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Úvodník

du, kdy už budete číst tento úvodník, dojde k vyhodnocení
nejhezčího dýňáka.

měsíc říjen je za námi a do konce roku toho času už moc nezbývá. Čelíme po sto letech velké pandemii, lidé jsou často
dezorientovaní, co je a co není pravda. Přestože jsou sociální sítě (které moc nemusím) plné vědomě protichůdných
a hlavně většinou neověřených informací, kulturní tým přemýšlí o akcích, které bychom ještě mohli v mezích možností
a se všemi zákonnými hygienickými opatřeními realizovat.
Do konce roku jde o dvě akce, které se tradičně konají: dlabání dýní a rozsvícení vánočního stromku.

Velmi pěknou akcí se stalo tradiční rozsvícení vánočního
stromku v Pietteho parku, jako vždy v sobotu před první
adventní nedělí, tj. 28. 11. 2020, ale letos to s ním zřejmě
nebude tak jednoduché, ne‑li nemožné. I s tím musíme
počítat. Pokud ale najdeme způsob, který umožní konání
skromného adventního veselí, při zajištění maximálního
bezpečí pro všechny, bude to dobré. Na oblíbený závěrečný malý ohňostroj jsme již získali finanční prostředky díky
sponzorskému daru od ČEZ Distribuce. Za to moc děkujeme. Lidé se musí potkávat, zvláště v takovém magickém
a spirituálním období, jakým advent bezesporu je. Předchozí ročníky a stále rostoucí zájem občanů i lidí z okolí je
toho důkazem.

Vážení spoluobčané,

Anglosaský lidový svátek slavený 31. října předchází našim
Dušičkám, tedy vzpomínce na zesnulé. Tedy hlavně na ty,
které jsme měli a máme stále rádi, i když už nejsou mezi
námi. Vzhledem k tomu, že Češi jsou národem tvořivým,
se tato výtvarná záležitost u nás dobře ujala. Naše Dušičky
jsou komornější, než karneval masek světélkujících koster,
ale i tak mají hodně společného. To jsou ti keltští předkové… Z důvodu pandemie celá akce proběhla tak, že byly
dýně k dispozici dne 30. 10. 2020 v Pietteho parku v 15,00
hod. Nedlabaly se na jednom místě, tak jak byli dříve všichni zvyklí, na dvoře u ZŠ, ale každý si ji mimořádně tento rok
odvezl a nazdobil doma. Svůj výtvor poté nafotil a zaslal
na starostův e‑mail. Následně byl umístěn někde ve městě
tak, aby byla Svoboda hezky vyzdobena. Začátkem listopa-

Rozsvícení stromku

Závěrem bych chtěl poděkovat našim skautům, kteří se
dobrovolně ujali úklidu lesního hřbitova v Maršově II. Technická četa připravila kontejner a vaky na biomasu a díky
této skvělé spolupráci je zase kousek města hezčí.
Jsme rádi, že tady skauty máme a že svoje zásady uplatňují
tímto způsobem.
Přeji všem hodně zdraví a pevné nervy v současné nelehké
situaci.

Dýňová inspirace

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 listopadu oslaví
svá životní jubilea dámy Božena Pultarová, Miloslava
Růžičková, Irena Michelová,
Jaroslava Vašátková a pánové Gustav Dittrich, Josef
Haderer a Stanislav Mráz.
Přejeme jim všem do dalších let především hodně
zdraví.
S ohledem na opětovný zákaz volného pohybu od 22. 10. 2020 a vyhlášený nouzový
stav dne 30. 9. 2020 kvůli koronaviru musíme opět pozastavit návštěvy našich seniorů s dárkovými balíčky, abychom
neohrozili jejich zdraví. Stejně jako na jaře, ani tentokrát
milí senioři o své dárkové balíčky nepřijdete, jakmile nám
to situace dovolí, děvčata z komise pro občanské záležitosti vás navštíví a přijdou vám poblahopřát dodatečně. Od
listopadu pouze zasíláme do poštovní schránky alespoň
blahopřání.

Změna otevírací doby na poště
Od 1. 10. 2020 se mění celostátně otevírací doba na poštách v celé České republice. Přehled všech pošt a jejich otevírací doby najdete na:
h t t p s : / / w w w . c e s k a p o s t a . c z / o t e v i r a c i ‑ d o b y 
‑provozoven-2020/
A jak to bude u nás ve Svobodě? Skoro jako na radnici –
v úřední dny pondělí a středa bude mít pošta otevřeno až
do 18 hodin.
Otevírací doba pošty ve Svobodě nad Úpou
den

dopoledne

odpoledne

-

13 – 18

8 – 12

13 – 14

Středa

-

13 – 18

Čtvrtek

8 – 12

13 – 14

Pátek

8 – 12

13 – 14

Pondělí
Úterý

Ordinace praktického lékaře
Ordinace MUDr. Oravcové oznamuje změnu ordinačních
hodin od 26.10.2020, a to v pondělí a v úterý: od 7-8 odběry
a injekce, 8-14 bez polední pauzy.
MUDr. Jarmila Oravcová s.r.o.
499 871 140, mobil 604 233 376
e-mail: jarmila.oravcova@seznam.cz
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Nové obecně závazné vyhlášky
Na zářijovém zastupitelstvu byly schváleny dvě nové obecně závazné vyhlášky. jejich plné znění najdete dále v novinách.
Jedná se o:
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o regulaci hlučných činností
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o nočním klidu
Zároveň byla zrušena původní vyhláška č. 2/2015, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, kterou dlouhodobě rozporovalo Ministerstvo vnitra a požadovalo po
městě nápravu.
A o co jde v nových vyhláškách?
U té první to pro nás všechny znamená, že sekat, pílit
a prostě hlučet nějakými stroji a zařízeními (sekačky
na trávu, cirkulárky, motorové pily nebo křovinořezy)
můžeme každý všední den i v sobotu, ale v neděli
a o svátcích můžeme jen od 9,00 – 12,00 hodin. V té původní to bylo v neděli a o svátcích zakázané po celý den.
U této vyhlášky může starosta udělit výjimku na základě
žádosti.
Druhá vyhláška týkající se nočního klidu v podstatě stanovuje pouze tři akce, kdy se zákonem stanovená doba
nočního klidu nemusí dodržovat, a to na Silvestra, na čarodějnice a o Rudolfkách.
Noční klid nestanovuje město vyhláškou, ale doba nočního klidu je stanovená zákonem o ochraně veřejného
zdraví, a to od 22,00 – 6,00 hodin. Porušování nočního
klidu tedy není považováno za porušování vyhlášky
města, ale za porušování zákona a jedná se o přestupek. U této vyhlášky starosta nemůže udělit výjimku
právě proto, že se jedná o zákonem stanovenou dobu
nočního klidu.

Aktuální situace nemoci Covid – 19
Vláda
ČR
vyhlásila
dne
30. 9. 2020 opět nouzový stav
od pondělí 5. října 2020 na
dobu 30 dnů a v týdnu od
5. 10. 2020 přijala opět
spoustu krizových opatření
z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním
výskytu a šířením koronaviru
na našem území. Od 9. 10. 2020
jsme museli uzavřít sportovní halu
a omezit rozsah úřední hodin na úřadě,
od 12. 10. 2020 se uzavřely všechny školy vyjma mateřských školek, ve vnitřních prostorách a na zastávkách se
musí nosit roušky, jsou uzavřeny restaurace a bary, jsou
zakázány návštěvy v nemocnicích, v domovech pro seniory, budují se polní nemocnice, aby se zvýšil počet lůžek pro
akutně nemocné pacienty… a tak dále. Zákazů a příkazů je
opět nespočet, jedním z nich je i omezený rozsah úředních
hodin:

Pondělí dopoledne 8,00 - 10,00 14,00 - 17,00 odpoledne

www.musvoboda.cz

Středa dopoledne 8,00 - 10,00 14,00 - 17,00 odpoledne
Kontakty na jednotlivé zaměstnance úřadu najdete dále v novinách pro individuální potřeby.
Mgr. Petr Týfa – starosta

499 871 074
734 609 762

starosta@musvoboda.cz

Ing. Ivana Balcarová – tajemnice

499 871 197
731 479 260

iva.balcarova@musvoboda.cz

Mgr. Petr Schön – vedoucí hospodářsko‑správního odboru

499 871 145
731 716 387

petr.schon@musvoboda.cz

Romana Půlpánová – místní poplatky

499 871 145

poplatky@musvoboda.cz

Ing. Jitka Putalová – stavební úřad pro obce Svoboda nad
Úpou a Malá Úpa

499 871 145
733 130 145

jitka.putalova@musvoboda.cz

Romana Pochybová – podatelna, matrika, evidence obyvatel, vidimace a legalizace

podatelna
499 871 105

matrika@musvoboda.cz

Iva Jaklová – sociální pracovnice

499 871 105
734 310 989

socialni@musvoboda.cz

Alena Dvořáčková – účetní

499 871 921

alena.dvorackova@musvoboda.cz

Marta Vlčková – mzdová účetní

499 871 921

marta.vlckova@musvoboda.cz

Ve stejném časovém režimu fungovala od 19. 10. 2020
také knihovna s tím, že knihy se čtenářům vydávaly u pultu, který byl umístěn hned u vstupních dveří a paní knihovnice vydala pravidla pro tento omezený režim. Ale bohužel
jen do 21. 10. 2020!
Městská knihovna je od 22. 10. 2020 až do odvolání uzavřena.
Čtenářům nebudou účtovány poplatky za upomínky, bude
také prodloužena lhůta pro vyzvednutí rezervovaných knih.
Dne 21. 10. 2020 Vláda ČR vyhlásila zákaz volného pohybu od 22. 10. 2020 do 3. 11. 2020, zavřela mnoho obchodů
a v podstatě vyhlásila tzv. lockdown.
Pojem LOCKDOWN, který se čím dál častěji vyskytuje
v médiích a politici jej používají stále častěji znamená
v doslovném překladu „uzamčení” nebo „uzavření”,
lepší překlad je spíše plošná karanténa, kdy jedním
z opatření je i omezení pohybu lidí. K tomu už přistoupila v říjnu například Belgie, Francie či Slovinsko,
a i ostatní evropské země jej zvažují v nějaké formě.
Nejpřísnější lockdown byla zaveden v září v Izraeli, kde
obyvatelé nemohli na 500 metrů od svých obydlí, s výjimkou cest do práce, k lékaři a na nezbytný nákup potravin. Supermarkety či lékárny tam sice byly otevřeny,
ale pokud byly dále než zmíněných 500 metrů, lidé do
nich nesměly.
Lockdown v českém pojetí znamená spoustu výjimek,
ve kterých aby se čert vyznal, a mnozí si je vysvětlují
oprávněně po svém, takže z mého pohledu je to takový
„paskvillockdown“.

