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Úvodník
Vážení spoluobčané,

Hlavní písemností je Pamětní listina z 8. dubna 2020, ze
které cituji:

velikonoční měsíc je za námi, a přestože žijeme v nouzovém stavu, nebyl pro Svobodu měsícem bez zajímavých
událostí.

„Historie tím, že lidi zpravuje o minulosti, umožňuje jim soudit přítomnost.“ — Thomas Jefferson 3. prezident Spojených
států amerických

Budova bývalé radnice

Až tato listina spolu s ostatními písemnostmi a předměty
opět spatří světlo světa, je pro vás určeno následující sdělení:
Při rekonstrukci objektu staré radnice a věže s hodinami byla na Zelený čtvrtek 9. dubna 2020 v předvečer
Velkého pátku, klempířem otevřena měděná kopule věžičky.
Naposledy k tomu došlo v roce 1966 a všichni zúčastnění
napjatě očekávali vzkaz minulých zástupců obce. Také i my
jsme se rozhodli, že zanecháme pro budoucí generace odkaz
v podobě této listiny a maličkostí, které připomínají rok 2020.
Rekonstrukci části staré radnice a věže provedla v roce
2020 firma Jiřího Kovaříka 3 K stavby, s. r. o., se sídlem
5. května 544, Svoboda nad Úpou za 13.200.777 korun českých včetně daně z přidané hodnoty. S rekonstrukcí je spojeno vytvoření šesti sociálních bytů a z větší části je financována z dotace Ministerstva pro místní rozvoj.

Asi nejvíce atraktivní záležitostí bylo otevření kopule na
věži bývalé radnice (bývalého kina), č. p. 473, tedy na budově, která prochází v současnosti zásadní rekonstrukcí
a modernizací. Klempíři mohli díky lešení otevřít ve čtvrtek
9. 4. 2020 hlavici bývalé radniční věže, ze které snesli řadu
věcí, které nám zde ponechali naši předchůdci v roce 1869
a 1966. Po více jak 150 letech jsme se mohli dotknout ručně psané pamětní listiny a mincí a platidel z doby panování
císaře Františka Josefa I. a jeho předchůdců. Z těchto listin
vytvoříme kopie a originály poskytneme Okresnímu archívu v Trutnově. Z artefaktů z roku 1966 jsme si mohli opět
přečíst něco z dobového denního tisku a časopisů a podívat se na mince z té doby. Vše bylo nafoceno a uloženo
zpět do schránky.

Zástupci města se dále rozhodli pro budoucí generace vložit do tubusů následující předměty a písemnosti:
-

Kompletaci písemností a předmětů jsem prováděl společně s tajemnicí Ing. Ivanou Balcarovou. Vše se vložilo do připravených tubusů na památku pro budoucí generace. V odpoledních hodinách byl tubus vložen do makovice věže.
Z tohoto mimořádného dne byla panem Křivkou pořízena
fotodokumentace a samozřejmě kronikářský zápis.

-

Vydání deníku Krkonošský deník ze dne 9. dubna 2020
včetně TV magazínu,
Vydání deníku Hospodářské noviny ze dne 9. dubna 2020 včetně přílohy ego!,
Svoboda forum č. 835 dvojčíslo z prosince 2019 a ledna 2020,
Svoboda forum č. 838 z dubna 2020,
Pozvánka na křest knihy o historii Svobody na 1. 12. 2018
Sada kovových oběžných mincí České republiky v hodnotě 50 Kč, 20 K, 10 Kč, 5 Kč, 2 Kč a 1 Kč
barevná fotografie zaměstnanců úřadu ze dne
17. 3. 2020 v rouškách a technické čety s popisem
papírové vizitky starosty a tajemnice
Brožura Svoboda nad Úpou - Vlastivědné putování
v česko‑polské mutaci + mapa,
Pexeso – výstava Pohádkové Krkonoše „Do Krakonošova“, která je instalována v objektu Rýchorky,
Soubor 6 ks pohlednic ze Svobody nad Úpou,
Dřevěná turistická známka – Svoboda nad Úpou,
Kovová pamětní mince v plastovém obalu Krkonoše –
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Svoboda nad Úpou
Turistická magnetka Svoboda nad Úpou,
Klíčenka mini krtek s dřevěnou figurkou krtečka

-

V pátek 24. 4. 2020 v odpoledních přišli zahrát muzikanti
z Trutnova našim seniorům. Celou akci zorganizovala nezisková společnost Rýbrcoul – duch hor, konkrétně mi volal
pan Jan Duduš. Zahrálo duo Radek Malina (kytara, piano,
zpěv) a Radomír Matyska (kytara, dechové nástroje, zpěv).

Zprávy z města a z radnice
Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci květnu oslaví svá
životní jubilea dámy Milada
Dufková, Helena Baťková,
Jarmila Koukalová, Věra
Javůrková, Věra Šálová, Danuta Szymanska a pánové
Josef Dittrich, Antonín Saibert a Jan Halenar. Přejeme
jim všem do dalších let především hodně zdraví.
S ohledem na pokračující
vyhlášený nouzový stav i v květnu kvůli koronaviru jsme
i nadále bohužel nuceni pozastavit návštěvy našich seniorů s dárkovými balíčky, abychom neohrozili jejich zdraví.
Znovu připomínáme, že o své dárkové balíčky milí jubilanti nepřijdete, jakmile nám to situace dovolí, děvčata z komise pro občanské záležitosti vás navštíví a přijdou vám
poblahopřát dodatečně. Nyní pouze zasíláme do poštovní
schránky alespoň blahopřání.

