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Úvodník
Vážení spoluobčané,
protože s měsícem září pomalu a nesměle přichází k nám
do hor podzim a školákům tím pádem začínají tolik očekávané a o prázdninách tolik postrádané školní povinnosti, budu se v první části úvodníku tentokrát věnovat dění
v naší základní škole.
Se začátkem školního roku zde totiž dochází k poměrně
zásadním změnám. Po patnácti letech „ředitelování“ opouští tuto funkci dosavadní ředitel školy Mgr. Jan Hainiš.
Rozhodnutí rezignovat na tenhle post v něm zrálo dlouho. S přibývajícím věkem a hlavně nesmyslně narůstající
administrativou, s vykonáváním téhle funkce spojenou, se
rozhodl nadále setrvat pouze u „učitelování“ a povinnosti
vedoucího téhle instituce přenechat mladším. Spolu s ním

Nový ředitel školy Ing. Michal Krtička

rezignovala na místo zástupce ředitele paní Mgr. Zina Ottová, která opustila naši školu úplně a bude nadále působit
jinde. Je na místě oběma za dlouholeté působení ve vedení
naší základní školy poděkovat. Za jejich „éry“ si tato instituce vybudovala a udržela vysoký standard a respekt nejen
v našem městě, ale i v okolí. Na základě výsledku konkurzu
na post ředitele školy se jím stal Ing. Michal Krtička, který
v minulosti na naší škole působil. Za svého zástupce si vybral Mgr. Jana Švába, který zde už nějaký ten rok také učí.
Přes prázdniny tedy prošlo vedení naší školy vpravdě generační obměnou, od které si všichni slibujeme ještě vyšší
level jejího fungování, než tomu bylo doposud. Přejeme
do příštích let novému vedení mnoho sil a elánu při zvládání nelehkých zadání, které současnost po lidech v těchto
funkcích vyžaduje. Více se o změnách ve škole dozvíte dále
v novinách v sekci „Novinky ze školy“.
Abych nezapomněl, měl bych tu ještě jedno speciální poděkování. Patří jen a bezvýhradně tomu pašákovi, který
předminulý týden nožíkem ozdobil vánoční strom v Pietteho parku v Maršově I. Takový počin už panečku vyžaduje
řádný kus odvahy! Škoda, že se k činu nepřihlásil, mám tu
pro něho připravenou plaketu a diplom za 1. místo v soutěži „O blba roku 2019“. Ale což, on ho někdo jiný dozajista
ještě překoná. Do konce roku času dost. Přece tu cenu nenecháme ladem, viďte?
Přeji vám všem krásné prožití babího léta, školákům pak
ten nejlepší a vydařený vstup do nového školního roku.
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Zprávy z města a z radnice
Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti

řadu Pošta pro tebe. Kdo jej podle fotografie pozná, tak
ví, o koho jde. A kdo ne, musí se spokojit s informací, že
je to prostě bývalý Svoboďák, který dnes žije na ubytovně v Trutnově Poříčí, trvalý pobyt má u nás na ohlašovně,
a proto se o něj v rámci sociální práce staráme.
Naše nová sociální pracovnice paní Iva Jaklová mi koncem
srpna poslala email s následujícím sdělením:

V měsíci září oslaví svá
životní jubilea dámy
Danuše Nevečeřalová,
Anastázie
Hradecká,
Milena Dudková, Květuše Hadererová, Emilie Haiderová a pan Bohuslav Ševc. Přejeme
jim všem do dalších let
především hodně zdraví.

Příběh jednoho svobodského občana
Dnes našim čtenářům nabízíme neuvěřitelný příběh jednoho svobodského občana, který je jak vystřižený z po-

„Posílám Vám něco pro „pobavení‘ nebo možná zamyšlení,
jak moc je život nevyzpytatelný. Včerejší odpoledne jsem
trávila s těmito dvěma lidmi. Tohle je pan X.Y. z ubytovny,
za kterým jezdím. Nemá nic, vůbec nic. A tahle žena je jeho
expartnerka, která s ním ve svých 19 letech otěhotněla. Má
s ním 38 letého syna. Pana X.Y. hledala se svým synem už 3
roky. Včera za ním přijela v BMV X6 z Prahy. Za 3,5 hodiny
za pana X.Y. utratila 11 500 Kč a nechala mu tu 4000 Kč na
příští měsíc na ubytovnu. Chtěla dovézt do prodejny mobilů, kde mu koupila mobil a SIM kartu, dobila mu kredit. Pak
jsme spolu jeli do Tesca. Nakoupila mu potraviny, hygienu,
časopisy, spodní prádlo..., musela jsem ji už brzdit. Pán viděl
na fotkách po 10 letech svého syna, který žije v Chile. S paní
jsme se dohodli, že budeme v kontaktu. Životní příběhy jsou
někdy opravdu neuvěřitelné.“
V rámci sociální práce se s takovým příběhem nesetkáváme
každý den, a proto jsme se o něj podělili i s vámi milí čtenáři, protože opravdu stojí za to.

7. ZM dne 23.9.2019
V pořadí již 7. veřejné zasedání Zastupitelstva města proběhne v pondělí 23.9.2019 od 18 hodin na radnici v zasedací místnosti ve druhém patře. Program bude včas zveřejněn na úředních deskách po obci včetně elektronické na
webu města www.musvoboda.cz

Ukončení činnosti pojízdné prodejny
ŘEZNICTVÍ NOSEK oznamuje, že ukončuje svou činnost
(odchod majitele do důchodu), a tudíž pojízdná prodejna masa již do Svobody zajíždět nebude. Paní prodavačka z pojízdné prodejny pozdravuje všechny své zákazníky
a pokud řeznictví koupí nějaký nový majitel a rozhodne se
pojízdnou prodejnu obnovit, těší se opět na viděnou.