Naše vláda ještě v týdnu od 12. 10. do 18. 10. 2020 tvrdila,
že v následujícím týdnu o úplném uzavření ekonomiky rozhodovat nebude a ani se nechystá v předvánočním období zavírat obchodní centra a obchody, ale takových slibů
jsme už od jara slyšeli hodně. A hle ve středu 21. 10. 2020
bylo vše jinak, zákaz volného pohybu, zákaz maloobchodního prodej a služeb, omezení kontaktů, omezení shromažďování, doporučení pro zaměstnavatele používat práci
z domova, nařizovat dovolené, omezit výkon prací, které
nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele atd. atd.
Výsledkem je skutečnost, že v podstatě skoro nikdo pořádně neví, co má dělat a jak se chovat. Lidé opatření nedodržují a výsledkem je velice špatná celorepubliková situace,
která Českou republiku řadí na první místo v celosvětovém
měřítku v počtu nakažených na 100 tis. obyvatel.
Skutečnost, kterou nelze popřít a nijak zlehčovat, je tedy
prudký růst nemocných Covidem-19. V době zpracování
tohoto článků překonal denní nárůst nemocných hranici
15.000 denně. K 26. 10. 2020 je v ČR celkem 258 097 celkem potvrzených případů, z toho 158 515 aktivních případů a 97 381 vyléčených. V České republice bylo evidováno k 1. 1. 2020 10 693 939 obyvatel, takže přepočteno na
procenta je k 26. 10. 2020 v ČR 2,41% celkem potvrzených
případů, z toho 1,48% je aktivních případů a 0,91 % je vyléčených. Zároveň stoupá počet těch, kteří zemřou s touto
nemocí a k 26. 10. 20 naše republika ČR zaznamenala 2 201
úmrtí od počátku pandemie (v % je to číslo 0,02 %).
V této souvislosti jsem pro naše čtenáře připravila tabulku s fakty pro porovnání s ostatními příčinami úmrtí za rok
2018:
LISTOPAD 2020
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Příčiny a počty úmrtí za rok 2018 v ČR:
Příčina

Muži

Úmrtí za
rok 2018

Ženy

Průměr za
den

Nemoci oběhové soustavy

22 925

25 867

48 792

134

Nádory, novotvary

15 551

12 715

28 266

77

Nemoci dýchací soustavy

4 481

3 834

8 315

23

Vnější příčiny (poranění a otravy)

3 890

1 955

5 845

16

Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek

2 307

2 830

5 137

14

Nemoci trávicí soustavy

2 831

2 095

4 926

13

Nemoci nervové soustavy

1 535

2 101

3 636

10

842

931

1 773

5

Infekční a parazitární nemoci
Nemoci močové a pohlavní soustavy

777

967

1 744

5

Poruchy duševní a poruchy chování

685

989

1 674

5

1 101

250

1 351

4

Sebevraždy
Ostatní příčiny

1 461
CELKEM

112 920

309

Zdroj: https://www.uzis.cz/res/f/008309/demozem2018.pdf. Zdravotnická statistika zemřelých za rok 2018.

V České republice za minulé roky zemřelo v průměru ročně kolem 100 tis. lidí, denně okolo 310 lidí, takže se uvidí,
jak současný počet úmrtí s nemocí Covid-19 ovlivní statistická data. V porovnání s ostatními příčinami úmrtí se
nemoc Covid-19 se svými 2 201 případy pohybuje k datu
26. 10. 2020 v polovině počtů, ale samozřejmě není konec a počet mrtvých stoupá, a ještě nějakou dobu stoupat
bude, takže bychom si měli všichni uvědomit, že nemoc
Covid-19 nebude úplná banalita a také se na ni umírá.
Otázkou samozřejmě je, zda je nemoc Covid-19 primární
a jedinou příčinou úmrtí nebo se jedná o úmrtí, ke kterému by beztak došlo, a koronavir úmrtí urychlil. Ale to jsou
jen teorie nikoliv fakta, takže nemá cenu nad tím přemýš-

let. Co je však jasné je fakt, že situace je opravdu vážná
a nakazit se prakticky můžete úplně kdekoliv. Nicméně
aspoň trochu tomu můžeme předejít tím, že budeme dodržovat pravidla.
A jak si v těchto počtech stojí naše Svoboda nad Úpou.
Server www.novinky.cz od poloviny října pravidelně aktualizuje mapu České republiky, kde je možné získat údaje
o počtu aktivně nakažených za jednotlivé obce. Ve Svobodě nad Úpou bylo k 26. 10. 2020 aktuálně evidováno 20pozitivně testovaných lidí. Pro porovnání s okolními obcemi –
Horní Maršov 16, Janské Lázně 30, Mladé Buky 29, Pec pod
Sněžkou 37, a samotný Trutnov 478.

Graf s vývojem počtu nemocných ve Svobodě nad Úpou od 1. 10. 2020

počet nemocných COVID-19 ve Svobodě n. Ú.
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Graf s vývojem počtu nemocných za ORP Trutnov (okres Trutnov) od 1. 10. 2020
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Když vezmeme v úvahu, že v rámci celého ORP Trutnov žije
v průměru 63.500 obyvatel, tak do 26. 10. 2020 se jedná
o 1,49 % nemocných z celkového počtu. Ve Svobodě čísla
prozatím nejsou nijak vysoká. Ve Svobodě žije k 1. 1. 2020
celkem 2074 obyvatel, takže 20 nemocných znamená 1 %
z celkového počtu, ale i zde je nárůst za poslední týden evidentní.
Přepočtená čísla na procenta a v porovnání s dalšími statistikami zatím nevypadají tak děsivě, jak píší někteří novináři,
přesto prosíme občany, aby dodržovali nastavená pravidla
a opatření, byť se mnohým nemusejí líbit a mají tendenci je
zlehčovat a nedodržovat je. Událost z pátku 23. 10. 2020,
kdy vyšlo najevo, že nastavená pravidla nedodržují někteří
z vrcholných politiků naší země, tomu bohužel moc nepomohla. Zejména u ministra zdravotnictví je to velmi zarážející a v tuto chvíli je strašně těžké najít pro obyvatele naší
země motivaci a důvod pro dodržování pravidel.
V Hospodářských novinách dne 22. 10. 2020 vyšel hezký
rozhovor s klinickým psychologem Mgr. Janem Kulhánkem:
Zdroj: https://archiv.ihned.cz/c1-66833590-spojenectvi
‑z-jara‑je‑pryc‑lide‑neveri‑autoritam‑zustala‑v-nich‑zlost‑anejistota‑rika‑psycholog‑kulhanek
ze kterého s dovolením cituji:
„Na jaře za to nikdo nemohl. Byla to situace, do které jsme
spadli. Ano, brblali jsme, že stát nezajistil roušky a museli
jsme si je šít sami, ale to nás nakonec stmelilo. Měli jsme společného nepřítele, a to byla korona. Nikdo nikoho moc neobviňoval. Jenže to spojenectví je pryč. Zůstala část zlosti,
která u některých lidí vyvolává potřebu popírat, že je vir nebezpečný a je potřeba proti jeho šíření nějak zakročit. Nosit
roušky a podobně. Situaci nesmírně komplikuje to, že postoj
takzvaných autorit ke koronaviru je velmi rozporuplný.
Lidé nevědí, co si mají vybrat. Je tu mnoho popíračů, kteří si
problém nepřipouští. A i když další opatření dodržovat chtějí,
štve je to, protože mají pocit, že se to nemuselo stát, kdyby
vláda neselhala. Je tu nejen nová vlna korony, ale i nová vlna
strachu. Lidé ztrácí důvěru v autority, které krizi řeší. Nejsou
si jistí, že to dělají správně, a to je podle mě strašně důležité
pro ten davový pocit jistoty nebo naopak nejistoty.“

