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Vážení spoluobčané,
nejhezčí jarní měsíc je za námi, a přestože je ve znamení
bizarních rozhodnutí vlády, doufejme, že ten rozjezd do
léta bude poněkud veselejší. Fatální dopad rozhodnutí našich spasitelů ve vládě na financování města najdete uvnitř
měsíčníku v rubrice Zprávy z města a z radnice, proto se
o tom dál nebudu rozepisovat. Na tomtéž místě jsou uvedeny i investiční akce města, které probíhají nebo jsou před
spuštěním.
Chtěl bych spíš informovat veřejnost o tom, co se chystá
v září. Normálně se v září konají Rudolfovy slavnosti. Letos
by to měl být 19. 9. 2020 již 17. ročník. Bohužel však ještě
teď nevíme, zda bude akce vůbec povolena. Připravujeme
se tak, jako by měla být, ale vše je nejisté a některá města
a organizace již nyní překládají podobné akce na příští rok.
Uvidíme.
Každopádně bychom s „Rudolfkami“ chtěli spojit slavnostní otevření zrekonstruované části budovy staré radnice
(nebo pro mnohé „bývalého kina“), aby si občané města,
hosté a případní zájemci mohli projít nově vytvořené prostory a byty v místě, kde dříve byla hasičská zbrojnice,
vstupní prostory kina a půda. Za zhlédnutí bude stát zrenovovaná dominanta města – věž s funkčními hodinami
s krásnou novou fasádou. Práce klempířů a ostatních řemeslníků je obdivuhodná. Máme nakloněnou věž, podobné té
v italské Pise, tak toho budeme muset nějak marketingově
využít. Druhá polovina domu bude muset na obnovu ještě
nějaký čas počkat. Realizace multifunkčního sálu a dalšího
zázemí se zřejmě kvůli současné situaci protáhne.
Slavnostní Den otevřených dveří staré radnice plánujeme
na pátek 18. 9. 2020 i v případě, že se Rudolfovy slavnosti
konat nebudou. Přesný termín a způsob realizace celé akce
budou známy dostatečně dopředu.
Děti a mládež si po prožívané zkušenosti s nucenou izolací
doma bez kamarádů a spolužáků opět začali vážit takové
samozřejmosti, jako je školní docházka. Do škol se nyní
omezeně na několik týdnů vrací žáci 1. stupně, žáci 9. tříd
se již nějakou dobu chystají na přijímačky na střední školy.
Všem bych chtěl popřát hodně štěstí a úspěchů.
Mgr. Petr Týfa
starosta
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Zprávy z města a z radnice
Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci červnu oslaví svá
životní jubilea dámy Zdeňka Škopová, Zdeňka Tlachačová, Juliana Černá, Irena
Hanušová a pánové Oldřich
Kulda, Jaroslav Ritter a Jan
Sedlák. Přejeme jim všem
do dalších let především
hodně zdraví.
V měsících dubnu a květnu
jsme museli zastavit kvůli
koronaviru návštěvy našich seniorů s dárkovými balíčky,
abychom neohrozili jejich zdraví. Od června už ale obnovujeme činnost komise pro občanské záležitosti, takže
děvčata navštíví a popřejí dodatečně všem dubnovým
a květnovým jubilantům a předají jim dárkový balíček od
města. Přestože se postupně všechna hygienická opatření
postupně rozvolňují, tak osobní gratulace a předání dárkových balíčků bude prozatím ještě v rouškách a jen takzvaně
„mezi dveřmi“. Děkujeme za pochopení – chráníme především Vás, ale i nás.