Svoz nebezpečného odpadu
Na základě smlouvy mezi městem Svoboda nad Úpou a firmou Transport Trutnov, s.r.o. byly pevně stanoveny termíny svozu nebezpečného odpadu v roce 2019. Nejbližší
svoz se koná v sobotu 7.9.2019, poslední v tomto roce
pak 2.11.2019:
Stanoviště
termín

Svoboda-náměstí

u Rýchorky

Maršov II (u Šobků)

7.9.2019

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

2.11.2019

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

www.musvoboda.cz
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Svoboda fórum je komplet ve vazbě
Poslední srpnový týden jsme z vazárny pana Jedličky ve Dvoře Králové přivezli posledních šest zbývajících ročníků našeho
periodika Svoboda fórum. Chyběla nám všechna čísla z období let 1990 – 1995. Díky Tondovi Tichému, který poctivě
vše ukládá a všechna vydání má k dispozici, se nám podařilo
vše nakopírovat a připravit pro vazbu. Touto cestou děkuji
brigádníkům – studentům, kteří u nás na radnici vykonávali
studentskou praxi, a to Matějovi Bruknerovi a Adéle Špetlové, protože v rámci studentské praxe všechna čísla kopírovali
a kompletovali. Následně jsme provedli kontrolu celých ročníků a číselné řady a vše putovalo do vazárny do Dvora Králové.
Nyní tedy máme po dvou letech práce všechna vydání novin Svoboda fórum konečně pohromadě, v krásné hnědé
vazbě po jednotlivých ročnících (někdy jsou svázány dva
ročníky do jedné knihy). A aby celé toto dvouleté úsilí neleželo jen v kanceláři u tajemnice, rozhodli jsme se, že všechny knihy předáme do knihovny, aby si nedávnou historii
mohli připomenout i naši spoluobčané. Knižní vazba novin
Svoboda fórum bude pouze pro účely prezenční výpůjčky
– možno si půjčit pouze v knihovně, nikoliv si půjčit domů.

Průkaz osoby se zdravotním
postižením

Kdo má nárok na průkazku?
Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má
každá osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo
duševním postižením, jenž podstatně omezuje její po-

hyblivost nebo orientaci (včetně osob s poruchou autistického spektra).
Jak a kde mohu o průkazku požádat?
• Je nutno vyplnit formulář dostupný na webových stránkách: https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/
print.jsp?SSID=lJkkHdtBMYewrcT_ROozHtskfdV5rxDJ nebo si formulář vyzvednout na jakékoliv pobočce
Úřadu práce v ČR
• Zaslat vyplněný formulář na pobočku Úřadu práce.
K formuláři můžete přidat aktuální zprávu o svém
zdravotním stavu.
• Úřad práce Vám zašle sdělení o zahájení řízení. Vyzve
Vašeho praktického lékaře, aby vyplnil formulář o Vašem aktuálním zdravotním stavu a zaslal jej zpět na
Úřad práce.
• Úřad práce vytvoří z Vaší žádosti a vyjádření Vašeho
lékaře spis, který zašle k posouzení na Okresní správu
sociálního zabezpečení. Zde posudkový lékař rozhodne,
zda jsou dány důvody k tomu, abyste byl/a držitelem
jednoho z průkazů.
• O výsledném rozhodnutí Vás písemně vyrozumí opět
Úřad práce. Pokud Vám bude přiznán nárok na jeden
z průkazů, vyzve Vás Úřad práce, abyste se dostavili
s fotografií. Poté Vám zhotoví přiznaný průkaz.
• V případě, že Vám byl přiznán průkaz s označením
ZTP nebo ZTP/P si můžete podat žádost o přiznání
příspěvku na mobilitu. Tento příspěvek je vyplácen
měsíčně ve výši 550,-Kč na účet, který si sami zvolíte
nebo složenkou k Vašim rukám. Formulář pro příspěvek
na mobilitu je dostupný k vyplnění na: https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/print.jsp?SSID=O_
V4cs1.3mqHv5HaCUEwUhrYSAssGb~Q
• POZOR – na příspěvek na mobilitu nemáte nárok
při přiznání průkazu TP nebo při zamítnutí Vaší žádosti o průkaz!!! Příspěvek na mobilitu je přiznávám pouze v případě přiznání průkazu ZTP nebo
ZTP/P!!
ZÁŘÍ 2019
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Jaké jsou druhy průkazů?
1. TP
2. ZTP
3. ZTP/P

1. Průkaz TP
Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený
symbolem „TP“ má osoba se středně těžkým funkčním
postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob
s poruchou autistického spektra.
• Středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti se
rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém
zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti
v domácím prostředí. Mimo domácnost je však schopna chůze pouze na kratší vzdáleností a má problémy
při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu.
• Středně těžkým funkčním postižením orientace se
rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace
v domácím prostředí. Mimo domácnost je však její
schopnost orientace zhoršená.
Zdravotní stavy, které postačují pro přiznání průkazu TP:
• ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné omezení
funkce horní končetiny,
• anatomická ztráta několika prstů nohou nebo ztráta
nohy v nártu a výše až po bérec včetně,
• podstatné omezení funkce dolní končetiny,
• středně těžké omezení funkce dvou končetin,
• zkrácení dolní končetiny přesahující 5 cm,
• postižení pánve s poruchou pánevního prstence a závažnou neurologickou symptomatologií,
• postižení páteře s často recidivujícími projevy nervosvalového dráždění a poruchou svalového korzetu nebo se
ztuhnutím dvou úseků páteře,
• stavy spojené s často se opakujícími poruchami vědomí
nebo závrativými stavy,
• omezení pohyblivosti a celkové výkonnosti při běžném
zatížení při interních a onkologických postiženích,
• psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace
a orientace v exteriéru včetně vysoce funkčního typu autismu,
• neurodegenerativní postižení s pohybovou chudostí,
poruchou posturální stability, slabostí dvou končetin
a podstatným snížením dosahu chůze.
Osoba, která je držitelem průkazu TP, má nárok na tyto
výhody:
• vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních
prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu
osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,
• přednost při osobním projednávání své záležitosti,
vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání;
za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup
v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

