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Úvodník
Vážení přátelé,
letos naposledy se k vám mohu obrátit prostřednictvím našeho měsíčníku a shrnout co se povedlo za poslední období
roku 2020.
Z akcí investičního charakteru to bylo např. úspěšné dokončení rekonstrukce vodovodního potrubí v Horské ulici, které bylo sice věcí VAK Trutnov, ale město společně s touto
akcí realizovalo i opravu části asfaltové komunikace směrem k Farmaparku.
Na konci listopadu společnost ELTODO, a. s. dokončila další
etapu rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě - Pietteho park, Rýchorské sídliště a Maršovská ulice. V této chvíli

je již připraven projekt na další etapu rekonstrukce VO v lokalitě autobusového terminálu a Sluneční stráně. Cílem našeho snažení je postupné nahrazení stávající technologie
osvětlení za technologii moderní, dálkově ovladatelnou,
úspornou a ohleduplnější k životnímu prostředí. Výměna
starého vedení je také nutná z pohledu zajištění plynulého
provozu osvětlení, neboť máme případy přerušených kabelů, kde již pouhá výměna žárovky nestačí. Budování něčeho
nového je vždy spojeno s omezením života lidí, kteří v daných místech bydlí. Proto děkuji všem, kteří rekonstrukce
trpělivě snášejí.
V tomto období také proběhla výběrová řízení na projektanty dvou důležitých staveb města – mostu sv. Jana Nepomuckého a zadního traktu bývalé radnice. V příštím roce
bychom potom mohli žádat o dotace na tyto objekty, pokud nám to ekonomická situace vůbec dovolí. Nečekané
rozhodnutí parlamentu o nepředvídatelných změnách příPROSINEC 2020 | LEDEN 2021

ale ne v krizové a nestabilní situaci. V období celosvětové
konjunktury, kdy stát dostával ročně do rozpočtu o stovky miliard Kč navíc, než měly vlády do roku 2014, byla tato
možnost promarněna.
Velmi úspěšně proběhla soutěž o nejlepšího svobodského
Dýňáka. Zúčastnilo se hodně šikovných dětí a třem nejlepším tvůrcům jsem mohl předat sladké ocenění. Děkuji všem
soutěžícím i těm, kteří nesoutěžili, ale hezky nazdobili město. Děkuji také dobrovolníkům z kulturního týmu za organizaci celé akce.
Tradiční adventní trhy nebylo možné udělat. Ani pokud bychom posunuli termín konání na prosinec, neboť vstoupilo
v platnost nařízení vlády, které přes PES reguluje setkávání
lidí. Náš vánoční stromek ale ozdobíme a rozsvítíme. Svatou rodinu a prvního ze Tří králů Melichara, který přiváží
Ježíškovi zlato, také.
Závěrem bych rád poděkoval za dobrou práci všem pracovníkům úřadu, zaměstnancům našich městských organizací, zastupitelům a radním za službu městu. Podnikatelům
a živnostníkům přeji, aby tuhle těžkou situaci zvládli a nenechali se otrávit výpady některých lidí, např. jistého odborářského předáka, který již asi ztratil za tu dobu života
v blahobytu smysl pro realitu.
Zároveň bych chtěl všem spoluobčanům popřát krásné
prožití vánočních svátků, hodně štěstí, spokojenosti a zdraví v roce 2021.
jmů státu velmi ohrozí plánování investic města v příštích
letech. Jakoby těch problémů, které pandemie koronaviru způsobuje bylo málo. Osobně jsem pro snižování daní,
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Mgr. Petr Týfa
starosta

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

Jubilanti
V měsíci prosinci oslaví svá
životní jubilea dámy Milada
Fingerová, Anna Drábková,
Alena Trpkovičová a pánové
Jaroslav Kopp, Jiří Stránský
a Jaroslav Švorc.
V měsíci lednu oslaví svá
životní jubilea dámy Milada
Bischofová, Oldřiška Málková, Jana Celbová, Hana Křížová, Věra Barancová, Alena Táslerová, Marie Odrášková, Marie Hepnarová, Miluše
Háková a pánové Vladimír Jindřišek a Josef Pešek.
Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.
S ohledem na pokračující omezení kvůli koronaviru musíme
i nadále pozastavit návštěvy našich seniorů s dárkovými balíčky, abychom neohrozili jejich zdraví. Ale stále platí milí
senioři, že o své dárkové balíčky nepřijdete, jakmile nám
to situace dovolí, děvčata z komise pro občanské záležitosti vás navštíví a přijdou vám poblahopřát dodatečně. Prozatím zasíláme do poštovní schránky alespoň blahopřání
k Vašim narozeninám.

ÚŘEDNÍ HODINY
Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou o vánočních svátcích
pondělí 21. 12. 2020 – úřední hodiny 8 – 17 nebo v omezeném rozsahu dle nařízení Vlády ČR (8 – 10, 14 – 17)
úterý 22. 12. 2020 – úřední hodiny 8 – 17 nebo v omezeném rozsahu dle nařízení Vlády ČR (8 – 10, 14 – 17)
středa 23. 12. 2020 – ZAVŘENO
pondělí 28. 12. 2020 – úřední hodiny 8 – 17 nebo v omezeném rozsahu dle nařízení Vlády ČR (8 – 10, 14 – 17)
úterý 29. 12. 2020 – úřední hodiny 8 – 15,30 nebo ZAVŘENO
středa 30. 12. 2020 – úřední hodiny 8 – 17 nebo v omezeném rozsahu dle nařízení Vlády ČR (8 – 10, 14 – 17)
od 31. 12. 2020 do 3. 1. 2021 – ZAVŘENO
od pondělí 4. ledna 2021 – běžný provoz radnice v souladu s aktuální epidemiologickou situací
Hotovosti do pokladny MěÚ budou přijímány pouze do pondělí do 30. 12. 2020 do 15,00 hodin.
Od pátku 18. 12. 2020 do 3. 1. 2021 bude uzavřena také
knihovna z důvodu čerpání dovolené. Naposledy půjčit
knihy si mohou čtenáři ve čtvrtek 17. 12. 2020 prostřednictvím online režimu. Paní knihovnice přeje všem
čtenářům krásný adventní čas.

Další vydání našich novin Svoboda fórum vyjde 1. února 2021. Toto vydání novin je tedy vánočním a novoročním dvojčíslem. Důvodem je tradiční čerpání dovolené
členů redakce novin v době vánočních svátků a začátkem ledna. Děkujeme všem za pochopení.
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Jednání zastupitelstva
Starosta města Svobody nad Úpou svolává
15. veřejné zasedání Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou
na pondělí 14. 12. 2020 od 18,00 hodin
v kongresovém sále hotelu PROM na Pietteho náměstí č. p. 27
ve Svobodě nad Úpou
!!! Účast osob na jednání se připouští pouze s ochranou dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál
nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének)!!!
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM (k datu 23. 11. 2020)
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. Žádost o odstranění nebezpečných toxických karcinogenních zapáchajících látek z ovzduší města Svoboda nad
Úpou v souvislosti s výrobou v závodě KVK PARABIT, a. s.
6. Návrh na směnu části parcely p. p.č. 380 v majetku města za část parcely p. p.č. 154/12, obě v k.ú. Maršov II
7. Žádost o prodej části p. p.č. 8 v k.ú. Maršov II dle Záměru města č. 18/2020
8. Žádost o koupi části p. p.č. 625 v k.ú. Maršov I
9. Místní poplatek za pobyt a místní poplatek za odpad - stanovení výše pro rok 2021
10. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ve věci žaloby města proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne
19. 2. 2020 (opěrná zeď Stará alej)
11. Aktualizace Strategického rozvojového plánu města
12. Pravidla pro udělování čestného občanství města Svoboda nad Úpou a Ceny města Svoboda nad Úpou
13. Sociální bydlení - námět k diskusi (možnost vrácení dotace) dle usnesení rady č. RM/500/39/2020 písm. d) ze dne
19. 10. 2020
14. Rozpočtové opatření č. 6/2020
15. Rozpočet města Svobody nad Úpou na rok 2021
16. Diskuse
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Jedním z bodů jednání zastupitelstva dne 14. 12. 2020
bude i schvalování rozpočtu na příští rok. Jedná se o obsáhlý dokument, a tak zájemcům o obecní finance předkládáme obecnou informaci v tom smyslu, že celý návrh
rozpočtu včetně všech příloh je zveřejněn od 18. 11. 2020
na webových stránkách města www.musvoboda.cz v sekci
úřední deska a dále pak ve zjednodušené formě na úřední
desce před radnicí a na Rýchorském sídlišti.
Pro rok 2021 počítá město s poklesem daňových příjmů
o 5 – 6 mil. Kč s ohledem na propad ekonomiky v souvislosti s koronavirem v roce 2020 a také s ohledem na daňové
změny, které zásadním způsobem ovlivní výši daňových výnosů měst a obcí v následujících letech. Z tohoto důvodu
muselo i naše město výrazným způsobem omezit nejen investice, ale i mandatorní výdaje.
V rámci investičních akcí na rok 2021 město plánuje tyto
projekty:

Investice
Projekční činnost
ODPA

POL

2212

6119

3319

6119

3635

6119

6171

6119

ORG

zejména na tyto akce:

částka

Rekonstrukce mostu Nepomuckého - projektová dokumentace, vysoutěženo v
roce 2020
Rekonstrukce druhé části objektu bývalého kina na víceúčelový sál projektová dokumentace - zadáno v roce 2021 se stanvoeným max. limitem
investice
Pořízení nového Územního plánu města - dokončení v roce 2021
Projekční činnost obecně bez konkrétní specifikace priorit viz zápis RM ze dne
19.10.2020 - bod 12)

545 000
1 684 000
109 000
3 500 000

Výdaje na akce investičního charakteru

3631

6121

Rekonstrukce veřejného osvětlení další etapy s využitím dotací (Sluneční stráň 3 úseky, autobusové nádraží výměna svítidel), žádost do dotačního programu
byla podána na podzim 2020

3639

6123

Sekací traktor typu Husquarna - požadavek vedoucího technické čety

4351

6351

Nákup vozidel z projektu - investiční příspěvek (nákup zbývajícíh 3 vozidel v
rámci ukončeného projektu, pokud nebude uskutečněna dodávka v roce 2020)

6171

6111

IS GINIS - pořízení modulu na eSpisovnu a elektronické skartační řízení (v
roce 2020 nebylo realizováno s ohledem na vytíženost IT technika)

Výdaje investičního charakteru

Aktuální situace nemoci Covid – 19
V době psaní těchto řádků
(pozn. 23. 11. 2020) se epidemiologická situace v souvislosti s nemocí COVID-19
mírně zlepšuje. Vláda vydala tabulku opatření, které
se lidově říká „PES“ (zkratka pojmu „Protiepidemicky
systém ČR“). PES je založen na
výpočtu indexu rizika, který je
kalkulován ze známých parametrů
epidemie COVID-19 a index má pět hodnot. Celou tabulku PES najdete uprostřed vydání těchto
novin. Od 23. 11. 2020 platí index 4, což přináší lehké zmírnění restrikcí. Do škol se vrátily minulý týden děti 1. a 2.
tříd, chystá se návrat některých dalších ročníků (ale aby se
v tom čert vyznal). Od 23. 11. 2020 rizikové skóre pokleslo
na hodnotu 57, což odpovídá třetímu stupni, ale tato hodnota se musí udržet alespoň týden, aby vláda přistoupila
ke snížení indexu ze 4 na 3. Takže se možná blýská na lepší
časy a dojde k dalšímu rozvolňování zákazů a omezení, které si zcela určitě všichni přejeme.

5 504 000
300 000
1 387 000
300 000
13 329 000

a postupně se vrátíme k normálnímu životu. Ale nesmíme si to zkazit v době vánoční a silvestrovské!!! Užijte si
tyto krásné svátky, ale mějte prosím na paměti, že je stále nutná opatrnost, vzájemná ohleduplnost a obezřetnost
ze strany nás všech. Koronavir zatím nezmizel, stále někde
číhá a můžeme se i nadále nakazit.
Přeji všem čtenářům krásné a požehnané Vánoce, užijte si
své nejbližší. Na velké silvestrovké párty raději zapomeňte,
ale do Nového roku 2021 vstupte v úzkém rodinném kruhu se sklenkou šampaňského, připijte si hlavně na zdraví
a s přáním, aby ten rok 2021 byl pro nás všechny lepší než
ten starý rok 2020. Takže vážení a milí čtenáři alespoň takto na dálku se všemi NA ZDRAVÍ!!!

V minulém čísle jsem se hodně zabývala statistickými údaji a výpočty a původně jsem měla v plánu, že v tom budu
pokračovat a data zaktualizuji. Jenže je čas předvánoční,
máme za sebou první adventní neděli, a tak jsem se rozhodla, že vám milí čtenáři nebudu ten krásný adventní čas
kazit statistikou a kázáním, že ještě nemáme vyhráno.
Ano, situace se lepší, takže budu společně s vámi všemi
doufat a pevně věřit, že to nejhorší snad máme za sebou
PROSINEC 2020 | LEDEN 2021
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Třídíme rostlinné oleje a tuky
Vánoční období je neodmyslitelně spojeno s výborným jídlem. Ať už na štědrovečerní tabuli smažíte rybu, kuře nebo
bílé klobásky jistě při tom spotřebujete nemalé množství
oleje či tuku. Ve fritéze nebo na pánvi ho každoročně použijeme několik litrů a pak přemýšlíme co s ním. Do odpadkového koše? Do toalety? Správná odpověď je za c). DO
kontejneru na sběr oleje! V naší obci se nachází popelnice
určené po sběr použitých jedlých olejů a tuků (je to černá
popelnice s červeným víkem, umístěná u školní jídelny, na
Rýchorském sídlišti a u mostu Pod Rýchorami). Ať už tedy
použijete olej nebo sádlo, odneste tuk do popelnice. Je to
skutečně jednoduché, olej slijete do plastové lahve a až
půjdete vyhodit balící papíry od dárečků, vezměte plnou
láhev sebou. Přesné umístění popelnic ve všech městech
najdete na webu tridimolej.cz. Proč je vlastně užitečné olej
třídit? Jednak zabráníte ucpání odpadů v domácnosti, stejně jako ucpání celých kanalizačních sítí. Vánoce jsou pro čističky odpadních vod náročné období, protože kromě vody
přitéká také obrovské množství olejů a tuků, které ztěžují
správné přečištění vody. Náklady na čištění odpadních sítí
by se mohly lépe využít jinde. Jedlé tuky a oleje se recyklací také stávají hodnotnou surovinou pro výrobu biopaliv
2. generace a letadlového paliva.

www.musvoboda.cz
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Hvězda září na obloze
a vypráví o velké touze.
Touha našich dětských přání,
možná někdy k pousmání
avšak je v ní síla skrytá,
slzami štěstí dávno smytá.
Vraťme se zas do mladosti,
do dětství a do radosti.
Plamínek naděje ať září v nás,
pak budou Vánoce krásou všech krás.
Zaměstnanci Městského úřadu přejí všem
krásné vánoční svátky a do nového roku 2021
hlavně zdraví.
Žijme společně s vírou, nadějí a láskou,
že se život zase vrátí do normálu.
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Svozy objemného a nebezpečného odpadu
S ohledem na nouzový stav jsme museli zrušit podzimní svoz
velkoobjemového odpadu tak i listopadový svoz nebezpečného odpadu. Bohužel jsme limitováni opatřeními ve svozové
firmě TRANSPORT Trutnov, s. r. o., která v době nouzového
stavu (a ten je prodloužen do 20. 12. 2020) svozy objemného
ani nebezpečného odpadu nezajišťuje. Nicméně uvažujeme
o tom, že až to půjde, uspořádáme svoz objemového odpadu
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dodatečně alespoň v rámci dvou svozových míst (Svoboda náměstí a Maršov Rýchorské sídliště) tak, že tam budou přistaveny velké kontejnery po dobu 3 hodin. Ale zase bude záležet
na klimatických podmínkách. Omezujících faktorů je prostě
mnoho a věřte, že nás to také netěší. Ale snad!!! se blýská na
lepší časy a vrátíme se do normálu, na který se všichni těšíme.
Pokud by se svoz objemného odpadu podařilo zorganizovat,
dáme včas vědět prostřednictvím informačních desek po obci,
webu města, aplikace www.hlasenirozhlasu.cz či facebooku.
PROSINEC 2020 | LEDEN 2021
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Vážení občané.
Zmeškali jste někdy hlášení místního rozhlasu, kulturní akci či datum zasedání zastupitelstva města?
Nedostaly se k vám důležité zprávy ohledně aktuální situace v souvislosti s koronavirovým onemocněním?
Pokud byste chtěli být informováni o aktuálním dění v našem městě, pak pozorně čtěte následující řádky.
Komunikační kanál Hlášenírozhlasu.cz, díky kterému vás informujeme pomocí mobilní aplikace, e-mailu,
SMS zprávou nebo přes Facebook či webové stránky města, vám nabízí moderní způsob odběru těchto zpráv.
Pokud ještě nejste zaregistrováni, neváhejte využít tento způsob odběru hlášení!
Věříme, že si tuto službu oblíbíte a příště již nezmeškáte žádnou důležitou informaci z městského úřadu.

Jak samotná služba funguje?
Pověřená osoba města Svoboda nad Úpou zadá zprávu/hlášení do systému Hlášenírozhlasu.cz. Určí důležitost a typ
upozornění. Po jejím odeslání Vám zpráva přijde podle toho, jak máte odběr hlášení nastaven – tedy do mobilní aplikace,
e-mailu či jako SMS zpráva. Současně se propíše také na Facebook a webové stránky města.