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 (označovaného jako SARS
CoV-2), který trval celý duben
a skončil nakonec 17. květnem 2020. I nadále však platí
některá omezení a příkazy,
jak se chovat v obchodech,
MHD, na veřejnosti, kolik lidí
se může shromažďovat, omezení v cestování za hranice naší
republiky apod. Tato opatření
se mění ze dne na den podle aktuální situace ve vývoji počtu nakažených
a mnohdy nás i překvapí, ale na to už jsme si zvykli.
Na co se ale teprve budeme muset připravit bude ekonomická krize, která se buď už týká nebo bude v budoucnu
týkat každého z nás a naše město nevyjímaje. Podle predikce Ministerstva financí z 21. 4. 2020 se daňové příjmy našeho města propadnou o více jak 5 mil. Kč, nedaňové příjmy
o cca 0,2 mil. Kč, v součtu cca 5,5 mil. Kč, což představuje
12% příjmů letošního rozpočtu. A to podle mého názoru
není číslo konečné, protože v polovině května vláda rozhodla, že stát sebere peníze obcím na pomoc podnikatelům, přičemž o tomto rozhodnutí vlády obce a města vůbec
nevěděly a ani s nimi tato věc nebyla projednána!!! Města
a obce se tak musí z jedné třetiny podílet na vyplácení bo2
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nusu pro živnostníky a malé firmy, přestože vláda neustále
tvrdila, že pomoc živnostníkům a podnikatelům zajišťuje ze
svého státního rozpočtu a ze svých rezerv. Města a obce už
počítají s výrazným propadem příjmů kvůli nižšímu výběru
daní od podnikatelů, firem a jejich zaměstnanců, protože
řada z nich přišla o zakázky, odvede proto nižší daně. Také
spotřeba obyvatel výrazně poklesla s ohledem na zavřené
obchody a myslím, že bude klesat s ohledem na šetření lidí
(nezaměstnanost, nižší příjmy z mezd, z podnikání), takže
i výnos z daně z přidané hodnoty bude výrazně nižší. Podle
nejnovějších odhadů ekonomických odborníků na veřejné
finance města a obce mají očekávat snížení příjmů kolem
18 %, přičemž spoluúčast na vyplácení bonusu tento propad zvýší o dalších 5 %. Takže za to, že města a obce v posledních letech, kdy se ekonomice výborně dařilo, výborně
hospodařily a vytvořily si rezervy na své investice a tzv. na
horší časy (na rozdíl od státu), se nyní dočkají toho, že jim
stát sebere část těchto úspor namísto toho, aby deklarovanou finanční pomoc stát zaplatil ze svého. V tichosti bez
projednání s obcemi a městy vláda prosadila zákon o kompenzačním bonusu ve zrychleném režimu. Není divu, že se
starostové měst a obcí a senátoři snaží tento stav zvrátit,
protože samotná koronavirová krize je už sama o sobě obrovský zásah do financování rozpočtů měst a obcí a nakládat na bedra měst a obcí další povinnost ze strany státu je
z mého pohledu nehoráznost. Na druhou stranu proč ne,
stát to vidí, že města a obce dobře hospodaří, tak proč jim
to nesebrat, aby mohl dál nesmyslně rozhazovat, když sám
v letech minulých nebyl schopen ušetřit a odložit si do rezerv na horší časy vůbec nic!!! Nechali byste si to líbit doma
v rámci svých rodinných financí???
Ale už dost o nekoncepční finanční politice vlády a státu, vraťme se k našim obecním financím. V letošním rozpočtu jsme
měli naplánovány investiční akce za téměř 29 mil. Kč a už na
jednání rady dne 30. 3. 2020 jsme aktuálně reagovali na situaci v souvislosti s koronavirovou krizí a rada už tehdy rozhodla, že pozastaví, odloží, případně zruší některé investice –
nabízíme čtenářům výtah ze zápisu z jednání rady:
1. Kontrola plnění usnesení rady a kontrola plánu investic na rok 2020, návrh rozpočtových škrtů s ohledem na
nouzový stav v ČR (koronavir) a s ním spojená omezení,
zákazy a očekávaný pokles ekonomiky
Hosty jednání v rámci tohoto bodu byli oba ředitelé příspěvkových organizací města.
Předmětem jednání byla nejprve analýza investičních akcí
pro rok 2020 a posouzení 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. Po
vzájemné shodě se všemi bylo ujednáno, že z investičních akcí
na rok 2020, které jsou součástí schváleného rozpočtu bude
pro letošní rok vyjmuto:
- 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
- DPS - služební zadní vchod nové dveře s přístřeškem
(300.000 Kč) - odložení akce, která není nezbytně nutná na
další roky
- 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)
Součet těchto rozpočtových úspor pro letošní rok činí
cca 3 mil. Kč.
Dalším rozpočtovým škrtem je rekonstrukce podlahy v učebně hudební výchovy, která byla schválena usnesením rady
č. RM/282/21/2019 dne 4. 11. 2019 společně s financováním
z rezervního fondu příspěvkové organizace. U této položky ředitel ZŠ apeloval na to, že nezbytně nutné je nakoupit
alespoň nábytek v hodnotě 60.000 Kč, protože od příštího
školního roku bude více tříd. Samotná rekonstrukce podlahy
není nezbytně nutná, ale byla by vhodná. Rada se shodla na
tom, že bude nakoupen pouze nábytek. Co se týká nákupů
notebooků pro pedagogy v hodnotě 400.000 Kč tam se rada
shodla na tom, že se jedná o nezbytnou položku s ohledem
na stáří stávajících notebooků (10 let), které nevyhovují současným požadavkům a není možné na nich rozjet upgrade
programu Bakaláři.
Dalším úsporným opatřením je neobsazení pracovního místa
v technické četě. Jeden z pracovníků technické čety požádal
o rozvázání pracovního poměru a odchod do předčasného
starobního důchodu. Tajemnice informovala radu, že jednala s vedoucím technické čety o možnosti neobsadit prozatím
toto pracovní místo a využít efektivně pracovníky veřejně
prospěšných prací a případné brigádníky. vedoucí technické
čety souhlasil. Rada se rovněž shodla na tom, že neobsazení
tohoto pracovního místa bude jedním z úsporných opatření.
Dále tajemnice navrhla úsporná opatření pro všechny složky
napojené na rozpočet města (tj. samotné město a městský
úřad, příspěvkové organizace a organizační složky) formou
maximálních úspor v provozních výdajích, tzn. omezit nákupy
na nezbytně nutné položky do doby, než bude znám konkrétní ekonomický dopad na veřejné rozpočty.
----------------------------------------------------------------------------------------konec výtahu ze zápisu
Ze zápisu je patrné, že rada na konci března „našla“ úspory
v rozpočtu v částce kolem 4 mil. Kč, ale nyní v červnu je jasné, že tato částka stačit nebude. Pokud vezmeme v potaz
výše uvedené názory ekonomických odborníků na veřejné
finance a propad příjmů vztáhneme na daňové výnosy,
u kterých se už nyní musí počítat s jejich propadem, pak se
jedná o částku 5,9 mil. Kč a pokud se zvýší toto procento
o dalších 5%, pak se jedná o částku 7,5 mil. Kč!!! Náš rozpočet to unese, protože máme dlouhodobé rezervy vedené na
spořícím účtu, které zcela jistě poklesnou odhadem na 35 –
36 mil. Kč. Ale to je třeba si uvědomit, že na druhé straně
si město vzalo v roce 2018 úvěr ve výši 25 mil. Kč na refinancování úvěru na sportovní halu, rekonstrukci veřejného
osvětlení a chodníků podél hlavní silnice a městu ještě zbývá splatit k 31. 5. 2020 částku 21.449.000 Kč. Takže rezervní
prostředky by si mělo město ponechat alespoň ve výši nesplacené jistiny úvěru a zbytek je možno použít na investice,

ale nikdo zatím s jistotou neví, jak dlouho bude trvat propad
příjmů, kdy se ekonomika opět odrazí ode dna a zda jsme
onoho pomyslného dna již dosáhli??? Je tedy nutno myslet
na to, že letošní propad daňových příjmů s největší pravděpodobností nekončí a budeme se s ním potýkat i v následujícím roce a možná i déle. Vše bude záležet na tom, zda
a kdy přijde další vlna pandemie koronaviru, v jakém bude
rozsahu nejen u nás, ale i na celém světě. Takže výzva vlády
k tomu, aby města a obce pokračovaly v investicích mi přijde naprosto scestná, a to jsme město, které je na tom velmi
dobře. Co mají dělat města a obce, které nemají našetřeno?
Bude pro ně mít stát odpověď? Stát si může snadno půjčit
chybějící peníze vydáním státních dluhopisů, ale kdo je bude
kupovat? mi není jasné, vytiskne česká národní banka další
peníze do oběhu?, co na to řekne inflace?, těch otazníků je
tolik, že v tuhle chvíli nemá cenu spekulovat a rozvíjet nějaké ekonomické teorie. Obce ale takovou možnost nemají,
ty hospodaří s tím, co mají v rozpočtech a na svých účtech.
Mohou sice vydat komunální dluhopisy (obligace), ale téměř
100% komunálních dluhopisů se emituje ve čtyřech největších městech České republiky. Neznám město naší velikosti,
které by vydalo komunální dluhopisy.
Tento článek bych v závěru ukončila veseleji, a to tím, co
se ve městě povede letos zcela určitě, protože v době, kdy
začal koronavir řádit, už byly zahájené a město je dokončí:
- do konce srpna bude opravena polovina budovy bývalého kina včetně věžičky a věžních hodin, které se znovu
rozběhnou a začnou bít, v budově vznikne 6 krásných
sociálních bytů (cca 12 mil. Kč)
- ve škole bude zrekonstruováno sociální zařízení ve
všech patrech (3,3 mil. Kč)
- bude zrekonstruováno veřejné osvětlení v dalších částech města - Rýchorské sídliště, Maršovská, Pietteho
náměstí (4,5 mil. Kč)
- do Domu s pečovatelskou službou budou nakoupena
4 nová vozidla pro výkon pečovatelské služby (cca 2 mil.
Kč)
Dohromady je to skoro
22 mil. Kč, a to není málo,
kromě sociálního zařízení
ve škole jsou všechny akce
financovány pomocí dotací, ale než dotaci ze státu
dostaneme, musíme vše zaplatit ze svého. Pak většinou
trvá půl roku až rok, než se
vše zúřaduje a stát dotaci
uvolní. Takže i proto je důležité mít rezervní prostředky. Před těmi z vás, kdo to zvládnul
přečíst až sem, smekám a děkuji jim za čas, který věnovali
financím města. Peníze sice nejsou všechno, ale bohužel
ovlivňují naše počínání a život s nimi je snazší. Ale na prvním
místě je a vždy bude ZDRAVÍ! Takže bych ráda popřála všem
po dvou měsících sociální izolace hodně zdravíčka, doufám,
že se zase budeme potkávat po městě bez roušek a konečně
se poznáme a poklábosíme. No a samozřejmě krásné léto
plné sluníčka, dětem hezké prázdniny (i když by možná šly
raději do školy mezi kamarády 😊).
Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ
ČERVEN 2020
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Zprávy z kulturního týmu