Aktuální situace v rámci nouzového
stavu
Vláda ČR vyhlásila dne 12. března 2020 nouzový stav
pro celé území České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označova2
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Na parkovišti, před okny a balkóny DPS, postavili improvizovaně aparaturu a skoro hodinu hráli písně z vlastní tvorby i písně jiných interpretů. Jsou dobří, ve svém volném
čase, bez nároku na honorář… Velmi inspirativní. Nebudou
to zřejmě poslední muzikanti, kteří se u nás objeví, aby
zlepšili náladu lidem. Moc děkujeme!
Mgr. Petr Týfa
starosta

ného jako SARS CoV-2), který
trval celý duben a pokračuje
i v květnu, prozatím víme, že
do 17. 5. 2020.
Postupně se začínají uvolňovat některé zákazy a omezení. Mezi nimi je i omezení
provozu školských zařízení,
knihovny a radnice.
Na základě usnesení vlády ze dne
23. 4. 2020 i naše město přistoupilo k uvolnění některých
zákazů, a proto informujeme, že:
• od 4. 5. 2020 bude Městský úřad ve Svobodě otevřen
normálně tak jako před nouzovým stavem, to znamená
od pondělí do pátku (PO 8 - 17, ÚT 8 – 15,30, ST 8 - 17,
ČT 8 – 15,30, PÁ 8 – 12).
Celá budova radnice se v průběhu dubna malovala
a prováděla se zde havarijní rekonstrukce vodovodního
a odpadního potrubí, takže od května je radnice připravena veřejnosti nabízet své služby bez omezení v čistém vymalovaném prostředí. Vstup do budovy radnice
bude veřejnosti umožněn i nadále pouze v rouškách, do
kanceláří vstup po jednotlivcích, na chodbách jsou rozmístěny dezinfekční stojany pro dezinfekci rukou.
• od 4. 5. 2020 bude rovněž otevřena Městská knihovna, otevírací doba bude rovněž stejná jako před nouzovým stavem (PO 13 - 17, ÚT - zavřeno, ST 13 - 17, ČT 13
- 15,30, PÁ 8 – 12)
I pro návštěvu knihovny budou platit pravidla, a to:
- paní knihovnice bude nosit rukavice při kontaktu
s knihami a tiskovinami,

-

-

u vstupu do knihovny návštěvník knihovny provede
povinně dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny, tj. město, dezinfekční stojan bude umístěn v chodbě před knihovnou,
další pokyny a podmínky připravila paní knihovnice
a jsou zveřejněna dále v rámci zpráv z radnice nebo
na webu města v sekci městská knihovna:
http://www.musvoboda.cz/organizacnislozky/mestskaknihovna

• od 25. 5. 2020 město jako zřizovatel povolí znovuotevření mateřské školky, ale v omezeném režimu
s dobrovolnou účastí – pravidla pro otevření školky
bude připravovat vedení školy, nicméně v době zpracování novin bylo dohodnuto s vedením školy, že mateřská
školka, bude otevřena v omezeném režimu s dobrovolnou účastí po vzoru základní školy. Otevřena budou tři
oddělení, ale každé oddělení pouze pro 15 dětí a školka
bude připravena přednostně pro děti rodičů, kteří ji potřebují (pracující rodiče), nebudou omezování ti, co mají
obavy o děti nebo zatím nemohou pracovat a podnikat
anebo by přišly o kompenzace. Nyní zjišťujeme podrobnosti zajištění bezpečného provozu a aktuálně vás, milí
rodiče, budeme informovat. Paní vedoucí MŠ bude zjišťovat zájem o umístění dětí do školky. Podmínkou nástupu bude odevzdané čestné prohlášení rodičů, jehož
znění také připravujeme a bude ke stažení na stránkách
školy.
• od 25. 5. 2020 by se mělo také znovu rozjet vyučování
na prvním stupni základní školy – pravidla pro vyučování bude rovněž připravovat vedení školy

Nová aplikace Hlášení rozhlasu
Rádi bychom vám nabídli možnost využívání nového komunikačního kanálu. Jde o bezplatnou službu „Hlášení rozhlasu“ ke které se mohou zájemci přihlašovat na internetu, prostřednictvím aplikace chytrého mobilního telefonu
nebo přímo v kanceláři podatelně úřadu.
Téměř osmdesát občanů (dle stavu k 28. 4. 2020) se přihlásilo k odběru informací souvisejících s hlášením obecního
rozhlasu. Tato nová služba je v Svobodě nad Úpou necelý
měsíc a zcela nahradila nefunkční aplikaci Mobysis. Zlepšuje informovanost obyvatel obce, popřípadě umožní hlásit
podměty ke kterým lze připojit aktuální fotografie.
Pro občany, kteří mají vlastní e‑mailovou adresu a přístup
k počítači, je praktičtější, aby dostávali hlášení obecního

rozhlasu prostřednictvím elektronické pošty, případně použitím zvláštní aplikace v mobilním telefonu. Odběratelé
tak mohou dostat více informací včetně různých příloh. Zasílání hlášení obecního rozhlasu pomocí SMS do mobilního
telefonu bychom doporučili jen občanům, kteří skutečně
nepoužívají elektronickou poštu a mají jen starší mobilní
telefon. Hlášení rozhlasu šířené prostřednictvím SMS musí
být většinou zkráceno a nemůže obsahovat žádné přílohy.
A navíc za každou odeslanou SMS platí obec ze svého rozpočtu poplatek, zatímco rozesílání e‑mailů zpoplatněno
není.
Hlášení obecního rozhlasu jsou zveřejňována a archivována přímo v aplikaci nebo také na zvláštní internetové stránce http://musvoboda.hlasenirozhlasu.cz kde se můžete
registrovat.
S případnou instalací či radou, jak na to, vám pomůže
a poradí náš IT technik pan Jan Heřman – tel. 774 987 155,
admin@musvoboda.cz