Bohužel musím, znovu opakovat, že je strašně těžké najít pro všechny obyvatele naší země motivaci a důvod pro
dodržování pravidel, když ti, kteří je nařizují, je pak sami
nedodržují. Ale přesto prosím Svoboďáky o zodpovědnost
a ohleduplnost nás všech ke svému okolí. Všichni si musíme uvědomit, že nejsme na světe sami, že máme kolem
sebe své blízké, kolegy, kamarády a známé a že ne všichni jsou na tom třeba zdravotně dobře a sobeckost a bojkot nařízených opatření je v tento čas úplně to nejhorší, co můžeme pro své okolí ale i pro sebe udělat. Výše
uvedená čísla z hlediska naší lokality nejsou vysoká, ale co
není, může být za týden za dva. Pokud tedy všichni nezačneme u sebe, tak se z těch „sraček“ prostě nevyhrabeme.
Podívejte se prosím kolem sebe, koho už koronavirus zasáhl ekonomicky – zavřené hospody, bary, sportovní centra, kultura je na bodu nula, cestovní ruch skomírá, hotely
jsou zavřené, kvůli zavřeným školám musí rodiče zůstávat
doma na ošetřování, lidé se začínají bát o práci. Není už
toho dost! Znovu tedy opakuji, pokusme se my občané
pomoci alespoň tím, že budeme dodržovat opatření proti
šíření Covidu-19!!! Kašlete na politiky, nechť si v tom morálním bahně šlapou, jak chtějí. Teď už vážně nejde o politiku, ale o zdraví nás všech. Vládnoucí politické garnituře se
to opravdu nepovedlo, volby to jednoznačně ukázaly a její
popularita stále klesá s tím, jak se koronavir šíří. Prosíme
všechny občany dodržujte základní pravidlo:

5R - Roušky, Ruce, Rozestupy, Respekt, Rozum
A pokud ještě stále vše výše uvedené mnohým rebelům
a odmítačům dodržování pravidel nestačí, tak pak tedy
dalším důvodem a z mého pohledu je to ten nejdůležitější
důvod, je zajistit dostupnost zdravotní péče pro všechny. Každý den nás televize, noviny, internet či sociální sítě
bombardují špatnými zprávami z našich nemocnic. Ruší se
plánované operace, mnohde se již provádí jen akutní medicína a veškeré uvolněné lůžkové kapacity se vyčleňují pro
nakažené Covidem-19. Všichni jsme si zvykli na dostupnou
a kvalitní lékařskou péči (nutno dodat, že vesměs zdarma)
a najednou se realitou stává skutečnost, že prostě tato
péče nebude, protože lékařský personál v nemocnicích
nestíhá opečovávat zvyšující se počty nemocných, zároveň
tento personál končí s Covidem v karanténě nebo je sám
nakažený. Ruku na srdce:
LISTOPAD 2020
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1) kdo z vás by v těchto časech chtěl pracovat v nemocničním prostředí či v lékařských ordinacích?
2) uvědomujete si, že v té nemocnici můžete skončit sami
a může se stát, že pro vás nebude lůžko nebo zdravotní
personál dá přednost někomu jinému?
3) co je v životě každého z nás vlastně nejdůležitější???
Peníze, sláva, majetek…??? K čemu nám to bude, když
přijdeme o to nejcennější – o zdraví, nedej bože o život?
Nakonec je úplně jedno, jestli bude zavřený úřad, nějaký obchod nebo nepojede pár týdnů nějaká továrna,
to se všechno dá vydržet, odložit či počkat. Samozřejmě ekonomicky to bude strašně moc bolet, ale umíte
si představit, že je vám blbě tak, že už to sami doma
nezvládnete (a nemusí to být Covid-19) nebo, že vaše
dítě či jiný blízký potřebuje akutní lékařskou pomoc (infarkty, mrtvice, záněty slepého střeva atd. nevymizely,
ty jsou tady pořád) a najednou zjistíte, že nemáte kam
zavolat, protože zdravotnictví kleklo???

Na závěr tedy - zkusme to společně vydržet nějaký ten týden
či měsíc, nic víc pro to udělat už beztak nemůžeme. I když
vlastně můžeme!!! Zůstat optimističtí, chodit do přírody na
procházky a věřit, že to zase zvládneme a že další vlna už
nás zastihne připravené, bude třeba dostupná vakcína či
léky pro ty nejohroženější. A ještě něco - s úsměvem jde
všechno líp 😊 😊 😊 a s heslem:

5R - Roušky, Ruce, Rozestupy, Respekt, Rozum
to půjde samo, uvidíte!!!
Stejně jako na jaře i teď nabízíme našim seniorům pomoc,
pokud samozřejmě budeme na radnici bez viru. Neváhejte
se na nás obrátit a požádat o pomoc, radu apod. Kontakt:
tajemnice MěÚ
Ing. Ivana Balcarová
tel. 731 479 260, 499 871 197 nebo 499 871 105 (ústředna)
email: iva.balcarova@musvoboda.cz

Svoz nebezpečného odpadu
Nejbližší svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu
7. 11. 2020 na určených místech. Pokud to epidemiologická situace neumožní, budeme včas informovat.

www.musvoboda.cz

stanoviště
termín

Svoboda

Maršov I

SOBOTA

náměstí Svornosti

u Rýchorky

7. 11. 2020

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

V soboru 31. 10. 2020 se měl konat svoz velkoobjemového odpadu. Ten jsme bohužel museli zrušit, protože firma
TRANSPORT zrušila veškeré svozy po vyhlášení opatření
ze dne 21. 10. Budeme se samozřejmě snažit tento svoz
ještě letos uspořádat, ale zatím opravdu není možné plánovat nějaký konkrétní termín. Sledujte tedy prosím naše

Maršov II
naproti aut.
zastávce na Pec
11.00 - 11.30

webové stránky www.musvoboda.cz, nainstalujte si aplikaci www.hlasenírozhlasu.cz (podrobný návod najdete
zde:
http://www.musvoboda.cz/aktuality/2437-hlaeni
‑rozhlasu) informace jsou vyvěšovány i na fyzické úřední
desce před radnicí, informační tabule jsou na Rýchorském
sídlišti i v Maršově II.

Vítání občánků
I přes zhoršenou epidemiologickou situaci
v důsledku šíření nemoci Covid-19 jsme uspořádali na radnici v pátek 25. 9. 2020 slavnostní Vítání občánků. Celou slavnost jsme měli
naplánovanou hezky na čerstvém vzduchu v přírodě - na školní zahrade. Od
jara se ve Svobodě narodilo opravdu
hodně dětí, takže by se nám ani najednou všichni do obřadky i s rodiči
a příbuznými nevešli. Jenže bohužel
počasí nám naše dobré úmysly překazilo a v pátek ráno jsme museli vše
přeorganizovat narychlo do obřadní
síně, protože od rána lilo jako z konve.
6
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Pozvání přijalo nakonec v tomto nouzovém
režimu jen šest párů s miminky, protože
bylo nutné dodržet tehdejší zpřísněná pravidla ve vnitřních prostorách
(omezit počet osob, roušky, dezinfekce). Do života jsme tedy přivítali nově narozené Svoboďáčky Jonáše Meda, Malinu Jandovou, Jana
Vaňka, Adrianu Vendlerovou, Eliáše
Říhu a Tadeáše Baťku. Děkujeme dětem z mateřské školky a paní učitelce za
krásné vystoupení a našim nejmenším
do života přejeme ještě jednou hodně
zdraví, štěstí a lásky.

LISTOPAD 2020
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NOVINKA – OZNAČENÍ POPELNIC
CHYTROU SVOZOVOU ZNÁMKOU
Většina z nás už zaregistrovala, že v současnosti probíhá
schvalování velké novely zákona o odpadech. Novela vyvolává poměrně velkou diskusi a emoce především v odborné veřejnosti (souboj mezi skládkovací a teplárenskou
lobby, protesty samospráv proti radikálnímu navyšování
tzv. skládkovacího poplatku atd.). Důsledkem této novely
zákona o odpadech bude kromě jiného i tlak na svozové
firmy, aby zpřesnily evidenci svezeného odpadu.

ální známka neboli štítek (voděodolná, nezničitelná samolepka o rozměrech 10x12 cm), ve které bude zakódováno
číslo domu, druh popelnice atd. Pokud po 1. lednu 2021
nebude popelnice známkou označena, nebude popelnice
vyvezena.
Výrobu známek zajistí Transport Trutnov, distribuci
zajistí město. Z tohoto důvodu je nutné, aby ti majitelé nemovitostí, kteří používají více než jednu popelnici
nebo mají jinou než malou plastovou o objemu 120 litrů, oznámili tuto skutečnost městu (viz níže uvedený
ohlašovací lístek) do 6. 11. 2020. Ten, kdo má POUZE
jednu malou popelnici o objemu 120 litrů, nic oznamovat nemusí a bude mu automaticky vyrobena a přidělena jedna známka. Přidělení známek by mělo (pokud
se nic mimořádného nestane) proběhnout v prosinci
2020.
Výše uvedené se týká pouze občanů a netýká se podnikatelských subjektů (jejich svoz odpadů bude Transport řešit
individuálně). Týká se to ale například Společenství vlastníků, které musí nahlásit počet velkých kontejnerů o objemu
1100 litrů. Jen pro zajímavost uvádíme, že v našem městě se nachází přes 500 nemovitostí, z čehož vyplývá, že se
bude jednat o časově poměrně náročnou akci.
Na závěr tedy to nejdůležitější - shrnutí

Proto také svozová firma společnost Transport Trutnov
přichází s novinkou, která spočívá v označení nádob na
směsný komunální odpad (netýká se tedy tříděného odpadu - plasty, papír nebo bioodpad). Bude použita speci-
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Ten, kdo má dvě nebo více popelnic nebo má jednu, a to
jinou než malou plastovou na 120 litrů (např. plechovou,
plastovou 240 litrů nebo velký kontejner 1100 litrů),
musí tuto skutečnost nahlásit městu do 6. 11. 2020, a to
následujícím způsobem (pouze telefonát nestačí, je potřeba evidovat záznam o tom, kdo kolik známek požaduje):
- emailem na petr.schon@musvoboda.cz (email bude obsahovat údaje z ohlašovacího lístku),
- vyplněním ohlašovacího lístku (nebo písemné uvedení
údajů volnou formou) a jeho odevzdáním na podatelně
v budově radnice v 1. NP.
Mgr. Petr Schön
vedoucí odboru HSO