Veterinář s.r.o.
Spojovací 571
541 01 Trutnov

Očkování psů proti vzteklině 2020
Podle novely veterinárního zákona s účinností od jara roku
2020 pes, který NEMÁ čip, NEMÁ platné očkování proti
vzteklině. Štěňata musí být čipována před odchodem k novému majiteli, nebo do 3 měsíců věku (podle toho, která
varianta nastane dříve).
Preventivní ochranná opatření, COVID-19 – Prosíme,
řiďte se aktuálními pokyny vlády a ministerstva. Zejména
dodržujte odstupy, mějte zakrytá ústa a nos při kontaktu
s lidmi. Upozorňujeme, pokud se situace kolem pandemie
změní, je možné zrušení nebo posunutí akce.
*více informací v ordinaci (734 22 32 52, na FB stránkách
Veterinář sro) nebo na našem městském úřadu.
KDY?

25. 6. 2020 (čtvrtek)
Čas (od – do):

Místo očkování:

15:40 – 15:55

Svoboda nad Úpou, parkoviště

16:00 – 16:15

Svoboda nad Úpou, Rýchorka

Nová aplikace Hlášení rozhlasu
Již od března funguje v našem městě bezplatná služba
„Hlášení rozhlasu“ ke které se přihlašuje stále víc a víc
lidí. 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
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Hurá, konečně se můžeme nadechnout a užívat života,
tak jak jsme byli zvyklí. Pomalu se vracíme do běžného života, a tak je to
i s námi v kulturním týmu.
Po zimě dáme do pořádku
naší krásnou knihobudku
na nádraží, poklidíme naše
prostory v DPS a budeme plánovat akce, které nás čekají na
podzim.
Den Dětí pořádat nebudeme. Užijte si ho se svými dětmi, na zmrzlině, nebo v parku, ale hlavně na
vzduchu, zavření doma jsme byli dost dlouho. Užívejte léta, dovolených a prázdnin. Moc se na vás těšíme.
Krásné léto vaše Kulturky

Jednání zastupitelstva
V pondělí 15. 6. 2020 od 18 hodin se bude konat
13. veřejné zasedání Zastupitelstva Města Svobody nad
Úpou. Místo konání zatím ještě není určeno s ohledem
na zatím povinné zajištění bezpečnostních podmínek
(rozestupy, oddělení veřejnosti od zastupitelů atd.).
Jednání zastupitelstva se tedy uskuteční buď v zasedací místnosti Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou (ve
druhém patře) nebo v přízemí sportovní haly č. p. 344
v areálu městského stadionu ve Svobodě nad Úpou –
bude upřesněno na zveřejněné pozvánce začátkem
června.
Předběžný program jednání zastupitelstva:

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
2. Schválení programu jednání
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
4. Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva
5. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů pro rok 2020
6. Žádosti o prodej dvou částí p. p.č. 809/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou
7. Žádost o odkoupení parcely p. p.č. 904 v k.ú.
Svoboda nad Úpou
8. Smlouva o bezúplatném převodu parcely
p. p.č. 235/20 v k.ú. Maršov I od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
9. Žádost o bezúplatný převod části pozemku
p. p.č. 697/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou a schválení
darovací smlouvy
10. Žádost SÚS Královéhradeckého kraje o bezúplatný
převod silničního pozemku p. p.č. 369/13 v k.ú.
Maršov II
11. Bezúplatný převod parcely p. p.č. 102/1 v k.ú. Maršov I od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
12. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne
23. 10. 2019 se společností Vodovody a kanalizace
Trutnov, a. s.
13. Smlouva o vzájemné spolupráci a výměně zkušeností uzavřená mezi Městem Svoboda nad Úpou (Česká
republika, Královéhradecký kraj) a obcí Reumtegrün
(Spolková republika Německo, Sasko)
14. Změna protihlukové vyhlášky na podnět odboru dozoru Ministerstva vnitra ČR
15. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019
16. Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2019
a Závěrečný účet města za rok 2019
17. Rozpočtové opatření č. 3/2020
18. Návrh na přejmenování části ulice Černohorská v lokalitě výstavby 17 nových domů v rámci akce „Domy
na Zlatém Hamru“

Valná hromada společnosti VAK
Trutnov, a. s.
Tak jako každý rok uzavřela
valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a. s., která se konala 25. 5. 2020, další hospodářský rok.
Po prvních bodech jednání valné hromady, kdy byly řešeny procedurální otázky jednání, byly projednány zprávy
představenstva a dozorčí rady. Mimo zhodnocení roku
2019 byl předložen návrh na rozdělení vytvořeného zisku.
Valná hromada uvedené zprávy včetně návrhu na rozdělení
zisku schválila. Tím bylo potvrzeno dotování fondů sociálního a stimulačního a převedení veškerých ostatních finančních prostředků (téměř 88% z vytvořeného zisku) do fondu obnovy, byť se v protinávrzích ze strany části akcionářů
(mimo měst a obcí), prolínal požadavek na jiné rozdělení
zisku a výplatu dividend.
Valná hromada také projednala a schválila odvolání Ing. Jiřího Špetly z funkce člena představenstva na základě jeho
žádosti podané v souvislosti s ukončením jeho působení
ve funkci starosty našeho města a zvolila do představenstva Mgr. Petra Týfu. V personální oblasti dále opětovnou volbou potvrdila na další období ve funkci členky
představenstva Mgr. Lucii Potůčkovou, starostku městyse
Mladé Buky.
Po závěrečných bodech – zmocnění představenstva společnosti k možnosti zvýšení základního kapitálu a volbě auditorské společnosti na další čtyři roky – bylo jednání valné
hromady ukončeno.
Připomínám, že v roce 2019 se Svobody nad Úpou týkalo
v podstatě formální ukončení akce „Dostavba kanalizace
ve Svobodě nad Úpou“ (lokality Kostelní, Lipová, Spojovací,
část Úpské, část Maršova II, kolaudace a uzavření financování) realizované v roce 2018.
Jaroslav Chmelař
člen Rady města

19. Návrh na zařazení území města do území působnosti Místní akční skupiny Krkonoše, z.s. na období
2021 - 2027
20. Zápisy z kontrolního a finančního výboru
21. Aktualizace Strategického rozvojového dokumentu
na období 2020 - 2024
22. Diskuse

www.musvoboda.cz

ČERVEN 2020

5

Výpis usnesení z 12. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou konaného dne 29. 04. 2020
USNESENÍ č. ZM/117/12/2020

USNESENÍ č. ZM/119/12/2020

Schválení programu jednání

Projednávání odvolacího Rozsudku Krajského soudu
v Hradci Králové ve věci žaloby na zaplacení částky
410.143,50 Kč související s odstraněním stávající opěrné zdi a stavbou nové opěrné zdi ve Staré aleji za účasti
městského právníka

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 29. 4. 2020.