2. Průkaz ZTP
Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený
symbolem „ZTP“ má osoba s těžkým funkčním postiže4
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ním pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.
• Těžkým funkčním postižením pohyblivosti se rozumí
stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a mimo domácnost je schopna chůze se
značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti.
• Těžkým funkčním postižením orientace se rozumí
stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna spolehlivé orientace v domácím
prostředí a mimo domácnost má značné obtíže.
Zdravotní stavy, které postačují pro přiznání průkazu
ZTP:
• anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu
nebo výše, exteriérový uživatel protézy,
• anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo
v nártu a bérci,
• funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,
• anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,
• anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,
• těžké omezení funkce dvou končetin,
• postižení pánve provázené těžkými parézami dolních
končetin nebo závažnou nestabilitou pánevního prstence,
• postižení páteře provázené těžkými parézami končetin
nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku,
• těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při
lehkém zatížení při interních a onkologických postiženích,
• celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší
korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota)
u osoby starší 18 let věku,
• kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle
Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší
než 6/60 a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo
oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až 10 stupňů, i když centrální ostrost není
postižena,
• oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60,
minimum lepší než 1/60,
• psychické postižení s často se opakujícími závažnými
poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně
středně funkčního typu autismu,
• neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru,
ataxie, mimovolných pohybů
Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na tyto
výhody:
• vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních
prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu
osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky

• přednost při osobním projednávání své záležitosti,
vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání;
za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup
v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních
• bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy,
autobusy, metrem)
• slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního
vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75
% v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové
dopravy.
• Kromě výše uvedeného vzniká držiteli průkazu ZTP také
nárok na pořízení parkovacího průkazu, na výplatu příspěvku na mobilitu, požádá-li o něj, dále je osvobozen
od povinnosti nákupu dálniční známky a vztahují se na
něj i další rozšířené výhody. Rozšířené výhody najdete
na: http://www.prukaz-ztp.cz/rozsirene-vyhody-ozp.
html. Jedná se zejména o ekologickou daň z autovraků,
daň ze stavby, daň z příjmu atd)

3. Průkaz ZTP/P
Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP/P“ má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti
nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra.
• Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti
a úplným postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy
osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze v domácím prostředí se značnými
obtížemi, popřípadě není schopna chůze. Mimo domácnost není schopna samostatné chůze a pohyb je
možný zpravidla jen na invalidním vozíku.
• Zvlášť těžkým funkčním postižením orientace a úplným postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba
při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu není
schopna samostatné orientace mimo domácnost.
Zdravotní stavy, které postačují pro přiznání průkazu
ZTP/P:
• anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu
nebo výše, interiérový uživatel protézy nebo odkázanost na invalidní vozík z uvedeného důvodu,
• anatomická ztráta dolních končetin v bércích nebo výše,
• anatomická ztráta horních končetin v úrovni lokte nebo
výše nebo anatomická ztráta horní a dolní končetiny
v úrovni paže a stehna,
• funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce
a současná funkční ztráta horní končetiny,
• funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných
funkcí,
• zvlášť těžká porucha pohyblivosti na základě závažného
postižení tří a více funkčních celků pohybového ústrojí;
funkčním celkem se rozumí hrudník, páteř, pánev, končetina,
• disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška nepřesahuje po ukončení růstu 120 cm,
h) multiorgánové selhávání dvou a více orgánů nebo ztráta imunity spojené se zvlášť těžkým postižením orientace nebo pohyblivosti,

i) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší
korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota)
u osoby mladší 18 let věku,
• neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60,
1/50 až světlocit se správnou světelnou projekcí nebo
omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální zraková ostrost není postižena, nebo
úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po
zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí,
• kombinované těžké postižení sluchu a zraku (těžká hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera horší než 65%, a oboustranná těžká
ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum lepší než
1/60,
• střední,
těžká
nebo
hluboká
mentální
retardace nebo demence, je-li IQ nižší než 50,
m) psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace včetně nízkofunkčního typu autismu, neurodegenerativní postižení
s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy.“
Osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, má nárok na
tyto výhody:
• vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních
prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu
osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky
• přednost při osobním projednávání své záležitosti,
vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání;
za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup
v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních
• bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy,
autobusy, metrem)
• slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního
vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75
% v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové
dopravy
• bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní
osobní hromadné dopravě
• bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo
prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.
• Jedná se v podstatě o výhody, které se vztahují k průkazu ZTP, rozšířené o možnost bezplatné dopravy pro průvodce či vodícího psa. Pochopitelně i pro průkaz ZTP/P
platí, že má jeho držitel nárok na výplatu příspěvku na
mobilitu, požádá-li o něj či na pořízení parkovacího
průkazu. Dále se ho týká osvobození od povinnosti nákupu dálniční známky a další rozšířené výhody. Rozšířené výhody najdete na: http://www.prukaz-ztp.cz/
rozsirene-vyhody-ozp.html. Jedná se zejména o ekologickou daň z autovraků, daň ze stavby, daň z příjmu
atd)
Vypracovala: Iva Jaklová, DiS.
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Parkovací průkaz pro držitele
průkazu ZTP a ZTP/P

ní parkovacího průkazu se dostavte osobně. Výjimky platí
pouze u nezletilých (nutno předložit rodný list) a u osob
s omezenou svéprávností (nutno předložit listinu opatrovníka).
Jak dlouho parkovací průkaz platí?
Parkovací průkaz je vázán na platnost průkazu ZTP či
ZTP/P. To znamená, dokud jste uznáni jako osoba zdravotně tělesně postižená, máte platný i parkovací průkaz.
Výměna průkazu je nutná pouze v případě, že je jakkoliv
poškozen. V případě odcizení parkovacího průkazu je
důležité tuto skutečnost neprodleně oznámit Policii. Ta
vám vydá protokol, který je nutno předložit při žádosti
o průkaz nový.
Při úmrtí držitele parkovacího průkazu je na pozůstalých,
aby průkaz vrátili tam, kde byl vydán. Spolu s vraceným
průkazem je nutné předložit kopii úmrtního listu.
Váže se parkovací průkaz ke konkrétnímu vozidlu?