Výsledky říjnových voleb
Výsledky voleb do krajského zastupitelstva ve dnech 2. a 3. 10. 2020 ve Svobodě nad Úpou
okrsek 1
Svoboda

okrsek 2
Maršov

CELKEM
SVOBODA
NAD ÚPOU

Porovnání s výsledky za
celý Královéhradecký kraj

Počet voličů v seznamu

917

702

1 619

439 075

Vydané obálky

396

266

662

180 081

Účast voličů v %

43,18

37,89 %

40,89 %

41,01

Odevzdané obálky

396

263

659

179 794

Platné hlasy

384

262

676

177 049

č.

okrsek

kandidátní listina

okrsek

%

Svoboda

Maršov

CELKEM
SVOBODA

%

%

% výsledek
za celý kraj

4

Koalice ČSSD, Zelení

17

4,42

13

4,96

30

4,64

8,88

5

DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

4

1,04

1

0,38

5

0,77

0,97

16

Svoboda a př. demokracie (SPD)

34

8,85

18

6,87

52

8,04

5,45

19

Česká pirátská strana

52

13,54

33

12,59

85

13,15

14,41

32

Koalice KDU‑ČSL, VPM, Nestraníci

14

3,64

5

1,90

19

2,94

8,32

47

Koalice TOP 09, HDK, LES

27

7,03

10

3,81

37

5,72

7,84

50

ANO 2011

87

22,65

89

33,96

176

27,24

22,04

63

KSČM

14

3,64

9

3,43

23

3,56

4,51

67

Volte Pr. blok www.cibulka.net

0

0,00

1

0,38

1

0,15

0,18

70

Trikolóra hnutí občanů

15

3,90

9

3,43

24

3,71

3,09

73

Koalice ODS, STAN, VČ

115

29,94

71

27,09

186

28,79

23,53

82

ROZUMNÍ – Petr Hannig

5

1,30

3

1,14

8

1,23

0,73

Volby do Senátu Parlamentu ČR
- 1. kolo ve dnech 2. a 10. října 2020
- 2. kolo ve dnech 9. a 10. října 2020

č.

Kandidát

Volební strana

Počet hlasů
1. kolo

Počet hlasů
2. kolo

okrsek 1
Svoboda

okrsek 2
Maršov

CELKEM
SVOBODA

okrsek 1
Svoboda

okrsek 2
Maršov

CELKEM
SVOBODA

V%

101

65

166

74,43

30

27

57

25,56

1

Ing. Jan Sobotka

STAN

124

56

180

2

Michal Slavka

SPD

47

19

66

3

Mgr. Klára Sovová

ODS

119

81

200

4

Ing. Jan Jarolím

ANO

71

83

154

V rámci celého obvodu č. 39 – Trutnov v prvním kole získali kandidáti tyto počty hlasů:
č.

Kandidát

Volební strana

Počet hlasů za celý obvod č. 39 – Trutnov

v%

1

Ing. Jan Sobotka

STAN

14 839

41,71

2

Michal Slavka

SPD

3 250

9,13

3

Mgr. Klára Sovová

ODS

8 142

22,88

4

Ing. Jan Jarolím

ANO

9 345

26,26

Do druhého kola tedy postoupili Ing. Jan Sobotka a Ing. Jan Jarolím. Ve druhém kole byl zvolen senátorem za obvod
č. 39 – Trutnov Ing. Jan Sobotka, který získal v rámci celého obvodu 74,58 % hlasů. Podrobné volební výsledky je možné
získat na volebním serveru www.volby.cz.
LISTOPAD 2020
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Výpis usnesení z 37. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 29. 09. 2020
USNESENÍ č. RM/478/37/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost neziskového spolku MAS Krkonoše, z.s. o finanční
podporu ve výši 20.620 Kč na činnost pro rok 2020 s tím,
že tato částka bude zapracována do nejbližšího rozpočtového opatření pro rok 2020 a dále rada ukládá starostovi, aby prověřil všechny podobné příspěvky organizacím,
které město finančně podporuje. Analýza příspěvků bude
zařazena do programu příštího jednání rady a poté rada
rozhodne, které příspěvky zařadí do rozpočtu na rok 2021.

USNESENÍ č. RM/479/37/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Zpracování PD - výměna nosné konstrukce mostu
Nepomuckého ve Svobodě nad Úpou“ nabídku od společnosti Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb
CZ, s. r. o., IČ 25962914, se sídlem Haškova 1714/3, 500 02
Hradec Králové, která nabídla cenu ve výši 450.000 Kč bez
DPH (544.500 Kč včetně DPH).

USNESENÍ č. RM/480/37/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
zamítavé stanovisko k žádosti vlastníka pozemku
p. p.č. 641/2 v k.ú. Maršov I o vydání stanoviska k umístění ocelo‑plechového montovaného skladu na této parcele
v Černohorské ulici, protože v územním plánu je parcela
vedena jako území obytná komerční/transformační s regulací nepřípustného využití mimo jiné i volně stojící objekty
skladů, výrobní aktivity (průmyslové a zemědělské) a služby výrobního charakteru.

USNESENÍ č. RM/481/37/2020
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej části parcely p. p.č. 625, která
je v současné době v pronájmu za účelem předzahrádky
společnosti R BURGER, s. r. o., protože daná část parcely má
veřejný charakter, navazuje na veřejné plochy před objektem
Rýchorka, takže rada ctí i nadále předchozí usnesení orgánů
města, kterým nebyl prodej této částu parcely schválen.

USNESENÍ č. RM/482/37/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko ke stavbě a schvaluje návrh Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení VB a smlouvy o právu provést
stavbu č. IV-12-2020803-VB1 na stavbu zařízení distribuční soustavy - zemního kabelového vedení AYKY 4x50 mm2
v délce 2 m na parcele města p. p.č. 192/3 v k.ú. Maršov
10
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I pro připojení nového domu na p. p.č. 162/1, kú. Maršov
I (viz příloha originálu zápisu) se společností ČEZ Distribuce, a. s. s tím, že výše jednorázové náhrady bude činit
1.000 Kč bez DPH.

USNESENÍ č. RM/483/37/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost nájemce zahrádky na části p. p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou (díl č. 1) o povolení opravy porušení cihelné zdi
na tomto pozemku a částečně na p. p.č 903 (také v majetku
města) s tím, že starosta zajistí u městského právníka zpracování dodatku k nájemní smlouvě v tom smyslu, že žadatel nebude požadovat po městu budoucí náhradu vzniklých nákladů a je třeba vše dořešit i pro případ ukončení
nájemní smlouvy (podrobně viz zápis).

USNESENÍ č. RM/484/37/2020
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
vyjádření vlastníka č. p. 472 k nabídce směny pozemků v lokalitě za svíčkárnou (podrobně viz zápis) a pověřuje starostu, aby hledal jiné řešení.

USNESENÍ č. RM/485 /37/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní XXXXXX
XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXX, Svoboda nad
Úpou.
b) žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní XXXXXX
XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXX, Svoboda nad
Úpou.

USNESENÍ č. RM/486/37/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh tajemnice MěÚ na zvýšení hodnoty dárkových balíčků pro jubilanty ze současných 250 Kč na 300 Kč (bez
obalového materiálu a blahopřání) a na stanovení hodnoty
dárku pro miminka v rámci Vítání občánků (bez obalového materiálu, blahopřání a kytičky pro maminku) ve výši
500 Kč, oboje od října 2020.

USNESENÍ č. RM/487/37/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) žádost ředitele příspěvkové organizace města Základní
škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ do 30. 6. 2021 (více
dětí), kdy se jedná se o navýšení počtu dětí ve třídě
na 27 do celkové kapacity 69 dětí (žádost viz příloha
originálu zápisu).

b) žádost ředitele příspěvkové organizace města
Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov o schválení podání žádosti o dotaci
od MAS Krkonoše na renovaci počítačové učebny
v maximální výši 1.500.000 Kč (jedná se obnovu staré
PC techniky, nákup schodolezu pro imobilní žáky,
nákup nového nábytku, vybudování LAN rozvodů
a elektrických rozvodů) s tím, že zřizovatel souhlasí
s technickým zhodnocením majetku ve smyslu této
žádosti.

USNESENÍ č. RM/488/37/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
na základě zveřejněného Záměru města č. 17/2020 pronajmout reklamní plochu na billboardu u autobusového nádraží nabídku od pana XXXXXX XXXXXX, Pec pod Sněžkou
XXXXXX, PSČ 542 21, který nabídl částku ve výši 1.450 Kč
včetně DPH, a to pouze na dobu 12 měsíců.

Výpis usnesení z 38. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 09. 10. 2020
USNESENÍ č. RM/489/38/2020
Rada města Svobody nad Úpou
svěřuje

podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000, zákona o obcích
(obecní zřízení), městskému úřadu, tajemnici MěÚ, pravomoc stanovit úřední hodiny městského úřadu vzhledem
k opatřením k řešení rizika nákazy SARS‑CoV-2 - COVID-19.