Jak se můžete přihlásit?
MOBILNÍ APLIKACE – stáhněte si aplikaci Hlášenírozhlasu.cz
1. Mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz stáhnete zdarma na Google Play (operační systém Android) nebo
na App Store (operační systém iOS).
TIP: Naskenujte jeden z výše uvedených QR kódů do aplikace ve Vašem telefonu a klikněte na uvedený odkaz.

2. Po úspěšné instalaci a registraci vyhledejte město Svoboda nad Úpou a potvrďte odběr.
3. V menu Nastavení upozornění si vyberte, které typy hlášení Vás zajímají a jaké novinky budete chtít odebírat.
Toto nastavení jde kdykoliv upravit.
INTERNET - přihlaste se přes internet
Na internetu ve webovém prohlížeči přejděte na www.musvoboda.hlasenirozhlasu.cz a klikněte na zelené
tlačítko “Odebírat hlášení“ a zaregistrujte se. V doručeném e-mailu pak potvrďte registraci kliknutím na aktivační
odkaz.
FACEBOOK - přihlaste se přes Facebook
Na Facebooku vyhledejte Město Svoboda nad Úpou a přidejte si tuto stránku k oblíbeným.
REGISTRAČNÍ SMS - pošlete registrační SMS
- ve tvaru MUSVOBODA JMENO PRIJMENI ULICE CISLOPOPISNE na číslo 774 724 136
(informace budete dostávat formou SMS)

- ve tvaru MUSVOBODA JMENO PRIJMENI ULICE CISLOPOPISNE +"Váš e-mail" na číslo 774 724 136
(informace dostanete formou SMS i na Váš e-mail)

OSOBNĚ NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ
Navštivte městský úřad v úřední hodiny a zaregistrujte se osobně.
DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Přihlášením k odběru hlášení dává registrovaný občan souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem zasílání aktuálních
informací z města Svoboda nad Úpou. Více informací o rozsahu a účelu zpracování a odvolání souhlasu najdete na adrese
www.musvoboda.hlasenirozhlasu.cz nebo osobně na městském úřadě.

Potřebujete poradit nebo získat více informací ke službě?
Obraťte se na některý z těchto kontaktů, nebo se informujte osobně na městském úřadě:
Město Svoboda nad Úpou | tel.: 499 871 105 | e-mail: podatelna@musvoboda.cz
Hlášenírozhlasu.cz | e-mail: info@hlasenirozhlasu.cz
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Výpis usnesení z 40. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 09. 11. 2020
USNESENÍ č. RM/502/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace – rekonstrukce druhé poloviny objektu č. p. 473 ve Svobodě nad Úpou
(bývalé kino) na víceúčelový sál a zázemí“ nabídku od společnosti ROSA - ARCHITEKT, s. r. o., IČ 058 01 141, se sídlem
Kryblická 428, 541 01 Trutnov, která nabídla cenu ve výši
1.140.000 Kč bez DPH (1.379.400 Kč včetně DPH).

USNESENÍ č. RM/503/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou

e) zvýšení ceny oběda pro cizí strávníky ve školní jídelně
PO ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou od 1. 1. 2021 na 75 Kč
včetně změny u objednávání stravy cizích strávníků
a strávníků z DPS tím způsobem, že nově bude povinné v případě zájmu o objednání stravy mít objednaný
vždy celý týden. V současnosti často dochází k tomu,
že strávníci objednávají pouze dražší jídla, kvůli čemuž
je nevyrovnaná stravní jednotka, a škola pak na těchto
strávnících prodělává.

USNESENÍ č. RM/505/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

bere na vědomí

zpracovaný návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na
rok 2021 ke zveřejnění včetně 4 příloh:

a) předložené dokumenty o hospodaření obou příspěvkových
organizací města k 30. 9. 2020 (viz přílohy originálu zápisu).

- Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu města Svobody nad Úpou
na rok 2021

schvaluje

- Příloha č. 2 - Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody
nad Úpou na rok 2021

b) změnu č. 2 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok 2020
u PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
(viz příloha originálu zápisu) - předmětem změny je pouze úprava výše dotací ve výnosech na činnost PO pro rok
2020 v rámci úseku pečovatelské služby (navýšení částky
o 209.632 Kč) a navýšení mzdových nákladů a zákonného pojištění v nákladech na úseku pečovatelské služby o stejnou
částku v součtu, přičemž celková výše provozního příspěvku
a výše dotací od okolních obcí na rok 2020 se nemění.
c) změnu č. 1 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok
2020 u PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu)
- předmětem změny je doplnění prostředků ze státního
rozpočtu a drobné korekce plánu dle skutečného vývoje hospodaření k 30. 9. 2020 (viz zápis).

USNESENÍ č. RM/504/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov na rok 2021 (viz příloha originálu
zápisu) pro účely zveřejnění s tím, že provozní příspěvek
zřizovatele pro rok 2021 bude činit 3.600.000 Kč.
b) návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou na rok 2021 (viz příloha originálu zápisu) pro účely
zveřejnění s tím, že provozní příspěvek zřizovatele pro
rok 2021 bude činit 1.214.000 Kč.
c) odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov pro
rok 2021 (viz příloha originálu zápisu).
d) odpisový plán příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou pro rok 2021 (viz příloha originálu zápisu).

- Příloha č. 3 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na
rok 2021 PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov
- Příloha č. 4 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na
rok 2021 PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou
(vše viz přílohy originálu zápisu) s tím, že tyto dokumenty
budou zveřejněny od 18. 11. 2020 před projednáváním návrhu rozpočtu na rok 2021 v zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně
samosprávných celků.

USNESENÍ č. RM/506/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2020 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření č. 5/2020 činí objem
celkových příjmů 3.216.401 Kč (celkové příjmy rozpočtu
na rok 2020 po této změně se zvyšují na 47.691.637 Kč),
objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření
č. 5/2020 činí mínus 137.160 Kč (celkové výdaje rozpočtu
na rok 2020 po této změně se snižují na 58.129.861 Kč), financování rozdílu činí mínus 3.353.561 Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2020 se snižuje na 9.118.639 Kč).

USNESENÍ č. RM/507/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Pravidel pro udělování čestného občanství města Svobody nad Úpou a Ceny města Svobody nad Úpou
(viz příloha originálu zápisu) a předává je k projednání Zastupitelstvu města Svobody nad Úpou na prosincovém jednání dne 14. 12. 2020.
PROSINEC 2020 | LEDEN 2021
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USNESENÍ č. RM/508/40/2020

USNESENÍ č. RM/511/40/2020

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

bere na vědomí

vydává

a) zápis č. 3 z jednání komise pro rozvoj města ze dne
2. 11. 2020 (viz příloha originálu zápisu).

a) kladné stanovisko k žádosti o povolení sjezdu z komunikace města na p. p.č. 379/1 v k.ú. Maršov II (sjezd na pozemky investora stavby p. p.č. 109/2 a 109/3, oba v k.ú.
Maršov II) pro silniční správní úřad, který bude vydávat
rozhodnutí o zřízení sjezdu.

vydává
b) na základě doporučení komise pro rozvoj města kladné
stanovisko k záměru investora - 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.
volí
c) dalšího člena komise pro rozvoj města, a to Mgr. Petra
Týfu - starostu města.
pověřuje
d) starostu města, aby dokončil záležitost ohledně 4 sloupů veřejného osvětlení u bytových domů na Rýchorském
sídlišti, kdy po dohodě s vlastníkem areálu bylo dohodnuto, že se tyto sloupy včetně svítidel nebudou demontovat, pouze se odpojí od distribuční soustavy a investor
si na své náklady zajistí připojení k distribuční soustavě
na svůj elektroměr, a to dokončit odkup 4 sloupů veřejného osvětlení včetně svítidel za zůstatkovou hodnotu.

USNESENÍ č. RM/509/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost společnosti SKI SCHOOL KRKONOŠE, s. r. o. o prodloužení lhůt ve Smlouvě o právu k umístění a provedení
stavby (Parkovací stání Rýchorka) ze dne 30. 10. 2018, a to
v článku IV. bodu 2 Smlouvy do 15. 11. 2021 a v článku VI
bodu 1 do 31. 12. 2021 (podrobně viz zápis).

USNESENÍ č. RM/510/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti stavebníků o vyjádření k akci
„Vestavba bytové jednotky do půdního prostoru v BD č. p.
32. Pietteho nám., Svoboda nad Úpou“ dle PD pro stavební povolení č. 14071620, datum 7/2020, kterou vypracoval
S atelier, s. r. o. Náchod, kdy vestavba bytové jednotky nenaruší celkový vzhled domu, jedná se o vnitřní úpravy půdního prostoru, kde vznikne nová bytová jednotka.
10
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schvaluje
b) žádost o vydání povolení zvláštního užívání komunikace
za účelem uložení přípojek technických sítí pro stavbu
„Novostavba rodinného domu p. č. 109/2, k.ú. Maršov
II“ s tím, že pověřuje Mgr. Schöna, aby připravil ke schválení patřičný smluvní vztah.