Pro koho je parkovací průkaz určen?
Parkovací průkaz je karta zvýhodnění pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Pomáhá zdravotně postiženým při přepravě autem k pohodlnému zaparkování tam, kde potřebují.

Ne. Parkovací průkaz je přenosný a můžete jej využívat
při přepravě jakýmkoliv autem. Podmínkou je, aby ve voze
označeném parkovacím průkazem byla skutečně přepravována osoba, která je jeho držitelem.

Jaká je výhoda parkovacího průkazu?

Parkovací průkaz a sluchové postižení

Průkaz, umístěný v autě na viditelném místě (nejčastěji
za předním sklem vozu), umožňuje jeho držiteli vjezd nebo
parkování i v místech, kde to není běžně dovoleno. Výhodou parkovacího průkazu je:
• vjezd do ulice označené dopravní značkou Zákaz průjezdu s dodatkovou tabulkou Dopravní obsluze vjezd
povolen
• vjezd do pěší zóny
• vjezd do zákazu stání s dodatkovými tabulkami Dopravní obsluze vjezd povolen a Mimo zásobování
• parkování na dobu nezbytně nutnou u krajnice označené žlutou přerušovanou čárou (pro plnou žlutou čáru se
výhoda nevztahuje)
• stát v zákazu stání po nezbytně nutnou dobu
• osvobození od mýtného při vjezdu na dálnici
• držiteli parkovacího průkazu je umožněno zřízení vyhrazeného stání před domem, včetně označení tohoto
místa zdarma
• chybně zaparkované vozidlo s parkovacím průkazem
nesmí dostat „botičku“, ovšem odtaženo při porušení
parkovacích předpisů být může
• bezplatné parkování na místech určených pro invalidy

Průkaz pro osoby zdravotně postižené je označený symbolem vozíčku. Jiný průkaz dostávají osoby se sluchovým
postižením. Jejich parkovací průkaz je označen uchem
a platí pro ni jiná pravidla. Průkaz sluchově postižených
je neosvobozuje od placení dálniční známky, bezplatného parkování na místech určených pro invalidy nebo vjezd
do ulice se zákazem průjezdu. Parkovací průkaz s uchem
slouží především jako informace pro ostatní účastníky
silničního provozu a sděluje jim, že řidič není schopen reagovat na zvukové podněty.

Co potřebujete k vyřízení parkovacího průkazu?
Pro vyřízení parkovacího průkazu navštivte Městský úřad
Trutnov, odbor sociální péče. S sebou potřebujete průkaz
ZTP nebo ZTP/P, občanský průkaz a fotografii klasického průkazového rozměru. Pro jistotu sebou vezměte i původní rozhodnutí od Úřadu práce o průkazu ZTP či ZTP/P
. Při výměně průkazu je nutné s sebou mít i původní
parkovací průkaz. Žádný předem připravený formulář
nepotřebujete. Přímo na místě s vámi sociální pracovník
vše vyřeší a měl by vám průkaz vydat na počkání. K vyříze6
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Výpis usnesení z 16. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 29.07.2019
USNESENÍ č. RM/182/16/2019

USNESENÍ č. RM/187/16/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

projednala

pověřuje

informace kolem případného provozu kamerového systému po obci s tím, že členové rady do konce týdne navrhnou místa možného umístění kamer, IT technik zajistí technické podmínky připojení těchto míst a dále u městského
právníka budou prověřeny aktuální legislativní podmínky
provozování kamerového systému. Návrh na instalaci kamerového systému bude poté předložen zastupitelstvu
k projednání, případně ke schválení.

starostu města, aby vstoupil do jednání se Správou KRNAP
(vlastníkem pozemku p.p.č. 565/1 v k.ú. Maršov I, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace) za účelem opravy části komunikace v ulici K Muchomůrce, která je v havarijním stavu a výsledek jednání bude
předložen k projednání na zářijovém zastupitelstvu města.

USNESENÍ č. RM/183/16/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

pověřuje

zamítla

stavebního technika, aby do příštího jednání rady zajistil
cenové nabídky na opravu části komunikace v ulici Pod
Světlou Horou (jedná se o část, kde jsou velké žulové kostky a dále dořešení nefunkčního žlabu v komunikaci města
u domu čp. 152) dle zápisu z rady.

žádost vlastníka domu čp. 328 v Lipové aleji o pronájem
části pozemku p.p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou za
účelem umístění 4 parkovacích stání pro nepodnikatelské
účely, protože se jedná o druh pozemku ostatní plocha se
způsobem využití ostatní komunikace, na kterém je umístěna veřejná komunikace včetně ochranného pásma komunikace a tento pozemek není určen pro parkování formou
pronájmu konkrétnímu pronajímateli.

USNESENÍ č. RM/184/16/2019

USNESENÍ č. RM/188/16/2019

USNESENÍ č. RM/189/16/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí smlouvu
o zřízení služebnosti věcného břemene na stavbu připojení
na komunikaci pro čp. 78 - vila Piette ve Svobodě nad Úpou
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že do čl. VII - Závěrečná
ujednání bude doplněn bod 6) s textem o schválení smlouvy Radou města včetně čísla usnesení (schvalovací doložka).

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem na akci
„Oprava veřejného osvětlení v ulicích Lázeňská, Horská,
Černohorská, K Muchomůrce a Spojovací ve městě Svoboda nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu). Tímto dodatkem č. 1 k Smlouvě o dílo č. SML000687 ze dne 12.7.2019
se na základě zjištěné administrativní chyby zhotovitele
mění v Příloze č. 1 – Nabídkové rozpočty pro části A), B)
a C) texty u jedné položky v každém rozpočtu A), B) a C)
v oddíle Materiály tak, jak je popsáno v dodatku. Ceny se
nemění a zůstávají stejné.