Výpis usnesení z 39. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 19. 10. 2020
USNESENÍ č. RM/490/39/2020
Rada města Svobody nad Úpou
předává
komisi pro rozvoj města k projednání a k vydání stanoviska
ve věci záměru investora, a to změny stavby před dokončením, která se týká výstavby bytových domů v areálu bývalé mateřské školky na Rýchorském sídlišti. Tato stavba
byla povolena v roce 2007 stavebním povolením č. j. HS-643/07/03-Bá a podle stavebního povolení byly zatím postaveny bytové domy A a B, ve kterých je realizováno 12
bytových jednotek. Plánovaná změna počítá s vybudováním dalších 38 bytových jednotek v bytových domech C a D.
Dle stavebního povolení z roku 2007 má být vybudováno
v bytovém domě C 15 účelových jednotek do 100 m2 a v bytovém domě D pak 17 účelových jednotek, z toho 4x jednotka o jedné obytné místnosti a 13x jednotka do 100 m2.
Předmětem žádosti o projednání změny před dokončením
je záměr žadatele a investora vybudovat v obou bytových
domech C a D 19 účelových jednotek, z toho 4 jednotky
o jedné obytné místnosti a 15 jednotek do 100 m2.

USNESENÍ č. RM/491/39/2020
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit návrh směny části pozemku
p. p.č. 154/12 (cca 220 m2) v k.ú. Maršov II (trvalý travní porost) ve vlastnictví společnosti Pod Černým vrchem, s. r. o.
za část pozemku p. p.č. 380 (cca 630 m2) v k.ú. Maršov II
(odůvodnění - viz podrobně zápis) s tím, že i když nejsou
ceny směňovaných pozemků stejné, budou po provedení
směny smluvní strany zcela vyrovnány a nebudou mít vůči
sobě v souvislosti s touto smlouvou žádné majetkové nároky.

USNESENÍ č. RM/492/39/2020
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) analýzu příspěvků organizacím veřejného charakteru
(DSO - dobrovolné svazky obcí, profesní spolky či jiné

spolky), do kterých město platí členské příspěvky nebo
je podporuje jinak finančně (podrobně viz zápis).
projednala
b) žádost Místní akční skupiny Krkonoše, z.s., IČ 27005844
o finanční dar pro rok 2021 ve stejné výši 20.620 Kč,
tj. 10 Kč / 1 obyvatele s tím, že tato částka bude zapracována do návrhu rozpočtu na rok 2021.

USNESENÍ č. RM/493/39/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění Darovací smlouvy se Správou Krkonošského národního parku (viz příloha originálu zápisu), kde je vyčíslen příspěvek města ve výši 7.000 Kč jako konečná finanční spoluúčast při rekonstrukci rozcestníku nedaleko Rýchorské
boudy. Tento příspěvek bude financován z rozpočtu kultury tak jak bylo stanoveno v usnesení č. RM/392/30/2020
z 11. 5. 2020.

USNESENÍ č. RM/494/39/2020
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) Protokol o veřejnosprávní kontrole č. KNP-01900951961/2020 ze strany SFŽP ČR na akci - Oprava VO
města Svoboda nad Úpou - lokalita 3 ul. Horská (viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
b) podání námitek proti protokolu dle bodu a) tohoto
usnesení ve znění dle přílohy originálu zápisu a pověřuje tajemnici MěÚ, aby zajistila podání námitek ve stanovené lhůtě do 30 dnů od obdržení protokolu, tj. do
26. 10. 2020.

USNESENÍ č. RM/495/39/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) kompletní zadávací dokumentaci k opakovanému poptávkovému řízení v rámci VZMR na služby s názvem
„Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
LISTOPAD 2020
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druhé poloviny objektu č. p. 473 ve Svobodě nad Úpou
(bývalé kino) na víceúčelový sál a zázemí“, a to:
1) Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
2) Návrh Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace (dále jen „Výzva“)
3) Návrh Smlouvy o dílo, který je nedílnou přílohou Výzvy (dále jen „SOD“), vše viz přílohy originálu zápisu
s tím, že byly upraveny termíny ve Výzvě i v SOD takto:
- odevzdání projektové dokumentace do 31. 8. 2021
ve stupni pro stavební povolení
- do 30. 9. 2021 – ve stupni pro provedení stavby
včetně položkových rozpočtů a slepých rozpočtů pro
výběr zhotovitele.
b) výběr 4 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána:
- SIAL architekti a inženýři, spol. s r. o. Liberec, IČ 183
81 481, se sídlem U Besedy 414/8, 760 07 Liberec III Jeřáb
- Broumovské stavební sdružení, s. r. o., IČ 465 04 303,
se sídlem U Horní brány 29, 550 01 Broumov
- ROSA - ARCHITEKT, s. r. o., IČ 058 01 141, se sídlem Kryblická 428, 541 01 Trutnov,
- Ing. arch. Jaroslav Voceďálek, IČ 01630229, se sídlem
Novodvorská 232, 541 01 Trutnov.
c) že vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci
40. schůze Rady města dne 9. 11. 2020.

USNESENÍ č. RM/496/39/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Kupní smlouvu na nákup průmyslové soli na zimní údržbu
se společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a. s. (viz příloha originálu zápisu), do které bylo letos zapracováno ustanovení o automatickém prodloužení smlouvy (bod 3. 3.) a možnost jednání o cenách a podmínkách
smlouvy na další roky (bod 4.2).

USNESENÍ č. RM/497/39/2020
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost vlastníka garáže o koupi části parcely st.p. č. 142/3
v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří, způsob využití společný dvůr, o výměře cca 48 m2
pod stavbou garáže s tím, že po žadateli bude požadovaná
úhrada zálohy ve výši 10.000 Kč na zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku. Pokud nebude záloha
uhrazena, město zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku nebude objednávat.

USNESENÍ č. RM/498/39/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a) jako vlastník pozemku p. p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad
Úpou souhlas ke stavbě s názvem „Kabel nn pro připojení p. č. 782/2, k.ú. Svoboda nad Úpou“, kdy se jedná
o stavbu podzemního kabelového vedení pro napojení
dobíjecí stanice pro automobily, která bude umístěna
v prostoru čerpací stanice Benzina.
schvaluje
b) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019997/VB/2
12
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na akci „Svoboda nad Úpou, knn pro p. č. 782/2“, jejímž
předmětem je podzemní kabelové vedení umístěné na
části p. p.č. 782/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou (viz příloha
originálu zápisu) ve vazbě na usnesení v bodě a) s tím,
že náhrada za věcné břemeno bude činit 2.000 Kč bez
DPH (40 délkových metrů / 50 Kč).

USNESENÍ č. RM/499/39/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
propachtování části parcely p. p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, díl 4 o výměře 95 m2 a uzavření pachtovní smlouvy
s panem XXXXXX XXXXXX za pachtovné ve výši 500 Kč ročně, za účelem pachtu - zahrádka, na dobu neurčitou s 3M
výpovědní lhůtou bez udání důvodu a pověřuje Mgr. Schöna, aby připravil pachtovní smlouvu starostovi k podpisu.

USNESENÍ č. RM/500/39/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) změnu tabulky v části 3.2 v dokumentu Opatření orgánů města č. 1/2020 – Pravidla pro přidělování a užívání
sociálních bytů dle zápisu.
b) stanovení nájemného a výše úhrad v jednotlivých bytech dle zápisu.
bere na vědomí
c) aktuální informace o sociálním bydlení, zejména pak
zpracovanou tabulka s transparentní nabídkou volných
sociálních bytů, která byla zveřejněna na webu města
v souladu s Pravidly pro přidělování a užívání sociálních
bytů a v souladu s dotačními podmínkami a informaci
o tom, že zatím nikdo z žadatelů nesplnil podmínky pro
přidělení sociálního bytu.
projednala
d) problematiku přidělování sociálních bytů ve smyslu splnění dotačních podmínek, zejména přidělení bytu lidem
z cílové skupiny a předává zastupitelům k diskusi na
nejbližší jednání zastupitelstva možnost vrácení dotace
na rekonstrukci části objektu č. p. 473 na sociální byty
s cílem pronajímat tyto byty poté svobodským rodinám
a občanům bez podmínek dotačního titulu.

USNESENÍ č. RM/501/39/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a) podkladový materiál ohledně přípravy rozpočtu na rok
2021 a stanovila investiční priority pro rok 2021 (podrobně viz zápis) s tím, že tajemnice připraví do příštího
jednání rady prvotní návrh rozpočtu na rok 2021.
schvaluje
b) podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného
osvětlení v roce 2021 - IV. etapa na podzim 2020 z programu „Podpora obcím v národních parcích“ (4 žádosti
- 3 úseky na Sluneční stráni a výměna svítidel na autobusovém nádraží) a dále schvaluje cenové nabídky od společnosti DRAG, s. r. o., IČ 01558081 (viz přílohy originálu
zápisu) na dotační management v rámci těchto žádostí.

Měsíční dění v naší škole
Organizace distanční výuky
od 14. října 2020
Změny v organizaci provozu a vyučování byly přijaty na základě krizového opatření vlády z pondělí 12. října 2020.
Od středy 14. října 2020 probíhá výchovně vzdělávací
proces formou distanční výuky.
V průběhu letních prázdnin došlo ke změně zákona
č. 561/2004 Sb. (školského zákona). V rámci této novely
vyhlášené pod číslem č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne
25. 8. 2020 byla distanční výuka uzákoněna jako povinná
forma vzdělávání v období mimořádných opatření. Z tohoto důvodu bude v době distanční výuky doma povinná
účast žáků na všech vyučovacích aktivitách (on‑line vyučování, vypracovávání zadané domácí přípravy…). V případě neúčasti na on‑line vyučování musí být tato neúčast
řádně omluvena zákonným zástupcem žáka. Neúčast na
on‑line výuce bude započítávána do žákovských absencí.
Vzdělávání v 1. – 3. třídě

a odhlašování ostatních účastníků, nevhodné komentáře
v chatu) bude toto jednání posuzováno jako hrubé porušení školního řádu a potrestáno odpovídajícím způsobem.
Na dny 26. a 27. října 2020 (pondělí a úterý před
podzimními prázdninami) byl stanoven zákaz osobní přítomnosti všech žáků ve škole. V tyto dny rovněž neprobíhá distanční výuka žáků doma.
Školní stravování
Žáci vzdělávaní distanční formou výuky mají nárok na
dotované školní obědy.
Výdej obědů pro zájemce o školní stravu je uskutečňován
zadním vchodem do školní kuchyně, a to v době po skončení on‑line výuky – žáci I. stupně každý den od 12:50 hodin
do 13:10 hodin a žáci II. stupně každý den od 13:50 hodin
do 14:10 hodin.
Obědy jsou žákům vydávány do jednorázových stravovacích boxů.