USNESENÍ č. ZM/118/12/2020
Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 16. 3. 2020 bez námitek.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) zproštění mlčenlivosti pana Mgr. Huspeka ve věci projednávání odvolacího rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ve sporu s paní XXXXXX.
b) podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu
v Hradci Králové ve věci soudního sporu s paní XXXXXX
a pověřuje starostu města, aby zajistil provedení tohoto
usnesení.

Výpis usnesení z 30. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 11. 05. 2020
USNESENÍ č. RM/382/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
tajemnici MěÚ, aby projednala s městským právníkem postup ve věci majetkoprávního dořešení parkovacího stání
na částech pozemků 712/1 (cca 9 m2), 527/1 (cca 73 m2)
a 527/3 (cca 1 m2), vše v k.ú. Svoboda nad Úpou, kde je
umístěno parkovací stání včetně opěrné zídky, odvodňovacího žlabu a výsadby okrasných keřů, které bylo vybudováno vlastníkem domu č. p. 318 (podrobně viz zápis).

USNESENÍ č. RM/383/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost společnosti VESNA Liberec, spol. s r. o. o snížení nájemného v roce 2020 za umístění reklamního zařízení na
parcele p. p.č. 736 v k.ú. Svoboda nad Úpou na polovinu,
a to s ohledem na koronavirovou situaci v ČR s tím, že žádostí vyhoví pouze za předpokladu, že společnost přistoupí na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým bude ujednáno úplné nové znění nájemní smlouvy, kterou připraví
město a ve které bude ujednána výpovědní lhůta 6M, každoroční valorizace nájemného o inflaci, současná výchozí
výše nájemného bude bez DPH.

USNESENÍ č. RM/384/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. p.č. 679/2
v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 10 m2 (předzahrádka
před Národním domem) na základě zveřejněného Záměru města č. 09/2020 s paní Věrou Andršovou, IČ 68254482
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že nájem je sjednán na
dobu určitou do 31. 10. 2020 za nájemné ve výši 500 Kč bez
DPH (605 Kč včetně DPH) a v nájemní smlouvě je ujednáno,
6
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že předzahrádka nebude užívána v době nočního klidu od
22:00 do 06:00 hodin.

USNESENÍ č. RM/385/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
provedení výběrového řízení na pacht částí parcely
p. p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou na základě zveřejněného Záměru města č. 08/2020 (díl 1 o výměře 135 m2 a díl 5
o výměře 95 m2), protože o pacht mají zájem dva 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 500 Kč
ročně
- podmínka zachování volného přístupu k ostatním částem
(dílům) parcely p. p.č. 90/1, které jsou pronajaty na zahrádky
- účel pachtu - zahrádka
Realizaci výběrového řízení zajistí tajemnice MěÚ tak, aby
nabídky byly podány nejpozději do příštího jednání rady
dne 1. 6. 2020.

USNESENÍ č. RM/386/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města k projednání písemnost z Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen
„ÚZSVM“) č. j. UZSVM/HTU/2538/2020-HTUM ze dne
29. 4. 2020 ve věci převodu pozemkové parcely č. 102/1
v k.ú. Maršov I (podrobně viz zápis) s tím, že doporučuje
zastupitelstvu schválit podání žádosti o bezúplatný převod

výše uvedené pozemkové parcely z důvodu hospodárnosti
v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

USNESENÍ č. RM/387/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
informace o jednání s vlastníkem č. p. 472 ve věci majetkoprávního vyrovnání v lokalitě kolem bývalé svíčkárny (podrobně viz zápis) s tím že město předloží vlastní protinávrh v souladu s urbanistickou studií, a to návrh na směnu
části p. p.č. 890 o výměře cca 145 m2 (v majetku vlastníka
č. p. 472) za část parcely ve vlastnictví města p. p.č. 104/6
o přibližně stejné výměře, která bezprostředně navazuje
na st.p. č. 108, na které je i č. p. 472 (vše zakresleno v ortofotosnímku v příloze zápisu). Takto provedená směna
by umožnila vznik nové komunikace dle urbanistické studie a směnou by nebyly dotčeny 3 nové stavební parcely
a vlastník č. p. 472 by získal ucelený pozemek za domem
č. p. 472, který by byl dostatečným zázemím pro jeho obyvatele.

USNESENÍ č. RM/388/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a) kladné stanovisko k výstavbě RD na p. p.č. 162/1 v k.ú.
Maršov I dle projektové dokumentace pro vydání společného souhlasu s názvem „Rodinný dům Dana“, kterou vypracoval Ing. Karel Peterka, THERMO PLUS - projektový ateliér, Trutnov, zakázka číslo 025/196/DOS,
datum duben 2020.
schvaluje
b) uzavření Smlouvy o poskytnutí jistoty na náklady spojené s úpravou a opravou pozemní komunikace na
p. p.č. 192/3 a části p. p.č. 583/1 na Novém Světě v souvislosti s výstavbou nového RD dle usnesení v písm. a) tohoto usnesení s tím, že výše jistoty byla v tomto případě
stanovena ve výši 1% z rozpočtu stavby (tj. 29.700 Kč).

USNESENÍ č. RM/389/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
změnu technického řešení kabelového vedení rekonstruovaného veřejného osvětlení v části ulice Maršovská, kdy
u posledních 4 osvětlovacích bodů v Maršovské ulici (nahoru směrem k bývalému statku) budou vyměněna pouze
svítidla a nové kabelové vedení bude provedeno vrchem,
a to s ohledem na to, že v dané části je kompletně zrekonstruovaná komunikace z roku 2013 po povodních a je stále
ve velmi pěkném stavu a bylo by škoda ji rozkopat kvůli pokládce kabelového vedení kvůli 4 lampám.

USNESENÍ č. RM/390/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o vydání závazného stanoviska (souhlasu) k projektové dokumentaci pro územní řízení
s názvem „Domy na Zlatém hamru p. č. 410, 415/1, 368/1,
368/3 k.ú. Maršov I, kterou zpracovala stavební a projekční
firma PROFES PROJEKT, spol. s r. o. Turnov, číslo zakázky
19048, datum 10.2019.

USNESENÍ č. RM/391/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města vyhovět žádosti společnosti GROMAR, s. r. o. na přejmenování části ulice Černohorská v lokalitě výstavby 17 nových domů v rámci akce „Domy na Zlatém Hamru“, které budou umístěny po obou stranách nové
komunikace a doporučuje pojmenovat novou ulici názvem
„Na Zlatém hamru“.