Informace o provozu knihovny od
4. 5. 2020
Vážení čtenáři,
naše knihovna bude otevřena od pondělí 4. května 2020.
Pokud se chtějí čtenáři vyhnout frontám v prvních dnech
po otevření, mohou knihovnu navštívit v pozdějších dnech.
Upomínky za knihy budou totiž účtovány až po 20. květnu,
do té doby platí amnestie na poplatky z prodlení.
Poskytovány budou pouze absenční výpůjční služby a pouze našim registrovaným čtenářům. Čtenář si může půjčit
maximálně 10 knih.
Provoz knihovny je přizpůsoben současné situaci, proto
jsou níže uvedeny body, kterými se musí každý čtenář řídit:
1. Knihovnu navštěvujte pouze tehdy, pokud netrpíte virovým onemocněním.
2. Před vstupem do knihovny si každý povinně vydezinfikuje ruce prostředkem, který je připraven v chodbě
před knihovnou.
3. Vstupujte pouze s rouškou.
4. V půjčovně se mohou vyskytovat maximálně 3 lidé, kteří musí dodržovat 2 m rozestupy.
5. Každý čtenář smí setrvat v knihovně maximálně 15 min.
6. Pro rezervovanou knihu si čtenář přijde až po 7 dnech
od obdržení zprávy (knihy musí na 5 dnů do karantény,
poté budou dezinfikovány).
O případných změnách v podmínkách půjčování vás budeme průběžně informovat na webu města.
Pavla Tůmová
knihovnice
KVĚTEN 2020
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Doba plechovková
Název příspěvku mne napadl při odnosu odpadu a pohledu
do kontejneru na směsný odpad. Byť já sám je nepreferuji (raději ze skla), jsem smířen s rozšiřujícím se používáním
hliníkových obalů na nápoje. Není mi však, tak jako i jistě
dalším občanům, jedno, kde použité obaly ve velké míře
skončí. Ve směsném odpadu na skládce.
Hliník, pominu‑li toho z Humpolce, se nachází v zemské
kůře v nezanedbatelném množství. Co je však problémem
je jeho výskyt ve formě sloučenin, především kysličníků.
A získávání nového hliníku z bauxitu není snadné. Bauxit se

těží především v Číně, Austrálii, Malajsii a v menší míře v jižní Evropě. Dopad jeho zpracování na životní prostředí je
však ve srovnání s ostatními obalovými materiály nejvyšší,
uhlíková stopa je srovnatelná s jednocestným sklem. Navíc
vzniká nezanedbatelné množství nebezpečného odpadu
a toxické kaly. Není to tak dlouho, kdy jejich únik způsobil
v Maďarsku (v roce 2010) ekologickou katastrofu. Výroba
je náročná i na energii a vodu.
Proto bychom se měli zaměřit na sběr a tím podpořit následnou recyklaci hliníkových obalů. Podle občasného pohledu do kontejnerů není v tomto případě více využívána
služba sběru kovového odpadu společností Jiří Klose - KOVOŠROT SVOBODA, s „pár“ plechovkami tam nikdo nepožene. Ale nabízí se nyní možnost využívat službu, kterou
nabízí společnost TRANSPORT, s. r. o. Trutnov a odkládat
tyto obaly (ideálně sešlápnuté) do žlutých kontejnerů, primárně určených pro plasty. S následným vytříděním k dalšímu zpracování si pracovníci svozové společnosti poradí.
Po konzultaci u pana Mgr. Petra Schöna a částečně s pomocí www.fxstreet.cz/zpravodajstvi-107173.html
Ing. Jaroslav Chmelař - radní města

Změna termínu svozu
velkoobjemového odpadu
Původně plánovaný termín svozu velkoobjemového odpadu dne 25. 4. 2020 se ruší a přesouvá se na termín
30. 5. 2020 (sobota)

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU v roce 2020 ZMĚNA
2x ročně - na jaře a na podzim

termín
SOBOTA

30. 5. 2020
10. 10. 2020

Svoboda

stanoviště
Svoboda

náměstí
Svornosti
(parkoviště
u Národního
domu)
8.00 – 11.00
8.00 – 11.00

Maršov I

Maršov II

Sluneční
stráň

Rýchorské
sídliště

Pod Světlou
Horou

(u domu
č. p. 302)

(vedle
prodejny JIP)

8.00 – 9.00
8.00 – 9.00

8.00 – 11.00
8.00 – 11.00

(naproti
aut. zastávce
na Pec)
9.45 – 11.00
9.45 – 11.00

www.musvoboda.cz
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Výpis usnesení z 28. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 30. 03. 2020
USNESENÍ č. RM/357/28/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a) seznam investičních akcí pro rok 2020 a posoudila jejich nezbytnosti ve vztahu na nouzový stav v ČR a s ním
spojená omezení, která budou mít ekonomický dopad
mimo jiné i na rozpočty měst a obcí s tím, že pro letošní
rok navrhne zastupitelstvu pro letošní rok vyjmout:
- zpracování PD na druhou část objektu bývalého kina
(1.658.000 Kč) s tím, že podle vývoje situace se na podzim 2020 rada začne danou investicí zabývat a pokud se
situace zlepší bude zapracováno do rozpočtu 2021 a zahájeno výběrové řízení na projektanta
- vybudování pěšího chodníku na Muchomůrku
(215.000 Kč) - odložení akce, která není nezbytně nutná
na další roky
- nákup materiálu na výstavbu pergoly před restaurací
na stadionu (100.000 Kč) - odložení akce, která není nezbytně nutná na další roky
- dětská hřiště - pokračování v obnově hracích prvků
(500.000 Kč) - odložení akce, která není nezbytně nutná
na další roky
- DPS - venkovní pergola (46.000 Kč) - odložení akce,
která není nezbytně nutná na rok 2021

úspor v provozních výdajích, tzn. omezit nákupy na nezbytně nutné položky do doby, než bude znám konkrétní ekonomický dopad na veřejné rozpočty.

USNESENÍ č. RM/358/28/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) návrh zadávací dokumentace v rámci VZMR na dodávku
s názvem „Nákup výpočetní techniky pro pedagogy Základní školy a mateřské školy Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov“ (viz příloha originálu zápisu).
b) výběr dodavatelů, kterým bude výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- BScom, s. r. o., IČ 274 66 787, se sídlem Spojenecká
1111, 541 01 Trutnov
- DLNK, s. r. o., IČ 260 12 162, se sídlem T.G. Masaryka
1427, 549 01 Nové Město nad Metují
- Ing. Martin Kubík (TEZKOM), IČ 72952547, se sídlem
Foerstrova 390, 541 01 Trutnov
jmenuje
c) členy hodnotící komise, která provede otevírání obálek
a vyhodnocení nabídek dne 20. 4. 2020 od 11,00 hodin,
a to Mgr. Petra Týfu (starosta města), Ing. Michala Krtičku (ředitele ZŠ) a pana Jana Heřmana (IT technik).

