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Úvodník
Vážení a milí spoluobčané,
pro mnohé z vás není žádnou novinou, že budu ve funkci
starosty našeho města končit. Rád bych zde předešel zbytečným dohadům a fámám a oznámil tuhle novinu oficiálně (jako jsem již učinil na posledním jednání zastupitelstva)
formou mého posledního příspěvku do březnového vydání
SF. Tohle nelehké a vpravdě přelomové životní rozhodnutí
ve mně zrálo již řadu měsíců, možná spíše let, a to z mnoha
důvodů. Na
jednu stranu je práce
starosty
na malém
městě (pokud to tak
chcete mít)
velice kreativní a často
za sebou vidíte reálné
výsledky,
na druhou
stranu
se
k a žd ý m
svým dalším
r oz h o d n u tím stáváte
snadným
terčemvšech
negativních
a
závistivých
spoluobčanů.
Je na každém z nás, jak se s touhle zátěží dokáže vyrovnat. Pro mne
se tahle zátěž stala s postupem času méně a méně snesitelnou. A když jsem se do práce přestal těšit, rozhodl jsem se ji
přenechat těm, kteří se do ní opět těšit budou. Nikomu ale
tuhle pozici v době rozkladu základních principů demokracie, morálky a základního fungování našeho státu opravdu
není třeba závidět. V poslední době si členové samospráv
svou práci pro okolí vpravdě „užívají“. Od svých občanů dostávají naloženo za to, jak špatně se o obec starají, od státu
se pak dočkají maximálně tak nejasných a neustále se mění-

cích pravidel a demotivujícího a nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky. Každý jeden z nás by si měl uvědomit, že právě obce jsou tou jedinou složkou státu, která
se chová zodpovědně a myslí i na budoucí generace svých
obyvatel a nevyčerpává svůj vlastní rozpočet líbivým rozdáváním jen proto, aby se jejich vedení ještě chvíli udrželo
u koryta. Asi to bude tím, že každý starosta, každý radní či
zastupitel se musí s lidmi ve svém okolí denně potkávat,
mluvit s nimi a svoje konání vysvětlovat. A tak jako doma
musí držet základní „má dáti – dal“. A zároveň myslet dopředu, a to minimálně napříč funkčními obdobími. Rozumně investovat, obnovovat majetek, řídit své příspěvkové
organizace,
komunikovat s okolními obcemi,
správou KRNAP a ostatními institucemi. Je
toho zkrátka dost, co
musí. A tak
jako dnes
všude, nejsou
lidi.
A
nebudou, pokud
se přístup
společnosti
k fungování
ve věcech
veřejných
nezmění.
Ale abych
nebyl
jen
škarohlíd.
Bylo to ve vedení města několik krásných let, která jsem
si se svými spolupracovníky náramně užil. A rád bych jim
poděkoval – všem, kteří se mnou v zastupitelstvech pracovali, všem pracovníkům a pracovnicím úřadu, školy, DPSky,
sportovního areálu, holkám z kulturního týmu a všem vám,
Svoboďákům a Maršovákům, kteří jste nám po celou tu
dobu drželi palce. A těm ostatním vlastně taky😊!
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Zprávy z města a z radnice

Starosta města Svobody nad Úpou
svolává

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

11. veřejné zasedání Zastupitelstva
Města Svobody nad Úpou

Jubilanti

na pondělí 16. 3. 2020 od 18,00 hodin
V měsíci březnu oslaví svá
životní jubilea dámy Růžena Tupá, Mária Múdryová, Danuška Svobodová,
Helena Mačíová a pánové
Stanislav Ondráček, Juraj
Molnár, Josef Géc, Jerzy
Durda a Zdeněk Janko.
Přejeme jim všem do dalších let především hodně
zdraví.

v zasedací místnosti (2.patro)
Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
1.
2.
3.
4.
5.

Dovolená v ordinaci MUDr. Oravcové

6.

Ordinace praktické lékařky MUDr. Jarmily Oravcové bude od pátku 27. 3. 2020 do pátku 3. 4. 2020 uzavřena z důvodu dovolené.
Zástup zajišťuje MUDr. Dagmar Divišová, v ordinaci Mladé Buky
8 – 12 hodin, tel. 499873114, mobil 603734842. Akutní případy
pak pohotovost - LSPP nemocnice Trutnov po 17. hodině (víkendy a svátky: 499866117 nebo 499866222) nebo RZP - linka 155.
MUDr. Oravcová prosí své klienty, aby se včas předzásobili léky.

7.

10. 03. 2020 (08:00 - 10:00)
plánovaná odstávka elektrické energie
č. 110060694879 ve Svobodě nad Úpou
Černohorská
8, 29, 30, 65, 85, 325, 326, parc. č. 135, parc. č. 213, parc.
č. 290/1, parc. č. 453/3,

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

K Muchomůrce
10, 28, 68, 84, 140,
Maršovská
12, 46, 48, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 92, 102, 104, 1
09, 142, 144, 334, 491, 514, parc. č. 291,
Pietteho nám.
24, 25, 27, 32, 37, 72, 73, 74, 81, 82, 87, 88,
Rýchorské sídliště
47, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 1
25, 126, 127, 128, 146, 334, parc. č. 167, parc. č. 170, parc.
č. 287, parc. č. 289, parc. č. 290, parc. č. 298, parc. č. 305,
parc. č. 309, parc. č. 310, parc. č. 648, parc. č. ST.169,
Spojovací
18, 19, 20, 93, 113,

PROGRAM
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Schválení programu jednání
Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva
Smlouva o vzájemné spolupráci a výměně zkušeností uzavřená mezi Městem Svoboda nad Úpou (Česká republika,
Královéhradecký kraj) a obcí Reumtegrün (Spolková republika Německo, Sasko)
Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů pro
rok 2020
Žádost SÚS Královéhradeckého kraje o bezúplatný převod
silničního pozemku p. p.č. 369/13 v k.ú. Maršov II
Žádosti o prodej dvou částí p. p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou
Smluvní vztahy s okolními obcemi na spolupráci v oblasti
poskytování pečovatelské služby - dodatky
Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019
Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2019 a rozpočtové opatření č. 2/2020
Zápisy z kontrolního a finančního výboru
Rezignace stávajícího starosty na funkci starosty
k 31. 3. 2020
Volba nového starosty s funkcí starosty od 1. 4. 2020
Delegace zástupce města na valnou hromadu a volba návrhu na zástupce města do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s
Rezignace člena finančního výboru a volba nového člena finančního výboru
Diskuse

Úspěch tanečnic ze skupiny Sultánky
V sobotu 1. 2. 2020 kolem sedmé hodiny ráno skupina Sultánky vyrazila na soutěž do Náchoda. Měli jsme spoustu času
na přípravy a trénování. V první řadě se připravovaly a líčily
sólistky a poté dívky, které tančí ve skupinách. Soutěž byla
náročná, potýkali jsme se s velkou konkurencí, ale i tak jsme
získali krásná umístění (podotýkám z 10 skupin, tanečnic):
Anna Šourková - 4. místo
Carla Hajurková - 6. místo
Veronika Ouředníková - 7. místo
Raks Sultánky - 4. místo
skupina Sultánky - 3. místo

Svoboda nad Úpou
parc. č. 214, parc. č. 235/3, parc. č. ST.215,

Kolem půl osmé večer jsme vyrazili domů, dorazili jsme
kolem 21. hodiny, kdy většina z nás už odcházela domů.
Ale malá děvčata měla ještě vystoupení v Mladých Bukách
v penzionu Luboš. Takže opravdu náročný den!!!

