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Úvodník
Vážení spoluobčané,
do pozice starosty jsem nastoupil právě před rokem. Přesněji od 1. 4. 2020. Pandemie coronaviru zasáhla negativně
do našeho soukromí i činnosti města. Co se nepodařilo infekci, to dokonala naše vláda svým přístupem. Proto jsme
byli nuceni přijmout řadu nepopulárních rozhodnutí o nekonání městských kulturních akcí, i když se to v té době
někomu nemuselo jevit jako nutné. To mě za těch dvanáct
měsíců ve funkci mrzí sice ze všeho nejvíc, ale s odstupem
času vidím, že jsme se rozhodli správně. Bylo to klíčové období, kdy se ještě dala nákaza přibrzdit.
Pandemie však nebyl důvod k nečinnosti a městský úřad i samospráva fungovala bez přestávky. Naše úsilí a plánování však
ovlivnila vize nižších příjmů obce a pesimistického výhledu do
roku 2021 a 2022, výrazné omezení osobních kontaktů a schůzek, nemožnost plánování kulturních a společenských akcí.
Některé činnosti města nejsou vidět tak dobře jako nový
chodník nebo houpačka, ale to neznamená, že jsou méně
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pracné. Spíš naopak. Na pozadí běží například časově náročné činnosti ohledně projektů a dotací, proces napojování nemovitostí na kanalizaci, provádí se revize závad v katastru nemovitostí, probíhá aktualizace Územního plánu,
která započala již v roce 2017. Jeho projednávání komplikuje nouzový stav a protiepidemická opatření. Město pracuje na studii parkování po městě, neboť zcela chybí jakákoliv koncepce.
Výrazně se také změnil zákon o odpadech, což nás postavilo do nové situace. V letošním březnovém čísle
jsme občany již o této věci informovali. Pokud budeme
i nadále k domácímu odpadu přistupovat, jak jsme navyklí, dožene nás velké zvýšení ceny za uložení komunálního odpadu na skládkách. V roce 2030 končí ukládání komunálního odpadu na skládky. Do té doby se
bude každý rok snižovat možné množství odpadu na
osobu a současně zvyšovat cena za tunu. V současnosti od občanů stále vybíráme minimálních 500 Kč (díky
třídění již po dobu 12 let!) na osobu, zbytek doplácí
město. To chceme i nadále udržet. Pokud ale nebudeme ze současných 200 kg klesat na 120 kg komunálního odpadu na osobu za rok, můžeme platit až 1850 Kč
na tunu.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

max. množství odpadu na obyvatele

200 kg

190 kg

180 kg

170 kg

160 kg

150 kg

140 kg

130 kg

120 kg

platba Kč/t při nesplnění max. množství

800 Kč

900 Kč

1 000 Kč

1 250 Kč

1 500 Kč

1 600 Kč

1 700 Kč

1 800 Kč

1 850 Kč
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Ve Svobodě třídit umíme. Byli jsme již několikrát Královéhradeckým krajem oceněni cenou Čistá obec roku. Konkrétně za roky 2015, 2016 a 2019. Ale budeme určitě ještě
lepší. Ekologická metoda domácího třídění door‑to‑door,
která slouží ke zvýšení množství tříděného odpadu a současně ke snížení množství odpadu komunálního, by nám
v tom měla pomoci.
Pan Oldřich Kysela již s ní má osobní zkušenost a můžeme
si z něho vzít příklad a nechat se jeho přístupem inspirovat.
V jeho penzionu se třídí už na pokojích.

Toto zasáhlo všechny obce v ČR, takže k nějakému novému
řešení musí přistoupit všichni. Nový systém zavádějí z okolních obcí v Kunčicích, Žacléři, Prosečné, Dolní Branné atd.
Skládky odpadu během několika let skončí a náš úkol je třídit již doma, ještě účinněji, a tím prodloužit interval svozu
jednotlivých komodit a dbát na to, aby se bioopad a jiný
odpad nedostal do odpadu komunálního. S místostarostou jsme absolvovali jednání v Kunčicích nad Labem, kde
jsou již v tomto napřed a po počáteční nedůvěře občanů ke
změnám se dobrali slibných výsledků.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2022
Již nyní připravujeme koncepci pro následující rok. Potřebujeme dosáhnout toho, abychom nemuseli platit víc, než
současných 500 Kč. Není potřeba „objevovat Ameriku“,
pokud vidíme, že to už jinde funguje. Jenom si to musíme
upravit na naše podmínky.
Cíl:
• co nejnižší platba za 1 t komunálního odpadu za rok
• navázat na stávající systém
• z komunálního odpadu získat maximum surovin
k dalšímu zpracování
Řešení:
• celoročně bio – to již od března 2021 běží – po sklu
a kovu nejtěžší komodita
• třídění doma – popelnice pro komunál, papír, plasty,
bio (někde je možné použít pytle) – poskytne město
• interval svozu – zmenšit počet svozů jako přirozený
důsledek třídění
• kontejnerová stání – postupně omezovat a zbylé monitorovat kamerou
• podnikatelé – přímé smlouvy s TRANSPORTA na komunální odpad
Východiskem ke snížení množství komunálního odpadu je
předcházení samotnému vzniku odpadu a efektivní třídění
přímo v domácnosti. Dále je potřeba např. papírové krabice
skládat či rozřezávat, aby se co nejvíce snížil objem papírového odpadu. Podobně se budeme muset naučit pracovat
s plasty. Současný způsob třídění k tomu nijak nemotivuje a v kontejnerech vidíme nesložené krabice, které zaplní kontejnery jen několik minut po jejich odvozu. Rezervy
máme také v jedlých olejích a tucích. Kovy by měly skončit
ve sběrně. Hliníkové plechovky lze také dávat k plastům.
Svozová služba je z plastů roztřídí.
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Žádná změna v našich návycích a stereotypech není jednoduchá, ale nové řešení prospěje čistotě města, přírodě
a našim peněženkám.
Mgr. Petr Týfa
starosta

V souvislosti s výše uvedeným se začíná také stále častěji diskutovat o rozpuštění sněmovny, o předčasných volbách či o vyslovení nedůvěry vládě. Koronavir, nekoronavir,
předvolební politické šarvátky jsou tu a pochybuji, že do
voleb (těžko říci zda předčasných nebo těch říjnových) už
to nebude lepší.

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

Jubilanti

A tak se vrátím ke koronaviru, který sice také není
veselým tématem, ale mám skvělé zprávy alespoň ze
Svobody!!! Ve Svobodě máme od posledního dubnového týdne NULA nemocných Covidem-19!!! V našem
Královéhradeckém kraji a zejména v okrese Trutnov
je současná situace nejlepší z celé republiky. Jestli na
tuto skutečnost měl vliv tvrdý lockdown celého okresu
Trutnov těžko říct. Nebo za to může snad přicházející
jaro, zvyšující se množství očkovaných lidí, promořenost obyvatelstva, masivní preventivní testování ve firmách, ve školách nebo nošení roušek a respirátorů???
Těch faktorů je mnoho a jen epidemiologičtí odborníci
jsou tu od toho, aby tyto faktory vyhodnotili. My obyčejní lidé můžeme jen spekulovat a mít na situaci vlastní názor.

V měsíci květnu oslaví svá
životní jubilea dámy Milada Dufková, Ivana Havlová,
Jarmila Koukalová, Helena
Baťková, Věra Vrbenská
a pánové Josef Dittrich
a Miroslav Vogl. Přejeme
jim všem do dalších let především hodně zdraví.

Aktuální situace nemoci Covid – 19
V posledních dubnových dnech,
kdy připravujeme vydání květnových novin, koronavirovou
situaci zcela zastínil konflikt
s Ruskem kvůli výbuchu ve
Vrběticích v roce 2014, který mají na svědomí lidé ze
speciálních
důstojnických
jednotek z Ruska. Jedná se
o ruskou vojenskou rozvědku
GRU a podezřelí jsou z něj agenti
Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin. Stejná
dvojice je spojována s otravou bývalého ruského dvojitého
agenta Sergeje Skripala novičokem v britském Salisbury
v březnu 2018. V době výbuchu byli oba v ČR, na akci se
ale zřejmě připravovali déle. Tehdy při výbuchu zemřeli
dva lidé.

Osobně mám velkou radost z toho, že u nás ve Svobodě
jsme konečně dosáhli toho, že počet aktuálně nakažených
nemocí Covid-19 je 0 a pevně doufám, že si tento trend
udržíme.
Porovnání s okolními obcemi, které jsme uvedli v dubnových novinách, jsme zaktualizovali k 26. 4. 2021 a i v okolních obcích je situace skvělá.
Během měsíce dubna se toho však moc nezměnilo ve
vztahu k životu lidí, snad jen vyjma školy, kde se konečně
mohly děti z prvního stupně vrátit do škol. Sice se musí
dvakrát týdně testovat, nosit roušky a ve škole se střídají
pravidelné skupiny dětí z jednotlivých ročníků, ale i tak
je to pro děti doufám příjemná změna a do školy chodí
rády.
Od 26. dubna 2021 se v Královéhradeckém kraji otevírají
mateřské školky pro všechny děti, v mateřinkách se děti
nemusí testovat ani nosit roušky.

Zjištění jsou skutečně závažná a lze logicky očekávat, že to
ovlivní negativně česko‑ruské vztahy. Na politické scéně to
tedy vře, a to nejen u nás, ale i v celé Evropě.