- DPS - služební zadní vchod nové dveře s přístřeškem
(300.000 Kč) - odložení akce, která není nezbytně nutná
na další roky

USNESENÍ č. RM/359/28/2020

- kamerový systém po obci (300.000) - není jasné, kdy
dojde k vyhodnocení žádosti o dotaci, realizovat pouze
s dotací, bude se jednat o investici roku 2021 (pokud
bude přidělena dotace)

schvaluje

schvaluje
b) změnu usnesení rady č. RM/282/21/2019 dne
4. 11. 2019, kterým byla schválena rekonstrukce podlahy v učebně hudební výchovy v základní škole pomocí
financování z rezervního fondu příspěvkové organizace
ve výši 150.000 Kč, a to v tom smyslu, že bude nakoupen pouze nábytek v hodnotě 60.000 Kč. Nákup notebooků pro pedagogy v hodnotě 400.000 Kč bude realizován.
c) neobsazení pracovního místa v technické četě od
1. 7. 2020 (odůvodnění - jeden z pracovníků technické čety požádal o rozvázání pracovního poměru a odchod do předčasného starobního důchodu
k 30. 6. 2020) s tím, že město bude využívat efektivně
pracovníky veřejně prospěšných prací a případné brigádníky.
nařizuje
d) všem vedoucím pracovníkům, aby zavedli úsporná opatření pro všechny složky napojené na rozpočet města
(tj. samotné město a městský úřad, příspěvkové organizace a organizační složky města) formou maximálních

Rada města Svobody nad Úpou
výběr dodavatele v rámci VZMR na stavební práce s názvem „Oprava veřejného osvětlení v ulicích Rýchorské sídliště, Maršovská, Pietteho nám. ve Svobodě nad
Úpou“, a to společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o., IČ
257 51 018 se sídlem Novodvorská 1010/4, 142 00 Praha 4, která nabídla cenu ve výši 3.677.950 Kč bez DPH
(4.450.319,48 Kč včetně DPH), přičemž předpokládaná
hodnota zakázky byla 4.188.976,78 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo po uplynutí povinných lhůt pro podání námitek proti výběru dodavatele.

USNESENÍ č. RM/360/28/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
výběr dodavatele v rámci VZMR na stavební práce s názvem „Rekonstrukce a renovace sociálního zařízení v budově základní školy“, a to společnost 3 K stavby, s. r. o.,
IČ 032 22 683, se sídlem 5. května 544, 542 24 Svoboda
nad Úpou, která nabídla cenu ve výši 2.697.532 Kč bez
DPH (3.264.014 Kč včetně DPH), přičemž předpokládaná
hodnota zakázky byla 2.738.313,29 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo po uplynutí
povinných lhůt pro podání námitek proti výběru dodavatele.
KVĚTEN 2020

5

USNESENÍ č. RM/361/28/2020

USNESENÍ č. RM/363/28/2020

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

schvaluje

nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. p.č. 346/1,
druh pozemku trvalý travní porost o výměře 134 m2 a části
p. p.č. 341/56, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře
41 m2, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou s XXXXXX a XXXXXX
XXXXXX, oba trvale bytem XXXXXX XXXXXX, 542 24 Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu), a to na základě zveřejněného Záměru města č. 06/2020, který byl zveřejněn od 12. 3. 2020–30. 3. 2020.

opravu cesty na p. p.č. 737 v části Luční ulice, a to doplněním štěrku, případně zde budou osazeny 1 - 2 ks ocelové
svodnice.

Podmínky nájmu byly stanoveny takto:

s pokládkou sdělovacího vedení k dokumentaci pro
území rozhodnutí na základě žádosti zástupce společnosti CETIN, a. s. Jedná se o projekt pokládky telekomunikačního vedení pro napojení rozvaděče SVNU50,
do kterého budou přepojeny stávající metalické kabely
z rušeného rozvaděče a dále zde bude proveden výkop
v zeleném pásu, protlakem místní komunikace k místu
napojení na stávající optické trubky na p. č. 10/5, přičemž do výkopu budou položeny dvě HDPE trubky s optickou infrastrukturou. Akcí budou dotčeny pozemky
města p. p.č. 10/5, 632 a 636, vše v k.ú. Maršov I. S žadatelem bude uzavřena Smlouva o právu k provedení
stavby a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě, jejíž návrh připraví do příštího
jednání rady Ing. Hůrka.

- nájem na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2020 s 3M
výpovědní lhůtou bez udání důvodu
- výše nájemného a účel nájmu:
plocha pod garáží sazba 50 Kč/m2/rok (21 m2 + 3,6 m2) –
1230 Kč
plocha pod skleníkem (39,5 m2) – individuální sazba
10 Kč/m2/rok – 395 Kč
plocha pod fotovoltaickými panely (11 m2) – individuální sazba 10 Kč/m2/rok – 110 Kč
zahrádka sazba 2 Kč/m2/rok (20 m2 + 79,9 m2) – 199,8 Kč
celkem nájemné: 1935 Kč ročně.
- nájemce je povinen zaplatit nájemné za tři roky zpětně
v částce 5.805 Kč

USNESENÍ č. RM/364/28/2020
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí

USNESENÍ č. RM/365/28/2020
Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/362/28/2020

schvaluje

Rada města Svobody nad Úpou

a) na základě žádosti nájemce odpuštění nájmu za pronájem restaurace Tatranka na městském stadionu od
12. 3. 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu,
kdy je Vládou ČR nařízeno uzavření restauračních zařízení.

ruší
a) výběrové řízení v rámci VZ malého rozsahu na dodávku s názvem „Nákup zametače ke stroji Weidemann“
dle Výzvy k podání nabídky č. j. SVO/409/2020 ze dne
25. 2. 2020.
schvaluje
b) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na
dodávku s názvem „Nákup zametače ke stroji Weidemann - opakované řízení“ včetně závazného vzoru Kupní smlouvy, který je přílohou Výzvy (viz přílohy originálu
zápisu).
c) výběr 4 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu b) tohoto usnesení zaslána, a to:
-AGROTIP – Široký, s. r. o., IČ 259 21 355, se sídlem č. p.
8, 549 11 Dolní Radechová
-EHL, s. r. o., IČ 259 71 417 se sídlem č. p. 46, 516 03 Lukavice
-Agriten Trutnov, s. r. o., IČ 054 44 047, se sídlem Nad
Jezem 586, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov
-AGROMEX, s. r. o., IČ 27073157, se sídlem Modletice
102, 251 01 Modletice
d) vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci 29. schůze Rady města dne 20. 4. 2020 od 16:00 hodin
6
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b) na základě žádosti nájemce restaurace Tatranka na
městském stadionu odpuštění placení záloh na elektrickou energii a plyn od března 2020 po celou dobu
trvání nouzového stavu, kdy je Vládou ČR nařízeno uzavření restauračních zařízení s tím, že skutečná spotřeba
energií bude zúčtována až v rámci celoročního vyúčtování.