Úpská
5, 6, parc. č. 79/2

za skupinu Sultánky
Veronika Ouředníková
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Projekt Vlídná WC
Od března 2018 funguje v Měšťanském domě projekt
„Vlídná WC“ v rámci kterého mohou občané, turisti, prostě široká veřejnost využívat ZADARMO toalety v této
restauraci v centru města na náměstí Svornosti. Toalety
i provozovna jsou označeny těmito samolepkami a město
za zkušební roční provoz (tj. do 29. 2. 2020) zaplatilo částku
13.068 Kč včetně DPH. Dne 3. 2. 2020 Rada města rozhodla
o pokračování tohoto projektu a prodloužila jej o dva roky,
tj. do 28. 2. 2022. Roční částka za tuto službu bude činit
12.600 Kč (uchazeč o projekt není plátce DPH).
Vlídné WC je tedy provozováno v objektu Měšťanského
domu a musí i nadále plnit následující podmínky dle požadavků města v souladu s výzvou v rámci poptávkového
řízení:
 provozovna musí disponovat minimálně jednou toaletou pro pány a jednou toaletou pro dámy, které budou
bezplatně veřejně přístupné dle následujících podmínek:
 provozovna musí být otevřena 7 dní v týdnu, 12 měsíců
v kalendářním roce
 minimální požadovaná otevírací doba provozovny
12 hodin denně, po kterou budou toalety bezplatně veřejně přístupné.
 provozovna musí být viditelně označena samolepkou
projektu Vlídného WC o velikosti minimálně A5 (dodavatelem samolepek bude zadavatel)
 zadavatel je oprávněn v rámci značení města umístit informační značky navádějící k cíli projektu Vlídného WC
 umožnění kontroly plnění podmínek projektu Vlídného
WC ze strany zadavatele

Finanční příspěvky pro rok 2020
Na elektronické úřední desce na webu města www.musvoboda.cz jsou k dispozici schválené dotační programy pro
poskytování finančních příspěvků v roce 2020. Dotační
programy jsou schváleny do čtyř oblastí s následujícími alokacemi:
1) Dotační program na sportovní aktivity dětí a mládeže
do 18let - částka k rozdělení 100.000 Kč
2) Dotační program na sportovní aktivity dospělých částka k rozdělení 20.000 Kč
3) Dotační program na kulturní aktivity - částka
k rozdělení 30.000 Kč
4) Dotační program na sociální aktivity - částka k rozdělení
30.000 Kč
Příjem žádostí je od čtvrtku 5. 3. 2020 do středy
11. 3. 2020 do 16,00 hodin.
 Žadatel, resp. subjekt si může vybrat jeden z dotačních
programů a podat příslušnou žádost.
 Každý žadatel, resp. subjekt může v rámci každého dotačního programu podat pouze jednu žádost.
 V každém dotačním programu je uvedena maximální možná výše dotace v jednotlivém případě a žadatel
nesmí požádat o částku vyšší, než je uvedeno v každém
z dotačních programů v článku III. odstavci 2!!!
 Případné další informace podá tajemnice MěÚ (tel.
731 479 260) nebo starosta (734 609 762).

www.musvoboda.cz
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Výpis usnesení z 10. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou konaného dne 17. 02. 2020
USNESENÍ č. ZM/104/10/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 17. 2. 2020.

USNESENÍ č. ZM/105/10/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 16. 12. 2019 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/106/10/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
změnu projektu v rámci přestavby části objektu č. p.
473 na sociální bydlení, a to v bytě č. 6, kde bude pro-

vedena půdní vestavba (mezanin) stejně jako v bytě
č. 5 a dále vybudován sklad ve 3. NP dle PD - Návrh
půdní vestavby SIAL 02/2020 (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/107/10/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 1/2020 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření č. 1/2020
činí objem celkových příjmů 71.300 Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2020 po této změně se zvyšují na
45.368.400 Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 1/2020 činí 856.500 Kč (celkové
výdaje rozpočtu na rok 2020 po této změně se zvyšují
na 57.478.600 Kč), přičemž financování rozdílu v rámci
rozpočtového opatření č. 1/2020 činí 785.200 Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2020 se zvyšuje na
12.110.200 Kč).

Výpis usnesení z 25. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 03. 02. 2020
USNESENÍ č. RM/312/25/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
provedení výběrového řízení na pacht pozemku
p. p.č. 356/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou na základě zveřejněného Záměru města č. 1/2020, protože o pacht pozemku
mají zájem tři žadatelé. Rozhodovat bude výše nabídnutého pachtovného a dále byly stanoveny podmínky výběrového řízení a budoucí pachtovní smlouvy:
- pacht na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez udání
důvodu
- minimální výše nabízeného pachtovného musí činit
6.036 Kč ročně (0,20 Kč/m2/rok = 30.178 m2 / 0,20 Kč)
- podmínka zachování volného přístupu a příjezdu cesty
bez oplocení, která lemuje pozemek
- účel pachtu - pouze pastva zvířat nebo sekání trávy

výpovědní lhůto bez udání důvodu, výše pachtu dle ceníku nájemného a pachtovného 2 Kč/m2/rok, minimální
výše pachtovného tedy 500 Kč ročně.
b) propachtování části pozemku p. p. č. 15/4 v k.ú. Maršov
I o výměře 48 m2 (zákres dle Záměru města č. 2/2020)
za účelem užívání jako zahrádka panu XXXXXX XXXXXX
s tím, že pachtovní smlouva (viz příloha originálu zápisu) bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2020 s 3M
výpovědní lhůtou bez udání důvodu, výše pachtu dle ceníku nájemného a pachtovného 2 Kč/m2/rok, minimální
výše pachtovného tedy 500 Kč ročně.