Aktuální počet nemocných COVID-19 k datu ve Svobodě - březen 2021
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Data z okolních obcí v porovnání se Svobodou a s průměrem - k 26.4.2021
název obce

počet obyvatel

Svoboda nad Úpou
Janské Lázně
Horní Maršov
Mladé Buky
Pec pod Sněžkou
Malá Úpa
Žacléř
Černý Důl
Rudník
Trutnov
CELKEM - průměr

kumulativní
v % na celkový
počet pozitivních
počet obyvatel v
od počátku
obci
epidemie

2 081
690
979
2 308
648
142
3 136
683
2 172
30 234
43 073

335
135
128
438
68
13
630
144
387
5 858
8 136

16,10%
19,57%
13,07%
18,98%
10,49%
9,15%
20,09%
21,08%
17,82%
19,38%
18,89%

Od května se snad vrátí děti z druhého stupně do základních škol – pouze však v okresech, kde je epidemiologická situace dobrá. Také se snad otevřou obchody a služby.
Tabulka s opatřením, která se nazývala PES už je naprosto mrtvá a ministerstvo se nyní řídí balíčky pro návrat do
normální života, přičemž pro školy jsou definovány rovněž.
Načasování mimořádných opatření bude prováděno podle aktuálního vývoje epidemiologické situace, kdy hlavním
kritériem bude incidence nových případů na 100 tisíc osob
za 7 dnů, s přihlédnutím k dalším ukazatelům šíření nákazy.
Balíčky a informace k nim jsou dostupné na:
https://www.vlada.cz/cz/epidemie‑koronaviru/dulezite
‑informace/balicky‑ pro‑ navrat‑ zpet‑ do‑ normalniho
‑zivota-187921/
Ministr

Subjekt

kumulativní
kumulativní počet
v % na celkový
v % na celkový
počet zemřelých
hospitalizovaných
počet obyvatel v
počet obyvatel v
od počátku
od počátku
obci
obci
epidemie
epidemie

21
4
14
22
4
1
42
7
23
459
597

1,01%
0,58%
1,43%
0,95%
0,62%
0,70%
1,34%
1,02%
1,06%
1,52%
1,39%

7
2
5
6
1
0
9
5
4
147
186

0,34%
0,29%
0,51%
0,26%
0,15%
0,00%
0,29%
0,73%
0,18%
0,49%
0,43%

Aktuální
počet
nemocných
k 26.4.2021

-

Najdete je i dále v novinách.
Také máme nového ministra zdravotnictví. Dne
7. dubna 2021 se jím stal Petr Arenberger a vystřídal tak Jana Blatného, který byl premiérem odvolán.
Od roku 1989 je to 25. ministr zdravotnictví. A v době
covidové je to již čtvrtý ministr zdravotnictví. Moc
dlouhou trvanlivost ti ministři zdravotnictví opravdu
nemají.
V této souvislosti jsem jukla na internet a wikipedie
mi prozradila seznam ministrů zdravotnictví České
republiky od roku 1969. Některá jména mi úplně už
vypadla z hlavy. Tak schválně, jak jste na tom vy milí
čtenáři?

Začátek a konec úřadu

Vláda

Předlistopadová éra
Vladislav Vlček

ČSL

8. 1. 1969

11. 2. 1971

Rázl, Kempný a Korčák

Jaroslav Prokopec

KSČ

11. 2. 1971

5. 12. 1989

Kempný a Korčák, Korčák II., III. IV. Korčák, Adamec, Pitra a Pithart

Po sametové revoluci 17. listopadu 1989 – v rámci československé federace
Pavel Klener

OF

5. 12. 1989

29. 6. 1990

Martin Bojar

OF/OH

29. 6. 1990

2. 7. 1992

Pithart

Petr Lom

ODS

2. 7. 1992

31. 12. 1992

Klaus I.

Petr Lom

ODS

Korčák, Adamec, Pitra a Pithart

1. 1. 1993

22. 6. 1993

Luděk Rubáš

ODS

23. 6. 1993

10. 10. 1995

Klaus I.

Jan Stráský

ODS

10. 10. 1995

2. 1. 1998

Klaus II.

Po sametové revoluci 17. listopadu 1989 – v rámci samostatné republiky

Zuzana Roithová
Ivan David

Klaus I.

nestraník

2. 1. 1998

22. 7. 1998

Tošovský

ČSSD

22. 7. 1998

9. 12. 1999

Zeman

Vladimír Špidla

ČSSD

10. 12. 1999

9. 2. 2000

Zeman

Bohumil Fišer

ČSSD

9. 2. 2000

15. 7. 2002

Zeman

Marie Součková

ČSSD

15. 7. 2002

14. 4. 2004

Špidla

Jozef Kubinyi

ČSSD

14. 4. 2004

4. 8. 2004

Milada Emmerová

ČSSD

4. 8. 2004

12. 10. 2005

Gross / Paroubek

Zdeněk Škromach

ČSSD

12. 10. 2005

4. 11. 2005

Paroubek

David Rath

ČSSD

4. 11. 2005

4. 9. 2006

Paroubek

Tomáš Julínek

ODS

4. 9. 2006

23. 1. 2009

Topolánek I. a II.

Daniela Filipiová

ODS

23. 1. 2009

8. 5. 2009

Topolánek II.
Fischer

Dana Jurásková
Leoš Heger
Martin Holcát

4

Špidla

ODS

8. 5. 2009

13. 7. 2010

TOP 09

13. 7. 2010

10. 7. 2013

Nečas

nestraník

10. 7. 2013

29. 1. 2014

Rusnok
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Svatopluk Němeček

ČSSD

29. 1. 2014

30. 11. 2016

Miloslav Ludvík

ČSSD

1. 12. 2016

13. 12. 2017

Sobotka
Sobotka

Adam Vojtěch

nestraník za ANO

13. 12. 2017

21. 9. 2020

Babiš I. a II.

Roman Prymula

nestraník za ANO

21. 9. 2020

29. 10. 2020

Babiš II.

Jan Blatný

nestraník za ANO

29. 10. 2020

7. 4. 2021

Babiš II.

Petr Arenberger

nestraník za ANO

7. 4. 2021

úřadující

Babiš II.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ministr%C5%AF_zdravotnictv%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
Mezi nejdéle úřadující patřili (chronologicky seřazeno) Luděk Rubáš, Jan Stráský, Bohumil Fišer, Tomáš Julínek, Leoš
Heger, Svatopluk Němeček a Adam Vojtěch.
Na opačné straně, mezi úřadující ministry nejkratší dobu se
zařadili (chronologicky seřazeno) Vladimír Špidla, Daniela
Filipiová, Zdeněk Škromach a Roman Prymula.
Výměna ministrů zdravotnictví je v podstatě v naší české
kotlině běžná věc, pokud se podívám na funkční období ministrů zdravotnictví.

Obrázek – soutěž o čokoládu kdo
pozná, kde to je?
V minulém čísle Svoboda fórum jsem zveřejnila další fotku
ze skialpových toulek po našem okolí. Na email mi opět přišly rychle správné odpovědi.
Správná odpověď byla samozřejmě Modrokamenná
bouda.
1. Štěpán Procházka – 1. 4. 2021 v 20:36 hodin

Co se týká očkování, tak od 23. dubna se otevřela registrace k očkování pro osoby starší 60 let, od 28. 4. 2021 se
otevřela registrace pro skupinu 55 - 59 let.

2. Pavel Dvořák ml. – 2. 4. 2021 v 12:35 hodin

Každý týden by se snad mohla přidat další skupina osob,
vždy po pěti letech.

Pro tento měsíc jsem si pro vás připravila
další poznávací hádanku. Skialpy jsou už
zazimované, přichází pozvolna jaro, které
láká k procházkám pěšky nebo na kole. Poslední dubnový víkend jsem objevila při výletě na kole či pěšky tři krásné kapličky.
Tentokrát vám naznačím, kde se kapličky
nacházejí, ale musíte uhádnout nebo zjistit název kaple a správně přiřadit k číslu.

V rámci naší České republiky se pomalu situace lepší, ale vyhráno určitě není. Když se podíváme do světa, aktuálně nejhorší
situace je nyní v Indii či Brazílii, co se týká Evropy, tak Francie
zažívá další vlnu a rovněž v Turecku není situace vůbec dobrá.
Objevují se další a další mutace koronaviru. Britská mutace už
je tu poměrně dlouho, nyní se objevuje jihoafrická, brazilská či
indická mutace. Na britskou mutaci očkování zabírá, u ostatních mutací je vše zatím s otazníkem. Mutování virů je ale podle odborníků přirozené, stejně tak jako třeba u chřipky.