USNESENÍ č. RM/185/16/2019

USNESENÍ č. RM/190/16/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

souhlasí

schvaluje

s provedením prací spojených s výměnou stávajícího vodovodního potrubí pro objekt čp. 60 v k.ú. Maršov I ze studny
na p.p.č. 518/3 v k.ú. Maršov I na základě žádosti společnosti barsullaneve s.r.o., IČ 01849468, se sídlem Úpská 301,
542 24 Svoboda nad Úpou s tím, že do příštího jednání rady
bude připraven návrh Smlouvy o právu k provedení stavby
a budoucí smlouva o zřízení služebnosti věcného břemene.

výši pronájmu za využití plochy hřiště v areálu městského
stadionu za účelem pořádání turnaje Slowpitchové ligy
ve dnech 31.8.2019 - 1.9.2019 dle žádosti zástupce týmu
Sparks Mladé Buky, a to ve výši 2.000 Kč včetně DPH za
každý den.

USNESENÍ č. RM/186/16/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

vydává

projednala

kladné stanovisko k akci „Přístavba garáže na p.p.č. 368/2
u č.p. 221, k.ú. Svoboda nad Úpou“ dle projektové dokumentace pro společné řízení, kterou vypracovala společnost JANSA PROJEKT s.r.o., IČ 275 39 679, datum 04/2019,
zak. číslo 19011 a jejího dodatku 01 z 07/2019 (podrobně
viz zápis).

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

technický posudek autorizovaného inženýra pro mosty objekt Most Jana Nepomuckého (viz příloha originálu zápisu) - závěr technického posudku (viz zápis) s tím, že rada
předává tento technický posudek k projednání nejbližšímu
zastupitelstvu.

USNESENÍ č. RM/191/16/2019
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USNESENÍ č. RM/192/16/2019

bude uzavřena s investorem Dohoda o příspěvku na opravu komunikací (podrobně viz zápis).

Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/196/16/2019

vydává

Rada města Svobody nad Úpou

kladné stanovisko ve věci dodatečného stavebního povolení na stavbu „Zastřešení manipulační plochy u čp. 540
ve Svobodě nad Úpou“ dle projektové dokumentace pro
ohlášení stavby, datum 12/2018, kterou vypracovala Marie
Adamcová, Horská 177, Svoboda nad Úpou, IČ 150223941.

bere na vědomí
a) zápis z druhého jednání konkursní komise pro konkursní
řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
Základní školy a mateřské školy, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov, IČ 75017032, se sídlem Kostelní 560, Svoboda nad Úpou, PSČ 542 24 konaného dne 10.7.2019
(viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/193/16/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

jmenuje

Smlouvu o dílo se společností Tritius Solutions a.s. včetně příloh
č. 1 (Předávací protokol) a 2 (Všeobecné obchodní podmínky) –
na převod dat ze stávajícího systému a instalaci knihovního systému Tritius a Smlouvu o poskytování hostingu se společností
Tritius Solutions a.s. – na hostingové služby formou provozu
SW Tritius na serverech poskytovatele (cloudové řešení).
Rada města Svobody nad Úpou

b) v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, Ing. Michala Krtičku ředitelem
Základní školy a mateřské školy, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov, IČ 75017032, se sídlem Kostelní 560,
Svoboda nad Úpou, PSČ 542 24 na základě výsledku
konkursního řízení.

schvaluje

schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 101/12 v k.ú.
Maršov I o výměře cca 6 m2 (dle zákresu v příloze žádosti).

c) platový výměr nového ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov Ing. Michala Krtičky s účinností od
1.8.2019 v souvislosti s jeho jmenováním dle bodu b) tohoto usnesení (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/194/16/2019

USNESENÍ č. RM/195/16/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává

www.musvoboda.cz

kladné stanovisko ke stavbě „Novostavba RD na st.p.č. 50/2
a p.p.č. 161/4, obě v k.ú. Maršov I“ s tím, že do 31.8.2019
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Zprávy ze školy
Představení nového ředitele Základní
školy a mateřské školy Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov Ing. Michala
Krtičky
Narodil jsem se před 37 lety v Náchodě, ale velkou
část dětství jsem strávil v Peci pod Sněžkou. Po základní škole, kterou jsem absolvoval ve Velké Úpě
a Horním Maršově, jsem odmaturoval na náchodském
gymnáziu. Protože mě vždy bavila chemie a přírodní
vědy, vystudoval jsem Fakultu chemicko-technologickou na Univerzitě v Pardubicích. Později jsem si
doplnil pedagogické vzdělání na Univerzitě v Hradci
Králové.
Pedagogické začátky jsem prožil na základní škole
v Horním Maršově a po zbytek své učitelské dráhy jsem
působil na svobodské základní škole. V roce 2017 jsem
chtěl vyzkoušet i jiné než pedagogické prostředí a nastoupil do mezinárodní společnosti Saar Gummi, kde
jsem působil jako Vedoucí vývoje směsí a laboratoře.
Tyto dva roky pro mě byly cennou zkušeností, za kterou
jsem rád.
Na základní škole ve Svobodě nad Úpou jsem se spolupodílel na zakládání školní mini zoo, účastnil jsem
se mnoha projektů a hlavně jsem se u žáků pokoušel
vzbudit zájem o přírodní vědy. Každý rok odcházeli 2 3 naši absolventi studovat chemii nebo přírodní vědy,
což ani u velkých škol nebývá zvykem. Velký úspěch
jsme se žáky zaznamenali v roce 2017, poslední rok
mého působení na této škole, v celostátní soutěži
“Česko hledá nejlepšího mladého chemika“, ve které
jsme získali 1. místo za nejúspěšnější projekt. I nadále
hodlám pokračovat v zatraktivňování přírodovědných
předmětů, které jsou někdy neprávem považovány za
nut(d)né zlo.
S kolegou Švábem bychom rádi pokračovali v mnohém
dobrém, co bylo na škole nastaveno minulým vedením
a navázali na to. Našimi hlavními úkoly budou:
-

poskytovat kvalitní vzdělání prostřednictvím podpory
zavádění moderních metod a forem výuky
nadále podporovat účast žáků v celostátních a regionálních soutěžích
usnadňovat a zjednodušovat komunikaci mezi školou
a rodiči
ve spolupráci s městem pokračovat v pořádání úspěšných kulturních akcí pro veřejnost
zlepšit stavebně-technický stav budov
modernizovat IT vybavení školy