USNESENÍ č. RM/392/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
finanční spoluúčast města ve výši 8.836 Kč na obnově a rekonstrukci zapomenutého rozcestníku nedaleko Rýchorské
boudy s tím, že akce bude financována z rozpočtu města na
kulturu, protože některé kulturní akce se nekonaly (pálení
čarodějnic) a obnova rozcestníku s kulturou nepochybně
souvisí (podrobně viz zápis).

USNESENÍ č. RM/393/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
stížnost 11 obyvatel č. j. SVO/1438/2020 doručená městu
dne 29. 4. 2020 na chov nekastrovaného kozla na pozemku
p. p.č. 67/1 u č. p. 463 ve Staré aleji s tím, že město podalo
dne 6. 5. 2020 podnět České plemenářské inspekci (dále
jen „ČPI“) k prošetření ve věci podezření na chov zvířat
v neregistrovaném hospodářství a v naprosto nevhodných
podmínkách, který vzešel z podané stížnosti obyvatel v zastavěném území obce Svoboda nad Úpou (okres Trutnov),
který byl ČPI zaslán. Chov kozla a kozy je u domu č. p. 463
ve Staré aleji, který je umístěn uprostřed zastavěné části města mezi ostatními rodinnými domy a chov obtěžuje
okolní obyvatele neuvěřitelným zápachem a rovněž podmínky chovu jsou z hlediska vhodnosti podmínek dle názoru města zcela nevyhovující. Tímto tedy město požádalo
o prošetření Českou plemenářskou inspekci ve spolupráci
s příslušnou veterinární správou a radě bude předložen výsledek šetření České plemenářské inspekce ve spolupráci
s příslušnou veterinární správou.

USNESENÍ č. RM/394/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o vytvoření uměleckého výkonu (Rudolfovy slavnosti 2020) na hudební vystoupení kapely The Beatles revival Kladno a Karla Kahovce (viz příloha originálu zápisu)
s tím, že k podpisu smlouvy dojde později, až se vyjasní
současná situace s koronavirem.

USNESENÍ č. RM/395/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov znovuotevření provozu mateřské školky od 25. 5. 2020.
ČERVEN 2020
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USNESENÍ č. RM/396/30/2020

USNESENÍ č. RM/399/30/2020

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

souhlasí

žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov o schválení podání
žádosti o dotaci na projekt „Šablony III - ZŠ a MŠ Svoboda
nad Úpou“.

a) s přeložením elektropřívodu veřejného osvětlení
u domu č. p. 4 v Maršově II na náklady žadatele.

USNESENÍ č. RM/397/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) Výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku vedené mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Datové
a silové rozvody v objektu Domu s pečovatelskou službou“ (viz příloha originálu zápisu), jejímž zadavatelem
je příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
b) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle bodu a) tohoto usnesení výběr firem, kterým bude výzva zaslána:
- WEST ELEKTRO team, s. r. o., Kolmá 500, Poříčí, 541 03
Trutnov, IČO 28849124
- Ivan Válek, Železničářská 504, 541 01 Trutnov, IČO:
11108185
- T5 spol., s. r. o., Zámecká 1453, 543 01 Vrchlabí, IČO:
43463304
jmenuje
c) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle bodu a) tohoto usnesení členy hodnotící komise, a to Bc. Martinu
Motejlkovou, pana Jana Heřmana a Mgr. Petra Týfu, přičemž otevírání obálek a jejich vyhodnocení proběhne
dne 28. 5. 2020 od 11,00 hodin.

USNESENÍ č. RM/398/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a) návrh pana Hedvičáka na nákup kompostérů pro rodinné domy s využitím dotačního titulu s tím, že město tento dotační titul nevyužije s ohledem na nutnost plnění
indikátorů zvýšení objemu produkce bioodpadu v jiném
dotačním projektu (nákup stroje Weidemann).
dává
b) podnět pracovní skupině, zabývající se odpadovým hospodářstvím, aby obnovila činnost pracovní skupiny a začala se zabývat zásadní změnou odpadového systému.
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b) se zřízením sjezdu k domu č. p. 4 přes pozemek města p. p.č. 378/1 v k.ú. Maršov II s tím, že rada pověřuje
Ing. Hůrku, aby na jednání rady předložil návrh příslušného smluvního vztahu s žadatelem.

USNESENÍ č. RM/400/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města Svobody nad Úpou schválit zařazení
území města do území působnosti Místní akční skupiny Krkonoše, z.s. na období 2021 - 2027.

USNESENÍ č. RM/401/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost SÚS KHK o umístění 2 velkoplošných dopravních
značení (3,2 x 3,0 metru), a to na parcely p. p.č. 547/1 (na
rohu parku na Pietteho náměstí) a 295/1 (v Černohorské
ulici naproti domu č. p. 30), obě v k.ú. Maršov I s tím, že
rada zásadně nesouhlasí s umístěním velkoplošného značení na rohu parku na Pietteho náměstí na p. p.č. 527/1
v k.ú. Maršov I a v Černohorské ulici na p. p.č. 295/1 v k.ú.
Maršov I požaduje předložit návrh přesného umístění, způsobu kotvení značení a vizualizaci v prostoru.

USNESENÍ č. RM/402/30/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
geodetického oddělení p. p.č. 230/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou pro účely budoucí směny s vlastníkem č. p. 342 v Luční ulici od geodeta (viz příloha originálu zápisu) ve variantě
tak, že spodní zarovnání směrem k p. p.č. 737 bude probíhat rovně, a tudíž oddělení části p. p.č. 230/1 bude o výměře 68 m2 (viz příloha originálu zápisu).

www.musvoboda.cz

Měsíční dění v naší škole
Svoboda pro ježka
Ve středu 22. dubna jsme vypustili našeho ježka do volné
přírody.
Přes zimu jsme pečovali o ježka západního, který by jinak
v přírodě nepřežil zimu. Místo aby spal zimním spánkem,
tak byl celou zimu vzhůru a pilně jedl, aby nabral na hmotnosti. Na začátku vážil 660 g a při vypouštění měl 777 g.
Nejraději si pochutnával na masových kapsičkách pro kočky, moučných červech a někdy si dal i granule pro kočky, ale
musely být namočené.
Na kroužku jsme také pro ježka mužského pohlaví vymýšleli jméno. V závěrečném hlasování vyhrálo jméno Fred.
Vzhledem k současnému výjimečnému stavu jsme pro
vás celou akci alespoň vyfotili a natočili (více na školním
webu). Freda jsme zanesli na louku nad kostelem. Dlouho
se rozkoukával, potom rozžvýkal hlínu s trávou, vytvořil
z toho pěnu, kterou si naplival na bodliny, a vyrazil do nedalekého lesíka do listí.
Frede, přejeme ti úspěšné splynutí s přírodou a bohaté
úlovky.
Za propouštěcí tým
Mgr. Jitka Macháčková a Mgr. Lucie Ševčíková