Výuka v 1. – 3. třídě probíhá podle rozvrhu stanoveného
třídním učitelem. Tento rozvrh byl zveřejněn třídním učitelem prostřednictvím běžně užívaných komunikačních
kanálů (Bakaláři, Facebook…). Vyučování je kombinací
zadávání samostatné práce na doma, on‑line výuky prostřednictvím Microsoft Teams a dalších prostředků, které
upřesnil vyučující dané třídy.

Volby do školské rady

Vzdělávání ve 4. – 9. třídě

V současné době Vás zastupují pan Šustr a paní Vaňková.

Během distanční výuky doma jsou žáci vzděláváni podle
standardního rozvrhu hodin. Výjimkou je pouze výuka tělesné výchovy, která je po dobu distanční výuky ve všech
třídách zrušena. Výuka probíhá v běžných časech formou
on‑line vyučování prostřednictvím Microsoft Teams.
Testovací přihlášení a ovládání uvedené aplikace bylo vyzkoušeno u všech žáků 4. – 9. třídy ještě před přechodem
na distanční výuku.

Ředitel školy tímto vyzývá všechny rodiče našich žáků, aby
odevzdali své případné návrhy na kandidáty do školské rady
z řad zákonných zástupců, a to nejpozději do 6. 11. 2020.

Ve všech hodinách dochází ke spojení vyučujících se žáky
prostřednictvím Microsoft Teams, během kterého se domlouvají na podrobnostech dané vyučovací hodiny. Tento
způsob výuky nabízí efektivnější propojení učitelů s žáky,
kterým je tak veškeré učivo lépe a názorněji vysvětleno,
a nepotřebují tedy tak velkou dopomoc rodičů, jako tomu
bylo v době uzavření školy na jaře 2020.

Vážení rodiče,
v průběhu měsíce listopadu (na rodičovských schůzkách
nebo jinou náhradní formou) proběhnou volby do školské
rady na uvolněné místo zástupce rodičů.

Děkujeme za spolupráci.
Vedení školy

Další body do celoškolní soutěže
o tajný výlet!

Zadávání domácí přípravy a komunikace učitele s žáky
a jejich rodiči probíhá prostřednictvím aplikace Bakaláři
(Komens).
Kontrola vypracování jednotlivých úkolů zadaných během distanční výuky probíhá podle instrukcí vyučujícího
daného předmětu.
V případě narušování distanční výuky prostřednictvím
Microsoft Teams (vypínání mikrofonů ostatním účastníkům
LISTOPAD 2020

13

Za příznivějších podmínek se k oblíbené akci jistě vrátíme.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Dagmar Rolencová a Mgr. Irena Nešněrová

Září v II. oddělení školní družiny
Máme za sebou první měsíc školní docházky a přesto,
že nám ho koronavirová opatření opět zkomplikovala,
fungujeme a plníme program družiny podle plánu.
Děti jsou skvělé, nošení roušek jim vůbec nemusím
připomínat a z fotek je zřejmé, že si program družiny užívají.
Často slýchám od maminek poznámky: „Chudinky děti,
musí pracovat v rouškách.“ Obavy maminek chápu, ale
věřte, že si děti během hry i během vyrábění na roušky ani
nevzpomenou a nestěžují si na ně ani při jiných aktivitách.
Jsou spontánní a odpoledne ve družině si užívají.
Program máme pestrý, využíváme školní hřiště a pohyb
venku (bez roušek), ale také čteme, soutěžíme, vyrábíme
a plníme různé úkoly. Všechny děti bych chtěla pochválit
za trpělivost a za dodržování hygienických opatření.
Mám radost, že většinu žáků nošení roušek a používání
dezinfekce neodradilo a družinu pravidelně navštěvují.
Vychovatelka II. oddělení školní družiny Dana Šritrová

Soutěž Poznávání rostlin
Všem žákům 2. – 9. třídy byla určena tvořivá aktivita VYTVOŘ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA.

Ve čtvrtek 24. září 2020 proběhla soutěž o účast na tajném
výletě – Poznávání rostlin. Byla určena žákům 2. až 5. třídy.

Soutěže se nakonec zúčastnily pouze 4 žákyně z 1. stupně,
které si následně zasloužily za svoji tvorbu tyto body
a umístění:
1. místo a 4 body Terezka Koubková a Violka Svobodová,
4. třída
2. místo a 3 body Klárka Štěpová, 2. třída
3. místo a 2 body Kristýnka Štěpová 4. třída

Žáci měli poznat dub, lísku, ořešák, maliník, pámelník,
modřín, borovici, smrk, jedli, mateřídoušku, kakost, křen,
pryskyřník, jitrocel a jetel. A jak to dopadlo? Žáci poznali
některé rostliny, nejvíce si lámali hlavu nad pámelníkem,
mateřídouškou a křenem.

Všem děvčatům děkuji za krásné skřítky, kteří nám jistě pomohou chránit školu před podzimními neduhy.

1. místo – Klára Havrdová a Amálie Šustrová – poznaly každá 8 rostlin – získávají po 4 bodech,
2. místo - Mariana Homolová - poznala 7 rostlin – získává
3 body,
3. místo – Kristýna Kapuciánová a Klára Štěpová – poznaly
každá 6 rostlin – získávají po 2 bodech.
Za účast po 1 bodu získává Marie Šprincová, Michaela Skálová, Klára Krčmářová, Barbora Vachková, Matěj Škarda,
Eva Šedová, Valeria Voloshchuk, Jan Prokop, Denis Vaněk,
Antonín Ouředník, Martina Kuhnová, Antonín Adamec, Jan
Bartoníček a Jitka Venzarová.

Mgr. Martina Hanušová

Sběr papíru ve školním roce 2020/2021
Vážení rodiče, milí žáci,
sběr papíru je na naší škole již dlouholetou tradicí. Ta byla
narušena uzavřením škol na jaře 2020.
Ani současná situace a nastavení hygienických opatření
nám neumožňují uskutečnit tuto akci v podzimních měsících.
Pro letošní školní rok 2020 – 21 jsme se rozhodli sběr papíru zrušit.
Jaká bude situace na jaře, se nedá vůbec odhadnout.
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Kategorie 2. a 3. třída:

Kategorie 4. a 5. třída:
1. místo – Taťána Homolová - poznala 12 rostlin - získává
4 body,
2. místo – Kristýna Štěpová – poznala 11 rostlin – získává
3 body,
3. místo – Viola Svobodová – poznal 8 rostlin – získává 2
body.

Za účast po 1 bodu získává Noemi Burešová a Natálie Vachková.
Děkuji všem za účast a doufám, že jste si poznávání rostlin
užili. Vítězům blahopřeji.
Mgr. Milada Pleskačová

Září 2020 v naší mateřské škole
Září u Myšek
Ve třídě Myšek jsme k 6 dětem, které zůstaly, přivítali ještě 13 nových kamarádů. Neobešlo se to bez slziček, ale
pěkné počasí měsíce září nám pomohlo k lepší adaptaci –
častěji jsme byli na školní zahradě a děti si užily hry na
pískovišti, seznámily se s pravidly jízdy na kolotoči a průlezkách.

Září u Zajíčků
Prázdniny skončily a my jsme se sešli ve třídě v novém
složení. Nejdříve se děti seznámily s dvěma novými
kamarádkami a paní učitelkou Luckou. A protože už jsou
starší a šikovnější, tak jsme se po krátkém zavzpomínání na
prázdniny pustili opět do plné práce. Sluníčko nám letos
dopřálo dostatek možností na časté delší vycházky do lesa
či blízkého okolí. Sledovali jsme s dětmi podzimní zahrádky a podzimní změny v přírodě. V lese jsme hledali a sbírali
houby, ale i jiné přírodniny, z nichž děti tvořily různé stavby
a výtvory v lese i ve školce. Děti se naučily nové básničky,
písničky, tanečky či hry na téma ovoce, houby a podzim.
A než jsme se rozkoukali, byl první měsíc za námi.

Září u Medvídků

V prostředí mateřské školy jsme hodně zpívali, hráli pohybové hry a děti si hlavně spontánně hrály a poznávaly
nové kamarády, paní učitelky, chůvu a další zaměstnance
školky.

Ve třídě Medvídků je k září 2020 zapsáno 20 dětí, 12 kluků a 8 holčiček. Všechny děti se do třídy Medvídků těšily
a velmi brzy si osvojily nový režim spojený s přechody po
budově. V prvních dnech se děti seznámily s kamarády,
s učitelkami, se svou značkou, zaměstnanci školy a prostory školy.

Tématem měsíce bylo ovoce a zelenina a k tomu směřovaly
veškeré činnosti – jablíčka jsme malovali prstíkem, nalepovali jsme kousky barevných papírků, ochutnávali jsme je,
říkali si básničky, zpívali jsme.