Maximálně se vynasnažím, aby se i v budoucnu naše škola
vyznačovala přátelskou atmosférou založenou na kamarádství, vzájemném respektu a ohleduplnosti.
Ing. Michal Krtička
ředitel školy

Novinky ze školy
V průběhu letních prázdnin se ve škole udála celá řada změn.
Tou asi největší byla výměna vedení školy, během které na
místa ředitele školy Mgr. Jana Hainiše a zástupkyně ředitele školy Mgr. Ziny Ottové nastoupilo nové vedení ve složení
Ing. Michal Krtička na pozici ředitele základní a mateřské
školy a Mgr. Jan Šváb na pozici jeho statutárního zástupce.
Abychom nezůstali pouze u vedení školy i složení učitelského
sboru doznalo velkých změn. Bývalý ředitel školy Mgr. Jan Hainiš zůstává nadále členem pedagogického sboru jako učitel
matematiky, fyziky a dalších předmětů. Na místo zástupkyně ředitele školy Mgr. Ziny Ottové, která se školu po dlouhé
řadě let rozhodla opustit, nastupuje nová paní učitelka Mgr.
Iva Hejnová, která bude vyučovat anglický jazyk, a to zejména
u menších žáků. Kromě toho se do školy vrací i pan učitel Mgr.
Stanislav Kopiš, který bude v tomto školním roce vyučovat
převážně na 2. stupni základní školy, jež po dvou letech naopak opustil učitel fyziky Mgr. Stanislav Lehký. Výměna nastala i na pozici asistentky pedagoga, kdy na místo asistentky Petry Obstové nastupuje bývalá paní učitelka Jitka Albrechtová.
Jako nové vedení bychom tímto panu Hainišovi a paní Ottové rádi poděkovali za 15 let strávených ve vedení základní a mateřské školy. Zejména díky nim je dnes naše škola
školou úspěšnou s přibývajícím počtem žáků a školou s příjemnou rodinnou atmosférou.
Neustále se zvyšující počet žáků v tomto školním roce zapříčinil skutečnost, že po celé spoustě let dojde k otevření
paralelních tříd, a to konkrétně v 6. ročníku. Nic podobného široké okolí nepamatuje dlouhou dobu. Základní školu
bude v tomto školním roce navštěvovat bezmála 220 žáků,
mateřskou školu pak 66 dětí.
Jednotlivé třídy budou pod vedením svých třídních učitelů
v tomto složení:
1. třída – Mgr. Milada Pleskačová
2. třída – Mgr. Dagmar Rolencová
3. třída – Mgr. Hana Klomínská
4. třída – Mgr. Martina Švarcová
5. třída – Mgr. Martina Hanušová
6. třída – Mgr. Lucie Ševčíková (A)
6. třída – Mgr. Iva Hejnová (B)
7. třída – Mgr. Irena Nešněrová
8. třída – Mgr. Petra Štěpová
9. třída – Mgr. Jan Hainiš
I v novém školním roce budeme podle předběžných předpokladů otevírat dvě oddělení školní družiny. V prvním týdnu školního
roku 2019/2020 bude družina z kapacitních důvodů otevřena
pouze pro žáky 1. – 3. třídy, a to každodenně od 6:00 hodin do
16:30 hodin (už od pondělí 2. září 2019). Pokud v prvním týdnu
nenaplníme celou kapacitu školní družiny, umožníme její zaplnění
od druhého vyučovacího týdne i zájemcům ze čtvrtého ročníku.
V průběhu prvního školního týdne vytvoříme seznam
kroužků, který následně i s přihláškami obdrží všichni zájemci. Kroužky začnou fungovat v týdnu od 16. září 2019.
ZÁŘÍ 2019
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Organizace školního roku 2019/2020 bude podle nařízení
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vypadat takto:
Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích
Č. j.: MSMT-2939/2018-3
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září
2019.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek
30. ledna 2020.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu
30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. pro
since 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování
začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla
školy stanoveny takto:
Trutnov – 10. – 16. 2. 2020
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna
2020.
Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle
zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních
svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu,
ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020
do pondělí 31. srpna 2020.
Období
školního
vyučování
ve
školním
roce
2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Mateřská škola v novém školním roce
Provoz mateřské školy po prázdninovém uzavření byl
opětovně zahájen v pondělí 19. srpna. Všichni se celí
odpočinutí těšíme na další školní rok. Kapacita školy
je opět naplněna do počtu 66 dětí. Od září nově nastoupí 20 dětí. Ve třídě nejmladších dětí „Myšek“ je
zapsáno 22 dětí, o které se budou starat paní učitelky
Olga a Jana a také chůva Miriam. Ve třídě starších dětí
„Zajíčků“ je zapsáno 24 dětí. V personálním obsazení
bude v této třídě změna. Místo paní učitelky Šárky nastoupí paní učitelka Martina (kterou již děti z minulého
školního roku znají) a také o ně se bude starat paní učitelka Jana. Ve třídě nejstarších dětí „Medvídků“ je zapsáno 20 dětí a starat se o ně budou paní učitelky Alice
a Helena a bude zde pracovat i pedagogická asistentka
Šárka.
I v novém školním roce máme pro děti naplánované zajímavé akce, divadla i výlety.
V prvním týdnu v září se uskuteční schůzka pro rodiče, na
které se dozví všechny organizační informace pro následující školní rok.
Přeji Vám ještě pár pěkných prázdninových dnů.
Za MŠ Jana Hanušová