Senzační výsledek ve slohové soutěži
Zlatá tužka 2020
I přes všechna omezení, která v současné době pociťujeme, přijde čas od času i nějaká dobrá zpráva, občas dokonce nějaká vynikající. Jako vynikající zprávu určitě můžeme
označit výsledky letošního slavnostního 25. ročníku slohové soutěže Zlatá tužka. Jubilejní ročník, jehož jsme se díky
4 velmi pěkným pracím žáků ze 6. A třídy zúčastnili, jsme
v této věkové kategorii ovládli a získali dokonce i čestné
uznání za další velmi pěknou práci.
Tímto bychom rádi poděkovali žákům 6. A třídy za reprezentaci naší školy v této soutěži a zároveň popřáli Zuzce
Semerádové k vítězství v celé její věkové kategorii a Zitě
Brátové za získání čestného uznání za velmi povedenou
práci.
Mgr. Jan Šváb

Podrobné informace k přijímacímu
řízení na střední školy
Termín jednotné přijímací zkoušky vyhlásilo ministerstvo
na pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání
a úterý 9. června 2020 pro obory vzdělání u osmiletých
gymnázií. Termíny školní přijímací zkoušky stanoví ředitel,
pokud ji ředitel školy stanovil v rámci vyhlášených kritérií.
Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na
škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve
druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako

druhou v pořadí. Pro čtyřleté obory vzdělání je stanoveno
období od středy 3. do čtvrtka 4. června 2020, ve kterém
ředitel školy stanoví první termín školní přijímací zkoušky – řádný termín. V období od pátku 5. do soboty 6. června 2020, ředitel školy stanoví druhý termín školní přijímací
zkoušky – řádný termín. Pro osmiletá gymnázia je stanoveno období od středy 3. do čtvrtka 4. června 2020, ve
kterém ředitel školy stanoví první termín školní přijímací
zkoušky – řádný termín.

Místo konání přijímací zkoušky
Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole
uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč
uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole. Školní přijímací zkoušku koná uchazeč na každé škole, která má školní
přijímací zkoušku stanovenou v rámci vyhlášených kritérií.
Uchazeči, kteří konají rozhovor nahrazující zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona,
konají tento rozhovor na každé škole zvlášť (výsledek pohovoru se na rozdíl od výsledku jednotné přijímací zkoušky
nepřenáší).

Zasílání pozvánek k přijímací zkoušce
Pozvánku na řádný i náhradní termín zasílá ředitel školy, na které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku,
a ředitel školy, na které uchazeč koná školní přijímací
zkoušku. Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději
v pondělí 25. května 2020 u čtyřletých oborů vzdělávání
a v úterý 26. května 2020 v případě oborů vzdělání
osmiletých gymnázií pro řádný termín a 9. června 2020 pro
náhradní termín pro všechny obory vzdělání. Pozvánku
zašle ředitel školy také na emailovou adresu, pokud je
uvedena na přihlášce, a zveřejní informace o termínech
nejpozději ve stejnou dobu na internetových stránkách
školy.
Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky obsahuje vždy informace o:
1. předpokládaném počtu přijímaných uchazečů,
2. kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelem školy,
3. místu a čase konání školní přijímací zkoušky ve dvou termínech,
4. místu a čase konání jednotné přijímací zkoušky u uchazečů, kteří jako první v pořadí uvedli školu, kde se koná
jednotná zkouška, nebo u uchazečů, kteří uvedli školu,
kde se koná jednotná přijímací zkouška, na druhém místě, ale na prvním místě mají školu (obor) bez jednotné
přijímací zkoušky,
5. obsahu přijímací zkoušky,
6. označení oboru vzdělání, do kterého bude přijímací
zkouška konána,
7. formě přijímací zkoušky,
8. seznamu povolených pomůcek pro její konání,
9. organizačních pokynech zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2.
ČERVEN 2020
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Průběh přijímací zkoušky
Uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze
jednou. Dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá
70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut. Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání a do
17. června pro obory vzdělání osmiletých gymnázií musí
ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve
škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup
pořadí uchazečů pod registračním číslem, spolu s výsledky
prvního a posledního přijatého uchazeče a spolu s kritérii
přijímacího řízení, a to alespoň na dobu 15 dnů. Uvedený
termín zveřejnění výsledků platí jako nejzazší i u oborů
vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.
Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně
rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí (vzor viz dále).
V přijímacím řízení se pro úpravu podmínek uchazečů
se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo osob, které
získaly předchozí vzdělávání v zahraničí, uplatní stejná pravidla, která jsou uvedena ve školském zákoně.

Odevzdání zápisového lístku
Termín pro odevzdání zápisových lístků je do 23. června 2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat
buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty
s tímto datem). Platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez
jednotné přijímací zkoušky.
Zpětvzetí zápisového lístku je možné nad rámec
stávajících případů daných školským zákonem (školský
zákon stanoví, že uchazeč může vzít zpět zápisový
lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání
s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří)také
v případě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b)
správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí
o nepřijetí uchazeče (viz dále). Zákon č. 135/2020 Sb.
v kombinaci se školským zákonem, na který odkazuje,
stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po
oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních
dní od oznámení nového rozhodnutí.

Podání žádosti o nové rozhodnutí
Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020
podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání.
I nadále však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který:
1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí,
ale
2. nebyl přijat z kapacitních důvodů.
Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového
rozhodnutí. Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne,
kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této
lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí.
10
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Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny
tyto podmínky:
• existuje volné místo
• uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil
podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.
Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit
pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Při
rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče,
kteří se umístili výše v pořadí. Pokud je uchazeč přijat na
základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj
zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení
tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté
uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového
rozhodnutí.
Nemůže‑li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení
o žádosti zastaví.
Pokud i přesto, že ředitel vyhověl podle výše uvedených
pravidel všem žádostem o vydání nového rozhodnutí, zůstává volné místo nebo místa, může sám oslovit uchazeče
nepřijaté z kapacitních důvodů a zjistit, zda mají zájem být
přijati. Ředitel může vyhlásit další kolo přijímacího řízení.
Ředitel školy má povinnost společně s rozhodnutím o nepřijetí zaslat všem nepřijatým uchazečům, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z důvodu počtu
přijímaných uchazečů, poučení o možnosti podat žádost
o vydání nového rozhodnutí.
Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Výsledek zápisu žáků k základnímu
vzdělávání od školního roku 2020/2021
Výsledek zápisu do 1. třídy na Základní škole a mateřské škole Svoboda nad Úpou, okres Trutnov pro školní
rok 2020/2021
Registrační číslo žáka
ZŠ 2020/01
ZŠ 2020/02
ZŠ 2020/03
ZŠ 2020/04
ZŠ 2020/05
ZŠ 2020/06
ZŠ 2020/07
ZŠ 2020/08
ZŠ 2020/09
ZŠ 2020/10
ZŠ 2020/11
ZŠ 2020/12
ZŠ 2020/13
ZŠ 2020/14
ZŠ 2020/15
ZŠ 2020/16
ZŠ 2020/17

Přijat/a k základnímu
vzdělávání od 1. 9. 2020
NE - žádost o odklad povinné školní docházky
NE - žádost o odklad povinné školní docházky
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE - správní řízení bylo přerušeno z důvodu nedodání
požadovaných podkladů

Na základě žádosti zákonných zástupců o přijetí dítěte
k základnímu vzdělávání na Základní škole a mateřské škole Svoboda nad Úpou, okres Trutnov bylo přijato celkem 14
žáků. Dva zákonní zástupci podali žádost o odklad povinné
školní docházky a jedno správní řízení bylo pro nedodání
požadovaných podkladů přerušeno.