USNESENÍ č. RM/366/28/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o sdělení od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č. j. UZSVM/HTU/1667/2020-HTUM
k pozemkům v katastrálním území Maršov II, obec
Svoboda nad Úpou (výpis pozemků viz zápis) a konstatovala, že na všech parcelách se s největší pravděpodobností nacházejí opěrné zdi, které nejsou v majetku města a byly vystavěny v době, kdy se zde stavěla
páteřní komunikace na Pec pod Sněžkou v 70. letech.
Opěrné zdi nejsou v majetku města, jsou dle názoru
města součástí hlavní komunikace, a tudíž město o ně
nemá zájem.

USNESENÍ č. RM/367/28/2020

USNESENÍ č. RM/369/28/2020

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

schvaluje

zveřejnění záměru bezúplatného převodu části pozemku
p. p.č. 697/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 16 m2 dle
geometrického plánu č. 848 – 230/2019 nově označený
jako st. p. č. 697 v k.ú. a obci Svoboda nad Úpou, na kterém se nachází stavba občanské vybavenosti č. p. 134 ve
vlastnictví Královéhradeckého kraje a doporučuje zastupitelstvu schválit bezúplatný převod.

a) změnu v redakční radě u periodického tisku Svoboda fórum od 1. 4. 2020, kdy v redakční radě končí k 31. 3. 2020
Ing. Jiří Špetla a od 1. 4. 2020 jej nahradí Mgr. Petr Týfa.

USNESENÍ č. RM/368/28/2020

b) změnu ve složení krizového týmu v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, kdy v krizovém týmu končí
k 31. 3. 2020 Ing. Jiří Špetla a od 1. 4. 2020 jej nahradí
Mgr. Petr Týfa.

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

www.musvoboda.cz

schvaluje žádost o zavedení pečovatelské služby pro pana
XXXXXX XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXX, Svoboda nad Úpou.

Výpis usnesení z 29. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 20. 04. 2020
USNESENÍ č. RM/370/29/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci poptávkového řízení (VZ malého rozsahu na
dodávku) s názvem „Nákup zametače ke stroji Weidemann - opakované řízení“ nabídku od společnosti AGROMEX, s. r. o., IČ 270 73 157, se sídlem č. p. 102, 251
01 Modletice, která nabídla nejvýhodnější cenu ve výši
147.085 Kč (177.973 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy, jenž byla součástí zadávací dokumentace.

od Ing. Jana Tomka, Zahradní 30, 542 24 Malé Svatoňovice,
která byla zpracována jako variantní (odůvodnění viz zápis), takto:
- nabídková cena pro zjednodušené podlimitní řízení dle
§ 53 ZZVZ ve výši 35.000 Kč bez DPH (42.350 Kč včetně
DPH)
- nabídková cena pro zakázku malého rozsahu (VZMR)
ve výši 20.000 Kč bez DPH (24.200 Kč včetně DPH).

USNESENÍ č. RM/373/29/2020
Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/371/29/2020

schvaluje

Rada města Svobody nad Úpou

zveřejnění záměru pronájmu části parcely p. p.č. 679/2
v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 10 m2 za účelem umístění předzahrádky před Národním domem.

schvaluje
v rámci poptávkového řízení (VZ malého rozsahu na
dodávku) s názvem „Nákup výpočetní techniky pro pedagogy Základní školy a mateřské školy Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov“, jehož zadavatelem byla příspěvková organizace, nabídku od společnosti BScom, s. r. o.,
IČ 274 66 787, se sídlem Spojenecká 1111, 541 01 Trutnov, Střední Předměstí, která nabídla nejvýhodnější
cenu ve výši 326.325 Kč (394.853,25 Kč včetně DPH)
a pověřuje ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov podpisem smlouvy, jenž byla součástí nabídky
uchazeče.

USNESENÍ č. RM/374/29/2020
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje

USNESENÍ č. RM/372/29/2020

a) žádost o pronájem části parcely p. p.č. 104/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou o výměře cca 330 m 2, protože
město má s touto lokalitou jiný záměr a zejména je
zde nutno dořešit majetkoprávní vztahy s vlastníkem objektu č. p. 472, a proto rada pověřila starostu města, aby neprodleně vstoupil do jednání
a připravil s novým vlastníkem návrh případné směny.

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

schvaluje

b) zveřejnění záměru pronájmu 2 částí parcely p. p.č. 90/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 135 m2 a 95 m2 (volné zahrádky na základě ukončených nájemních vztahů
dohodou).

nabídku na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky
pro příspěvkovou organizaci Dům s pečovatelskou službou
s názvem „DPS Svoboda nad Úpou - dodávka vozidel“, a to
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USNESENÍ č. RM/375/29/2020

50 Kč/1 m2 bez DPH (délka výkopu včetně ochranného
pásma).

Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/378/29/2020

nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej parcely p. p.č. 904 v k. ú. Svoboda nad Úpou s odůvodněním, že parcela se nachází v lokalitě před bývalou svíčkárnou a je třeba vstoupit do jednání s vlastníkem objektu č. p. 472, a pokud dojde ke shodě
na určitém majetkoprávním vypořádání v dané lokalitě,
zadá město vypracování urbanistické studie využití dané
lokality kolem bývalé svíčkárny.

USNESENÍ č. RM/376/29/2020

Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
ohledně připravované akce „Oprava vodovodu - ul. Horská“,
která je plánována na měsíce duben - září 2020 (viz zápis).

USNESENÍ č. RM/379/29/2020
Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

souhlasí
se záměrem stavebních úprav na základě žádosti vlastníka domu č. p. 422 v Úpské ulici, které jsou popsány
podrobně v zápise s tím, že rada požaduje předložení
projektové dokumentace, a na základě jejího předložení
bude s žadatelem uzavřena Smlouva o právu k provedení
stavby a Smlouva o smlouvě budoucí na uzavření věcného
břemene.