Přestože jsme do vedení školy nastoupili až na začátku
měsíce srpna, snažili jsme se pro nový školní rok připravit
budovu školy co nejlépe. Zde je výčet několika úvodních
změn, do kterých jsme se pustili. Prostor před školní družinou byl doplněn o protipožární dveře vyhovující přísným
požadavkům protipožárních opatření. Kvůli zvyšujícímu
se počtu vyučujících došlo k předělání sborovny učitelů
na kabinet pro vyučující 2. stupně. Chodby ve škole byly
doplněny novými prosklenými nástěnkami, které budou
sloužit k lepší informovanosti rodičů, žáků i učitelů. Schody a další místa ve škole získaly nové nátěry, které budou
vést k jejich snadnější údržbě. Pravděpodobně nejviditelnější změnou prošel prostor nad školní tělocvičnou,
který se díky obětavé práci našeho tvořivého týmu stal
příjemným odpočinkovým koutkem školy. Velký dík za to
patří paní Hanušové, paní Špetlové, paní Štěpové a paní
Obstové.
Závěrem bychom chtěli všem našim žákům, jejich rodičům
i celému učitelskému sboru popřát co nejúspěšnější školní
rok 2019/2020.
Vedení Základní školy a mateřské školy Svoboda nad Úpou
Ing. Michal Krtička a Mgr. Jan Šváb
10
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Nový kabinet učitelů 2. stupně

Informační vitríny pro rodiče, žáky a učitele

Nátěry schodů, stěn...

Nové protipožární dveře u družiny

Relaxační místnost 1

Relaxační místnost 2

Relaxační místnost 3

Vymalované prostory před školní jídelnou 1

Vymalované prostory před školní jídelnou 2
ZÁŘÍ 2019
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Čerpací zkouška
Radko Tásler
Na první pohled to vypadá jako konec horské dráhy. Lešenářská
konstrukce klenoucí se přes horskou silnici od vstupu do
Bischofova lomu v Horních Albeřicích do koryta Albeřického
potoka ji opravdu připomíná. Pět metrů vysoké lešení je však
akvadukt. Vede zde silový elektrický kabel a čtyři potrubí plné
vody. Vodu sem tlačí soustava čerpadel ze zatopených propastí
Albeřické jeskyně. Jeskynní voda přes přečerpávací bazén je
tlačena do provizorní nádrže v korytě potoka. Nádrž je osazené
čidly, které sledují průtok. Další čidla pak přímo v jeskyni sledují
pokles hladiny, teplotu a chemismus.
V Albeřicích byla začátkem července odstartována Českou
speleologickou společností čerpací zkouška prováděná v rámci
projektu Správy KRNAP „Inventarizace a dokumentace krasu
Krkonoš“, spolufinancovaného Evropskou unií z Operačního
programu Ministerstva životní prostředí.
Čerpací zkouška, která nemá v regionu obdoby, má tři úkoly. Tím
prvním je objasnění velice složité hydrologické situace Albeřické
jeskyně. Druhým úkolem je maximální snížení hladiny podzemních
jezer a odkrytí neznámých prostor, které budou mít velký význam pro
studium vzniku jeskyně. Ten třetí cíl je ryze praktický, exaktně změřit
objem podzemní vody, kterou by bylo možné v době katastrofálního
sucha poměrně rychle využít, aniž by se ohrozily okolní zdroje.

Albeřická jeskyně má mezi ostatními jeskyněmi Krkonoš zcela
ojedinělé postavení. Hladina podzemních jezer kolísá v rozmezí
15 až 20 metrů pod úrovní dna údolí a není jasné, kde voda
vytéká na povrch. Hned vedle lomu blízko staré vápenné pece
je ponor potoka a nikdy nedošlo k vyrovnání hladin v jeskyni
s tímto ponorem. Tedy spojité nádoby zde neexistují. Často se
mylně za vývěr považuje jeden z pramenů pod hotelem Vápenka
v prostoru bývalé konečné autobusu. Ale to je nesmyl, voda by
musela vápencem téci do kopce. První místo, kde by mohla voda
z jeskyně vytékat je mnohem níž až někde pod budovou bývalého
charitního domova ( č.p. 1). Ale on ten vývěr bude zřejmě ještě
dál na jih, a není vyloučené, že nám část vody dokonce mizí na
opačné straně v Polsku v údolí Bílé vody na severu.
Vápence ve východních Krkonoších mají vůbec zvláštní
hydrologickou pozici. Na devíti místech mezi Horními
Albeřicemi a Svobodou nad Úpou mizí voda z povrchu
zemského v infiltračních ponorech skrz vrstvu zvětralin.
Jeden z ponorů je i na bezejmenném potoce pod vstavačovou
loukou na Sluneční stráni. Zatím jsou však známy pouze dva
vývěry, a to ještě málo vydatné. Mezi Horním Maršovem
a Svobodou však mohou krasové vody vyvěrat v korytě Úpy
a jsou obtížně zjistitelné. V Albeřicích se je snad podaří objevit.
Čerpací zkouška bude probíhat několik měsíců a po vypnutí
čerpadel hladina podzemní vody nastoupá na původní
úroveň. Dobrým pozorovatelům se tedy letos bude zdát
divné, že i v době sucha je v Albeřickém potoce docela
hodně vody. Je to voda „půjčená“ z jeskyně.

Příčný průřez Albeřickým údolím v místě Albeřické jeskyně

Montáž čerpadel a průtokového vodoměru
12
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Přečerpávací nádrž ve vstupní komoře Albeřické jeskyně
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pátek 13. září 2019
19.00, sokolovna
Svoboda nad Úpou
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hosté: pěvecký sbor Berthold z Horního Maršova

Hrají: Andrea Francová, Jan Bříza, Richard Kocík, Anna Francová,
Lucie Berchová, Veronika Kaňková, Sabina Hrnčířová,
Kateřina Krtičková, Marie Scibiorová, David Kováč
Stanislav Kopiš, Štěpán Vaněk, Jiří Horák
Realizační tým: Pavla Tůmová, Iveta Stránská, Věra Fingerhutová,
Izabela Imrišková, Józef Scibior, Petra Höhneová

www.divadlosnu.cz
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Střípky z dějin – Ztraceno
v překladu
Antonín Tichý