USNESENÍ č. RM/512/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a) žádost o vydání závazného stanoviska ke společnému
povolení pro stavební záměr „Umístění biofiltru s integrovanou pračkou“ od společnosti SOLICITE, s. r. o.,
která zastupuje společnost KVK PARABIT, a. s. s tím,
že požaduje předložení závazného stanoviska odboru
územního plánování MěÚ v Trutnově.
předává
b) k projednání žádost o vydání závazného stanoviska ke
společnému povolení pro stavební záměr „Umístění
biofiltru s integrovanou pračkou“ od společnosti SOLICITE, s. r. o., která zastupuje společnost KVK PARABIT, a. s. poradním orgánům města:
- pracovnímu týmu, který se zabývá zpracováním nového územního plánu města
- komisi pro rozvoj města

USNESENÍ č. RM/513/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a) kladné stanovisko k žádosti o stanovisko města k záměru - Farmapark Muchomůrka - změna využití objektu
č. 1, 6 a 7 (1 - galerie, 7 - pokladna+kiosek+terasy) a rozšíření stavby č. 6 - bouda - holubník. Objekt č. 1 - bývalá
pokladna bude změněn na prostor galerie. Do objektu
č. 7 (původně hospodářská místnost) bude přemístěna
pokladna a bude zde provozován kiosek. U objektu č. 7
jsou navrženy terasy, které nebudou přístupné veřejnosti. U objektu č. 6 se jedná o přístavbu věžičky. Jedná
se o stavby dočasné po dobu trvání nájemního vztahu
mezi žadatelem a Městem Svoboda nad Úpou.
souhlasí
b) s dočasným vyjmutím části pozemku p. p.č. 366, druh
pozemku trvalý travní porost o výměře 14,5 m2 ze ZPF
(jedná se o části pozemků pod terasou u kiosku a holubníkem) na dobu 8 let.

USNESENÍ č. RM/514/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o vyjádření města ke stavebnímu záměru - stavební úpravy garáže spojené se změnou
užívání na gastroprovoz u RD č. p. 464 v Horské ulici dle PD
(viz zápis). Objekt se nachází dle územního plánu v území
obytném smíšeném - centrálním a daný záměr je v souladu s přípustnými regulativy dle územního plánu (bydlení
v centrální historické části města v bytových a rodinných
domech, s možností většího podílu integrovaného občanského vybavení, řemeslné a drobné výroby a služeb lokálního významu provozovaných v nebytových prostorech).

USNESENÍ č. RM/515/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k umístění druhého ocelo‑plechového
montovaného skladovacího prostoru na pozemku
p. p.č. 641/2 v k.ú. Maršov I v Černohorské ulici jako stavby dočasné po dobu 15let, ovšem za předpokladu, resp.
splnění podmínky, že žadatel (stavebník) požádá stavební
úřad před vydáním územního souhlasu na druhou stavbu
o dočasnost stavby i v prvním případě, kdy získal územní
souhlas ze stavebního úřadu bez souhlasu města (podrobně viz zápis).

USNESENÍ č. RM/516/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
zamítavá stanoviska:
- k žádosti o stanovisko města k záměru stavby „Ateliér
Svoboda nad Úpou na st.p. č. 164 v k.ú. Svoboda nad Úpou“
(záměrem stavebníka je novostavba ateliéru v tradičním
stylu s nezastřešenou terasou, který bude sloužit rodinné
rekreaci s příležitostným přespáním pro 2 - 3 osoby),

ky (do 15. 12. 2020 80.000 Kč, do 28. 2. 2021 80.000 Kč a do
31. 3. 2021 zbývající část ve výši 78.499 Kč), a to formou
uznání dluhu s dohodou o 3 splátkách a pověřuje starostu,
aby zajistil u městského právníka vypracování dohody ve
smyslu tohoto přijatého usnesení a následné uzavření této
dohody s výše uvedenou společností.

USNESENÍ č. RM/518/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
udělení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací města Základní škola a mateřská škola, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov a Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou s výplatou za měsíc listopad 2020 ve
výši dle přílohy originálu zápisu a s odůvodněním dle zápisu.

USNESENÍ č. RM/519/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) na základě žádosti nájemce odpuštění nájmu za pronájem restaurace Tatranka na městském stadionu od
14. 10. 2020 po celou dobu uzavření restauračních zařízení v době trvání nouzového stavu, které bylo nařízeno
Vládou ČR.
b) na základě žádosti nájemce restaurace Tatranka na
městském stadionu odpuštění placení záloh na elektrickou energii a plyn od října 2020 po celou dobu uzavření
restauračních zařízení v době trvání nouzového stavu,
které bylo nařízeno Vládou ČR s tím, že skutečná spotřeba energií bude zúčtována až v rámci celoročního vyúčtování.

- k žádosti o povolení výjimky odstupových vzdáleností a
- k žádosti o využití pozemku města k dopravním účelům –
p. p.č. 720/1 a 720/2 a část jako odstavná plocha pro 1 automobil,

DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU

protože se jedná se o lokalitu v bezprostřední blízkosti
přírodní rezervace Slunečná stráň a záměr není v souladu
s územním plánem (viz zápis) a jedná se o záměr stavby ve
volné krajině v nezastavitelném území obce a není současně v zastavěném území.

PŘIJME KOLEGU NA POZICI:

USNESENÍ č. RM/517/40/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vyhovuje
žádosti č. j. SVO/3574/2020 doručené městu dne
23. 10. 2020 od společnosti SIAL architekti a inženýři, spol. s r. o. Liberec, IČ 183 81 481, se sídlem U Besedy
414/8, 760 07 Liberec III - Jeřáb o prodloužení splatnosti
faktury č. 2020273, kterou bylo vyčísleno smluvní penále
ve výši 238.499 Kč za pozdní dodání projektové dokumentace s tím, že rada stanovila splátkový kalendář na 3 splát-

SVOBODA NAD ÚPOU

DOMOVNÍK, TOPIČ
BLIŽŠÍ INFORMACE NA:
www.musvoboda.cz
Bc. Martina Motejlková
e-mail: reditel@dps-svoboda.cz
tel: 739 934 545
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Prezenční výuka – MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ.
Organizační a režimová opatření.
Distanční výuka univerzit 3. věku.
Celkem diváků: 500 venku / 250 uvnitř.
Venku: max. 250 diváků v sektoru, max.
2 sektory venku. Uvnitř: max. 125 diváků
v sektoru, max. 2 sektory uvnitř.
Sportovat lze venku i uvnitř. Uvnitř
maximálně na jedné sportovní ploše
2 hrací týmy. Organizační a režimová
opatření.
Stejná pravidla jako shromažďování pro
jiné akce
Sedící divák (celkem venku/uvnitř:
1000/500): max. 500 diváků v sektoru,
max. 2 sektory venku / max. 250 diváků
v sektoru, max. 2 sektory uvnitř.
Stojící divák: (celkem venku/uvnitř:
500/250): max. 250 diváků v sektoru, max.
2 sektory venku / max. 125 diváků
v sektoru, max. 2 sektory uvnitř. Při
kombinaci sedících i stojících diváků max.
500/250 osob.

Prezenční výuka – MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ.
Organizační a režimová opatření.
Distanční výuka univerzit 3. věku.
Celkem diváků: 1000 venku / 500 uvnitř
Venku: max. 500 diváků v sektoru, max.
2 sektory. Uvnitř: max. 250 diváků
v sektoru, max. 2 sektory uvnitř.
Sportovat lze venku i uvnitř. Uvnitř
maximálně na jedné sportovní ploše
2 hrací týmy. Organizační a režimová
opatření.
Stejná pravidla jako shromažďování pro
jiné akce
Sedící divák (celkem venku/uvnitř:
2000/1000): max. 1000 diváků v sektoru,
max. 2 sektory venku / max. 500 diváků
v sektoru, max. 2 sektory uvnitř.
Stojící divák (celkem venku/uvnitř:
1000/500): max. 500 diváků v sektoru,
max. 2 sektory venku / max. 250 diváků
v sektoru, max. 2 sektory uvnitř. Při
kombinaci sedících i stojících diváků max.
1000/500 osob.