USNESENÍ č. RM/377/29/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby a Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
- telekomunikačního vedení pro napojení rozvaděče
SVNU50 (viz příloha originálu zápisu) se společností
CETIN, a. s., která je investorem stavby umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační
sítě - optického kabelu + rozvaděče, s délkou výkopu
61 m přes pozemky města p. p.č. 636, 632 a 10/5, vše
v k.ú. Maršov I s tím, že rada stanovila náhradu ve výši

Řád veřejného pohřebiště, který je vydáván formou opatření
orgánů města č. 1/2020 (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/380/29/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídka od pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a. s. na
pojištění majetku města od 1. 5. 2020, a to na období 1
roku - nabídka na období od 1. 5. 2020–30. 4. 2021 ve výši
276.081 Kč (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/381/29/2020
Rada města Svobody nad Úpou
postupuje
Zastupitelstvu města k projednání a k rozhodnutí o dalším postupu ve věci Rozsudku odvolacího soudu ve věci
náhrady výdajů souvisejících s odstraněním stávající opěrné zdi ve Staré aleji s tím, že rada stanovila termín jednání
zastupitelstva na 29. 4. 2020 od 18 hodin.

Měsíční dění v naší škole
Informace k zápisu dětí k předškolnímu
vzdělávání (MŠ)
Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy bude organizace zápisu dětí do předškolního
vzdělávání (mateřské školy) probíhat bez osobní přítomnosti dětí i jejich zákonných zástupců. Stejně tak bude
upřednostňováno, pokud je to možné, podání přihlášky
bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve
škole.
Upřednostňované formy odevzdávání přihlášky budou:
1. datovou schránkou - ID datové schránky mu3mh3h
2. e‑mailem s elektronickým podpisem na adresu: podatelna@zssvoboda.eu
3. poštou
4. v nezbytných případech poté osobním doručením
Zároveň se pro příjem žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (do mateřské školy) stanovuje dlouhé období od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020.
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Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (do mateřské školy) naleznete v sekci
Formuláře ke stažení na webových stránkách naší školy.
Kvůli mimořádným okolnostem nebude v současné situaci vyžadováno potvrzení praktického lékaře o splnění
všech řádných očkování dítěte podle očkovacího kalendáře. Toto potvrzení bude nahrazeno Čestným prohlášením zákonného zástupce o splnění této zákonné povinnosti podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Součástí
potvrzení bude příloha v podobě kopie očkovacího listu
dítěte. Čestné prohlášení k očkování dítěte naleznete
stejně jako Žádost o přijetí žáka k předškolnímu vzdělávání v sekci Formuláře ke stažení na webových stránkách naší školy.
Pro kontrolu skutečnosti, že vaše dítě absolvovalo všechna povinná hrazená očkování, v příloze přikládáme přehled
Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování v ČR platný od 1. 9. 2019.

Ředitel Základní školy a mateřské školy Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov stanoví následující kritéria, podle
kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí žáků
k předškolnímu vzdělávání (do mateřské školy) v případech,
kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci žáků
o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu
dětí pro mateřskou školu.
Kritéria přijetí:
1. Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají trvalý pobyt
ve Svobodě nad Úpou, v případě cizinců je místo pobytu
ve Svobodě nad Úpou, podle věku od nejstarších po nejmladší.
2. Děti, které mají trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou a dosáhnou k 31. 8. 2020 věku 2 let, od nejstaršího po nejmladší.
3. Děti, které nemají trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou,
od nejstaršího po nejmladší.
V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením
3. - 5. stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat.
Registrační čísla, na jejichž základě budou zveřejněny výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání (do mateřské
školy), Vám budou zaslána poštou.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Michal Krtička - ředitel školy

Přijímací řízení
Blíží se termín, kdy podle vyhlášky o přijímacím řízení
mají střední školy uzavírat rozhodnutí o přijetí k dalšímu
studiu. Vzhledem k mimořádným opatřením v naší zemi
bude letos vše probíhat v pozměněné formě. Zda a jak
proběhnou jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče
o maturitní obory, není dosud definitivně rozhodnuto, ale
zdá se prozatím pravděpodobné, že budou odloženy na
červen.
Jinak to bude u oborů bez maturity. Tam se dá předpokládat,
že rozhodnutí o přijetí žáků budou vydána během dvou
příštích týdnů. Sledujte proto pravidelně stránky škol, kam
jste podali přihlášky, abyste včas zjistili, zda jste přijati.
Seznamy přijatých žáků jsou na stránkách škol vyvěšeny
s evidenčním (registračním) číslem, které každému měly
střední školy zaslat do konce března společně s informací
o způsobu přijímacího řízení.

Prominutí úplaty za pobyt dítěte
v mateřské škole
V souvislosti s mimořádnými opatřeními a uzavřením naší
mateřské školy bude všem rodičům prominuta úplata za
měsíc duben za pobyt jejich dítěte v mateřské škole. Rodičům, kteří již za měsíc duben úplatu ve výši 250 Kč zaplatili, bude tato částka převedena na úplatu následujícího
měsíce.
Ing. Michal Krtička - ředitel školy

Výuka na dálku v plném proudu
V druhém dubnovém týdnu se i naše škola po čtyřech
týdnech zadávání samostatné domácí přípravy zapojila do on‑line výuky žáků na dálku. Tuto výuku uskutečňujeme pomocí aplikace Microsoft Teams, která
slouží k zajištění obrazového i zvukového spojení mezi
vyučujícím a jeho žáky, a doplnila tak aplikaci Bakaláři,
pomocí níž jsme s našimi žáky a jejich rodiči doposud
komunikovali. Aplikace Teams je plně funkční jak prostřednictvím počítače, tak i pomocí tabletu nebo mobilního telefonu.
V týdnu od 6. do 10. dubna proběhlo pouze zkušební
vysílání, na které jsme v dalším týdnu navázali vícero
hodinami, během kterých se sice již vyučovalo, ale pořád bylo nutné vychytávat nedostatky v technickém zajištění tohoto námi doposud neprozkoumaného způsobu výuky.
V současné chvíli již vyučujeme na plné obrátky (více
než 50 vyučovacích půlhodin týdně). On‑line vyučování
ze školy v této formě jsme původně plánovali začlenit
primárně pro druhý stupeň základní školy. První stupeň
ale v žádném případě nezahálel a přidal se také. Paní
učitelky vyučují pomocí Teams případně jiných on‑line
aplikací nejen ze školy, ale některé dokonce i z domova.
Zájem vyučujících i žáků je natolik veliký, že jsme se rozhodli pro zajištění druhé plně vybavené on‑line učebny v naší škole, což vzhledem k aktuální nedostupnosti
kamer a dalšího příslušenství pro přenos výuky dětem
není úplně jednoduché. Touto cestou bychom chtěli být
v této nelehké době našim žákům i jejich značně vytíženým rodičům maximálně nápomocni ve věci domácí
výuky.