USNESENÍ č. RM/314/25/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu zbývající části parcely
p. p.č. 15/4 v k.ú. Maršov I, druh pozemku zahrada, o výměře 450 m2.

Realizaci výběrového řízení zajistí tajemnice MěÚ tak, aby
nabídky byly podány nejpozději do příštího jednání rady
dne 24. 2. 2020.

USNESENÍ č. RM/315/25/2020

USNESENÍ č. RM/313/25/2020

schvaluje

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) propachtování části pozemku p. p. č. 15/4 v k.ú. Maršov
I o výměře 86 m2 (zákres dle Záměru města č. 2/2020)
za účelem užívání jako zahrádka panu XXXXXX XXXXXX
s tím, že pachtovní smlouva (viz příloha originálu zápisu) bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2020 s 3M
4
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Rada města Svobody nad Úpou
a) znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla
Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města v roce 2019 na sportovní
aktivity dětí a mládeže do 18let včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).
b) znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla
Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města v roce 2019 na sportovní

aktivity dospělých včetně žádosti (viz příloha originálu
zápisu).

- za období od 1. 9. 2021 – 30. 11. 2021, splatnost faktury
15. 12. 2021

c) znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla
Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města v roce 2019 na kulturní aktivity včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).

- za období od 1. 12. 2021 – 28. 2. 2022, splatnost faktury
15. 3. 2022

d) znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla
Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města v roce 2019 na sociální služby a aktivity včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/316/25/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení „Realizace projektu Vlídné WC
v obci Svoboda nad Úpou“ nabídku od pana Miroslava Hedvičáka, IČ 10520341, se sídlem nám. Svornosti 446, 542 24,
Svoboda nad Úpou, který projevil zájem o projekt Vlídné
WC na období 2 let od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 a nabídl
cenu za celoroční projekt ve výši 12.600 Kč (uchazeč není
plátce DPH). Vlídné WC bude provozováno v objektu Měšťanského domu a musí být splněny následující podmínky
dle výzvy:
provozovna musí disponovat minimálně jednou toaletou
pro pány a jednou toaletou pro dámy, které budou bezplatně veřejně přístupné dle následujících podmínek:
- provozovna musí být otevřena 7 dní v týdnu, 12 měsíců
v kalendářním roce
- minimální požadovaná otevírací doba provozovny 12 hodin denně, po kterou budou toalety bezplatně veřejně přístupné.

USNESENÍ č. RM/317/25/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
schvaluje žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní
XXXXXX XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXX, Svoboda nad Úpou.

USNESENÍ č. RM/318/25/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely st.p. č. 95/3 o výměře 8 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem umístění
předzahrádky.

USNESENÍ č. RM/319/25/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh znění Smlouvy o vzájemné spolupráci a výměně zkušeností uzavřená mezi Městem Svoboda nad Úpou (Česká republika, Královéhradecký kraj) a obcí Reumtengrün
(Spolková republika Německo, Sasko) - viz příloha originálu zápisu a doporučuje Zastupitelstvu města schválit tuto
smlouvu, aby mohla být oboustranně podepsána na společném setkání, kdy Město Svoboda nad Úpou bude hostit
německou delegaci ve dnech 27. 3. 2020–29. 3. 2020.

USNESENÍ č. RM/320/25/2020

- provozovna musí být viditelně označena samolepkou projektu Vlídného WC o velikosti minimálně A5 (dodavatelem
samolepek bude zadavatel)

Rada města Svobody nad Úpou

- zadavatel je oprávněn v rámci značení města umístit informační značky navádějící k cíli projektu Vlídného WC

žádost společnosti SATAN, s. r. o. o možnost umístění optických a metalických kabelů skrz půdu radnice v č. p. 474
a vedlejší budovy bývalého kina č. p. 47, a to s ohledem na
problém s přístupem do zabezpečených veřejných budov
v případě poruchy, probíhající rekonstrukci budovy bývalého kina na byty a také s ohledem na určitou transparentnost, rovný přístup ke všem subjektům a zákaz diskriminace z hlediska veřejné zakázky.

- umožnění kontroly plnění podmínek projektu Vlídného
WC ze strany zadavatele
- platba ceny za službu na základě čtvrtletních faktur –
daňových dokladů vystavených dodavatelem po uplynutí
každých 3 měsíců se splatností faktur 15 kalendářních dní
takto ve výši 1 celoroční nabídkové ceny:
- za období od 1. 3. 2020 – 31. 5. 2020, splatnost faktury
15. 6. 2020
- za období od 1. 6. 2020 – 31. 8. 2020, splatnost faktury
15. 9. 2020
- za období od 1. 9. 2020 – 30. 11. 2020, splatnost faktury
15. 12. 2020
- za období od 1. 12. 2020 – 28. 2. 2021, splatnost faktury
15. 3. 2021
- za období od 1. 3. 2021 – 31. 5. 2021, splatnost faktury
15. 6. 2021
- za období od 1. 6. 2021 – 31. 8. 2021, splatnost faktury
15. 9. 2021

neschvaluje

USNESENÍ č. RM/321/25/2020
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) podkladový materiál s vyúčtováním nákladů pečovatelské služby za rok 2019 a návrhy smluvních dodatků se
zúčastněnými obcemi (vše přílohy originálu zápisu) bez
připomínek s tím, že tento materiál byl zaslán všem zúčastněným obcím k projednání v zastupitelstvu a bude
zařazen do programu jednání svobodského zastupitelstva dne 16. 3. 2020 s návrhem na schválení.
schvaluje
b) úpravu č. 1 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok
2020 u PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
BŘEZEN 2020
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Úpou (viz příloha originálu zápisu) - předmětem změny je pouze úprava provozního příspěvku zřizovatele
na činnost PO pro rok 2020 v rámci jednotlivých úseků (přesun částky 41.000 Kč z pečovatelské služby na
úsek bytového hospodářství a navýšení nákladů na
úseku bytového hospodářství na opravy a udržování
o 41.000 Kč) a úprava výnosů od okolních obcí (navýšení na 957.000 Kč) v rámci úseku pečovatelské služby,
přičemž celková výše provozního příspěvku na rok 2020
se nemění.