3. Jan Bartoníček – 6. 4. 2021 v 10:46 hodin

Zdroj: https://covid.gov.cz/situace/onemocneni‑obecne‑oopatrenich/mutace‑koronaviru
„Virus SARS‑CoV-2 vytváří přibližně jednu nebo dvě mutace
za měsíc, což je méně než u jiných virů, včetně chřipky. Čím
více ale virus SARS‑CoV-2 cirkuluje, tím více možností k mutacím vzniká. Cokoli, co lze udělat k potlačení šíření viru, pomůže omezit vznikající nové varianty. Pro omezení šíření viru,
který způsobuje onemocnění covid-19, a pro ochranu veřejného zdraví je zásadní důsledné a zvýšené prosazování strategií jako je očkování, fyzické distancování, používání masek,
hygiena rukou, izolace a karanténa.“
Podrobné informace o nových variantách viru a jejich účincích naleznete na stránkách Státního zdravotnického ústavu:
http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/
Zakladni_info/2021_covid_JAR_varianta_web_4.pdf
Co říci závěrem? Koronavirus to stále nevzdal, musíme být
i nadále opatrní, dodržovat nastavená hygienická pravidla
s použitím selského rozumu a určitě se nechat očkovat,
až na vás přijde řada. Zatím to nebude jako v časech před
koronavirem, ale situace je zcela určitě lepší než v prvním
čtvrtletí tohoto roku. A po více než roce svítá naděje na
návrat k normálnímu životu 😊.
KVĚTEN 2021
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Pro první tři nejrychlejší je opět připravena sladká odměna
a překvapení v podobě chmelového moku 😊. Odpověď
prosím pošlete na mail: iva.balcarova@musvoboda.cz

Poděkování
Citováno z emailové pošty:
„DOBRY VECER PANE STAROSTO UZ DELSI DOBU SE VAM
CHYSTAM NAPSAT, ALE TROSKU MI TO KOMPLIKOVALA
KRATKA NEMOC.
ME PODEKOVANI SE TYKA UZASNE UKLIZENE KOMUNIKACE CHODNIKY BEZ JEDINEHO KAMINKU…TO SE MI TO
POLETUJE. DEKUJI A PREJI POHODOVE DNY I. S. DPS“
Děkujeme moc za pochvalu, kterou jsme samozřejmě předali klukům z technické čety, protože to je jejich zásluha 😊.

Finanční příspěvky pro rok 2021
Na elektronické úřední desce na webu města www.musvoboda.cz jsou k dispozici schválené dotační programy pro
poskytování finančních příspěvků v roce 2021. Dotační
programy jsou schváleny do čtyř oblastí s následujícími alokacemi:
1) Dotační program na sportovní aktivity dětí a mládeže
do 18let - částka k rozdělení 100.000 Kč
2) Dotační program na sportovní aktivity dospělých
- částka k rozdělení
20.000 Kč
3) Dotační program na kulturní aktivity - částka
k rozdělení 30.000 Kč
4) Dotační program na sociální aktivity - částka
k rozdělení 30.000 Kč
Příjem žádostí je od pátku 1. 4. 2021 do pátku
14. 5. 2021 do 11,00 hodin.
 Žadatel, resp. subjekt
si může vybrat jeden
z dotačních programů
a
podat
příslušnou
žádost.
 Každý žadatel, resp. subjekt může v rámci každého dotačního programu
podat pouze jednu žádost.
Kapličky se nacházejí v Bystřici, v Temném dole a v Horních
Lysečinách. Která je která a jak se jmenují, to už je úkol pro
vás milí čtenáři. Ve své odpovědi prosím doplňte takto:
Obrázek č. 1
Obrázek č. 2
Obrázek č. 3
6

název kapličky ...............
název kapličky ...............
název kapličky ...............
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místo ...............
místo ...............
místo ...............

 V každém dotačním programu je uvedena maximální možná výše dotace v jednotlivém případě a žadatel
nesmí požádat o částku vyšší, než je uvedeno v každém
z dotačních programů v článku III. odstavci 2!!!
 Případné další informace podá tajemnice MěÚ (tel.
731 479 260) nebo starosta (734 609 762).

Sčítání lidu
Online sčítání 27. 3.–11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26.
na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla
možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše
a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší
příbuzné.

odevzdat listinné formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.
ceskaposta.cz.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je
zásadní. Veškeré údaje
jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními
předpisy a používány jsou
maximálně zabezpečené informační systémy.

Listinné sčítání 17. 4.–11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4.
do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho
distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci
České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem
k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti
s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak,
že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů
mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických
pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři
budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním
formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku 253 253 683, napsat dotaz na e‑mail dotazy@scitani.
cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu
scitani.cz a v elektronickém formuláři.
Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo
odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit
možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají
k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková
osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich
zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný
okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.
scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou
dostupné v sekci „Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější
dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

Poděkování svobodským hasičům
Jakkoliv se to může zdát jednoduché, tak zajistit svoz objemného odpadu, aby proběhl ke spokojenosti občanů
trochu práce přeci jenom dá. Vše začíná již v lednu, kdy se
objednávají termíny svozů (firma Transport má omezený
počet velkých kontejnerů a zájem všech obcí o jarní termíny svozů je velký). Dále potřeba mít k dispozici dostatečný počet osob, které budou odpad od občanů přebírat,
kontrolovat a nakládat tak, aby se všechen do kontejnerů
vtěsnal. S touto činností každoročně pracovníkům města
pomáhají dobrovolní hasiči z našeho města, bez jejichž pomoci bychom si tyto svozy mohli jen těžko představit. Proto bychom jim rádi touto cestou poděkovali, letos to byli
Vilda Kaňka, Honza Bartoníček, Karel Riegel, Martin Ewinger, Lukáš Saibert a Filip Duda.
Petr Schön
vedoucí odboru HSO

Kontrola známek na popelnice
Jak jsme již několikrát avizovali, první květnový týden by
měla začít ze strany firmy Transport Trutnov kontrola popelnic na komunální odpad, zda mají vylepeny evidenční
známky neboli štítky. Popelnice bez známek nebudou vyváženy. Namátkovou kontrolou provedenou minulý týden
pracovníky města bylo zjištěno, že naprostá většina popelnic již známkami označena je. Opakovaně tedy žádáme
občany, aby si označení popelnic zkontrolovali a případné
nesrovnalosti nahlásili na tel. 731716387, příp. email petr.
schon@musvoboda.cz.
Petr Schön
vedoucí odboru HSO

Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných
pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo

www.musvoboda.cz
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Svoboda fórum – historická data o vydávání novin
Rok 2021 je již XXXII. ročníkem (32. ročníkem), kdy jsou vydávány noviny Svobody fórum. V rámci těchto novin jsem
ročník

rok

připravila takovou malou rekapitulaci zásadních dat a informací z historie vydávání našich novin.

vydaná čísla

poznámky
Noviny Občanského fóra ve Svobodě nad Úpou, týdeník, zdarma až do roku 1995

I.

1990

1 - 46

první číslo vyšlo 8. ledna 1990
knihovna – kopie výtisků svázány v 1 knize – N 6464, 33329

II.

1991

47 - 92

III.

1992

93 - 138

Noviny Občanského fóra ve Svobodě nad Úpou, týdeník
knihovna – kopie výtisků svázány v 1 knize – N 6465, 33330
Noviny Občanského fóra ve Svobodě nad Úpou, týdeník do čísla 122
Noviny fóra občanů Svobody nad Úpou, týdeník od čísla 123
knihovna – kopie výtisků svázány v 1 knize – N 6466, 33331

IV.

1993

139 - 189

V.

1994

190 - 239

Noviny fóra občanů Svobody nad Úpou, týdeník
knihovna – kopie výtisků svázány v 1 knize – N 6467, 33332
Noviny fóra občanů Svobody nad Úpou, týdeník
knihovna – kopie výtisků svázány v 1 knize – N 6468, 33333
Noviny fóra občanů Svobody nad Úpou, týdeník do čísla 267
Na 8. jednání rady dne 3. 5. 1995 schváleno vydávání periodika jako novin MěÚ

VI.

1995

240 - 286

Noviny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, týdeník od čísla 268 z 8. 8. 1995 určena prodejní cena 1 Kč
reg. číslo periodika RR/40/95/HB
knihovna – výtisky svázány v 1 knize – N 6469, 33334

VII.

1996

287 – 334

VIII.

1997

335 - 383

IX.

1998

384 - 427

X.

1999

428 - 478

Noviny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, týdeník
knihovna – výtisky svázány v 1 knize – N 6470, 33335
Noviny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, týdeník
knihovna – výtisky svázány v 1 knize – N 6471, 33336
Noviny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, týdeník
knihovna – výtisky svázány v 1 knize – N 6472, 33337
Noviny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, týdeník
knihovna – výtisky svázány v 1 knize – N 6473, 33338
Noviny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, týdeník do čísla 511 ze dne 30. 8. 2000

XI.

2000

479 - 527

od září 2000 od čísla 512/513 vychází jako dvojčíslo 1x za 14 dní (každé číslo je označeno dvěma čísly) nebo
nepravidelně
knihovna – výtisky svázány v 1 knize – N 6474, 33339

XII.

2001

528 - 554

Noviny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, 1 za 14 dní nebo nepravidelně

XIII.

2002

555 - 582

Od čísla 552 nové reg. číslo periodika MK ČR E 12866.

XIV.

2003

583 - 608

Na 20. jednání Rady města dne 5. 8. 2003 schváleno vydání novin 1 x za 14 dní a schváleno zvýšení ceny
z 1 Kč na 3 Kč od čísla 601
Od čísla 583 jsou jednotlivá vydání k dispozici na webu města www.musvoboda.cz
knihovna – výtisky ročníků XII. – XIV. (roky 2001 – 2003) svázány v 1 knize – N 6475, 33340

V letech 2018 – 2019 se tajemnici MěÚ Ing. Ivaně Balcarové
povedlo zkompletovat všechny vydané výtisky až do roku
2017, o čemž jsme průběžně informovali čtenáře ve vydání
č. 819 z červenec 2018 a č. 832 ze září 2019, a to zejména
díky Tondovi Tichému, který je sběratelem všeho možného
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ve vztahu ke Svobodě, naše svobodské noviny nevyjímaje.
Jednalo se o neuvěřitelných 813 čísel.
Všechna vydání novin Svoboda fórum se tedy povedlo nashromáždit a tajemnice je nechala svázat

XV.