Odvolat se proti rozhodnutí o nepřijetí můžete do 3 dnů od
získání tohoto rozhodnutí.

Do doby, než bude škola opět otevřena, ještě zbývá
dlouhá doba, a proto budeme touto formou pokračovat i nadále. Žáků se do on‑line vyučování zapojuje více
a více, někdy bývá účastna dokonce již téměř celá třída. Od posledního dubnového týdne (27.–30. 4.) bude
účast na on‑line vyučování povinná a případná neúčast
by měla být vždy řádně omluvena rodičem. Vyučovacích
hodin koneckonců není tolik, a proto je nezbytné, aby
děti se svými vyučujícími spolupracovali, jak to jenom
půjde.

V případě potřeby mě kontaktujte prostřednictvím školního e‑mailu.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně on‑line vyučování
nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Vedení školy

V případě přijetí má žák povinnost potvrdit svůj nástup
na danou střední školu odevzdáním zápisového lístku do
10 dnů ode dne přijetí. Tento termín je závazný, prosím,
nezmeškejte jej!
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Střípky z dějin: Gretl – děvče
z hospody
Antonín Tichý
Dostanou – li se někomu do rukou dvě pohlednice se stejným námětem, může to být náhoda. Když dotyčný cíleně
vyhledá třetí, stává se sběratelem. A srdíčko mu zaplesá, když jsou navíc takříkajíc z jednoho hnízda – posílané
na stejnou adresu, od stejného odesílatele, anebo aspoň
z jedné rodiny. Jako například fotografické pohlednice, které si řezník a hostinský Josef Rudlof (to není překlep, on se tak opravdu jmenoval) z hostince Pod lipami
na náměstí ve Svobodě nad Úpou nechal možná už záhy
po skončení Velké války vytisknout u vrchlabského fotografa Josefa Bönische. (K přibližné dataci může posloužit
zbytek domku číslo 52 vzadu uprostřed. Jeho ubourání
kvůli nové silnici do Janských Lázní, zprovozněné v roce
1916 bylo povoleno 20. dubna 1915. Roku 1925 byla
demolice dokončena a na tomtéž místě postavil truhlář
Richard Kulbe rodinný atypický dům se stejným číslem).
Příslušníci rozvětvené rodiny Rudlofů používali pohlednice hlavně v letech mezi světovými válkami. Občas se nějaký exemplář objeví v internetové nabídce antikvariátů
nebo na aukci pohlednic. Přestože ani jedno z obou mě
známých provedení není žádný výkvět reprodukční techniky, naopak jsou vybledlé s dost nevkusným a rušivým negativním nápisem, je o ně docela zájem. Co naplat - je to,
když nic jiného cenný historický dokument momentálního
architektonického vzhledu náměstí. Jen málokdo se zaobírá sdělením na adresní straně. A jen málokdy jsou tam nějaké perly vedle běžných zdvořilostních frází a rodinných
vzkazů. Naše město má navíc z pohledu současných sběratelů značný hendikep v tom, že až do konce druhé světové
války zde žila německojazyčná většina a ke vší smůle ještě
pisatelé psali kurentem. Nemluvě o tom, že některý rukopis je těžko rozluštitelný i v češtině. Tím se oklikou vracím
k té třetí zmiňované pohlednici, i když se stejným zobrazením. Zaujala mě především adresátka. Dcera hostinského
Margaretha Rudlofová, domácky nazývaná Gretl. Pohled,
který ji poslala její matka do ústavu pro ženská povolání
v Olomouci, má za sebou zajímavou novodobou anabázi,

kterou už delší čas sleduji. Poprvé jsem ho zaznamenal na
aukčním portálu Aukro v roce 2018. Česká kotlina je malý
rybníček a obec filokartistů se většinou vzájemně zná aspoň od vidění nebo podle jména. Velcí hráči dokonce znají navzájem své aukční přezdívky, a jak známo, rozkecá se
všechno. Vím tedy, kdo pohled nabízel i kdo jej koupil a za
kolik. Ani tento sběratel si ho nenechal pro sebe a po komerčním využití ho pustil opět do oběhu. A nejspíš nebyl
sám. Naposled byla tatáž pohlednice nabízena v internetové aukci Pofila číslo 181 končící 30. března 2020. Ani tentokrát se mi ji, možná i vinou vlastní blbosti, nepodařilo
vydražit. Tradiční Rudlofova hospoda uprostřed radniční
strany náměstí Svornosti, přejmenovaná po roce 1945
na Národní dům nemá dnes nijak vynikající renomé. Časy
vyhlášených hostinských, pánů Stránského nebo Hauzera
s vynikající kuchyní dávno minuly. Zůstalo jen dobré pivo
a snaha vrátit podniku po herně s hracími automaty s non
stop provozem dobrou pověst. Mám tam ale tak trochu
vyseděnou židli – odtud ten zájem. „Familie Rudlof“ je
konec konců i zajímavé sousto pro zájemce o místní historii. Svobodský rodák Josef Johann Rudlof přišel na svět
29. února 1864 v čísle 106, kde až donedávna byla lékárna,
drženém v té době rodinou Etrichů. (Pokud to ovšem není
jen chyba rodopisců, protože 106 je zároveň číslo parcely,
na které stojí hospoda s č. p. 70). Jeho otec Johann, narozený 1. srpna 1812 ve Vlčicích přišel do Svobody krátce po sňatku s druhou manželkou Josefou Kaipertovou
z Dolních Starých Buků v Pilníkově 28. srpna 1863. Zemřel
ve Svobodě v roce 1886. Zabydleli se v čísle 70, patřícím
tehdy rovněž Etrichům. Také jeho prvorozený syn Josef,
řezník a uzenář, majitel hospody Pod lipami v čísle 70 byl
dvakrát ženatý. Asi nikoho nepřekvapí, že se jeho první
manželka, se kterou měl čtyři děti, jmenovala Anna Etrichová. Syn Johann z tohoto manželství narozený v roce
1890, aktivní účastník bojů v první světové válce byl posledním majitelem hospody až do konce té druhé. Hned
prvním transportem 29. ledna 1946 byl i s manželkou ve
vagonu číslo 24 bez uvedení cílové stanice „vyexpedován“
přes Furth im Wald do americké okupační zóny Německa.
Zmiňovaná Gretl se narodila 26. června 1906 Josefově
druhé ženě Bertě Erbenové (*18. března 1879) z Čisté.
V roce 1922, kdy byla odeslána pohlednice, jí bylo šestnáct
let a právě nastoupila do prestižního pensionátu Ústavu

