyní se těšíme se na setkání s vámi a na společné prožití vypjatých závodních okamžiků té
nejvyšší úrovně!!!

8:30 HOD VE FORD BARU V LYŽAŘSKÉM AREÁLU
9:30 HOD
START:
ZÁVODNÍ KATEGORIE: KLUCI - HOLKY (nejmladší,mladší a STaRší)
MUŽI - ŽENY
SENIOŘI /KY - NAD 60 LET
SNOWBOARDISTÉ / KY (mladší a STaRší)
SKIALPCROSS
!!JÍZDA NA ČEMKOLIV (I PRO PŘIHLÍŽEJÍCÍ) !!
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: 12:00 HOD
STARTOVNÉ:
DOSPĚLÍ LAHEV SEKTU + JAHODY
DĚTI – LÍZÁTKO
! ÚČaSTníCI ZÁVOdU mají ZajIšTĚNOU PŘEPRAVU NA START ZDARMA !
K POSLECHU ZAHRAJE DJ OLIN KYSELA

Střípky z dějin: Zlaté ručičky…
Střípky z dějin: Zlaté ručičky…
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Střípky z dějin: Zlaté ručičky…

Antonín Tichý

...chytré hlavičky … to jsou čeští inženýři – zpívají neškolenými hlasy protagonisté pražského Divadla Járy Cimrmana v jednom z představení o fiktivním českém velikánovi.
Ne však pouze inženýři! Stejně jako po staletí platilo, že
co Čech, to muzikant, byli ve světě žádaní šikovní čeští
vandrovní tovaryši mnoha řemesel. Nejen pro vyhlášenou manuální zručnost, ale zejména pro vrozený fištrón
a umění improvizace. S tím souvisí i punc národa kutilů
a chalupářů platný ještě v minulém století. Aby byl muž
opravdovým chlapem, bylo od pradávna tradicí postavit
dům, zasadit strom a zplodit syna. I dnes jsou takových
zástupy, ale opravdového chlapa v tom kladném slova
smyslu častokrát aby pohledal. Doba se radikálně změnila. Už dávno neplatí 1 + 1 = 2. Dnešní generace IT šikulů
má v mozku jen jedničky a nuly, ale ruce někdy doslova
„volšové“. S tím souvisí celosvětově všeobecný nedostatek řemeslníků a většina současných přístrojů denní potřeby má údajně už od výrobce ve svých útrobách zamontované tak zvané – s prominutím „kurvítko“, které vydrží
přesně do uplynutí záruční doby. Výrobek se zpravidla
již nedá opravit. Téměř v každém servisu je nejfrekventovanější větou: „Jó, paninko, to se vám nevyplatí, kupte si
nový, přijde vás to levněji“. Dnešní střípky by šlo uvést i
krátkou bajkou ze života hmyzu. Zatímco já jsem na naší
mezi znám spíš jako brouk Pytlík s oběma rukama dozadu, co jen do všeho zasvěceně kafrá, protější stráň obývá
pracovitý, pilný a vynalézavý mraveneček. Kdyby to nebyl snadno odhalitelný plagiát, mohl by si klidně přibít na
vrata známou cedulku „Práce všeho druhu“. Zmiňovaný
Ferda mravenec oslavil před několika dny skromně bez
fanfár a ohňostrojů jak je jeho zvykem významné životní jubileum, tak mi dovolte ten trochu osobnější přístup.
Pepa Čermák vyrostl v malém hospodářství spojeném
se zahradnictvím, kde o celodenní práci nebyla nouze.
Jako teenager žil jistý čas systémem „sám si vařím, sám
si peru“ ve staré dřevěné chaloupce u kostela. A celý život pracoval jako montér telefonního vedení u Československé státní pošty. To a vrozená hloubavost ho naučilo
devateru řemesel, odvaze pustit se i bez patřičného vzdělání do každého technického problému a umění si poradit i v těch nejsvízelnějších situacích. Vyrostl z něj typický
horský kluk do nepohody, všeuměl se srdcem na dlani a
smyslem pro týmovou práci. O jeho zimních pásových samohybech, sněžných skútrech a rolbách, které mnozí ze
setkání na krkonošských pláních živě pamatujeme, jsme
v SF již psali. Ani nedávná obnova výklenkové kapličky
jistě občanům Svobody neunikla. O Pepovi se traduje, že
dokázal postavit krystalku z pastičky na myši a nefunkční
vysoušeč vlasů přestavět na strojek na výrobu pravých

italských špaget, což jsou nejspíš fámy. Pravdou však zůstává, že i v pokročilém věku dokáže držet krok s dobou.
Fotografuje, pracuje s PC a jeho dotykový mobil je nabitý informacemi jako černá skříňka vysloužilého obřího
dopravního letadla Concorde. Se stejnou vervou s jakou
se kdysi vrhal na rozbitý kafemlejnek na kliku, dřevěný
ruční mandl nebo polní telefon z Velké války dokáže rozebrat laserovou tiskárnu, digitální budík či autorádio. A
dokonce to zase složí dohromady. Někdy to opět funguje, někdy ne. Ale ten tvůrčí zápal je obdivuhodný. Silnou stránkou svěžího seniora jsou poctivé konstrukce bez
tištěných spojů, tranzistorů a podobných blbinek. Škoda
jen, že v minulosti se lidé u běžné práce tak málo fotografovali. Co si dávaly celebrity tenkrát na Instagram to
nechápu. Z toho mála přináším záběr z kolektivní stavby
motokáry a testování zlepšováku na pokládání zemních
kabelů ve svobodské Josefově uličce. A jako bonus Pepovy autorské fotografie vodního trkače v Obřím dole.
Obnova dnes už nefunkční technické památky je tak trochu i Pepovo dítě. Mnozí Svoboďáci nejspíš ani netuší o
čem je řeč. Turisté a návštěvníci Krkonoš ze všech koutů
republiky i ze zahraničí však zastávku s expozicí vodárny
a informačním panelem o složité dopravě vody do bývalé České boudy na naší nejvyšší hoře při stoupání Obřím
dolem na Sněžku dobře znají.

Tady bylo Čermákovo – čp. 5 naproti DPS / Montéři J. Nyklíček, B. Kocman a motokára

Prozvánění telefonního vedení na hřebenech Krkonoš v zimě – v akci Josef Čermák.

Závěsné zařízení k vozu Gaz na pokládání kabelů
zkouší v Josefově uličce Štorkán a Čermák.

Celkový pohled na vodárnu v Obřím dole a detail strojního zařízení trkače. Foto J. Čermák

Srdečně zveme děti i dospělé na tradiční
do ski areálu DUNCAN
ve Svobodě nad Úpou

v neděli

Kdy?

18.3.2018 od 13.

00

soutěže o ceny

vyhlášení nejhezčí masky
hudební doprovod
občerstvení
Pořádá
LŠ Ski centrum
ve spolupráci
s městem
Svoboda nad Úpou