Školství

Sportovní soutěže

Rekreační sporty

Bazény, wellness centra

Kultura

Organizační a režimová opatření

Organizační a režimová opatření

Organizační a režimová opatření

Organizační a režimová opatření

Podnikatelské subjekty –
výrobní a skladové provozy
Podnikatelské subjekty kancelářské a ostatní provozy

Lázně

Vězenství

Kontrola dodržování opatření

Policie/ORP

ANO

Organizační a režimová opatření

Nezbytnost vyhlášení
nouzového stavu

2

Omezení počtu osob (4 osoby na 15 m
provozní plochy), rozestupy 2 m mezi
zákazníky. Organizační a režimová
opatření. Management front uvnitř i venku.

Ostatní služby s provozovnou

Maloobchod

Nákupní centra

Omezení počtu osob (4 osoby na 15 m
provozní plochy), rozestupy 2 m mezi
zákazníky. Organizační a režimová
opatření. Management front uvnitř
a venku.

2

Policie/ORP

ANO

Organizační a režimová opatření

Organizační a režimová opatření

Doporučení práce z domova

Organizační a režimová opatření

Organizační a režimová opatření

Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m
provozní plochy), rozestupy 2 m mezi
zákazníky. Organizační a režimová
opatření. Management front uvnitř i venku.

Policie/ORP

ANO

Organizační opatření, zákaz návštěv

Organizační a režimová opatření

Doporučení práce z domova.
Doporučeno testování.

Organizační a režimová opatření.
Doporučeno testování.

Organizační a režimová opatření

Omezení počtu osob – (1 osoba na 15 m
provozní plochy), rozestupy 2 m mezi
zákazníky. Organizační a režimová
opatření. Management front uvnitř i venku.

Policie/ORP

ANO

Policie/ORP

ANO

Zákaz návštěv

Aktualizace: 13. 11. 2020

Poskytování pouze zdravotních služeb.
Omezení počtu pacientů na jednom
pokoji.

Poskytování pouze zdravotních služeb.
Omezení počtu pacientů na jednom
pokoji.

Zákaz návštěv

Práce z domova všude, kde je to možné.
Doporučeno testování.

Organizační a režimová opatření.
Doporučeno testování.

Zavřené

Práce z domova všude, kde je to možné.
Doporučeno testování.

Organizační a režimová opatření.
Doporučeno testování.

Zavřené

Umožněn jen prodej základních potřeb
a výdej vzdáleně objednaného zboží.
Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m 2
provozní plochy), rozestupy 2 m mezi
zákazníky. Organizační a režimová
opatření. Management front uvnitř i venku.
Otevřeno v době mimo zákaz vycházení.
V neděli a ve státní svátek zavřeno.
2

Umožněn jen prodej základních potřeb
a výdej vzdáleně objednaného zboží.
Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m 2
provozní plochy), rozestupy 2 m mezi
zákazníky. Organizační a režimová
opatření. Management front uvnitř i venku.
Otevřeno v době mimo zákaz vycházení.
V neděli a ve státní svátek zavřeno.
2

Umožněn jen prodej základních potřeb
a výdej vzdáleně objednaného zboží.
2
Omezení počtu osob (1 osoba na 15m
provozní plochy), rozestupy 2 m mezi
zákazníky. Organizační a režimová
opatření. Management front uvnitř i venku.
Otevřeno v době mimo zákaz vycházení.
V neděli a ve státní svátek zavřeno.

Umožněn jen prodej základních potřeb
a výdej vzdáleně objednaného zboží.
2
Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m
provozní plochy), rozestupy 2 m mezi
zákazníky. Organizační a režimová
opatření. Management front uvnitř i venku.
Otevřeno v době mimo zákaz vycházení.
V neděli a ve státní svátek zavřeno.
Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m
provozní plochy), rozestupy 2 m mezi
zákazníky. Organizační a režimová
opatření. Management front uvnitř i venku.
Omezení jídelních koutků pouze na
výdejní okénko, uzavření dětských koutků.
Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m
provozní plochy), rozestupy 2 m mezi
zákazníky. Organizační a režimová
opatření. Management front uvnitř
a venku. Omezení otevírací doby jídelních
a dětských koutků do 22 hodin.

2

Zákaz konzumace

Zákaz konzumace

Bez omezení

Restaurace pouze výdejní okénko v době
mimo zákaz vycházení

Zavřeno

Pouze bezkontaktní výdej a vracení
výpůjček

Zavřeno

Zavřeno

Zákaz kulturních akcí. Profesionální
umělci ve specifickém režimu.

Zavřeno, s výjimkou poskytovatelů
zdravotních služeb

Vnitřní sportoviště uzavřeny. Sportovat lze
venku, maximálně do 2 osob.

Profesionální soutěže bez diváků a ve
specifickém režimu. Amatérské soutěže
zakázány.

Distanční výuka na všech stupních
s výjimkou MŠ, speciálních škol
a 1. a 2. ročníků ZŠ + specifické případy

Omezení ubytování

Omezení úředních hodin pouze pro
nezbytnou agendu, práce z domova.

Bez omezení

2

Restaurace pouze výdejní okénko v době
mimo zákaz vycházení

Uzavření provozoven mezi 22. a 6.
hodinou. Jen usazení hosté, max. 4 osoby
u stolu a obsazenost max. 50 % kapacity
hostů. Organizační a režimová opatření.
Uzavření provozoven mezi 22. a 6.
hodinou. Jen usazení hosté max. 6 osob
u stolu. Organizační a režimová opatření.

Uzavření provozoven mezi 24. a 6.
hodinou. Jen usazení hosté. Organizační
a režimová opatření.

Provozovny stravovacích služeb

Bez omezení

Zavřeno

Uzavření provozoven mezi 22. a 6.
hodinou. Jen usazení hosté, max. 4 osoby
u stolu a obsazenost max. 50 %.
Organizační a režimová opatření.
Uzavření provozoven mezi 22. a 6.
hodinou. Jen usazení hosté, max. 6 osob
u stolu. Organizační a režimová opatření.

Uzavření provozoven mezi 24. a 6.
hodinou. Jen usazení hosté, max. 6 osob
u stolu. Organizační a režimová opatření.

Herny, kasina, sázkové kanceláře

Konzumace alkoholu na
veřejně přístupných místech

Pouze výdej předem objednaných
výpůjček a jejich vracení přes výdejní
okénko

Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m 2
provozní plochy), rozestupy 2 m mezi
zákazníky. Organizační a režimová
opatření.

Omezení počtu osob (2 osoby na 15 m 2
provozní plochy), rozestupy 2 m mezi
zákazníky. Organizační a režimová
opatření.
Organizační a režimová opatření

Knihovny

Zavřeno

Omezení počtu osob – skupiny
max. 10 lidí

Omezení počtu osob – skupiny
max. 30 lidí

Omezení počtu osob – skupiny
max. 50 lidí

Hrady a zámky, památky

Zavřeno

Zákaz diváků. Organizační a režimová
omezení přítomných osob na zkouškách.

Zavřeno, s výjimkou poskytovatelů
zdravotních služeb

Vnitřní sportoviště uzavřeny. Sportovat lze
venku, maximálně do 6 osob.

50 % kapacity

25 % kapacity

Zákaz diváků. Organizační a režimová
omezení přítomných osob na zkouškách.

Stejná pravidla jako shromažďování pro
jiné akce

Vnitřní sportoviště pouze pro individuální
sporty do 10 osob. Sportovat lze venku,
vždy pouze 2 hrací týmy/skupiny.

Profesionální soutěže bez diváků a ve
specifickém režimu. Amatérské soutěže
zakázány.

Prezenční výuka – MŠ, speciální školy
a 1. stupeň ZŠ. Rotační prezenční výuka
(po týdnech) – 2. stupeň ZŠ s výjimkami.
Distanční výuka – SŠ, VOŠ a VŠ
s výjimkami.

Prezenční výuka – MŠ, speciální školy
a 1. stupeň ZŠ. Rotační prezenční výuka
(po týdnech) – 2. stupeň ZŠ, SŠ a VOŠ
s výjimkami. Distanční výuka VŠ
s výjimkami; 1. ročníky prezenční výuka.
Profesionální a amatérské soutěže bez
přítomnosti diváků

Omezení ubytování

Bez omezení

Omezení úředních hodin. Organizační
a režimová opatření.

Omezení úředních hodin. Organizační
a režimová opatření.

Noční zákaz vycházení v době od
21–5 hodin

Noční zákaz vycházení v době od
23–5 hodin

Bez omezení

Zákaz návštěv všude kromě vymezených
výjimek

Zákaz návštěv všude kromě vymezených
výjimek

Zákaz návštěv uvnitř zařízení sociálních
služeb kromě vymezených výjimek,
omezení návštěv ve zdravotnických
zařízeních

Maximálně 15 osob

2 osoby

Ve všech vnitřních prostorech a ve
vybraných veřejně přístupných místech

76–100

❺

Maximálně 20 osob

6 osob

Ve všech vnitřních prostorech a ve
vybraných veřejně přístupných místech

61–75

❹

Maximálně 30 osob

50 osob venku, 10 osob uvnitř

Ve všech vnitřních prostorech a ve
vybraných veřejně přístupných místech

41–60

❸

Bez omezení

Muzea, galerie

Bez omezení

Bez omezení

Poskytování ubytovacích
služeb

Organizační a režimová opatření

Bez omezení

Bez omezení

Omezení návštěv v zařízeních sociálních
služeb a LDN

Omezení provozu orgánů
veřejné moci a správních úřadů

Možné pouze s ochranou nosu a úst
(roušky, respirátory apod.)