USNESENÍ č. RM/322/25/2020
Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/323/25/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost ředitele ZŠ o možnost financování částečného úvazku učitelky MŠ z provozního příspěvku zřizovatele (podrobné odůvodnění - viz zápis) s tím, že rada konstatovala, že
se jedná o zákonnou povinnost, a tudíž mzdové náklady na
platy musí uhradit stát, protože platy hradí stát a provozní
náklady školských zařízení pak města a obce. Nicméně rada
se shodla na tom, že přechodně lze škole vypomoci v rámci letošního roku, ale pouze přechodně tak, jak v žádosti
navrhuje pan ředitel, tj. úsporou v jiných provozních nákladech, a to zcela mimořádně.

schvaluje

USNESENÍ č. RM/324/25/2020

odstranění místní úpravy dopravního značení v části místní
komunikace v ulici 5. května (před bývalou prodejnou ENAPO), a to svislého DZ č. B29 (zákaz stání) s vyznačenou platností 5 - 17 hodin, které ztratilo svůj význam v souvislosti
s uzavřením prodejny.

Rada města Svobody nad Úpou

www.musvoboda.cz

projednala
soupis investičních akcí roku 2020 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že byl specifikován časový harmonogram a přiděleny v rámci jednotlivých akcí kompetence a úkoly se
lhůtami, byly doplněny do dokumentu některé údaje a tajemnice provede aktualizaci tohoto dokumentu a následně
rozešle radě a všem kompetentním osobám na vědomí.

Odpadové hospodářství
Vážení spoluobčané.
Když procházím městem, nestačím se divit. Někteří třídí
odpad tak, jak se má a naopak v domácnostech, kde jsou
třeba jen 3 členové je u plotu každý týden popelnice. Pokud bychom platili 75 Kč za popelnici jako například v Horním Maršově x 52 týdnů v roce, tak to máme 3 900 Kč na
osobu. Těch 500 Kč ve Svobodě je tím pádem směšných.
Taky se stalo, že ve velkém žlutém kontejneru na plasty je
5 žlutých pytlů se směsným odpadem – což se stalo v kontejneru ve Staré aleji. A projít ulici 5. května? Tak to se nedá
ani komentovat. A to chodím se psem jenom malé kolečko.
A tak bych mohla pokračovat, třeba popelnice u sokolovny - ubytovatel má v zahradě 5 aut, projde pokoje sesype

6
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a u silnice potom…no škoda mluvit. Tento týden (druhá polovina února) je u kontejnerového stání ve Staré aleji podstatně více popelnic než obvykle. A jejich obsah??? Přesně
jako v ulici 5. května, přetékají vším možným. Plasty, papíry, směs všechno dohromady.
Nicméně jeden z ubytovatelů ve Staré aleji (pan Olda Kysela) zaslouží pochvalu, protože to jediný dotáhl k dokonalosti.
Takovou mám já osobně představu o třídění odpadu, a ne
jako se třídí v ulici 5. května.
A co se týká svozu odpadu??? Je to asi tři týdny (koncem
ledna), co v pátek nevyvezly plasty, tento týden (začátek

února) se to opakuje, není vyvezeno i u školní jídelny. Mám
tušení, že minule to hodili do směsného. A takto si poměrně pravidelně monitoruji poskytované služby svozové společnosti a úroveň je čím dál tím horší.

https://ekonomickydenik.cz/obce‑budou‑muset‑zmenit
‑sve‑odpadove‑hospodarstvi‑obavy‑maji‑roku-2025/?utm_
source=www.seznam.cz & utm_mediu

a to jen proto, že někteří spoluobčané se chovají jako čuňata a nepřemýšlí a jen sobecky odhodí odpad rychle někam
tak, aby se ho zbavili. A poslední výtka z mé strany směřuje
k vedení města a celému zastupitelstvu!!! Stále čteme, že
zkoušíte nějaké změny a novinky, ale odpady po městě se
válí pořád a situace je spíš horší než lepší. Není už načase
se zabývat odpady pořádně a přestat jen zkoušet??? Házet
nahlášené problémy stále jen na jednoho úředníka není řešení, odpovědnost za tuto situaci má hlavně město a jeho
volení zastupitelé.

V odpadech nás tedy čekají převratné změny, a pokud nezměníme své chování, tak nás budou stát i nemalé peníze,

Miloslava Popelková
občanka Svobody nad Úpou – Stará alej

Třídění plastů a papíru - novela zákona
o odpadech - výhled do budoucna

smlouvy. Co se děje dále? Použitý papír a plasty nekončí na skládce (jak se někteří stále mylně domnívají), ale svozová firma je odveze ke zpracovateli, který
se zabývá tzv. recyklací odpadů (to je to vytřídění na
PETky a další plasty atd., případné další jiné využití). Zde je namístě upozornit, že svozová firma, tedy
Transport Trutnov se sama recyklací nezabývá. A zde
nastává první problém. Zatímco dříve recyklační firma
platila Transportu nějaké (asi malé) peníze za to, že
k nim Transport dovezl použitý papír a plasty), nyní
je tomu naopak. Svozová firma musí recyklační firmě
zaplatit za to, aby si od ní papír a plasty vůbec odebrala. Svozová firma pak tyto náklady samozřejmě
přenese na město. Tato situace trvá u plastů již od
roku 2018 a u papíru se vyhrotila od začátku letošního roku. A kolik to vlastně dělá v korunách? Za jeden
kg odvezených plastů město nyní platí svozové firmě
tzv. recyklační poplatek ve výši 1,19 Kč a za jeden kg
papíru platí 0,85 Kč, to vše samozřejmě nad rámec
smlouvy s Transportem. Do hry ještě vstupuje společnost Eko‑kom, která recyklační firmě částečně zadotuje zvýšené náklady. Podpora, kterou společnost

Na zajímavý článek z 11. 2. 2020 jsem narazila na internetu:

Mnozí z našich čtenářů už jistě zaregistrovali (především ve veřejnoprávních médiích) některé znepokojivé informace, týkající se budoucnosti odpadového
hospodářství v České republice s dopadem na hospodaření obcí. Celou problematiku lze rozdělit do dvou
částí. První část tvoří současná situace v oblasti výkupu a zpracování (recyklace) tříděných odpadů a druhou část tvoří chystané zvyšování tzv. skládkových
poplatků dle v současné době projednávané novely
zákona o odpadech.
Co se týká první části, nejdříve popíšeme princip fungování odpadového systému v obcích, a to na příkladu
použitého papíru a plastů. Na začátku je tedy uvědomělý občan, který do žlutých a modrých kontejnerů
vloží vytříděný papír, resp. plasty. Následně svozová
firma (u nás je to Transport Trutnov, s. r. o.) jednou
týdně kontejnery vysype do svých odpadových vozů.
Tuto službu město svozové firmě platí dle sjednané