2004

609 - 633

XVI.

2005

634 - 657

XVII.

2006

658 - 682

Noviny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, 1 za 14 dní
knihovna – výtisky ročníků XV. – XVI. (roky 2004 – 2005) svázány v 1 knize – N 6476, 33341
Noviny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, 1 za 14 dní do čísla 691
Noviny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, měsíčník od čísla 692 ze dne 29. června 2007, (schváleno
23. května 2007 na jednání zastupitelstva), toto číslo 692 ze dne 29. 6. 2007 bylo posledním pod taktovkou
šéfredaktora pana Stanislava Ondráčka.

XVIII.

2007

683 - 698

Od čísla 692 na titulním listu nová redakční rada ve složení Ing. Jiří Špetla, Mgr. Jan Hainiš, Mgr. Stanislav
Ondráček, Petr Vlček
knihovna – výtisky ročníků XVII. – XVIII. (roky 2006 – 2007) svázány v 1 knize – N 6477, 33342

XIX.

2008

699 - 710

Noviny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, měsíčník
Na 23. jednání Rady města dne 17. 1. 2008 byla schválena nová členka redakční rady a šéfredaktorka – Izabela
Hrnčířová

XX.

2009

711 - 721

Od čísla 701 – březen 2008 nová redakční rada ve složení Ing. Jiří Špetla, Mgr. Jan Hainiš, Petr Vlček, Izabela Hrnčířová
knihovna – výtisky ročníků XIX. – XX. (roky 2008 – 2009) svázány v 1 knize – N 6478, 33343

XXI.

2010

722 - 733

Noviny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, měsíčník
Od čísla 722 nová redakční rada ve složení Ing. Milan Oravec, Ing. Ivana Balcarová a Marián Báchor
Na 1. schůzi Rady města dne 17. 11. 2010 schváleno složení nové redakční rady ve složení Ing. Jiří Špetla,
Ing. Ivana Balcarová a Marián Báchor

XXII.

2011

734 - 745

Od čísla 737 – duben 2011 došlo ke zúžení redakční rady pouze na dva členy – Ing. Jiří Špetla a Ing. Ivana
Balcarová, z důvodu odchodu pana Báchora z radnice
Od čísla 739 – červen 2011 zvýšena cena na 5 Kč
knihovna – výtisky ročníků XXI. – XXII. (roky 2010 – 2011) svázány v 1 knize – N 6479, 33344

XXIII.

2012

746 - 757

Noviny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, měsíčník
Od roku 2012 zvýšena cena na 6 Kč včetně DPH (město se stalo plátcem DPH)

XXIV.

2013

758 - 769

XXV.

2014

770 – 780

XXVI.

2015

781 – 791

XXVII.

2016

792 – 802

XXVIII.

2017

803 – 813

XXIX.

2018

814 – 824

Noviny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, měsíčník
knihovna – výtisky ročníků XXIII. – XXIV. (roky 2012 – 2013) svázány v 1 knize – N 6480, 33345

XXX.

2019

825 – 835

XXXI.

2020

836 – 846

XXXII.

2021

847 - XXX

Noviny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, měsíčník
knihovna – výtisky ročníků XXV. – XXVI. (roky 2014 – 2015) svázány v 1 knize – N 6481, 33346
Noviny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, měsíčník
knihovna – výtisky ročníků XXVII. – XXVIII. (roky 2016 – 2017) svázány v 1 knize – N 6482, 33347
Noviny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, měsíčník
Od čísla 819 – březen 2019 došlo k opětovnému rozšíření redakční rady: Ing. Jiří Špetla, Ing. Ivana Balcarová, Ing. Helmut Ruse, Ing. Jaroslav Chmelař, Tomáš Hovard, Petr Horáček, Alice Hovardová
knihovna – výtisky ročníků XXIX. – XXX. (roky 2018 – 2019) svázány v 1 knize – N 6550, 33650
Noviny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, měsíčník
Od čísla 838 – duben 2020 nahradil v redakční radě Ing. Špetlu nový starosta Mgr. Petr Týfa

do krásné hnědé vazby po jednotlivých ročnících
(někdy jsou svázány dva ročníky do jedné knihy)
a jsou k dispozici pro účely prezenční výpůjčky v naší
knihovně.

Je to taková malá svobodská kronika za období od sametové revoluce v roce 1989, kterou si hýčkáme a snažíme se
o její zachování.

Vazba knih byla provedena ve firmě Jedlička – knihařství
a kartonáž ze Dvora Králové nad Labem.
http://www.kniharstvi‑kartonaz.cz/
V průběhu roku 2020 do vázané rodiny knih s označením SVOBODA FÓRUM v knihovně přibyla ještě jedna kniha, a to s výtisky novin za roky 2018
a 2019.
Vydaná čísla novin Svoboda fórum za roky 2020
a 2021 jsou prozatím v opatrovnictví tajemnice MěÚ
a po skončení roku 2021 opět zajistíme jejich knižní
vazbu.
KVĚTEN 2021
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Výpis usnesení z 47. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 29. 03. 2021
USNESENÍ č. RM/607/47/2021

USNESENÍ č. RM/609/47/2021

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

vydává

schvaluje

a) kladné stanovisko k záměru rekonstrukce provozovny
R BURGER dle vizualizace (viz příloha originálu zápisu)
v části rozšíření provozovny o sklad a kuchyň na části parcely p. p.č. 12/4 (směrem k hlavní silnici na Pec),
která je ve vlastnictví rodiny žadatele (dle ÚP se jedná
o plochu území občanské vybavenosti).

a) Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem „Nákup zahradního rideru s příslušenstvím pro údržbu veřejných prostranství ve Svobodě
nad Úpou“.

projednala
b) žádost o stanovisko ve věci rozšíření provozovny o prosklenou terasu na části parcely p. p.č. 625, která je ve
vlastnictví města s tím, že Rada města nemůže vydat
souhlas k tomuto záměru, protože je bohužel z hlediska územního plánu nepřípustný (plocha území dopravní
infrastruktury), takže Rada města doporučila žadateli
požádat o změnu územního plánu.
doporučuje

b) znění Výzvy k podání nabídky na VZMR na služby s názvem „Nákup zahradního rideru s příslušenstvím pro
údržbu veřejných prostranství ve Svobodě nad Úpou“
včetně přílohy - Příloha č. 1 - Závazný návrh Kupní
smlouvy.
c) výběr 3 dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu b) zaslána:
• Zemědělské družstvo Všestary, IČ 001 24 087, se sídlem Rozběřice 18, 503 12 Všestary
• KEŘKA, s. r. o., IČ 647 91 033, se sídlem Fáblovka 518,
533 52 Pardubice - Polabiny

c) žadateli podat žádost o nový nájem části parcely
p. p.č. 625 za účelem úpravy plochy před provozovnou
tak, aby bylo možné rozšířit předzahrádku. Úpravou
plochy se rozumí její zpevnění, resp. položení dlažby
na písek tak, aby bylo možné plochu případně uvést do
původního stavu. Při uzavření nového nájemního vztahu bude současně smluvně ukončen nájem u stávajících
dvou nájemních smluv.

d) vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci 48. schůze Rady města dne 19. 4. 2021.

USNESENÍ č. RM/608/47/2021

projednala

Rada města Svobody nad Úpou

žádost vlastníka domu č. p. 422 ke změně stavby před dokončením, jejíž součástí je výkres C2 z PD Rekonstrukce
objektu č. p. 422 na st. parcele č. 313, k.ú. Svoboda nad
Úpou, JANSA PROJEKT, s. r. o., Nemojov, datum 02/2021,
zak. číslo 10015, stupeň PD změna stavby před dokončením (viz příloha originálu zápisu). Předmětem změny
stavby před dokončením je vybudování parkovacího stání
na pozemku žadatele p. p.č. 816/4, navazující zpevněné
plochy pro nájezd na parkovací stání se sníženou obrubou z betonové zámkové dlažby a zpevněná plocha pro
přístup do domu č. p. 422 se snížením obruby u komunikace pro bezbariérový přístup, oboje na pozemku města
p. p.č. p.p. č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Rada se shodla, že k žádosti nemá připomínky a celou záležitost na pozemku města p. p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou bude
město řešit uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby
a Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene,
jejíž znění bude předloženo do příštího jednání rady.

schvaluje
výsledek hodnocení v rámci VZMR na stavební práce
„Oprava veřejného osvětlení Sluneční stráň (3 úseky) a autobusové nádraží“ a pořadí nabídek:
1. ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o., IČ 257 51 018, nabídnutá
cena: 4.417.821,90 Kč bez DPH (5.345.564,49 Kč včetně
DPH)
2. LAMA lighting technologies, s. r. o., IČ 286 22 740, nabídnutá cena: 4.476.462,27 Kč bez DPH (5.416.519,35 Kč
včetně DPH)
s tím, že zadavatel konstatuje, že oslovil společnost Signify s žádostí o vyjádření, zda nabízená svítidla firmy TREVOS, a. s. (která jsou nabízena druhým uchazečem) jsou
kompatibilní sřídícím systémem Citytouch. Stanovisko zástupce společnosti Signify (Signify Commercial Czech Republic, s. r. o., IČ 042 64 240) konstatuje, že v současné době
(ke dni 29. 3. 2021) nejsou produkty firmy TREVOS, a. s.
certifikovány pro kompatibilní připojení vzdálené správy
řízení veřejného osvětlení CityTouch, a proto zadavatel
konstatuje, že pokud nedojde k uzavření Smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem, tj. společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o., bude zadávací řízení zrušeno.
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• Ing. Luboš Hlaváček - STAVIS, IČ 11158310, se sídlem
Havlíčkova 144, 552 03 Česká Skalice