Krásné zářijové počasí nám umožňovalo vycházky do přírody, kde jsme pozorovali naše město, seznamovali se s místem bydliště kamarádů, hráli si v lese s přírodninami, poznávali jsme houby, pozorovali kvetoucí zahrádky.
LISTOPAD 2020
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Děti se seznámily s pravidly třídy. Hrou jsme si procvičovali jména, příjmení a značky kamarádů. Vyráběli jsme papírové medvídky se svou značkou. Z geometrických tvarů jsme si vyrobili
školku a seznámili se s básničkou, stavěli si a skládali domečky
kamarádů a zpívali jsme si známé písničky. Četli jsme si z knihy
Františkova kniha pohádek. Každé ráno si procvičujeme názvy
dnů v týdnu, měsíce a roční období. Děti se seznámily se znaky
podzimu, které jsme rytmizovali, počítali, určovali stejně, více,
méně a přiřazovali čísla 1-5. Hráli jsme si pohybové hry Na houbaře, Na draka, Na podzimní počasí. Děti si vyrobily papírového
draka vytrháváním a lepením z barevných papírů. Oslavovali
jsme narozeniny kamarádů narozených v září. Na konci měsíce
jsme přivítali nové občánky města na městském úřadě.

Jednotná přijímací zkouška 2021
Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může
pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné
střední školy. Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou
z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče
ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích
a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či
pohovorů atp. Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení
uchazečů podílí minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se
sportovní přípravou minimálně 40 %).

Bc. Alice Havlíková
V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.
Termín a místo konání
Pokud uchazeč podal pro první kolo přijímacího řízení
dvě přihlášky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou
(popř. dvou odborných zaměření ŠVP téhož oboru v rámci jedné školy), koná jednotnou přijímací zkoušku dvakrát.
V 1. řádném termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce na
prvním místě, ve druhém řádném termínu na škole, kterou
uvedl jako druhou v pořadí.
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce
2020/2021 na následující období.
TYP OBORU

1. ŘÁDNÝ
TERMÍN

2. ŘÁDNÝ
TERMÍN

ČTYŘLETÉ
OBORY
A NÁSTAVBOVÁ
STUDIA

12. dubna
2021

13. dubna
2021

ŠESTILETÁ
A OSMILETÁ
GYMNÁZIA

14. dubna
2021

1. NÁHRADNÍ
TERMÍN

2. NÁHRADNÍ
TERMÍN

12. května
2021

13. května
2021

15. dubna
2021

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit
ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se
omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu
uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku
v náhradním termínu.
Obsah a podoba testů
Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných
testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Maximální možný počet dosažených bodů v písemných testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů.
Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena,
školy si kritéria pro přijetí stanovují samy v rámci kritérií
pro přijetí.
Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře
či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací
pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací
potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla
českého pravopisu, kalkulačku či matematicko‑fyzikální tabulky.
Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut,
test z matematiky pak 70 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního
či druhého termínu příslušného testu.
DIDAKTICKÝ TEST

VYMEZENÝ ČAS

Český jazyk a literatura

60 minut

Matematika

70 minut

Při deštivém počasí jsme si při společné práci doslova vystřihli ježka a jutové listy. Postupně vznikala podzimní výzdoba družiny.
Děti dostaly domů připravené pracovní listy. Není nutné je
vypracovat, ale berte je jen jako výpomoc, jak zabavit svoje
děti, aby se nenudily. Přece jen trochu motivace: pokud některý list děti splní a donesou mi ho, až se vrátíme do školy,
mohou získat penízek do pokladnice.
Velice děkuji všem rodičům, kteří nás zásobují sponzorskými dary.
Poděkování patří Šírovým a Bartoníčkovým za nákup autíček, paní Kováčové za papírové výlisky na tvoření, paní
Procházkové za bavlnky a příze, Ouředníkovým za papíry,
čtvrtky a lepidla a Řehákovým za jutu a provázky.
Ještě jednou děkuji všem rodičům za úžasnou spolupráci.
Vychovatelka školní družiny Lenka Paříková

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského
poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání
testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení.
Mgr. Irena Nešněrová – výchovná poradkyně

Říjen v I. oddělení školní družiny
V říjnu jsme se snažili být co nejvíce venku. Na vycházkách
začaly děti plněním úkolů sbírat penízky do naší pokladnice, Moudré sovy“.
LISTOPAD 2020
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Dotace pro malé hasiče
Konec loňského roku přinesl důležitou informaci - Královéhradecký kraj poskytuje dotaci pro mladé hasiče. To v nás
vzbudilo proud myšlenek a nápadů. Možnosti byly dvě, investiční nebo neinvestiční dotace. Prvotní investiční nápad
se ukázal spíše jako velmi pěkná představa, než jako vhodná realita. Nicméně, když se sejde pár hlav, dá se vymyslet
mnohé, a tak jsme rozhodli, že neinvestiční dotace bude to
pravé pro nás. Začátkem tohoto roku jsme dali informace
a nápady dohromady a odeslali žádost o dotaci.
Čas do květnového rozhodnutí o schválení či zamítnutí
dotace se zdál nekonečný. Když ale pak přišlo samotné
schválení, spadl nám veliký kámen ze srdce. Těšilo nás, že
máme další možnost, jak držet krok s četnou a vzrůstající konkurencí. Koncem léta už byly podepsané smlouvy
a my konečně mohli objednat vybrané vybavení a pomůcky
pro děti. Mezi ně např. patřily softshellové bundy, neboť

naše venkovní závodní i tréninková sezóna trvá od začátku
dubna do konce října a leckdy bojujeme s počasím (ačkoliv
vodu máme rádi)! Další finančně náročnou položkou v seznamu byly sportovní tretry, které jsou nezbytnou součástí u sprintu s překážkami. Umožňují dětem vyšší rychlost
a hlavně větší bezpečnost na tartanovém povrchu. Během
tréninku sprintu s překážkami nám také pomáhá nová lehkoatletická překážka, která není takový „strašák“ oproti
velkému dřevěnému břevnu.
Asi není důležité rozepisovat každou položku a důvod, proč
nám pomáhá nebo jakýmkoliv způsobem usnadňuje práci. Důležitý je obrovský vděk za možnost se dále rozvíjet
a zlepšovat. Děkujeme dotačnímu portálu Královéhradeckého kraje za dotaci ve výši 31 000 Kč, která nám byla poskytnuta. A ačkoliv letošní rok vzhledem k celostátní situaci nebyl ideální, trénovali jsme a budeme nadále trénovat
s velkým úsilím a na jaře snad dostaneme příležitost vyhrát
nějaké medaile a poháry na závodech. A co je nejdůležitější? Uvidíme tu radost v dětských očích. Sice jsme se letos
neúčastnili žádných závodů v našem okrese, ale uspořádali
jsme, v rámci tréninku, soukromé závody pouze pro naše
malé hasiče a hasičky. Takže rivalové, těšte se, my jsme připraveni a máme natrénováno!!!
Za mladé hasiče Veronika Nezvalová
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Pomocné ruce městu
Začátkem října jsme dostali výzvu pomoci městu, a to s pracemi, které jsou užitečné pro občany i přírodu. Naším úkolem byl částečný úklid lesního hřbitova nad Rýchorským
sídlištěm.
V plánu to bylo již delší dobu, a tak jsme se sešli říjnovou
sobotu u kostela sv. Josefa v počtu osmi statečných. Počasí
bylo chvílemi proti nám, ale my se nevzdali.
Proběhla porada, rozdělení úkolů a hurá na to. Pobrali jsme si každý nářadí k činnosti a vrhli se na

hrabání posekané trávy, na zametení a pletí dlouhého schodiště a na likvidaci klestí z pořezaného
porostu ze svahu okolo cesty ke hřbitovu. Všichni
se svého úkolu zhostili dle svého umu a během přibližně dvou hodin se nám podařil velký kus práce.
Chtěl bych přítomným touto cestou ještě jednou
moc poděkovat.
Vzhledem k častým změnám počasí jsme byli poměrně dost
promočení, ale nám to nevadilo. Rádi jsme podali pomocnou ruku, protože „skaut je prospěšný a pomáhá jiným“,
což je třetí bod skautského zákona.
Junák‑český skaut, středisko Svoboda nad Úpou, z. s.