BŘEZEN 2020
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Eko‑kom poskytla směrem ke zpracovatelům papíru
a plastů ale v žádném případě nepokryje propad cen
papíru plném rozsahu. Předpokládaný odhad těchto
vícenákladů ve formě recyklačních poplatků (pokud
se situace nezlepší nebo nezhorší) bude v roce 2020
činit cca 100.000 Kč. A co je vlastně důvodem této situace?
V celé Evropě (a tedy i v Česku) jsou v souhrnu recyklační kapacity nedostatečné. Jsme tak v podstatné míře závislí na vývozu sběrného papíru a plastů.
V Česku se ročně např. sebere zhruba milion tun papíru, recykluje se ovšem zhruba jen pětina. Největší
problém je to, že přebytečnou nabídku už neodčerpá-

vá v takové míře jako v minulosti Čína. Ta svůj dovoz
omezuje postupně od konce roku 2017, nyní je situace dosud nejkritičtější, co se výkupu papíru a plastů
v Česku týče. Čína svým zmíněným rozhodnutím reagovala na situaci, kdy se stávala „odpadkovým košem světa“, protože Západ – nejen evropské země,
ale také Spojené státy – vyvážel do Číny sběrný papír a plasty spíše té horší kvality. Západ a USA se pak
pokusil vývoz přesměrovat např. do Malajsie, Vietnamu atd., ale ani tam už ho nechtějí. A proč je vlastně
v Česku nedostatek recyklačních kapacit? Protože tu
v uplynulých letech investoři nevybudovali dostatek
příslušných závodů, a to z důvodu, že stavební a povolovací řízení jsou v Česku nejen v případě výstavby
recyklačních závodů velmi zdlouhavá. Investoři zvolili
raději okolní země typu Maďarska, Polska či Německa.
Stejná situace jako u papíru je také v případě plastů.
Co se týká druhé části, v parlamentu je již projednávána novela zákona o odpadech. Kromě jiného přinese (pokud bude schválena) i dramatické navyšování
8
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tzv. skládkových poplatků, což jsou poplatky za uložení směsného komunálního odpadu na skládce. V současné době platíme skládkový poplatek 500 Kč za
jednu tunu (je obsaženo ve stávající smlouvě s Transportem), v roce 2021 by to bylo už 900 Kč/tuna,
a poplatek bude dále stoupat až do roku 2030, kdy
by měl činit 1850 Kč/tuna. Celkové navýšení v roce
2030 by tedy činilo pro naši obec cca 570.000 Kč, což
by znamenalo navýšení místního poplatku minimálně
o cca 250 Kč na jednoho obyvatele. Zákon sice zavádí
motivační slevy pro obce, které budou plnit průběžné
požadavky na míru třídění, kritéria však mají být nastavena tak, že kromě roku 2021 a možná 2022 bude
pro obec těžké na slevu reálně dosáhnout.

V budoucnu by tedy mohla vzniknout poměrně paradoxní situace, že pokud budeme ještě více třídit
směsný komunální odpad, budeme sice platit méně za
skládkový poplatek, ale více za recyklační poplatek za
odevzdaný vytříděný papír a plasty (pokud tedy nevzniknou nové recyklační kapacity, což asi jen tak brzy
nevzniknou), a pokud budeme méně třídit, budeme
zase platit více za skládkový poplatek za uložení na
skládku. Počkejme si tedy na to, jak dopadne schvalovací proces novely zákona o odpadech ve sněmovně,
ve hře je mnoho čísel, je ale více než zřejmé, že po
schválení této novely se budou muset odpovědné orgány obcí a měst v Česku nově vzniklou situací zabývat a přijmout odpovídající opatření.
Mgr. Petr Schön
správce odpadového hospodářství

www.musvoboda.cz

Měsíční dění v naší škole
Výukový program Jak se žije
v Podnebíně
Ve čtvrtek 30. ledna navštívili naši školu lektoři z Centra ekologické výchovy SEVER v Horním Maršově. Představili zde žákům naší 8. a 9. třídy výukový program s názvem Jak se žije
v Podnebíně. Zmíněný výukový program byl vlastně jakousi
simulační horu, jejímž cílem bylo upozornění na klimatické
změny, které na naší planetě probíhají. Těmto změnám se
osmáci a deváťáci snažili zabránit, případně je alespoň zmírnit, pomocí různých opatření, nad kterými v průběhu hry přemýšleli, debatovali a uskutečňovali je. Celý výukový program
trval 3 vyučovací hodiny, během nichž se všichni žáci rozdělení do skupinek zadaným úkolům velmi aktivně věnovali. Za
to si samozřejmě zaslouží pochvalu stejně jako lektoři, kteří
k nám s tímto zajímavým programem bezplatně přijeli.

Zeměpisná olympiáda
Ve středu 5. února se odpoledne sešli zájemci o souboj
v zeměpisných vědomostech a dovednostech. Pracovali na
testu geografických vědomostí z hlavy, testu dovednosti
vyhledávání a interpretování dat z atlasu a nakonec museli prokázat umění kombinace vědomostí a dat v praktické
části. Jak se jim dařilo, můžete vidět z výsledkové listiny:
Kategorie A
Macháčková
Dlouhý

20 b.
17 b.

Kategorie B
Vrbenský
Vlčková

22,5 b.
17 b.

Kategorie C
Matějková
Hedvičák
Kovářová
Jurišová

61,5 b.
55,5 b.
39 b.
37 b.

Mgr. Irena Nešněrová

Chemická olympiáda
V prvním únorovém týdnu se uskutečnilo školní kolo soutěže v oboru chemie. 4. února proběhla praktická část
v laboratoři na Jiráskově gymnáziu v Trutnově. 6. února se
uskutečnil vědomostní test. Účastnice musely ještě donést
i vypracované domácí úlohy.
Výsledky:
Tereza Matějková
Marie Krejčová

104 bodů
86 bodů

Tereza díky svému zdařilému výkonu postupuje do okresního kola.