USNESENÍ č. RM/610/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/611/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko coby vlastníka sousedního pozemku
k žádosti o vyjádření města k umístění plotového sloupku na pozemku žadatelky p. p.č. 146/2, k.ú. Svoboda nad

Rada města Svobody nad Úpou

střešních oken do stávající střechy č. p. 510 dle technické
zprávy a výtahu z PD pro ohlášení stavby s názvem Osazení 2 ks střešních oken, projektant Ing. arch. Brzobohatý
a Ing. arch. G. Brzobohatá, datum 3/2021 (viz příloha originálu zápisu).

schvaluje

USNESENÍ č. RM/617/47/2021

nájemní smlouvu na pronájem části parcely st.p. č. 95/3
v k.ú. Svoboda nad Úpou (předzahrádka Lucky Bistro) o výměře cca 8 m2 v souladu se zveřejněným Záměrem města
č. 08/2021 (viz příloha originálu zápisu), a to s paní Lucií
Horáčkovou, IČ 88515834, doba nájmu od 1. 4. 2021 do
30. 11. 2021, nájemné ve výši 500 Kč bez DPH.

Rada města Svobody nad Úpou

Úpou, který hraničí s veřejným prostranstvím na pozemku
města p. p.č. 679/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou.

USNESENÍ č. RM/612/47/2021

USNESENÍ č. RM/613/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníka domu Pod Světlou Horou č. p. 38 o souhlas se stavbou přístřešku na pozemku žadatele st.p. č. 13 v k.ú. Maršov II dle náčrtu v příloze žádosti.

USNESENÍ č. RM/614/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníka parcely p. p.č. 123/6
a objektu zahradní chatky na st.p. č. 185, obě v k.ú. Maršov
II o souhlas s umístěním kanalizační přípojky přes pozemek
města p. p.č. 123/1 dle situačního snímku z PD od Ing. Novotného (viz příloha originálu zápisu) s tím, že daná záležitost bude řešena Smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene.

USNESENÍ č. RM/615/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o vydání povolení dočasné stavby na 15 let na další
2 ks ocelo‑plechového montovaného skladovacího prostoru č. 3 a 4 v Černohorské ulici. Rada se žádostí zabývala,
zejména souladem s územním plánem a konstatovala, že již
první dva přístřešky nejsou v souladu s územním plánem,
a proto byly schváleny pouze jako stavby dočasné na dobu
15let. Rada se shodla na tom, že nechce, aby se v daném
území pokračovalo s umísťováním podobných dalších nevzhledných staveb v rozporu s územním plánem a provedla
kontrolu územního plánu. Bylo zjištěno, že se jedná o území občanské vybavenosti, kde jsou volně stojící objekty
skladů nepřípustnou aktivitou, ale přípustnou aktivitou je
mimo jiné občanská vybavenost lokálního a nadlokálního
významu - obchodní, stravovací, a proto rada doporučuje žadateli, aby se zabýval výstavbou nového objektu na
tomto pozemku p. p.č. 641/2, jehož využití bude v souladu
s územním plánem a jeho přípustnými regulativy.

USNESENÍ č. RM/616/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníka podkrovního bytu
v č. p. 510 o vydání stanoviska města - osazení 2 ks nových

bere na vědomí
zápis č. 5 z jednání komise pro rozvoj města dne 22. 3. 2021

USNESENÍ č. RM/618/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o vyjádření k PD na změnu stavby před dokončením - SKI HOTEL č. p. 425 ve Svobodě nad
Úpou na st.p. č. 16 v k.ú. Svoboda nad Úpou, od Ing. Lucie
Pražákové, datum 03/2021 včetně zmiňované PD a dodatku č. 1 k PD - doplnění souhrnné technické zprávy o řešení
dopravy v klidu včetně výpočtu potřebných parkovacích
míst - potřebnost činí zaokrouhleně 18 parkovacích míst,
která jsou zajištěna na pozemku vlastníka st.p. č. 16 (9 míst
u hotelu v zadní části) a st.p. č. 197/1 (9 míst v docházkové
vzdálenosti cca 160 m - u bývalé truhlárny) a na pronajatém pozemku od města p. p.č. 774/1 (10 míst v docházkové
vzdálenosti cca 300 m, aut. nádraží), vše v k.ú. Svoboda nad
Úpou. Změna stavby před dokončením spočívá v legalizaci
již delší dobu provozovaných prostor výše citovaného objektu.

USNESENÍ č. RM/619/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a) své usnesení č. RM/542/43/2020 písm. c) ze dne
11. 1. 2021.
vydává
b) zamítavé stanovisko k žádosti o stanovisko města
k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení pro stavební úpravy 4.NP a vestavby mezonetového patra 5.NP do prostor podkroví v bytovém domě
č. p. 475 na náměstí Svornosti ve Svobodě nad Úpou,
a to z důvodů, které jsou podrobně popsány v zápise
a týkají se parkování u č. p. 475, protože není možné
stále zhoršovat již značně tristní situaci s parkováním
v našem městě. Pokud investor chce stávající dům o 6
bytových jednotkách rozšířit o dalších 5 bytových jednotek, musí k nim zajistit potřebný počet parkovacích
míst na svých pozemcích, protože město v současné
době nemá volnou parkovací kapacitu. Zároveň město nehodlá trpět fiktivní potvrzování parkovacích míst
formou fiktivních nájemních smluv, které jsou předkládány v rámci stavebních řízení, ale fakticky se na těchto vyčleněných parkovacích místech neparkuje, auta
vlastníků nemovitostí parkují na veřejných plochách
a blokují tak trvale parkovací místa. Město se začíná intenzivně zabývat problematikou parkování po obci, ale
v současné době nemůže město vydávat kladná stanoviska k rekonstrukcím domů, kde se takto rozšiřuje kapacita bydlení, když k tomu investor nemá zajištěné odKVĚTEN 2021
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povídající funkční parkování v docházkové vzdálenosti
na svém pozemku.

USNESENÍ č. RM/620/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
rozhodnutí o preventivním testování zaměstnanců města
od 16. 3. 2021 bez připomínek a pověřuje tajemnici MěÚ,
aby i nadále zajišťovala toto preventivní testování na základě aktuální epidemiologické situace a v souladu s legislativními nařízeními v dané oblasti.

(viz příloha originálu zápisu). Přílohou tohoto dopisu jsou
2 mapové podklady, které se liší od mapových podkladů
schválených zastupitelstvem, a proto rada pověřuje starostu, aby se zástupcem společnosti dojednal termín společného místního šetření v rámci terénní pochůzky za účelem konečného upřesnění hranic směňovaných pozemků.

USNESENÍ č. RM/622/47/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

Rada města Svobody nad Úpou

a) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1000/2017 na
zpracování nového Územního plánu města (viz příloha
originálu zápisu, odůvodnění viz zápis).

bere na vědomí

pověřuje

odpověď společnosti Pod Černým vrchem, s. r. o. na nabídku rozsahu směny, která byla projednána a schválena na
březnovém jednání zastupitelstva. Jedná se o písemnost
č. j. SVO/1190/2021 doručenou městu dne 23. 3. 2021

b) starostu města a tajemnici MěÚ, aby požádali dotační
orgán o prodloužení termínu dokončení nového ÚP do
31. 12. 2021 na základě zjištěných skutečností popsaných v zápise.

USNESENÍ č. RM/621/47/2021

Výpis usnesení z 48. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 19. 04. 2021
USNESENÍ č. RM/623/48/2021

USNESENÍ č. RM/626/48/2021

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

schvaluje

výběr dodavatele v rámci VZMR na dodávku s názvem „Zahradní rider s příslušenstvím pro údržbu veřejných prostranství města“, a to firmu Ing. Luboš Hlaváček - STAVIS,
IČ 11158310, se sídlem Havlíčkova 144, 552 03 Česká Skalice, která nabídla cenu za dodávku stroje ve výši 262.000 Kč
bez DPH (317.020 Kč včetně DPH), a pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy, jejíž znění bylo součástí
zadávací dokumentace.

zveřejnění záměru pronájmu parcel st.p. č. 651 (druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 127 m2) části
p. p.č. 954 o výměře 993 m2 (druh pozemku zahrada) a části
p. p.č. 774/1 o výměře 101 m2 (druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace), vše k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem provozování květinového centra
a zahradnictví.

USNESENÍ č. RM/624/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost nájemce bytu č. 42 v Domě s pečovatelskou službou
o provedení úprav bytu v rozsahu dle návrhu Dohody o změně Předmětu Nájmu (viz příloha originálu zápisu, dále jen
„dohoda“) s tím, že bude upraveno znění dohody v bodech
č. 1, 4, 6 a 7 (upraveno v příloze originálu zápisu) a nájemce
ve spolupráci se zřizovatelem před zahájením prací vybere
stavební firmu a předloží radě ke schválení položkový rozpočet stavebních prací včetně zařizovacích předmětů a Smlouvu o dílo v souladu s bodem 4 výše uvedené dohody.