Prázdninová atmosféra podkrkonošského maloměsta před
téměř šedesáti lety dýchá z fotografie, kterou mi laskavě
půjčila paní Lilka Martello z italského přístavního města
Janova. Rodiště slavného mořeplavce Kryštofa Kolumba,
považovaného několik století za objevitele Ameriky
vzbudilo docela nedávno světovou pozornost zřícením
velkolepého visutého dálničního Morandiho mostu. Při
něm se shodou šťastných okolností zachránil v kabině

kamionu spadlé do mnohametrové hloubky český řidič. Na
snímku z léta 1964 je setkání tří spolužaček ze střední zdravotnické školy v Trutnově. Sotva rok před tím se ještě tehdejší svobodská občanka jmenovala Lída Barboříková – nyní
už pouze na návštěvě. Na motorce za ní přijela kamarádka
Libuše z Velké Úpy se spolujezdkyní
Markétou ze Dvora Králové nad
Labem. Kontrast tří krasavic a šedivé oprýskané budovy s nevábnými
kůlnami v pozadí mi vnukl nápad zachytit známé útržky z dějin zajímavého domu na svobodském náměstí.
Sice se na stránkách místních novin
zmínky o něm objevily již mnohokrát,
ale opakování je jak známo matkou
moudrosti a souhrnná rekapitulace
nezaškodí. Pro Svobodu nad Úpou ne
zrovna běžný hrázděný patrový dům
slezského typu dostal při prvním číslování domů podle soudobého kronikáře již v roce 1768, čili údajně ještě
před úředním nařízením císařovny
Marie Terezie z roku 1771, číslo 94.
Přestože stál stále na stejném místě
ve východním cípu trhového náměstí,
patřil číselnou řadou do tehdejší Horské ulice vybíhající z náměstí na sever.
Po změně dopravní situace a výstavbě
křižovatky se sjezdem z nové rychlostní silnice pokračuje
nově jako Tyršova ulice. Rozsáhlá půda starobylého domu
s předsazeným štítem na sloupech ozdobeným kabřincem
ve špici sloužila původně jako sýpka k uskladnění desátků
ze sklizně obilí určených pro panstvo ve Vlčicích. Viditelná
část hrázděného zdiva v patře a prostorná podsíň k zajíždění naložených povozů skýtala malířům vděčný a častý motiv
k zobrazení.

Nejstarší grafika se signaturou -th- je z první poloviny 19. století / Schematická kolorovaná kresba náměstí z roku 1858 od Rudolfa Schalera / Obrázek
Bruno Hauschnera z roku 1884

Již na indikační skice stabilního katastru z roku 1841 je dům
označen jako zděný. Tehdejší majitel řezník Josef Stephan
(*1784) byl syn výměnkáře Ignatze Stephana (*1752). Žili
pod jednou střechou ještě v roce 1844, kdy vlčický farář
pořizoval generální soupis duší ve své farnosti. Řeznickou
živnost provozovali v domě tradičně ještě další majitelé
nebo nájemci. Z mladších archivních pramenů se nechá vyčíst, že to byli mimo jiných např. v roce 1900 nový majitel
Franz Paulitschke z Komárova, který měl zároveň pronajaté pohostinství. Už v roce 1906 však vládl masnému krámu
spolumajitel domu, napsanému na Josefinu Kahlovou,
Josef Mitlöhner. Manžel majitelky Johann Kahl provozoval
hostinec s turistickou noclehárnou. Právě on přejmenoval
14
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záhy podnik na strategickém místě naproti poštovnímu
úřadu, přestěhovanému nově z původních již nevyhovujících prostor v čp. 2 do nadačního domu věnovaného obci
bratry Etrichovými, kde je dnes Městský úřad na „Gasthaus
zur Post“. Sjížděly se zde poštovní dostavníky z několika
směrů a sousednímu hotelu Radnice díky atraktivnímu názvu vyrostla zdatná konkurence. Později se do rodiny Kahlových přiženil číšník Gustav Richter. To vysvětluje, proč
je v adresáři majitelů domů z roku 1930 uvedeno u čp. 94
„pozůstalost po Richterových“ a jako provozovatel hospody Franz Zinnecker. V seznamu živností obsazených novými
osídlenci po druhé světové válce s datem 20. 9. 1946
figuruje jako majitelka hospody jistá Hedvika Schubertová,

kterou nahradila jako národní správce Ludmila Říčařová.
Z té doby pochází vžitý nesprávný a dodnes užívaný
překlad „Stará pošta“. Přitom zmiňovaný hostinec měl
s poštovním úřadem společné pouze to, že majitelé těžili
z jeho sousedství. Podle aktuálních pravidel českého
pravopisu by se název podniku měl psát restaurace „U pošty“. Paní Říčařové současným slovníkem podnikatelský záměr nejspíš nevyšel, protože chátrající vybydlená a opuštěná ruina kdysi slavné hospody hyzdila téměř celá padesátá
a ještě téměř polovinu šedesátých let frekventované místo

na náměstí Svornosti. Stala se eldorádem uličnických part
pánů kluků stejně jako labyrint kůlen a přístavků v zadním
traktu. Kdysi tam býval i populární kuželník, kde se místní
vašnostové scházeli u piva ke sportovnímu klání. Možná záměrně, možná jen shodou náhod vyrostla v těch místech
„závisti navzdory“ (jak hlásá latinský nápis na slunečních
hodinách půjčený z erbu vojevůdce Albrechta z Valdštejna)
sice hmotově poddimenzovaná, ale určitě oku víc lahodící
budova bowlingu s parkovištěm sousedního hotelu Měšťanský dům.

Náměstí z nadhledu – barevný fototisk (1872) / Docela obyčejná Kahlova zájezdní hospoda na začátku minulého století / Hostinec U pošty s ubouranou
podsíní a benzinovým čerpadlem

Letní idyla v předzahrádce / Spojenečtí váleční zajatci z lágru u Hoffmanovy boudy pohřbívají kamaráda – srpen 1942 / Ostudu náměstí vyfotil pro přílohu
ke kronice Jan Vichr

Zpustlá budova čp. 94 v roce 1956 / Nájezdníci z Mladých Buků a „malebné“ zákoutí jak je viděl Bohdan Holomíček

Dvakrát smutný konec historické budovy – demolice v lednu 1965 / Na místě je dnes restaurant Bowling
ZÁŘÍ 2019
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