----------------------------------------------------------------------------------------Přeji krásné dny v této trochu jiné době.
…

Ve Svobodě nad Úpou dne 6. 5. 2020

Nikdy jsem nikam nepsala a nevolala, ale dnes mám potřebu
vás a všechny vaše učitele podpořit za to, jak se dětem písemnou formou věnují a společně komunikují.

Ing. Michal Krtička - ředitel školy

Přeji hezké dny a pevné nervy.

Letošní sběr papíru

Znovuotevření základní a mateřské
školy

Vážení rodiče,
mimořádná opatření vlády ČR a nařízená hygienická pravidla v souvislosti s pandemií nám neumožňují uspořádat
letošní sběr starého papíru, proto soutěž rušíme. Velmi
nás to mrzí a omlouváme se za případné obtíže, ale v tomto roce nám bohužel není přáno. Děkujeme za pochopení
a doufáme v lepší příští.
Mgr. Dagmar Rolencová a Mgr. Irena Nešněrová

Napsali jste nám:
Dobrý den,
bydlím v DPS ve Svobodě nad Úpou. Nejsem tu zase tak dlouho, ale našla jsem tu domov a krásu přírody… To jen na úvod.
Jelikož škola nefunguje, tak volím tuto cestu. Před nedávnem jsem dostala od Honzíka Janouše tento dopis. Předal mi
ho na jedné mé procházce a v ten okamžik přečtení jsem se
rozhodla napsat Vám a poslat ofocený dopis. Velice si tohoto
dopisu vážím, a obzvlášť že vlastní rodinu nemám, ale právě
lidičky, co mě provázejí, mi to vynahrazují. Moc si přeji, abyste
věděli, že právě v tuto dobu má ten dopis andělské poselství.

V pondělí 11. 5. 2020 se pro žáky 9. třídy otevřela naše
základní škola uzavřená mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19), které
začalo platit ve středu 11. 3. 2020. Deváťáci se ve škole každý den chystají na přijímací zkoušky na střední školy, které
je čekají již v pondělí 8. června.
V pondělí 25. 5. 2020 jsme školu otevřeli i všem žákům 1. 5. třídy, jejichž rodiče projevili zájem o osobní účast svých
dětí ve škole v závěru letošního školního roku. Dětí se
v šesti vzdělávacích skupinách sešlo celkem 80 ze 105. Žáci
budou do školy každodenně docházet na vzdělávací aktivity organizované od 8 do 12 hodin. Pro zájemce z 1. - 3.
třídy je v době od 12 do 16 hodin připravena také zájmová
vzdělávací činnost nahrazující školní družinu. Věříme, že
alespoň takto se nám v zúžené formě podaří dotáhnout letošní školní rok do zdárného konce.
V pondělí 25. 5. 2020 byla znovuotevřena i naše mateřská
škola se všemi svými třemi odděleními.
Školní rok se pomalu blíží ke svému konci a my se již pilně
připravujeme i na ten následující.

Děkuji a přeji už jen pohodové dny.
----------------------------------------------------------------------------------------Dobrý den, pane řediteli,
chtěla bych alespoň touto cestou poděkovat paní učitelce
Hanušové, Rolencové a Hejnové. Tohle období není snadné
pro nikoho, nejen pro „chudáky“ rodiče. Je to dost náročné
a stresující. Paní učitelky ale připravují výuku pro děti tak,
aby pro ně byla zajímavá, a rozhodně si nemyslím, že by byla
nějak zatěžující. Jestli dostáváte ze stran rodičů kritiku, že je
učiva moc, je to spíš o celkovém přístupu a asi lenosti. Náš syn
se nejvíce těší na paní učitelku Dášu, moc mu chybí - to mluví
samo za sebe. Naše dcera si zase díky paní učitelce Hanušové
rozšíří znalosti o rodině, naučí se samostatnosti a zodpovědnosti. Paní učitelka Hejnová nám dala hodně tipů na anglické pohádky a seriály, aby si děti mohly jazyk naposlouchat.
Celkově je přístup našich paní učitelek velmi vstřícný a vřelý.
Ráda bych taky poděkovala panu Heřmanovi za trpělivost při
nastavování Teams.

V průběhu měsíců dubna a května se uskutečnily zápisy do
mateřské školy a do první třídy základní školy. Do první třídy se zapsalo celkem 14 žáků. Třem dětem byl povolen odklad povinné školní docházky. Jeden žák k nám ještě přestoupil z okolní školy, takže prvňáčků budeme mít podle
předběžných počtů celkem 15. Do mateřské školy se hlásí
celkem 23 dětí.
Stejně jako v předchozích letech dojde i v příštím školním
roce k velkému příbytku žáků do šestého ročníku. Do
dnešního dne jsme vyřídili celkem 16 žádostí o přestup
žáka do 6. třídy na naší základní škole. Z tohoto důvodu
dojde i v příštím školním roce k otevření další paralelní
třídy, takže budeme mít dvě šesté třídy, stejně jako tomu
bylo letos (celkem již 11 tříd, 2 oddělení školní družiny a 3
oddělení MŠ). Kapacita naší budovy je tímto téměř vyčerpána.

Máte kolem sebe skvělý tým lidí!

Všem rodičům, kteří projevili zájem o umístění svého dítěte/žáka do naší mateřské školy i 1. nebo 6. třídy základní
školy, bychom tímto rádi poděkovali za jejich důvěru, které
si velice vážíme.

Přeji vám všem hodně zdarů, sil, pevné nervy a zdraví!