Úspěch v okresním kole soutěže
v německém jazyce
4. února se naši žáci již tradičně zúčastnili okresního kola soutěže v německém jazyce. Ani tentokrát jsme neodjeli s prázdnou.
Míša Churavá a Andrea Hynková získaly krásné 2. a 3. místo!
Všem dětem děkuji za vzornou reprezentaci a svědomitou
přípravu. Do krajského kola postupuje držitelka 2. místa
Míša Churavá. Budeme držet pěsti.
Mgr. Milena Hainišová

Mgr. Jitka Macháčková
BŘEZEN 2020
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Soutěž ve sběru papíru POKRAČUJEME
Díky panu Novákovi máme zajištěnu firmu, která od nás
odebere kvalitní papír. Soutěž ve sběru tedy může proběhnout s podmínkou, že se budou vybírat jen noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, knihy bez desek nebo staré
sešity. Nebudeme vybírat směsný papír ani kartony. Za ně
by nám peníze odečetli a budeme takový sběr vracet. Termín vybírání je stanoven na 1. polovinu května.
Mgr. Dagmar Rolencová a Mgr. Irena Nešněrová

Školní kolo soutěže v recitaci
V pondělí 17. února 2020 se více než dvacet žáků a žákyň
naší školy sešlo v učebně hudební výchovy, kde se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Děti se naučily básničky,
ale také prozaické úryvky, které přednesly porotě. Ta poté
vyhodnotila tři nejlepší soutěžící z každé kategorie. Recitátorky z prvního a druhého místa budou naši školu reprezentovat v okresním kole recitační soutěže v Trutnově.
Všem zúčastněným děkujeme za pěkné výkony. Postoupivším recitátorkám budeme držet pěsti v dalším klání.
1. kategorie – 2. a 3. třída: 1. místo: Kristýna ŠTĚPOVÁ
2. místo: Amálie ŠUSTROVÁ
3. místo: Vitalina KALYN

2. kategorie - 4. a 5. třída: 1. místo: Táňa HOMOLOVÁ
2. místo: Klára JAROUŠOVÁ
3. místo: Marek ŠUSTR
3. kategorie - 6. a 7. třída: 1. místo: Michaela MACHÁČKOVÁ
2. místo: Marie LÍNKOVÁ
3. místo: Antonie MILIONOVÁ
4. kategorie - 8. a 9. třída: 1. místo: Tereza MATĚJKOVÁ
2. místo: Lenka BERANOVÁ
3. místo: Michaela CHURAVÁ
Mgr. Petra Štěpová

Okresní kolo soutěže v anglickém
jazyce
V úterý 18. února se Johana Kempferová (9. třída) a Josef
Bejdák (7. třída) zúčastnili okresní soutěže v anglickém
jazyce, která se konala na vrchlabském gymnáziu. Soutěž
měla dvě části: poslechový a gramaticko‑lexikální test
a rozhovor s porotou. Johanku provázela smůla, když jí třetí místo uniklo o jediný bodík, Pepa skončil na pěkném 10.
místě. Oběma soutěžícím gratuluji a děkuji.
Mgr. Lucie Ševčíková

www.zssvoboda.eu
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Leden v mateřské škole
Leden u Myšek
Sešli jsme se opět po Vánocích plni zážitků a dojmů. A hned
první týden nás ve školce přivítali Tři králové v podobě
plyšových zvířátek krtka, myšky a berušky v rolích Kašpara,
Melichara a Baltazara. Děti se proměnily v krále a vyrobily si
papírové koruny, které je doprovázely během „královského
cvičení“.
Přestože letošní leden neoplýval množstvím sněhu,
my jsme si o zimě ve školce zpívali. Naučili jsme se
písničku Sněží, Zima je tu, básničku Zima a Sněhulák.
Sněhové koule jsme tvořili z papíru, cvičili jsme s nimi,
malovali na tabuli, sestavovali sněhuláky a lepili je
na papír. V zimě je třeba se i řádně oblékat, a tak
nás pohádka Rukavička pěkně motivovala při výrobě
papírových rukavic, které jsme pak ještě využívali ve
hře Hledej do páru. Podobně jsme využili i skutečné
rukavice, s kterými se nám též dobře cvičilo. K zimě
patří též sportování, a když je málo sněhu, musí se
zimní sporty trénovat aspoň ve třídě, což jsme zvládli
na jedničku!
Ve druhé polovině měsíce nás postihla velká nemocnost,
o které jsme si ve školce povídali prostřednictvím nemocné
myšky Emilky a jejích kamarádů. Snad se nám zdraví
v dalších dnech navrátí.

obrázky a pohádku jsme využili i k pochopení ročních
období a k určení, které měsíce do určitého ročního
období patří. Pomohl nám k tomu také barevný padák,
který používáme na cvičení a aktuální stav dětí (12)
a vzniklo z toho zajímavé povídání. Seznámili jsme se
také s písničkou Měsíce a děti velmi bavilo, když se
v písničce objevil měsíc, ve kterém se narodily. Opět
jim pomáhal konkrétní obrázek se znakem měsíce.
Hodně jsme také tvořili – hned po Vánocích jsme využili
zážitků ze silvestra a zkusili si barevný ohňostroj –
použili jsme ruličku od toaletního papíru, kterou jsem
nastřihla na proužky a děti ji pouze namáčely do barev
a otiskovaly. Pak jsme jen nalepili připravené domečky.
Další tvoření se týkalo typické situace, kdy konečně
napadl sníh, a tak jsme malovali sněhuláky. Venku jsme
si toho opravdického také postavili a pár sněhových dnů
jsme si užili i klouzání a hry na sněhu. Téma sněhuláků
jsme využili i k porovnávání počtu – více, méně, stejně,
tvoření z plastových víček, k procvičení fantazie. Škoda
jen, že sníh nevydržel, zimní sporty jsme si museli zkusit
ve školce – bruslili jsme v krabičkách od kapesníků,
s hokejkou jsme zkoušeli vstřelit gól a zkusili jsme
na koberci i slalom na lyžích. Poučili jsme se také
o bezpečnosti při zimních sportech a podobné téma
jsme shlédli i v pohádce od Kašpárka, jak chránit své
zdraví.
paní učitelka Martina
Leden u Medvídků

paní učitelka Olina
Leden u Zajíčků
Po návratu z vánočních prázdnin jsme se nejprve
věnovali tématu Tří králů. V rozhovorech s dětmi jsme
využili znalostí a zkušeností dětí z domácího prostředí
a zaměřili jsme se na tři hlavní písmenka KMB – hledali
jsme nejen jména kamarádů, ale i to co nás obklopuje
a začíná některým z písmenek. Děti také velmi bavilo
hledat při vycházkách městem, kde se nápis nad
dveřmi změnil, tedy kde byli Tři králové na návštěvě.
I do naší mateřské školy zavítali žáci základní školy
v doprovodu p. učitelky. Hlavní pohádkou měsíce byla
ta o 12 měsíčkách. Děti si jí poslechly, poté přiřazovaly