LISTOPAD 2020

19

MO ČRS Horní Maršov
Začátek září je pro Maršovské rybáře ve znamení rybářských závodů dětí i dospělých.
Bylo tomu tak i letos.
V sobotu 5. září proběhly dětské
rybářské závody o Krakonošův
pohár. Na závody dorazili
mladí rybáři z Maršovského
kroužku, Hostinného, Trutnova a Košťálova. Celkem
21 závodníků ulovilo 69
kapra,17 amurů a 42 plotic. Díky sponzorům byly
pro děti připravené krásné
poháry, ceny pro každého
a občerstvení zdarma.
Zvítězil Stanislav Šimůnek z Košťálova na druhém místě skončil
Jonáš Hobzík z Trutnova a bronz
bral Matyáš Šlesingr také z Trutnova.
Nejlepší umístění pro Maršovský kroužek
bylo páté místo Péti Ducha a osmé místo Michala
Táma. Závody se povedly jak počasím tak účastí a myslím,
že i děti odjížděli k domovu spokojené plné zážitků.
20
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O týden později v sobotu 12. září se sešli u rybníka dospělí rybáři. Počasí se jim vydařilo stejně jako dětem,
účast byla také pěkná jen s počtem ulovených ryb už to
bylo horší.
30 rybářů ulovilo 50 kaprů, 12 amurů 45 plotic. První místo si vychytal Michal Slováček, na druhém místě se umístil Petr
Zezulka a třetí skončil Drahoš Tomášek.
Za největší ulovenou r ybu
kapra 57 cm byla odměněna Monika Papadopolu.
Všem, kteří závody dětí
i dospělých organizovali patří velké poděkování a uznání za perfektní
přípravu a průběh závodů.
A všem zúčastněným závodníkům přeji ať se u toho naše
rybníčku setkáme ve zdraví
i příští rok minimálně ve stejném
počtu.
Jednatel MO ČRS Horní Maršov
Radek Slováček
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Střípky z dějin: Duchovní
Antonín Tichý
Pro samozvaného zapisovatele regionální historie by žádné téma nemělo být tabu. I když mnohdy je vzhledem
k nedostatku věrohodných podkladů nucen doslova vařit
z vody. Pokus o byť neúplný seznam „sluhů Božích“ z místní
farnosti je očividně zabruslení na hodně tenký led. Leč, kdo
se bojí, kadí v síni, jak často mnohem jadrněji říkávala moje
babička. Historie svobodského kostela se počítá od jeho
výstavby protestantskými kazateli v roce 1584. Současnou
podobu získal přestavbou v roce 1777. Zhruba od té doby
je ve farní kronice s německou akurátností zaznamenána
souvislá řada místních duchovních. Dochovaný obrázek je
památka na jednoho z těch předválečných. Asi ničemu neuškodí, když je znovu stručně chronologicky vyjmenuji: 1.
Johann Gernth *1730 v Pilníkově (1770 – 1775), 2. Johann
Kölbl z Löwengrimmu *1737 v Maršově (do 1794), Josef
Tschöp *1759 v Žacléři (do 1806), 4. Augustin Breuer *1768
v Trutnově (do 1806), 5. Josef Nentwig *1766 v Červeném
Potoce u Králík (do 1816), 6. Vinzenz Bier *1783 v Dolní
Lipce u Králík (do 1834), 7. Anton Pohley *1803 v Broumově
(do 1839), 8. Johann Roller *1806 v Dolní Lichvě u Ústí nad
Orlicí (do 1853), 9. Wenzel Euchs *1821 v Ústí nad Orlicí (do
1902), 10. Franz Meyer *1870 ve Stárkově (do 1919), 11.
Josef Müller *1889 v Zlaté Olešnici (do 1929), 12. Alfons
Pluta *1900 na Hlučínsku (do 1938), 13. Rudolf Tauchmann
z Velké Borovnice (do 1941), 14. Josef Tschöp z Kyje (do
1946). V pauzách mezi uvedenými ještě krátce zastupovali
penzionovaný vikář Franz z Horního Starého Města, Franz
Pöter ze Stárkova a administrátor Josef Sommer. A pak už
jen velká černá díra. Jsem sice pokřtěný, ale nepraktikující
katolík tak se omezím pouze na tuto církev a na několik fotografií. Úplný seznam duchovních při zdejším kostele jistě
někde v tajuplných církevních archivech vikariátů existuje,
nebo by ho měl sepsat někdo povolanější. Já se s omluvou
za opovážlivost a neúplnost pokusím oživit vzpomínky aspoň na některé kněze, které jsme (jste) po roce 1945 vídávali nejen v kostele, ale potkávali i v ulicích Svobody nad
Úpou. Inspirací mi byla fotografie, za kterou děkuji paní
Emilii Svobodové z Mladých Buků. Je na ní svobodský farář
P. Ladislav Kubík se svými ovečkami, žáčky národní školy,
které dovedl k prvnímu svatému přijímání. Tak trochu jsem
tím odtajnil, že se jedná o žáky narozené plus mínus v roce
1944, navštěvující pravděpodobně druhou až třetí třídu.
Shromáždili se na farní zahradě za kostelem sv. Jana Nepomuckého slavnostně nastrojeni, děvčátka (až na Helenku, pochopitelně) většinou v bílém s věnečky ve vlasech,
s ozdobnými křestními svícemi, které tenkrát ještě vyráběla ve velkém místní svíčkárna a s přesvědčením, že z nich
vyrostou bohabojní občané. A třeba i členové strany a lidových milicí jak už to obvykle v životě chodí. Páter Kubík
byl tak trochu rebel a přes výslovný zákaz okresního církevního tajemníka, vykonávajícího po roce 1948 státní dozor
nad církvemi, poskytoval tajně excercicie řádovým sestrám
internovaným v bývalé ozdravovně odkud jezdily pracovat
do okolních textilek. Pod záminkou přílišné benevolence
k jeptiškám musel údajně ze Svobody odejít. Další kněz
P. Jaroslav Haněl narozený v roce 1923 v Čáslavi, byl vysvěcen roku 1949 v Hradci Králové a než v listopadu 2001 zemřel v Charitním kněžském domově na Moravci, vystřídal
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početnou řádku působišť. I za působení ve Svobodě nad
Úpou se snažil nijak nevybočovat z řady a přesto ho zlomili.
V roce 1960 byl vyšetřován pro údajnou trestnou činnost
a koncem roku 1961 byl zaregistrován jako spolupracovník
StB s krycím jménem Arnošt. Nejdéle působil ve Svobodě
zřejmě nejznámější z velebníčků P. Jaroslav Tyrner narozený
6. září v Chřenovicích. Zemřel 30. listopadu 1995 ve Svobodě nad Úpou. To byl opravdový dělník na vinici Páně, církevní proletář, který se nevyhýbal jakékoliv manuální práci při
neúnavném zvelebování svatostánků v okolí. Ve Svobodě
nastoupil v roce 1968 s vizitkou komunistickou věrchuškou
pronásledovaného kněze, kterého od dlouhodobého
vězení zachránila amnestie z 9. května 1960. Jeho zásluhou
stojí u kostela zachráněná obdivovaná plastika Růžencové
Panny Marie. Lví podíl má na zachování historického kříže
u silnice v Maršově II., který mu byl při znovupostavení dedikován. A kdyby nic jiného, s jeho jménem je navždy spojena instalace dvou současných zvonů z kovolijecké dílny
rodiny Dytrychovy v Brodku u Přerova, které se po dlouhé době ticha rozezvučely 23. dubna 1994. Asi jen málokdo si vzpomene na štíhlého obrýleného mladého muže
Mgr. Ivana Havlíčka, který také koncem 90. let sloužil mše
ve svobodském kostele než odešel jako vojenský kaplan na
misi SFOR do Bosny a později ještě do Afganistánu a Iráku. V uniformě sice trochu zblahobytněl, ale i v záloze je to
stále ten mediálně známý, novátorský a farníky oblíbený,
církevním potentátům nepohodlný Páter Havlíček spojovaný s motorkářskými mšemi, příbuzenstvím s moderátorkou Ester Janečkovou a kauzou skandálního pohřbu jejího
synovce i s obhajobou náhlého obrácení na víru bývalého premiéra Stanislava Grosse. Na jeho nástupce, který
údajně kázal vodu a pil víno, místní ovečky nevzpomínají
v dobrém. Tři nezletilé dívky ho obvinily ze sexuálního obtěžování. Přes to nejede vlak, i kdyby si to puberťačky celé
vymyslely. V dubnu 2002 byl církevními hodnostáři zbaven
všech funkcí a postaven dočasně mimo službu. Já jsem se
s ním setkal 2. června 2001 při slavnostním otevření obnovené křížové cesty na Starou horu v Horním Maršově. V civilu to byl takový obyčejný pantáta v zelené čepici. A pak
už nastoupili záchranáři bratři Poláci. Dariusz Mogielnicki,
Aleksander Marcin Pajak, Teodor Mateusz Pajak, Andrzej
Deniziak… Pro laickou veřejnost jsou slova administrátor, lokalista, farář, vikář, kaplan, páter jen různé názvy

„velebných pánů“. U církevních obřadů se často objevuje
ještě jáhen, což je nejnižší kněžská hodnost. Aspoň dva
bych rád připomněl. K trvalému jáhnovi Ing. Mgr. Antonínovi Fajstavrovi mám jistý osobní vztah. Po sametové
revoluci privatizoval s bratrem truhlárnu, kde jsem dvacet
let lepil umakartové police do samoobsluh v širokém
okolí. Původní majitel Richard Kulbe byl vystěhován v roce
1945 a národním správcem se stal můj budoucí tchán.
Ze zoufalství tam na začátku 60. let pracoval i můj táta,

když osaměl ve své dílně v Mladých Bukách a než si našel
osudový džob u hromosvodářů továrních komínů. Bratři
Fajstavrové doplatili na druhotnou platební neschopnost
zahraničních zákazníků a truhlárna je dnes zavřená. To je
jen ohřátí trošky osobní polívčičky pro zajímavost. Druhý,
koho občas vídáme v dalmatice je Ing. Bc. Michal Nesvadba, který má jako syn oblíbeného primáře MUDr. Zdeňka
Nesvadby z Janských Lázní mezi Svoboďáky řadu spolužáků ze základní školy.

P. Ladislav Kubík se svobodskými školáky *** P. Jaroslav Haněl s brigádnicemi na senoseči

Miláček svobodských farníků P. Jaroslav Tyrner *** Bývalý vojenský kaplan P. Ivan Havlíček *** P. Jaroslav Štancl posvětil v roce 2001 křížovou cestu na
Starou horu v Temném Dole

Jáhen Ing. Bc. Michal Nesvadba světí restaurovaný Schwantnerův pomník padlých v Mladých Bukách v listopadu 2017 *** P. ThMgr. Teodor Mateus Pajak,
MSF a jáhen Ing. Bc. Antonín Fajstavr při slavnosti vysvěcení obnovené kaple Smíření v Bystřici 28. srpna 2015 (foto Pavel Křivka)
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Rozsvícení
VÁNOČNÍHO
stromku
Sobota 28. 11. 2020
Od 14:00 v Pietteho parku
Akce bude probíhat ve shodě s aktuálním
vladním nařízením...
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