Vedení školy
ČERVEN 2020

11

Střípky z dějin: Kouzlo barev
Antonín Tichý
Je až k nevíře, k jaké proměně zašlého oprýskaného baráku, po dlouhou dobu kaňce na přijatelném vzhledu ulice
5. května, stačí s nadsázkou řečeno několik kbelíků barvy.
Tím nijak nezlehčuji stovky hodin pečlivé práce zedníků,
štukatérů a malířů. Jen dokumentuji, že všechny barevné
výstřelky fasád bez brutálních zásahů do stavební konstrukce jako je změna dveřních a okenních otvorů jsou naštěstí úpravy relativně snadno vratné, byť stojí nemalé úsilí
a finanční náklady. Když se v pozdních jarních dnech odhalil vzhledem k nouzovému stavu kvůli pandemii vylidněné
ulici a bez potlesku ze vše zakrývajícího lešení starý měšťanský dům se současným číslem 505, bylo to pro všechny
náhodné diváky příjemné překvapení. Citlivá úprava štukatérsky přezdobené historizující fasády z konce 19. století
s redukcí plastických prvků a obnovou oken v přízemí spolu
s decentní, i když netradiční škálou barev vrátila domu někdejší důstojnost. Celkem zdařilé restaurování městského
znaku uprostřed jednoduchého trojúhelného frontonu
nad mělkým středovým rizalitem, možná nejlíbivějšího ze
čtyř dosud zachovaných na veřejných budovách – ještě staré radnice, městského úřadu a školy - jen rozčeřila dohady
o jeho původu. Po jeho obvodu to nejsou nějaké samoúčelné folklorní malůvky, ale články řádového řetězu, jehož význam je dosud neobjasněn. Restaurátor tento nepochybně zajímavý prvek odborně zvaný kolana rafinovaně ani
neobnovil. Málokdo už totiž dneska ví, že právě v tomto
domě, tehdy ještě s původním číslem 105 byla přičiněním
jednoho z pozdějších čestných občanů, továrníka a starosty Franze Stephana, zvoleného poprvé na dlouhých 18 let
do čela města v roce 1890 otevřena 15. června 1891 spoluzakladatelem a prvním úředníkem Josefem Fingerem
kancelář městské spořitelny. V polovině 19. století stála
na tomtéž místě ještě chaloupka s přízemím z omítnutého
lomového kamene a podsíní s vysokým prkenným štítem
do ulice, stejná jako řada dalších původních renesančních
domků nevelkého centra hornické osady. Bydlel v ní pekař Florian Finger pamatující ještě závěr století osmnáctého (narodil se v roce 1796) a jeho matka Agnes ročník
1770. Na jedné z prvních celkových fotografií městečka

Freiheit s datací do roku 1874 od trutnovského fotografa
A. C. Pitzeka s filiálkou v Janských Lázních, která je uložena v soukromém archivu ve Vídni je vedle pozdně empírové lékárny s mansardovou střechou jasně vidět současná
velká zděná budova. Dům 1. března 1898 koupila za 17.750
zlatých od původního majitele vrchního učitele Josefa Kahla obec města Svoboda nad Úpou. (Také on býval ředitelem
spořitelny a je mezi jedenácti čestnými občany). Vedle spořitelny sloužila rozsáhlá budova nadále jako bytový dům.
Podle sčítání obyvatel v roce 1900 tam například bydlel
MUDr. Anton Klug narozený 13. června 1868 v Javorníku,
obvodní a lázeňský lékař v Janských Lázních. O deset let
později je mimo něj uváděn ještě Josef Schöbel (*21. listopadu 1863 ve Vrchlabí) zlatník a hodinář. Rozhodnutím
obecního zastupitelstva z 24. července 1911 byl celý dům
včetně zahrady i s nově postavenou hasičskou zbrojnicí
prodán bratrům Franzi a Rudolfovi Richterovým z č. p. 19
za 35.500 rakouských korun. V té době byl přednostou
městské spořitelny podnikatel a majitel papíren, tehdejší
starosta Johann August Fiebiger a hlavním pokladníkem
Josef Finger, který odešel do penze k 1. lednu 1920. Další
dva dlouholetí úředníci byli Albin Henschel a nejznámější
svobodský kronikář Bernard Hampel, autor často citovaného spisku o Svobodě. Po prodeji budovy soukromníkovi
se spořitelna i se jmenovanými zaměstnanci přestěhovala do nadačního domu svobodských rodáků a úspěšných
průmyslníků bratrů Etrichů číslo 74, kteří ho věnovali obci.
Dodnes slouží jako sídlo Městského úřadu. Ve sčítacích
operátech z roku 1921 je jako majitel domu č. 105 zapsán
stále ještě svobodný krejčí Franz Richter, narozený ve Svobodě 10. ledna 1878. Jeho starší bratr Rudolf, rovněž svobodný a také krejčovský mistr sídlil jen přes ulici v domě
číslo 41. Ve „stopětce“ si udrželi byty jak Dr. Klug, tak hodinář Schöbel. V říjnu 1919 přibyl ještě Alois Ruffer původem
z Mladých Buků s ruční truhlářskou dílnou. Začínal zde i tiskař Franz Feix než se přestěhoval do protějšího domku číslo 42. Řada zde jmenovaných významných občanů Svobody nad Úpou spočívá na místním hřbitově. Monumentální
hrobka spřízněných rodin Etrich a Klug byla bohužel zbořena při jeho nedávné stavební revitalizaci.
Také po roce 1945 se pod střechou zajímavého domu vystřídala celá plejáda známých i pozapomenutých jmen, počínaje nejspíš zcela zapomenutým Svobodou. Jen vzpomínejte.

Obnovený dům po odstranění lešení zachytila mobilním telefonem pohotově Jana Povolná.
Před renovací vypadal s narušenými otvory v přízemí a opadanou omítkou docela odpudivě.
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Nývlt, Lánský, Musil, Hauzer, Kolísková, Bureš…a co takhle
Kovář, Kocman, Šošovička, Havranová, kteří tam měli dílnu
nebo krámek? Co jméno, to neopakovatelný životní příběh.
Nejslavnější byl stejně asi doktor Klug, s jehož jménem se,
přestože zemřel už v roce 1927, setkáváme při putování
historií Svobody nad Úpou a Janských Lázní na každém
kroku. Jako obvodnímu lékaři mu prošlo rukama nepočítaně pacientů, jako lázeňský lékař řídil v uniformě rakouské
armády za I. světové války vojenský lazaret. Sympatická

je i jeho společenská aktivita. Byl obecním radním, členem Krkonošského spolku, předsedou spolku divadelních
ochotníků, předsedou spolku zimních sportů „Aupatal“
a k mému milému překvapení i letitým činovníkem nejoriginálnějšího místního sdružení, recesistické stolní společnosti „Ecke Freiheit“, velice blízké celosvětové Schlaraffii.
Se spolkovou přezdívkou „Ton von Mohrenheim“ kterou se
hrdě hlásil ke svému rodišti a ve druhém plánu i k hudebnímu nadání složil i spolkovou znělku.

Detail zdobného městského znaku ve štítě na historické fotografii Ing. Jaroslava Morávka.
Současný snímek citlivě obnoveného znaku pořídil fotograf Pavel Křivka.

Desky a titulní stránky vkladních knížek svobodské městské spořitelny z roku 1925 a 1944.

MUDr. Anton Klug a torzo jeho monumentální hrobky na hřbitově ve Svobodě nad Úpou.
ČERVEN 2020
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Pozvánky na kulturní a sportovní akce v našem městě zatím nejsou, a tak
jsme vám připravili pro volné chvíle dvě středně těžká sudoku.
Žádná číslice se nesmí opakovat v žádném řádku, sloupci, tučně ohraničeném čtverci,
ani v žádné z uhlopříček.
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