V měsíci lednu jsme pracovali dle integrovaného
bloku Sněhová peřina na téma Liška na ledě. Nový rok
začal příjemnou návštěvou Tří králů v naší třídě, za
kterou děkujeme. Počátkem měsíce ledna jsme byli
obdarováni alespoň menší sněhovou nadílkou. Všechny
naše činnosti byly zaměřeny na hry o zimě a zimních
sportech. Kamarád Adámek se nám předvedl v dresu
hokejisty s hokejkou a pukem. Ve spojení s říkankami
jsme procvičovali orientaci v čase, kdy děti určují den,
měsíc a roční období. Vyráběli jsme, kreslili jsme,
vystřihovali jsme sněhové vločky, čepice, sněhuláky,
sportovce. Při těchto činnostech si děti procvičovaly
stříhání, lepení, vytrhávání a grafomotoriku. Rozvíjeli
jsme slovní zásobu k tématu zima, hádali jsme hádanky.
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Hráli jsme hry na stimulaci zrakového vnímání formou
hledání rozdílů a hry k sluchovému vnímání určováním
první hlásky ve slově a poznáváním některých písmen.
Také jsme graficky zaznamenávali délku samohlásky
ve slově. Orientaci v prostoru si děti procvičovaly
určováním při hře Kde bydlí sportovci. Hráli jsme si
s písní Postavil jsem sněhuláka a Saně borový. Před
spaním jsme si četli z knihy Štuclinka a Zachumlánek o
d F. Nepila. Při logopedické prevenci jsme procvičovali
pohyblivost jazyka a dechové cvičení. Naše pohybové
dovednosti jsme posilovali v tělocvičně a při vycházkách.
Skromná zima na sníh nás příjemně překvapila na konci
měsíce, kdy si děti ukoulely sněhové koule a také jsme
se svezli pod Muchomůrkou na kluzácích. V mateřské
škole jsme byli na pohádce Volejte 155.
paní učitelka Alice

Nabídka kroužků na 2. pololetí školního roku 2019/2020
Přihlášku do kroužku odevzdá zájemce nejen u vedoucího kroužku, ale i u hospodářky školy.
Platbu za kroužek odevzdá zájemce u hospodářky školy, paní Špetlové, v době provozních hodin školní pokladny,
nejdéle však do pátku 28. 2. 2020.
Název kroužku
Třída
Čas
Učitel
Cena
Keramika pro děti
2. - 6. třída čtvrtek 14:00 - 15:30 hodin,
p. Helena Bernardová
450 Kč
1x za 14 dní
Břišní tance
menší děti pondělí 15:30 - 17:00 hodin
p. Irina Viničuk (605140986)
400 Kč
Břišní tance
větší děti pondělí 17:00 - 18:30 hodin
p. Irina Viničuk
400 Kč
Břišní tance
menší děti pátek 15:15 - 17:15 hodin
p. Irina Viničuk
400 Kč
Břišní tance
větší děti pátek 17:15 - 19:15 hodin
p. Irina Viničuk
400 Kč
Jóga pro děti
1. - 5. třída středa 15:35 - 16:15 hop. Lenka Paříková
400 Kč
din, 1x za 14 dní začínáme
19. 2. 2020
6. - 9. třída úterý 15:15 hodin
Mgr. Martina Hanušová,
600 Kč
Výtvarka v 15:15
Michaela Špetlová, Mgr. Klára
(kreslení, malování, šití, háčStejskalová
kování, keramika, hrnč. kruh
a jiné…)
Točení na hrnčířském kruhu
6. - 9. třída úterý 15:15 hodin
Mgr. Klára Stejskalová
800 Kč
Dětský smíšený pěvecký sbor 1. - 5. třída úterý 15:00 - 16:00 hodin
Mgr. Lenka Theodora Ficová
150 Kč
Svobodička I.
Dětský smíšený pěvecký sbor 6. - 9. třída úterý 16:00 - 17:00 hodin
Mgr. Lenka Theodora Ficová
150 Kč
Svobodička II.
Kytara
pokročilí
pondělí 14:00 - 14:30 hodin
Mgr. Lucie Ševčíková
250 Kč
Kytara
začátečníci středa 14:00 - 14:30 hodin
Mgr. Lucie Ševčíková
250 Kč
Florbal
1. - 5. třída pondělí 15:30 - 17:00 hodin
Mgr. Zdeněk Rolenec
600 Kč
Florbal
6. - 9. třída pondělí 17:00 - 18:30 hodin
Mgr. Zdeněk Rolenec
600 Kč
Minisporťáček
mateřská úterý 15:00 - 15:45 hodin
Mgr. Martina Švarcová
400 Kč
škola
Péče o zvířátka
6. - 9. třída středa 14:00 - 14:45 hodin
Mgr. Jitka Macháčková
300 Kč
Péče o domácí mazlíčky
3. - 5. třída pondělí 14:00 - 14:45 hodin
Mgr. Hana Klomínská
300 Kč
Elektrotechnický kroužek
5. - 9. třída úterý 15:10 - 16:40 hodin
p. Macháček
350 Kč
Kroužek chemických pokusů 6. - 9. třída čtvrtek 14:30 - 16:00 hoIng. Jiří Škorňok
450 Kč
aneb Jak (ne)vyhodit školu do
din, 1x za 14 dní začínáme
povětří
20. 2. 2020
PC kroužek
2. - 3. třída úterý 14:00 - 15:30 hodin,
p. Petr Homola
300 Kč
1x za 14 dní
PC kroužek pro nejmenší
1. třída
úterý 14:00 - 15:30 hodin,
p. Petr Homola
300 Kč
1x za 14 dní
12
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Střípky z dějin – Teče voda
z vodovodu
Antonín Tichý
Chválabohu stále ještě teče. Otázka dne však zní:
Jak dlouho ještě? Katastrofické scénáře klimatologů
a hydrologů vyburcované plamennými projevy zelené švédské školačky Grety o osudových změnách
klimatu a globálním oteplování nenechávají v klidu
ani jedince, kteří mají v makovici jen obyčejný selský
rozum. Národohospodáři bijí na poplach v předtuše
nedostatku základní životodárné tekutiny. Politici
hrozí světovou katastrofou stěhování národů. Jen
Stvořitel tam někde nahoře se potutelně uculuje,
protože holenkové, všechno už tady bylo. A pokud si
prý dobře pamatuje, nejméně několikrát. Co jiného
zbývá samozvanému „historikovi“ než přispět do vyprahlého tématu kapkou živé vody. Nejlépe z našeho
malého svobodského rybníčku. Pomineme dávnou
Mezopotámii, kde se o závlahy starala matka příroda i předkřesťanský Egypt odkud jsou první doložené zprávy o stavbě vodovodních zařízení. Zda se ve
Svobodě nad Úpou používala voda vedle přirozených
zdrojů řeky Úpy a jejích potočních přítoků a několika
obecních studní také z povrchového rozvodu z pramenů dřevěnými žlaby jak je známe z vyšších poloh
Krkonoš, o tom kronikáři mlčí. (Vzorovou ukázku to-