USNESENÍ č. RM/625/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
a) nájem části č. 6 na parcele p. p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou (zakresleno na pozemkovém snímku v příloze
originálu zápisu), protože tato část zahrádky není využívána a nájemci se odstěhovali z města, takže pověřuje
Mgr. Schöna podáním výpovědi nájemci.
schvaluje
b) zveřejnění záměru pronájmu částí č. 2, 3 a 6 na parcele
p. p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou (zakresleno na pozemkovém snímku v příloze originálu zápisu) za účelem
zahrádek.

USNESENÍ č. RM/628/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby a Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene zpevněné plochy
u č. p. 422 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že ke smlouvě
bude přiložen výkres C2 dle bodu 1) v čl. II. smlouvy jako
nedílná součást smlouvy.
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schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p. p.č. 679/2 o výměře
10 m2, v k.ú Svoboda nad Úpou za účelem předzahrádky (před restaurací Národní dům) na dobu určitou do
30. 11. 2021.

USNESENÍ č. RM/629/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o vydání stanoviska města
k opravě fasády bytového domu č. p. 486 v Úpské ulici včetně drobných stavebních úprav (zateplení fasády, vybudování nových venkovních dveří pro vstup do sklepa a zazdění
stávajících dveří pro vstup do sklepa) s tím, že rada doporučuje žadateli využít barevné provedení fasády ve verzi
SE3C + SE3E, a pro sokl pak MAR 2 M101 dle návrhu v příloze originálu zápisu.

aci, a to u podnikatelských subjektů, které jsou z důvodu
vládních nařízení uzavřeny (ubytování, služby typu kadeřnictví, pedikúra, rehabilitace, cukrárna, disko club Deprese,
prodej sudového vína). U druhu činnosti kancelář, autodoprava, čerpací stanice LPG, Krkonošský agrokomplex, DPS
se platby nepromíjí.

USNESENÍ č. RM/634/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou
projednala

USNESENÍ č. RM/630/48/2021

a) přípravu nového systému odpadového hospodářství na
základě legislativních změn od roku 2022 (podrobně
viz zápis).

Rada města Svobody nad Úpou

rozhodla

bere na vědomí

b) o zavedení druhu vybíraného poplatku za odpad od
roku 2022, kterým bude poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ve spojení se zavedením nového obecního systému odpadového hospodářství a pověřuje tajemnici MěÚ, aby ve spolupráci s Mgr. Schönem
připravila do příští rady první návrhy obecně závazných
vyhlášek v souladu se zápisem.

odpověď společnosti Pod Černým vrchem, s. r. o. (písemnost č. j. SVO/1447/2021 doručená dne 8. 4. 2021), ve které
jednatelka společnosti sděluje městu, že na základě ústního jednání v terénu ze dne 6. 4. 2021 souhlasí se směnou
částí pozemků p. p.č. 154/12 a p. p.č. 380 ve variantě předložené městem (podrobně viz písemnost v příloze originálu zápisu). Starosta informoval radu, že na základě těchto
jednání bylo provedeno v pátek 16. 4. 2021 geodetické zaměření obou částí pozemků za účasti obou stran a nyní se
zpracovává geometrický plán. Jakmile bude vyhotovený,
pověří městského právníka, aby vypracoval návrh směnné
smlouvy.

USNESENÍ č. RM/631/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku od pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a. s. na pojištění majetku města od 1. 5. 2021 v rámci tříleté pojistné
smlouvy na období od 1. 5. 2021–30. 4. 2024 za částku pojistného ve výši 288.479 Kč (podrobně viz zápis a nabídka
- viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/632/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej lesního pozemku p. p.č. 40/5
o výměře 5568 m2 v k.ú. Maršov I dle žádosti, protože důvodem žádosti je následná směna se Správou KRNAP, kdy
předmětem směny by měl být pozemek KRNAP p. p.č. 261/2
v k.ú. Maršov I o výměře 588 m2, který se nachází u hotelu
PROM, hotel jej využívá a chce jej získat. Rada se žádostí
zabývala a shodla se na tom, že majetkoprávní vztahy se
Správou KRNAP řeší rovněž město, a tudíž by se město nemělo zbavovat lesních pozemků, které si ponechalo právě
pro účely směny se Správou KRNAP.

USNESENÍ č. RM/633/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/635/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku na instalaci několika parkovacích automatů na
zkoušku, které by mohly být osazeny na exponovaných
místech (autobusové nádraží, ulice 5. května, náměstí). Měsíční náklady (sběr a zpracování dat) na zapůjčení na zkoušku je uvedeno v příloze originálu zápisu. Tyto automaty
nepotřebují přívod elektřiny, neboť mají vlastní zdroj. Rada
pověřuje starostu, aby dojednal instalaci prvních třech parkovacích automatů na zkoušku.

USNESENÍ č. RM/636/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a) žádost rodiny o výměnu (případně prodej) části pozemku p. p.č. 388/2 (na kterém má město autobusovou zastávku v Maršově II a částečně chodník, který nikam nevede) za část parcely p. p.č. 682 v k.ú. Maršov I z důvodů
popsaných v zápise.
pověřuje
b) starostu města a stavebního technika, aby zajistili přesun autobusové zastávky v Maršově II na pozemek města p. p.č. 388/1 v k.ú Maršov II.

USNESENÍ č. RM/637/48/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části parcely p. p.č. 625 v k.ú.
Maršov I o výměře cca 54 m2.

schvaluje
prominutí plateb ze Smluv o využití systému zavedeného
obcí o nakládání s komunálním odpadem pro rok 2021 podnikatelským subjektům s ohledem na koronavirovou situ-

www.musvoboda.cz
KVĚTEN 2021
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Měsíční dění v naší škole
Březen 2021 v naší mateřské škole
Březen u Myšek
Zpráva od Myšek za měsíc březen bude pouze o tom, jak
jsme se v období pandemie i my ze školky přesunuli do virtuálního prostředí. Každé pondělí (v případě potřeby i častěji) jsem pro děti a jejich rodiče připravila inspiraci, nápady
a rady, jak s dětmi trávit čas.
V prvním týdnu šlo tak trochu o navázání na poslední týden ve školce - co si děti zapamatovaly, opakování básniček
a připojení prvních obrázků, které si rodiče mohli překreslit
nebo vytisknout. Rodičům jsem také přeposlala fotky, které jsme pořídili - při volných hrách, mikulášské oslavy, lyžování na koberci, ale i venku na zahradě.
Většina rodičů přivítala e‑mailovou komunikaci kladně,
a tak jsme si připomněli čas a hodiny, změny v přírodě a blížící se jaro s kytičkami, zvířátka a jejich mláďata a Velikonoce.
Abych dětem nucené volno trochu zpestřila, připravila
jsem pro ně také aktivitu do přírody. Nakreslila jsem jednoduchou mapu a v lese jsem ukryla obálku se značkami dětí.
Kdo na místo dorazil, našel si v obálce svůj obrázek, se kterým se vydal k mateřské škole. Na zalaminovaný obrázek
stromu přilepil svou značku, abych měla přehled, kolik dětí
se již zúčastnilo, a v krabičce na něj čekala i sladká odměna. Děti byly nadšené, o tom svědčí i fotky, které s rodiči
poslaly.
Snad už se do školky brzy vrátíme a o všem si budeme vyprávět.

Březen u Zajíčků
Aktuální situace nám bohužel znemožnila scházet se ve
školce. I přesto jsme ale využili internetových možností
a jsme v kontaktu alespoň online – přes email a také přes
novou facebookovou stránku – MŠ Svoboda nad Úpou –
Zajíčci.
Vzhledem k tomu, že třída Zajíčků není přímo předškolní,
jednalo se spíše o nabídku činností pro rodiče. Každý týden (i během týdne) proběhlo odeslání souborů k danému
tématu. To obsahovalo povídání, obrázky, seznámení s tématem, výtvarné a pracovní činnosti, básničky i písničky,
omalovánky a další. Pak už záleželo na vás rodičích, co jste
si z daných nápadů vybrali a uskutečnili.
Během celého měsíce jsme si zvládli povědět o změnách
počasí, střídání ročních období. Na vycházky jsme poskytli
instrukce/úkoly, co můžou děti s rodiči venku hledat, pozorovat. Zpětnou vazbou byly poslané fotografie jak z vycházek, tak z vašich domácích výtvorů .
Jaro se probouzelo čím dál víc, a tak došlo i na téma jarních květin, semínek, ptáčků vracejících se z teplých krajin. Spousta z nás zasela semínka, pozorovali jsme, jak se
14
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květiny na jaře probouzejí k životu a co k růstu potřebují.
Vyrobili jsme si také dalekohledy z papírových ruliček na
pozorování ptáčků i jiných věcí.
V posledních týdnech jsme začali téma Velikonoc a velikonočních svátků. Ty nás budou provázet do dalšího měsíce,
dozvíme se něco o tradicích a zvycích.
Spolupráce probíhá velmi dobře, sdílíme si navzájem fotografie z našich domácích počinů – výrobky, vypracované
úkoly, fotky z výletů a procházek, ale třeba i další nápady
pro ostatní, za což jsem opravdu velmi ráda .
Velmi děkuji aktivním rodičům za jakékoliv odezvy a fotografie, a pokud se nesetkáme ve školce, doufám, že to takto bude fungovat i nadále.
Paní učitelka Lucka