Dvě známé pohlednice hostince Pod lipami řezníka a uzenáře Josefa Rudlofa ve Svobodě n. / Ú.
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hraběte Pöttinga pro výchovu dívek s českým vyučovacím
jazykem v Olomouci. V budově chráněné jako kulturní památka je dodnes zdravotnická škola. Z maminčina kárání
proč tak dlouho nepíše a jak může být tak bezstarostná
lze vyčíst i kvalitu tehdejší Československé pošty v doručování zásilek. Nejen, že v adrese je pouze název (byť
jednoznačný) Pöttingeum bez jakéhokoliv bližšího určení,
o směrovacím čísle ani nemluvě, ale – cituji: „Vždyť jsem pro
Tebe podala ve středu dva balíky, které jsi už nejspíš v pátek obdržela. Mám obavy, zda vše došlo v pořádku. V pondělí ráno jsem už čekala psaní a dnes je středa odpoledne
a ještě tady nic není“. To by byl pro současnou Českou poštu doslova heroický výkon! První ze dvou v úvodu zmiňovaných pohlednic, adresovaných jisté slečně Inně Scholz,
dceři řezníka do Hradce Králové psala její kamarádka Gretl
osobně a na fotografii je zachycena údajně se sestrou Mar-

tou v okně prvního patra. Druhou s celkovým pohledem na
náměstí psal její o rok starší bratr Willi. Obě děvuchy stojí
tentokrát mezi dvěma okrasnými stromky v popředí.
Gretl se 2. dubna 1929 vdala v kostele sv. Jana Křtitele
v Janských Lázních za MUDr. Viktora Sellnera. A to už je
persona, jejíž význam sahá daleko za hranice republiky.
Rodák z Brna (*21. srpna 1900) nastoupil v roce 1927 po
slibně započaté kariéře v Praze na uvolněné místo po oblíbeném MUDr. Antonu Klugovi ze Svobody nad Úpou. Ve
funkci obvodního lékaře pro okres Trutnov a jako vedoucí lázeňský lékař zaváděl v roce 1935 americkou metodu
v léčbě dětské obrny v Janských Lázních. Veškeré poznatky popsal v pamětní brožurce nazvané „Warm Springs terapie“, kterou v české i německé jazykové mutaci vytiskla
svobodská tiskárna Franze Feixe.

Jedna a táž pohlednice (aukční portál Aukro 2018 a aukce Pofila 2020) uprostřed adresní strana

V roce 1884 bylo číslo 70 ještě dřevěná chaloupka s podloubím – ve skupině domků uprostřed *
Na předešlém snímku je původní číslo 52 – na vedlejším po přestavbě – 30. léta minulého století

Ještě jednou náměstí kol. 1930 z opačné strany. Zajímavostí jsou tři hospody v těsném sousedství: Vlevo restaurace Rudlof, uprostřed s věžičkou hotel
Radnice a vpravo hrázděná hospoda U pošty
KVĚTEN 2020
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Poděkování
Již v minulém čísle jsme děkovali všem šikovným švadlenkám, které se neprodleně po vyhlášení
nouzového stavu v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2),
jenž způsobuje onemocnění Covid – 19, pustily do šití roušek.
O měsíc později bychom chtěli naše poděkování rozšířit, protože za měsíc života v době koronavirové
jsme se naučili žít se spoustou omezení, příkazů a zákazů. Mnoho z nás se snaží fungovat
v nouzovém režimu za určitých pravidel a pomáhat a pracovat, jak se dá.
Takže za Město Svoboda nad Úpou patří velké poděkování:
učitelům a učitelkám základní školy v čele s panem ředitelem, že zvládají online výuku a snaží
se dostat do dětí potřebné vědomosti a znalosti,
pečovatelkám z Domu s pečovatelskou službou v čele s paní ředitelkou, protože bez přerušení
nebojácně poskytují v terénu pečovatelskou službu všem klientům - seniorům, přestože ti jsou
nejohroženější skupinou,
kolegům a kolegyním našeho Městského úřadu, kteří i přesto, že jsme museli radnici uzavřít,
fungovali na úřadě přes telefony, emaily apod. po celou dobu nouzového režimu, zvládli
havarijní rekonstrukci vodovodního a odpadního potrubí a následné malování radnice včetně
generálního úklidu radnice tak, abychom ji mohli od 4.5.2020 otevřít bez omezení,
všem občanům našeho města, že se snaží bez větších problémů celou situaci zvládnout,
dodržují společně nošení roušek, snaží se zvládnout sociální izolaci, kdy se nemůžeme scházet,
jak jsme byli zvyklí, snaží si vzájemně pomáhat,
velké poděkování patří lékařkám a zdravotním sestřičkám z našeho města, které zvládly a
zvládají nápor ve svých ordinacích, a samozřejmě všem dalším lékařům a zdravotnímu
personálu v rámci celé republiky, kteří jsou v první linii. Teprve nyní si člověk uvědomuje, jak
je na tom naše zdravotnictví dobře v porovnání s jinými zeměmi.
Ještě jednou tedy DĚKUJEME. Každopádně ještě nejsme na konci a čeká nás všechny ještě hodně
trpělivosti, sebekázně a doufám, že i ochoty si nadále vzájemně pomáhat.
Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ
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Mgr. Petr Týfa
starosta města