Návštěvy ve zdravotnických
zařízeních a zařízeních
sociálních služeb

Maximálně 50 osob

Bez omezení

Maximálně 100 osob

Svatby, pohřby, bohoslužby

100 osob venku, 50 osob uvnitř

Omezení volného pohybu osob

500 osob venku, 100 uvnitř

Hromadné akce ve vnitřních
a venkovních prostorech

Ve všech vnitřních prostorech a ve
vybraných veřejně přístupných místech

21–40

0–20
Ve vymezených vnitřních prostorech
a ve veřejné dopravě

❷

❶

Ochrana nosu a úst (roušky,
respirátory apod.)

OPATŘENÍ

MATICE OPATŘENÍ

Kulturní tým
Letošní rok nám moc KULTURNĚ nevyšel. Nebudeme si tu zoufat, ale budeme se těšit na rok příští.
A protože se blíží Vánoce, tak jsme se rozhodly napsat Ježíškovi a něco málo si od něho přát.

Milý Ježíšku,
moc si přejeme, abychom byli všichni zdraví, šťastní a měli se rádi.
Byli jsme k sobě ohleduplní a začali si více všímat jeden druhého, více jsme si ve městě
pomáhali a nebyli na sebe zlí.
Jo a abychom se na sebe víc po Svobodě smáli a rozdávali jsme tím dobrou náladu.
No a hlavně, abychom se opět scházeli na našich kulturních akcích.
Děkujeme
Tvoje holky z kulturního týmu
Míša, Martina, Eva, Ája a Anička
Jako dárek přikládáme omalovánku 😊
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Originální dárky z Krkonoš pro vaše blízké
Podpořte jejich koupí krkonošské řemeslníky i informační centra
Podzimní sychravé dny jsou ideálním časem, kdy začít
přemýšlet o vánočních dárcích pro vaše blízké. I malé
děti vědí, že tím nejkrásnějším dárkem, je dárek vyrobený ručně a ze srdce. Říkáte si, že nejste zruční ani
kreativní, že to určitě nezvládnete? To ani nemusíte.
Originální dárky z Krkonoš, s láskou ručně vyráběné, si
můžete koupit. Potěšíte tak své blízké a zároveň podpoříte místní šikovné řemeslníky a výrobce.

nošských měst a obcí. A pro nejmenší čtenáře určitě
vyberte některou z pohádkových knih Marie Kubátové.

Originální, šetrné k životnímu prostředí, vyrobené
z místních surovin a tradiční technologií, to jsou výrobky
vysoké kvality označené speciálním logem „Krkonoše –
originální produkt®“. Tato značka zákazníkovi garantuje, že výrobky prošly
přísným procesem certifikace a že skutečně pochází z Krkonoš.
A z jakých originálních produktů z Krkonoš si můžete vybrat? Podívejte
se na stránky www.regionalni‑znacky.cz/krkonose, kde
najdete všechny certifikované výrobky.

A kde si můžete všechny tyto dárečky i jiné nakoupit?
V krkonošských informačních centrech. Každé vám
nabídne jedinečné výrobky a vždy s úsměvem vás rádi
obslouží. Informační centra najdete ve Vrchlabí, Černém Dole, Harrachově, Horním Maršově, Peci pod Sněžkou, Hostinném, Janských Lázních, Jilemnici, Lánově,
Malé Úpě, Rokytnici nad Jizerou, Strážném, Svobodě
nad Úpou, Špindlerově Mlýně, Trutnově, Vítkovicích
v Krkonoších, Vysokém nad Jizerou, Žacléři a Kořenově. Kontakt na informační centra najdete na stránkách
www.krkonose.eu/turisticka‑informacni‑centra.

Pokud máte doma nebo mezi přáteli vášnivé čtenáře
a milovníky Krkonoš, jistě vás nadchne bohatá nabídka
knih o krkonošských boudách, významných osobnostech, těžkém a zajímavém životě horalů i historii krko-

Sběratele fotografií a obrázků starých i současných Krkonoš potěší nástěnné i stolní kalendáře pro rok 2021.
Darovat můžete kalendáře s reprodukcemi fotek z celých Krkonoš nebo například z Rokytnice nad Jizerou,
Vrchlabí Žacléře a dalších měst.

Krkonoše – svazek měst a obcí
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Měsíční dění v naší škole
Organizace vyučování od 30. 11. 2020
Změny v organizaci provozu a vyučování od 30. 11. 2020 byly přijaty na základě krizového opatření Pes pro oblast
školství.
Rozdělení výuky žáků podle nařízení MŠMT pro období od 30. 11. 2020 a v dalších týdnech:

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. A třída
6. B třída
7. A třída
7. B třída
8. třída
9. třída

Týden od 30. listopadu do 4. prosince 2020
a pak každý lichý týden
Prezenční výuka ve škole
Prezenční výuka ve škole
Prezenční výuka ve škole
Prezenční výuka ve škole
Prezenční výuka ve škole
Prezenční výuka ve škole
Prezenční výuka ve škole
Distanční výuka doma
Distanční výuka doma
Prezenční výuka ve škole
Prezenční výuka ve škole

Týden od 7. prosince do 11. prosince 2020
a pak každý sudý týden
Prezenční výuka ve škole
Prezenční výuka ve škole
Prezenční výuka ve škole
Prezenční výuka ve škole
Prezenční výuka ve škole
Distanční výuka doma
Distanční výuka doma
Prezenční výuka ve škole
Prezenční výuka ve škole
Distanční výuka doma
Prezenční výuka ve škole

Během prezenční výuky ve škole budou žáci vzděláváni
podle běžného rozvrhu hodin. Nadále trvá zákaz zpěvu
a zákaz sportovních aktivit (vyjma venkovních aktivit v podobě procházek…).

ší vstřícnost ve využívání školní družiny. Povinnost nosit
roušku platí i pro pobyt ve školní družině.

Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci povinni nosit
roušku vyjma konzumace stravy.

V období od 30. 11. 2020 nebude škola poskytovat zájmové vzdělávání žáků v podobě školních kroužků.

Během distanční výuky doma budou žáci vzděláváni podle standartního rozvrhu hodin. Výjimkou bude pouze výuka tělesné výchovy, která bude po dobu distanční výuky zrušena. Výuka probíhá v předem stanovených časech
formou on‑line vyučování prostřednictvím Microsoft
Teams. Zadávání domácí přípravy a komunikace učitele
s žáky a jejich rodiči probíhá prostřednictvím aplikace
Bakaláři (Komens). Ve všech hodinách dojde ke spojení
vyučujících se žáky prostřednictvím Microsoft Teams, během kterého se domluví na podrobnostech výuky daného
předmětu.

Ing. Michal Krtička - ředitel školy

Zájmová činnost dětí a žáků

Výtvarná soutěž O korunu svatého
Václava 2020
Ještě než byly v říjnu uzavřeny školy, zúčastnili jsme se
s žáky 4. třídy výtvarné soutěže O korunu svatého Václava
2020.
A jak to dopadlo?
Naši žáci byli za svou práci oceněni.

Kontrola vypracování jednotlivých úkolů zadaných během distanční výuky probíhá podle pokynů vyučujících

Školní stravování
Školní stravování pro přítomné žáky na prezenční výuce
bude probíhat standartním způsobem s větším důrazem na
oddělení jednotlivých tříd v době vydávání stravy. Prostor
školní jídelny bude rozdělen podle doporučení MŠMT a MZ
(rozestupy a počet strávníků u 1 stolu).