Březen u Medvídků
Rok se s rokem sešel a my jsme vzhledem k aktuální situaci
opět bez možnosti se společně setkávat s dětmi v mateřské škole.
Naše práce probíhá aktuálně formou distanční výuky. Každý týden dětem posíláme pracovní materiály k tématům
v souladu s třídním vzdělávacím programem a 2x týdně se
setkáváme s dětmi formou on‑line setkání. Zde pracujeme
se skupinami dětí k danému tématu. Společně jsme procvičovali téma povolání dospělých, přivítali jsme jaro a aktuálně pracujeme s tématem Velikonoce.
Děti plní zadané úkoly samostatně nebo s dopomocí rodičů, kterým za to moc děkujeme. Touto formou rozvíjíme
elementární znalosti dětí k uvedeným tématům. Děti si
dále procvičují jemnou motoriku - stříhání, lepení, skládání, grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, vyprávění,
obrázkové čtení, matematické představy, orientaci v čase
a paměť při procvičování tematických básniček.
Bc. Alice Havlíková

Krajské kolo dějepisné olympiády
V předchozím měsíci jsme psali o 3. místě žáka 9. třídy
Marka Hedvičáka v okresním kole dějepisné olympiády.
Svými znalostmi si tak zajistil postup do krajského kola.
V silné konkurenci 29 žáků základních škol a víceletých
gymnázií opět prokázal kvalitu svých vědomostí. S 83%
úspěšností obsadil pěkné 8. místo. Markovi gratuluji a přeji
mnoho úspěchů v dalším studiu.
Mgr. Milena Hainišová

Krajské kolo olympiády v německém
jazyce
15. dubna si krajská komise prověřovala znalosti žáků
2. stupně základních škol a víceletých gymnázií v ně-

meckém jazyce, a to opět online formou. Naši školu reprezentoval žák 8. třídy Vít Vrbenský. Víťa ukázal, že
německy umí a domluví se. Komise ohodnotila jeho znalosti 54 body ze 70 možných. Tento výsledek mu zaručil
postup do celostátního kola. Věřím, že Víťa na sobě ještě
zapracuje a ve velké konkurenci obstojí. Držíme mu palce
a gratulujeme k postupu.
Mgr. Milena Hainišová – vyučující NJ

Hurá, už jsme zase spolu ve škole!

Tentokrát jsme si donesli roboty, které jsme doma vyráběli. To aby nám tu nebylo tak smutno. A protože je venku
pěkně, užíváme si některé hodiny i tam - třeba matematiku
nebo čtení.
Vaši prvňáčci, Šárka Šafářová a Mgr. Martina Hanušová

Zprávy z II. oddělení školní družiny
Naše družina fungovala „na dálku“ po celou dobu uzavření
škol.
S dětmi i rodiči probíhala
komunikace na facebooku,
kde máme vytvořenou
vlastní družinovou skupinu.
Děti opět soutěžily poznávaly
okolí,
jarní
přírodu, fotily, vyráběly,
luštily hádanky a sbíraly
body za splněné úkoly. Ty
nejpilnější byly včera ve
škole odměněny.
Moc chválím všechny žáky,
kteří se do soutěže zapojili
a pilně pracovali.
Od pondělí 12. dubna se nám
děti vrátily do školy. Zatím
probíhá rotační výuka nejen
ve třídě, ale i ve družině.
Sice se kvůli covidovým
opatřením moc školáků
do ŠD nepřihlásilo, ale
i v malém počtu si družinové
odpoledne užíváme.
Vychovatelka školní družiny
Dana Šritrová

KVĚTEN 2021
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Putování za „Velikonočním zajíčkem“
Páťáci měli během velikonočních prázdnin možnost protáhnout se při výšlapu, poznat okolí, splnit pár jednoduchých úkolů a vyzvednout si zaslouženou odměnu.
To vše během putování za „Velikonočním zajíčkem“.
Trasa dlouhá 4,5 km vedla ze Svobody nad Úpou,
přes Kraví horu, Antonínovo údolí (zde mohli obdivovat nádherně kvetoucích bledule) na Sejfy, kde poté
všechny úspěšné cestovatele čekala zasloužená sladká
odměna.
Mgr. Martina Švarcová

Velikonoční nadílka
Občas je potřeba udělat někomu radost, zvláště v této
nelehké době. Vedení školy se proto rozhodlo věnovat velikonoční dárky připravené dětmi na prodej na
velikonočních trzích již v loňském roce na charitativní
účely, a potěšit tak ty, kteří to potřebují, naše babičky
a dědečky v pečovatelském domě, nemocné v Alzheimer centru a zdravotníky, kteří bojují o životy nemocných.
Děkujeme všem dětem, které se na výrobě krásných dárků
podílely.
Celkem bylo předáno 70 dárků.

Velikonoční poklad

Mgr. Martina Švarcová

Na Velký pátek se otevírá země a vydává své poklady.
Tak hovoří tradice. I třeťáci měli možnost si svůj velikonoční poklad během velikonočních svátků najít a vyzvednout.

Poděkování
Dobrý den,

Ve středu v on‑line únikové hře měli žáci splnit několik
úkolů spojených s opakováním učiva nebo získáním informací o Velikonocích. Po splnění všech úkolů získali kódy,
které jim otevřely zámek a plán cesty k pokladu. Pak už
stačilo jen vyrazit na krátký výlet po okolí, konkrétně
k odpočinkovému místu na stezce Svobodský kras, a poklad najít.

rádi bychom poděkovali žákům ZŠ Svoboda nad Úpou
za neutuchající spolupráci pro naše klienty. I v této nelehké době myslí na naše klienty z Alzheimer Home při
výrobě dárečků k velikonočním svátkům. Samozřejmě
nám tím všem udělali velikou radost. Budeme doufat
v brzké shledání a společnou spolupráci. Moc děkujeme
celé ZŠ a zdravíme vás za klienty a tým aktivizačních
pracovnic.

Mgr. Dagmar Rolencová

Martina Vaňková
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Informace k zápisu dětí do mateřské
školy pro školní rok 2021/2022
Na základě doporučení MŠMT bude organizace zápisu dětí
do předškolního vzdělávání (mateřské školy) probíhat bez
osobní přítomnosti dětí.
Pro příjem žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (do mateřské školy) se stanovuje poměrně dlouhé období od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021.

Dobrý den pane řediteli,
chtěla bych Vám poděkovat za milé dárky pro naše klienty na Velikonoce. Kontaktovala mě paní učitelka Martina
Švarcová a předala mi balíčky od dětí. Jelikož jsme covidové oddělení už zrušili (původně je zasílala sestrám pracujících na tomto oddělení), tak jsme je rozdali klientům upoutaným na lůžku. Měli z nich velkou radost. Dokonce si je
berou domů.
Vyřiďte prosím všem poděkování.
Bc. Soňa Mičánková

Formy odevzdávání přihlášky budou:
1. on‑line na odkazu zapisyonline.cz - (odkaz bude aktivní od 3. 5. 2021 na webových stránkách školy www.
zssvoboda.eu v textu článku Informace k zápisu dětí
do mateřské školy pro školní rok 2021/2022),
2. datovou schránkou - ID datové schránky mu3mh3h,
3. e‑mailem s elektronickým podpisem na adresu: podatelna@zssvoboda.eu,
4. poštou,
5. osobním doručením do školy.
Preferovaný způsob zápisu je prostřednictvím portálu
zapisyonline.cz. Po odeslání přihlášky z webu zapisyonline.cz Vás bude kontaktovat pracovník školy a domluví
s Vámi podpis přihlášky a doložení požadovaných dokumentů. Výhodou pro Vás je to, že přihlášku sami vytiskneme a pořídíme kopii požadovaných dokumentů na místě.
Pozor: Přihlášky doručené před termínem nebo po termínu
zápisu jsou neplatné. Neplatné přihlášky jsou také přihlášky
poslané běžným e‑mailem bez elektronického podpisu.
KVĚTEN 2021
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Žádost zákonných zástupců o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání (do mateřské školy) naleznete na webových
stránkách školy v sekci Formuláře ke stažení. Formulář si
můžete vyzvednout také v kanceláři hospodářky školy v jejích úředních hodinách.
Povinné doklady k přihlášce:
1. vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání,
2. rodný list dítěte,
3. potvrzení od pediatra o povinném očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví (buď na zadní straně
žádosti, nebo potvrzení vydané pediatrem),
4. kopie (sken) občanského průkazu zákonného zástupce
(při podání přihlášky prostřednictvím datové schránky,
e‑mailem s elektronickým podpisem, poštou) / při osobním předání nahlédnutí do občanského průkazu.
Ředitel Základní školy a mateřské školy Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov stanoví následující kritéria, podle
kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí žáků
k předškolnímu vzdělávání (do mateřské školy) v případech,
kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci žáků
o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu
dětí pro mateřskou školu.
Kritéria přijetí:
Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají trvalý pobyt
ve Svobodě nad Úpou, v případě cizinců je místo pobytu
ve Svobodě nad Úpou, podle věku od nejstarších po nejmladší.
1. Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají trvalý pobyt
ve Svobodě nad Úpou, v případě cizinců je místo pobytu ve Svobodě nad Úpou, podle věku od nejstaršího po
nejmladší.
2. Děti, které mají trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou a dosáhnou k 31. 8. 2021 věku 2 let, podle věku od nejstaršího po nejmladší.
3. Děti, které nemají trvalý pobyt ve Svobodě nad Úpou,
podle věku od nejstaršího po nejmladší.
V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením
3. - 5. stupně nebo dítěte mladšího 3 let se počet přijímaných dětí bude snižovat dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. § 2
odst. 5 a 6.
Registrační čísla, na jejichž základě budou zveřejněny výsledky zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání, se budou
vyzvedávat oproti podpisu v kanceláři hospodářky v budově ZŠ v úředních hodinách k tomu určených ve dnech 17.
a 21. května.