hoto vodovodního systému obnovil před několika
lety chalupář Hynek Spurný v Modrém dole). Opravdu
moderní vodovodní řad s přívodem kvalitní a chutné
pitné vody z pramenů na svazích Rýchor byl vybudován teprve krátce po nastoupení dlouholetého osvíceného a podnikavého starosty Franze Stephana do
vedení obce po volbách v roce 1890. Po zásluze byl
majitel místní továrny na svíčky a voskové zboží, za
jehož 18 let působení ve funkci byl mimo jiné postaven hned dvakrát po sobě nový most přes Úpu, zřízena spořitelna, postavena vzorová tělocvična a nová
škola, zavedeno plynové osvětlení i vodovod jmenován v roce 1908 jako dosud poslední v řadě čestným
občanem města. Obecní vodovod byl vybudován celkovým nákladem 12 000 rakouských zlatých v roce
1894. Položení potrubí provedl místní instalatérský mistr Franz Just z nynější Tyršovy ulice původní
č. p. 77. Podle rozboru tehdejší renomované firmy
Joles ve Vídni dodávalo vodovodní vedení prvotřídní
pitnou vodu v hojné míře o průtoku 4 litry za vteřinu
mimo rozvodů k domům i do šesti ventilových studní rozmístěných na dostupných místech po městě.
Pro požární účely byly zřízeny tři nadzemní hydranty
s vodním proudem o tlaku 7,5 atmosféry dosahující
40 metrů do dálky a 20 metrů do výšky. Již začátkem třicátých let se se zvýšenou stavební aktivitou
začal projevovat nedostatek vody. Hned v roce 1930
přistoupila obec k rekonstrukci starých pramenů,
jmenovitě Tammova. Rozsáhlé práce odvedla firma

Plynová lampa, obecní pumpa a hydrant na Malém náměstí kde je dnes meteostanice.
Jímání pitné vody, tzv. rybníček pod Rýchorami – foto Václav Kopecký.

Brigáda kopáčů na Rýchorách v roce 1947 – Ervín vzadu třetí zleva.
O několik let později – Ervín v typické pozici.
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Ing. Richtera z Trutnova za 63 663 Kč. Téhož roku na
podzim prodloužil místní stavitel Josef Capolago za
dalších téměř 12 tisíc vodovod k domu Abíny Kneitschelové č. p. 199, která se podílela částkou 4 000 korun, stejně jako obecní pokladna. Zbytek měli hradit
zájemci o případné novostavby. Příští rok byl nově
podchycen Janův pramen. Trutnovská firma Richter
fakturovala za položení 280 metrů železného Mannesmannova potrubí o průměru 80 mm přípojky k novostavbám č. p. 202 při silnici k Janským Lázním a 203
na Kravím vrchu celkem 17 639 Kč. V rámci šetření
s vodou byly v roce 1934 na náklady majitelů domů
namontovány první vodoměry. Početné zdrojnice pro
vodovodní sítě i dalších míst v okolí včetně Trutnova
s „vodními zámky“ - betonovými vodojemy - lemují
břehy potoků v rýchorských údolích dosud. Neznalí
zatoulaní turisté nebo houbaři tak nemusí dumat, co
to za železnými dvířky v hloubi tak tajemně hučí. Portály větších vodojemů vystavěné často v zdobném
secesním stylu poplatném době jejich vzniku jsou
dnes většinou vyhlášenými technickými památkami.
Doslova na ráně je dosud přehlížená vodárna vedle
Pensionu Riegel v Maršově II. hned vedle silnice naproti bývalé Eichmannově papírně. Zcela odlišné je
pojetí vodojemu obce Mladé Buky na Sluneční stráni nad svobodským nádražím, na který je napojena
významná část okolních rodinných domků. Připomíná
spíš jednu z mnoha drobných, dnes už zaniklých kapli-

ček. Jen místo sakrálního obrázku má ve štítě původní znak obce. Po turbulentní poválečné výměně obyvatel bylo jednou z priorit nových osídlenců zajistit
nerušený chod zanedbané vodovodní sítě. Podobné
akce se v době nefalšovaného budovatelského nadšení řešily zpravidla vyhlášením dobrovolné brigády.
Dělo se tak ještě před nechvalně proslulým únorem
1948, který proklamovanou dobrovolnost značně
znehodnotil. Podle obecní kroniky se první početná
skupina chlapů s lopatami a krumpáči sešla při čištění pramenišť a kopání nových záseků na Rýchorách
v roce 1947. Tři nekvalitní miniaturní amatérské
snímky z fotografické přílohy číslo 22 k městské kronice identifikaci přítomných příliš neusnadňují. Z rozesmátých vesměs povědomých tváří však čiší dosud
nezkalená pospolitost. Stejně jako na jiné mladší fotografii z podobné brigády. Na všech bezpečně poznám jen mého pozdějšího spolupracovníka z mých
junáckých let před vojnou, později veselého kumpána z mokré čtvrti Ervína Tippelta (1927 – 1981).
Potomka mnoha generací německých starousedlíků,
kteří přišli v dávných dobách do Krkonoš jako hledači
rud nebo dřevaři v jedné z kolonizačních vln z alpských zemí nebo ze Slezska. Patřil k „dětem“, které
Hitler nahnal na poslední chvíli do již prohrané války.
Když se vrátil z fronty, bylo mu pouhých 18 let. Jako
truhlář byl machr bez konkurence. Jako pijan bohužel taky. Měl jsem ho rád.

Výkop vodovodní rýhy na Rýchorách v roce 1947.
Portál vodojemu nad hřbitovem se znakem obce Mladé Buky vyfotil „Šedý vlk“ (1994).
Tristní stav vodojemu v Maršově II. naproti papírně.
14
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Parta brigádníků při čištění vodotečí na Rýchorách v roce 1947 – příloha kroniky.

Od vody k hasičům je jen krůček. Ervín opět v první řadě (uprostřed).
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LYŽAŘSKÉ ZÁVODY O POHÁR
MĚSTA SVOBODA NAD ÚPOU

SOBOTA 7. BŘEZNA 2020
V AREÁLU DUNCAN

PŘIJĎTE SE S NÁMI POBAVIT A ROZLOUČIT SE SEZONOU
NA 10. ROČNÍK LYŽAŘSKÝCH ZÁVODŮ

REGISTRACE:
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
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: 12:00 HOD
DOSPĚLÍ LAHEV SEKTU + JAHODY
STARTOVNÉ:
DĚTI – LÍZÁTKO
! ÚČASTNÍCI ZÁVODU MAJÍ ZAJIŠTĚNOU PŘEPRAVU NA START ZDARMA !
K POSLECHU ZAHRAJE DJ OLIN KYSELA

!!! PŘI NEDOSTATKU SNĚHU BUDOU ZÁVODY !!!

ZRUŠENY
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