Organizace školní družiny
Školní družina bude fungovat v omezeném režimu. Kvůli
nařízení dodržování homogennosti skupin (1oddělení =
1 třída), není možné poskytnout školní družinu žákům
4. ročníku. Rodiče 3. ročníku tímto prosíme o co největ16
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Viola Svobodová vyhrála soutěž v kategorii Dobrý král
Václav a získala Korunu svatého Václava. Gratulujeme!
Korunu králů – za znalost historie - získali z naší školy dále
Adam Roudný, Filip Ruffer, Anna Tomešová a Denis Pich.
Koruna srdce – za práci od srdce – byla udělena Kamile Balínové, Kristýně Štěpové, Noemi Burešové, Borisu Vaňkovi,
Karolíně Hoškové, Barboře Humňalové, Antonínu Drábkovi, Kamilu Blažkovi a Jaromíru Šlechtovi.
Žáci získali diplom a sladkou odměnu. Pokud k nim ještě
nedoputovala perníková koruna, čeká na ně ve škole.
Děkujeme za reprezentaci naší školy.
Mgr. Milada Pleskačová

Nejlepšími řešiteli z řad našich deváťáků byli:
1. místo: Andrea Horáčková – 123 bodů
2. místo: David Pilný – 92 bodů
3. místo: Kateřina Veselá – 92 bodů
Všem děkujeme za účast a nejlepším soutěžícím gratulujeme k parádním výkonům
Mgr. Břetislav Klomínský – vyučující informatiky

Co se dělo ve škole, když v ní nebyly
děti?
Od 14. října bylo ve škole zvláštní ticho, třídy a družiny byly
prázdné. Paní učitelky měly on‑line výuku, tak se s dětmi
vídaly každý den. Možná se ale ptáte, co dělali ostatní
pedagogičtí pracovníci, kromě toho, že byli s dětmi a žáky
ve spojení na facebooku?
Vychovatelky i asistentky chodily každý den do školy,
připravovaly pro vás nový program, pomůcky (hlavně pro
prvňáčky), uklízely kabinety, třídy i družinu, zdobily školu,
pomáhaly na zahradě, vyráběly zimní výzdobu, chystaly
pořádek ve školní knihovně, včetně inventarizace všech
knih. Zkrátka nikdo nelenil…

Dějepisná olympiáda 2020/2021
19. listopadu proběhlo, jako již tradičně, školní kolo dějepisné olympiády. Letos odpovídali žáci na zadání z domova.
O to více si cením jejich hojné účasti.
Celkově se do soutěže zapojilo 18 žáků z 8. a 9. třídy.
1. příčka patří Radku Jiřičkovi (8.tř.), 2. místo vybojoval Marek Hedvičák (9.tř.) a na 3. místě se umístil Kryštof Kaňka
(8.tř.).
Všem zúčastněným děkuji za odhodlání udělat něco navíc
a vítězům gratuluji k úspěchu.
Mgr. Milena Hainišová – vyučující dějepisu

Bobřík informatiky 2020
V pátek 20. listopadu si žáci 9. ročníku vyzkoušeli online soutěž Bobřík informatiky. Jedná se o tradiční soutěž z oboru
výpočetní techniky, která zkouší znalosti a dovednosti žáků.
Na žáky čekalo 12 soutěžních úkolů, některé lehčí, některé dost obtížné. Úkoly se zaměřovaly nejčastěji na logické
kroky v programování, modelování, algoritmy. Samozřejmě
herní formou, kde stačila logika. Každopádně úkoly jistě
potrápily mozkové závity a žákům zprostředkovaly dobrou
zkušenost nejen vědomostní.
Na řešení bylo celkem 40 minut, otázky se mohly přeskočit bez přičítání i odečítání bodů. Při správné odpovědi se
body přičítaly, při špatné odečítaly.
PROSINEC 2020 | LEDEN 2021

17

Říjen v naší mateřské škole
Říjen u Myšek
Druhý měsíc školního roku byl u Myšek již ve znamení dobré nálady - slziček ubylo, děti získaly na jistotě a do mateřské školy se začaly těšit. Hlavně na to, co nového zažijí.
Chystali jsme pro ně nové zážitky.
Vše se týkalo změn v přírodě na podzim, a tak jsme si s dětmi
povídali o počasí – každé ráno jsme vybrali obrázek, který
počasí představoval, zpívali jsme písničky, učili se nové
básničky, hráli jsme pohybové hry. Ústředním tématem
byla pohádka o Paraplíčku – tu si děti poslechly, viděly ji
také na počítači, prohlíželi si knížky a také tvořily – deštníčky si zkusily kreslit pastelkami, ale i barvou a štětcem.
Dalším tématem počasí byl vítr – sledovali jsme z okna,
připravovali jsme draka na pouštění a seznámili jsme se
s technikou nalepování barevných papírků. Zkusili jsme si
také jemnou motoriku prstíků při navazování mašliček na
ocas draka – s velkou dopomocí učitelky, ale i s velkým nadšením dětí. A přišel i den, kdy jsme mohli jít draka pouštět – vyšli jsme na louky nad pana Čermáka a užili si pěkné
dopoledne.
Bohužel, závěr měsíce byl poznamenán komplikacemi s koronavirovou pandemií.
Snad to bude v listopadu lepší!

Říjen u Zajíčků
Říjen byl u Zajíčků ve znamení podzimu. Povídali jsme si
o podzimních změnách přírody a počasí, nechyběly také

18
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výpravy po okolí, kde jsme si těchto podzimních změn všímali. Počasí nám už tolik nepřálo, ale oblečení jsme rychle
přizpůsobili a vyráželi jsme ven i za pravého podzimního
počasí. Ve školce jsme pracovali s přírodninami, které jsme
venku nasbírali, zároveň jsme zjistili, jak se které přírodniny
nazývají a z jakých stromů jsou. Na školní zahradě jsme sbírali spadané ořechy, děti hrabaly listí a také hledaly spadaná jablka ve vysoké trávě. Oslavili jsme podzimní „hnědý“
den, ve znamení hnědého oblečení i hraček.
Nechybělo také vyrábění a tvoření – tvořili jsme košťátka
na zametání spadaných listů, ježečka z otisků dlaně, dráčka z geometrických tvarů a ke konci měsíce i zeleninovou
zahrádku plnou brokolice, mrkve i brambor. Naučili jsme
se, jaká zelenina roste v zemi a jaká nad zemí, zahráli jsme
si pohádku O veliké řepě, a dokonce si hráli s opravdovou
zeleninou.

Oslavili jsme spoustu narozenin, naučili se nové básně
i písně, zacvičili jsme si s listy, míčky, dráčky i s bramborami. Konec měsíce nám narušil „nouzový stav“ a podzimní prázdniny – tím jsme přišli o oslavu halloweenského dne v maskách. Tuto akci přesuneme, abychom
o ni nepřišli.

Říjen u Medvídků
Říjen jsme zahájili výletem na Rýchorské sídliště do
Pohádkových Krkonoš. U vchodu se děti přivítaly
s pánem hor, se kterým jsme se společně na památku vyfotili. Pak už jsme pokračovali za pohádkou,
kde jsme poznali Anču, Kubu, hajného a Trautenberka. Viděli jsme permoníčky z Černého dolu, našli sluj
tříhlavého draka a spoustu jiných pohádkových postav. Výlet se nám moc líbil, ale bohužel byl zatím
poslední.
V rámcovém programu jsme procvičovali podzimní témata s poznáváním ovoce a zeleniny. Poznávali jsme je
podle obrázků, podle skutečnosti, podle vůně a hmatu.
Nakreslili jsme si barevný podzim, který můžete vidět
vystavený u školy v Galerii na plotě. Hráli jsme si na Bacil a Vitamín, na pohádku O veliké řepě a naučili se hodně básniček k těmto tématům.

Při vycházkách do okolí jsme poznávali druhy stromů, jejich plody a nasbírali jsme si je s sebou do školy. Z listů
jsme si vyrobili skřítky Podzimníčky. S kaštany jsme si hráli
na koberci a stavěli si hezké kaštanové obrázky, počítali
jsme, hledali písmenka na začátku slova, přiřazovali plody
a listy ke správným stromům.
Říjen jsme zakončili podzimními prázdninami.

www.zssvoboda.eu
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Rok 2020 v TJ Krakonoš
I když složitý rok vzhledem k nouzovým stavům, přesto velmi úspěšný a činorodý rok pro náš jezdecký oddíl.

Únor jsme jako vždy zahájili sérií soustředění. Přerušila je vynucená pauza. Čas, kdy nebylo možné závodit, jsme využili
k vybudování nového oplocení k novému kolbišti, spoustu
práce všem členům zabraly terénní úpravy a odklizení několika tun kamení. Naše závodiště je momentálně osmé nejlepší
v České republice. Během léta v naší kryté hale přibyly nové
boxy určené pro účastníky závodů. Jako každoročně jsme natřeli nové překážky, opravili
ohrady, venkovní boxy, postarali se o celý areál.
Během roku 2020 jsme zorganizovali dvakrát zkoušky
základního výcviku jezdce.
Účastní se jich čím dál více
jezdců z kraje Královéhradeckého, Pardubického i Libereckého. Uspořádali jsme
pětkrát závody, jedny z nich
byly jen drezurní, jako každoročně jsme i letos jsme
byli pořadatelé mistrovství
Královéhradeckého
kraje
v parkuru. Vrcholem skokové
sezony byly závody: Memoriál Františka Ventury. Nezapomínáme ani na nejmenší,
v červnu jsme viděli jezdce
všech věkových kategorií, počínaje od tří let, na Dětských
jezdeckých hrách. Akce byla
mimořádně úspěšná.
20
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Své město jsme reprezentovali na závodech téměř po celé
republice.
Poprvé se v nejnáročnější
disciplíně – ve všestrannosti- představila Pavla Ondráčková a Meryl, soutěž nejen úspěšně dokončily, ale
dokázaly se umístit na šestém místě. Ing. Alexandra
Novotná s klisnou Rebelka
a Caretina 2 (obě z chovu
TJ Krakonoš) se opakovaně
umístily mezi prvními pěti,
s Rebelkou zvítězila v Mistrovství Královéhradeckého kraje. Juniorka Tereza
Mišoňová se na Mistrovství
Královéhradeckého
kraje
umístila na pátém místě.
Ve skvělých výsledcích pokračovala i dvojice Adéla
Juhászová s Lady Elisabeth
(také odchovaná v naší TJ)
ve vytrvalosti. Dokázaly
zvítězit v Mistrovství Královéhradeckého kraje na trati
40 km, na mezinárodních závodech v Chlumci nad Cidlinou v extrémně teplém počasí na
trati dlouhé 60 km také zvítězily. Kvalitu dvojice potvrzuje
i fakt, že v celorepublikovém žebříčku skončily na sedmém
místě. Je to velký úspěch naší mladé, talentované jezdkyně.
Věříme, že i příští rok se s Vámi potkáme u nás na závodech
a že i nadále budeme stejně dobře reprezentovat naše město.

PROSINEC 2020 | LEDEN 2021
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Střípky z dějin: Sběratelská
sebranka
Antonín Tichý
Sbírání čehokoliv je zajisté záliba ušlechtilá, pokud nepřeroste v mánii. Za víc než půl století pohybování se ve sběratelské komunitě, byť většinou jen jako nadšený pozorovatel jsem poznal celou řadu rozličných sběratelských týpků.
Z duše nesnáším ty namachrované frajery, kteří vlastní
největší sbírku nějakých nicotností na světě, čítající třeba
statisíce kusů skleněných špendlíkových hlaviček. Znám
haury, kteří zas mají ve sbírce jen samý unikát, ať už jde
o svaté obrázky, zápalkové nálepky nebo pohlednice - vesměs tisky vydávané v mnohakusových nákladech. Daleko
víc mě baví naslouchat zasvěcenému povídání opravdového znalce, který si o každém nově získaném exempláři
třeba i nepočetné sbírky zjistí všechny dostupné informace
a jako bonus má v rukávu téměř ke každému kusu i originální příběh. Jeden takový se pokusím převyprávět i přesto,
že Svobody nad Úpou se dotýká jen okrajově. Jídelní lístky
nejsou zrovna masově rozšířeným sběratelským artiklem,
ale i v těch několika málo známých kolekcích se najdou
zajímavé kousky. Jídelní a nápojový lístek z Café Parisien
na Titaniku s datem 14. dubna 1912. Státníky podepsaný
blanket z Postupimské konference vítězných mocností na
zámku Cecilienhof po II. světové válce. Kaligrafickým písmem ručně psaný několikastránkový sešitek z korunovační
hostiny královny Alžběty II. Nebo tiskopis z pražské pivnice U Zlatého tygra z toho večera v lednu 1994, kdy se tam
president Spojených států Bill Clinton v doprovodu Václava Havla stavil na pivko, aby pak později v Redutě vyšvihl
na darovaný saxofon slavnou Gershwinovu jazzovou pecku
Summer Time. Neméně zajímavou historickou kuriozitu
lze při troše štěstí objevit i na domácím regionálním písečku. Jídelní lístek z Walzelovy vily v Trutnově – Poříčí, postavené už před I. světovou válkou a obklopené parkem,
kde dnes sídlí azylový dům příspěvkové organizace Most
k životu, je památkou na slavnostní menu při významné
rodinné události. Tehdejší patriarcha lnářské dynastie
a hlavní podílník firmy „Bratři Walzelové“ Maxmilian rytíř
Walzel z Wiesentreu (3. 1. 1855 – 19. 6. 1933) a jeho manželka „Wenzi“ Wenzeslava rozená Hrušková (27. 1. 1859 –
2. 2. 1933) slavili padesáté výročí sňatku, tak zvanou zlatou
svatbu. Neokázalý tisk s portréty manželů je doplněn názvy
jídel napsanými na psacím stroji. A co že se to v továrnické
rodině podávalo 17. února 1932 ke slavnostní večeři? S přihlédnutím, že oslavenec byl v té době už vážně nemocný
a oběma manželům zbýval jen zhruba rok do konce života
nic opulentního. Zahajovalo se tradičně polévkou - masovým vývarem. Jako předkrm následovala na pohled ošklivá
královna mořských platýsovitých ryb kambala s majonézou. Pro jemné masíčko vynikající chuti ji za slavnostní kulinářskou delikatesu považovali již staří Římané a bývala obvykle servírována na stříbře s korunkou na hlavě. Hlavním
chodem byla pečená krůtí kuřátka se salátem a kompot. Po
karamelové zmrzlině ještě sýr a na závěr oblíbená kávička
moka. Walzelovu vilu jsme mívali krátký čas i ve Svobodě
nad Úpou. Říkalo se tak na luxusní bydlení přestavěnému
obecnímu mlýnu kam se přiženil mladší syn manželů Walzelových Clemens (5. 3. 1887 – 3. 1. 1919), když si v roce
1913 vzal mladičkou dceru místního papírenského podni22
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katele Prospera Piette Rivage, teprve sedmnáctiletou krasavici Rosu. Na snímku z roku 1939 je u vchodových dveří
čitelné číslo 93 a vedle elegantního bouráku značky Mercedes Benz Typ 170 vyráběného v letech 1931 - 1936 stojí
představitelé další generace Walzelů – maršovský rodák
Clemens junior (9. 2. 1918 – 15. 2. 1999) a jeho milá, uher-

ská šlechtična Mariza Spillenberg - Hadusfalva. Clemens
Georg von Walzel, v rodině důvěrně přezdívaný „Jörg“,
autor několika vzpomínkových knížek s mysliveckou tematikou se po roce 1960 na Trutnovsko rád každoročně opakovaně vracel. Humorné povídání jak se známou z mládí víc
než osmdesátiletou paní „Mizi“ Marií Šimkovou rozenou
Kühnelovou z Maršova II. byli koncem září 1993 vyčistit pamětní desku na Růženině cestě na Rýchory, pojmenované
po jeho babičce si němčinu ovládající čtenář mohl přečíst
v krajanském měsíčníku Riesengebirgsheimat. Do paměti
nových osídlenců po roce 1945 se budova bývalého mlýna
zapsala spíš jako „Čipkajova vila“ nazývaná tak po druhém
manželovi předčasně ovdovělé Rosy Karlu von Czipkay.
Zbořena byla s výstavbou nové silnice v roce 1976. A další Walzelova vila, výstavná celodřevěná budova se dvěma
bočními rizality a prostorným zádveřím se sedlovou stře-

chou u vstupního schodiště sloužící rozvětvené rodině jako
letní sídlo byla v Janských Lázních. V epoše kdy hory patřily
pracujícím, to byla zotavovna ROH s příznačným názvem
Rudá hvězda. Jako velmi zpustlá musela být i ona nedávno zbořena. Při představě kolik písemností vedle dalších
cenností zůstalo po konci války v opuštěných objektech, mi

naskakuje husí kůže. Zvažte dobře, než nějaký kus starého
potištěného papíru vyhodíte do sběru. Za leckterý by vám
sběratelé doslova utrhli ruce. Prosím zároveň všechny kolegáčky, kteří mají pocit, že právě tento jeden jediný jídelní
lístek je tím, co chybí jejich sbírce k absolutní dokonalosti,
aby mi nepsali. Nikdo nikdy nemůže mít úplně všechno.

Maxmilian Walzel von Wiesentreu / Wenzeslava Walzel roz. Hrušková / Walzelova sbírka zbraní a loveckých trofejí v rodném Vižňově

Šťastní rodiče Rosa Piette Rivage a Clemens Walzel von Wiesentreu / Stříbrná svatební medaile / Synáček Clemens junior v bývalém mlýně ve Svobodě nad
Úpou na dvorku

Jediná Walzelova vila v Poříčí slouží dnes k humanitárním účelům / Původní mlýn ve Svobodě nad Úpou přestavěný na byty již neexistuje / Poslední rozloučení Walzelových potomků s vilou v Janských Lázních v roce 2011

www.musvoboda.cz
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sociálních kontaktů
ZODPOVĚDNOST, OCHRANA RIZIKOVÝCH SKUPIN
pravidlo 3R
Ruce Roušky Rozestupy

chráníme sebe i ostatní,
jsme zodpovědní

mýdlo + teplá voda nebo
dezinfekce = čisté ruce

sekund

roušky fungují,
pokud se nosí správně

diskrétní zónu virus
nepřeskočí

2m

kde není osobní kontakt,
není přenos

Mimořádná opatření a více informací na koronavirus.mzcr.cz

LINKA 1221
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