Kontrola dodržování nově nastavených
pravidel provozu ŠJ
Vážení strávníci,
v návaznosti na změny Vnitřního řadu školní jídelny platné od 1. 1. 2021 budeme od prvního květnového týdne
kontrolovat plnění těchto pravidel.
Nová pravidla pro cizí strávníky platná od 1. 1. 2021
Cizí strávníci si musí stravu objednat vždy na celý jeden
týden. Rušení stravy je možné pouze z vážných nebo zdravotních důvodů po dohodě s vedoucí školního stravování
(nemoc, hospitalizace, dovolená zaměstnance, dieta).
Druhý výběr se vaří vždy, pokud je objednáno minimálně
10 porcí.
Abychom udrželi hospodárnost (a tím pádem i fungování)
této vedlejší činnosti, která je výběrem, dražších“ pokrmů
narušována, je nutné objednávat vždy alespoň 4 pokrmy
týdně. V případě nenadálých situací je nutné kontaktovat
vedoucí školního stravování paní Lenku Ptáčkovou na
telefonním čísle 605 801 079.
V případě objednání menšího počtu jídel bude strávníkovi zrušen odběr stravy na celý, nedoobjednaný“ týden.
Věříme, že znovu nastavený výběr ze dvou pokrmů poskytne všem našim strávníkům dostatečný prostor pro dodržování výše uvedeného pravidla.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Vedení školy

Informace pro rodiče dětí z mateřské
školy platné od pondělí 26. dubna 2021
Změny v organizaci provozu a výuky byly přijaty na základě rozhodnutí Vlády ČR a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 4. 2021 se specifikací pro
Královéhradecký kraj.
Mimořádným opatřením MZ dochází k plnému obnovení
provozu ve všech třech odděleních mateřské školy.
Mimořádným opatřením MZ se taktéž ruší povinnost
preventivního testování dětí z mateřské školy na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2.
Ochranné prostředky

Hospodářka školy: Monika Schleichová
Děti v mateřské škole chirurgické roušky nosit nemusí.
Úřední hodiny ve školním roce 2020/2021:
Pondělí
7:00 - 8:15
13:00 – 15:30
Středa
7:00 - 8:15
13:00 – 15:30
Pátek
7:00 - 8:15
Děkujeme za pochopení.
Ing. Michal Krtička - ředitel školy
18
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Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Vedení školy

www.zssvoboda.eu

BAREVNÝ TÝDEN
26.4. – 30.4. pro 3.,4.,5. třídu
3.5. – 7.5. pro 1. a 2. třídu

Prožijte nejbarevnější týden na vaší škole!
Oblečte se každý den do jiné barvy a zpestřete školní chodby a učebny!
Uspořádáme soutěž mezi třídami o nejlépe sladěné oblečení.
Barvy na týden:
•
•
•
•
•

PONDĚLÍ: ČERVENÁ
ÚTERÝ: MODRÁ
STŘEDA: DUHOVÁ
ČTVRTEK: ZELENÁ/ŽLUTÁ
PÁTEK: ORANŽOVÁ/FIALOVÁ/RŮŽOVÁ

KVĚTEN 2021
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Projděte se nad vodou v Krkonoších
Potoky, říčky, řeky a vodopády probouzejí život krkonošské
přírody. Díky všudypřítomné vodě také lidé mohou spatřit
pestrou paletu zelených odstínů krkonošských luk, strání,
lesů, a zaposlouchat se do zurčení horských pramenů. Ale
každý z nás si tohle vše chce určitě vychutnávat „suchou
nohou“. A právě díky spolupráci studentů fakulty architektury a Správy KRNAP je nám to umožněno. Na turistických
cestách vznikly unikátní, a hlavně užitečné lávky přes vodu.
Na projektu se podílelo 30 studentů z pěti ateliérů Ústavu
navrhování II FA ČVUT, od návrhu na papíře až po samotnou realizaci na místě. Vše muselo být demontovatelné,
snadno přepravitelné bez těžké techniky a také odolné
i v lavinových oblastech. Kvůli extrémním klimatickým podmínkám v Krkonoších hrál klíčovou roli materiál, z kterého
budou lávky vytvořeny. A tak i kvůli tomuto projektu se
studenti museli naučit něčemu novému. Například autoři
lávky přes Hlubokou strouhu absolvovali svářečský kurz,
díky němuž mohli sami vyrobit pochozí rošty pro lávku
nebo navrhnout složitější části z oceli. Na návrzích studenti
spolupracovali také s profesionály, inženýry a řemeslníky.
A na kterých turistických cestách si můžete lávky prohlédnout a projít se po nich?
Nad Špindlerovým Mlýnem ve výšce 1020 m n. m. se nachází lávka přes Medvědí potok. Zavede pěší turisty, cyklisty
i běžkaře až k Medvědím Boudám. Další dvě lávky najdete
na úbočích Stohu, pokud se z centra Špindlerova Mlýna vydáte po modré turistické trase ke Klínovým boudám. Láv-
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ky klenoucí se přes Černou strouhu a Hlubokou strouhu
nabízejí kolemjdoucím nádherný výhled do údolí z laviček,
které jsou jejich součástí. Na území městyse Černý Důl najdete lávku přes Čistou u Hrnčířských bud. Vypravit se k ní
můžete po modré turistické cestě z Černého Dolu, Pece
pod Sněžkou nebo také z Vrchlabí. Prozkoumat každý detail této lávky, nazývané též Idin most, také lze pokud se
vypravíte na cestu z vrcholu Černé hory na Sněžku. A zatím
poslední nejnovější lávka v Krkonoších překlenuje Rennerův potok v Eliščině údolí v Malé Úpě. Je navržena tak,
aby po ní mohli přejít nejen rodiče s dětmi putující po maloúpské Pohádkové stezce, ale také auta směřující ke svým
domovům.
Další zajímavosti o krkonošských lávkách se dočtete
v letních turistických novinách Krkonošská sezona,
kterou zdarma získáte v krkonošských informačních
centrech v červnu 2021.
Alena Pacholíková
oblastní destinační společnost Krkonoše – svazek
měst a obcí
Foto: Správa KRNAP,
Kamila Antošová

KVĚTEN 2021

21

Sčítání pomocí listinného formuláře

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 253 253 683

Pokud se nesečtete online, budete vyplňovat listinný formulář.
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný
formulář v odpovědní obálce můžete vhodit do poštovní
schránky nebo odevzdat na kterémkoliv kontaktním místě.

17. 4. – 11. 5.

Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes internet
bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas. Přihlásíte se
pomocí osobního dokladu, přes elektronickou identitu (NIA) nebo pomocí datové schránky
fyzické osoby. Sčítací formulář můžete pomoci vyplnit i někomu, kdo to sám nezvládne.

Sčítání online na scitani.cz

Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet,
nebo pomocí listinného formuláře při
respektování aktuálních hygienických opatření.
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.

Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv.
Sečíst můžete nejen sebe, ale také
celou rodinu.

27. 3. – 11. 5.

Bezpečně

Jednoduše

Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může
ovlivnit, jak bude život v naší zemi vypadat. Děkujeme všem, kteří
se už sečetli. Pokud jste tak ještě neučinili, máte čas do 11. 5. 2021.

Počítejte s námi.
Bezpečně. Online. Raz dva.

https://trutnov.charita.cz/jak‑pomahame/osobni‑asistence/

Tel.: 733 755 828, e‑mail: tereza.doubicova@tu.hk.caritas.cz

Napsali nám: „Děkuji, že si asistentky s tatínkem povídaly, že mu
naslouchaly, že mu dělaly milou společnost. Děkuji za povzbuzení
a motivaci k aktivitě, které tatínkovi dávaly.“

„Těší nás, když nám rodiny děkují a sdělují, že naše práce dává
smysl a pomáhá tam, kde je potřeba,“ říká vedoucí služby Osobní
asistence Oblastní charity Trutnov Mgr. Tereza Doubicová.

Zajišťuje pomoc rodinám s časově a především psychicky náročnou péčí o jejich blízké. Osobní asistenci na Trutnovsku poskytuje lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Je to terénní sociální služba, jejíž pracovníci, osobní asistenti
a asistentky, docházejí za klienty do domácností. Díky této službě mohou klienti zůstat v prostředí, které důvěrně znají, mají
zde své vzpomínky, osobní věci, přátele a jistotu známého místa.

Víte, co je to osobní asistence?

Ozvěte se nám.

Potřebujete osobní asistenci?

Střípky z dějin: Pěší pluk 74,
Harmonie, Merkur a další na
jednom smetišti
Antonín Tichý
Použijeme‑li aspoň na úvod strohou vojenskou terminologii, tak „K. u. K. Infanterie–Regiment Nr.74“ vznikl
1. února 1860 ze 3. praporů řadových pěších pluků - 28 Benedek z Prahy a 36 Degenfeld z Mladé Boleslavi, společně
s 4. praporem pluku 55 Bianchi se sídlem v Brzezanu na
Ukrajině. Čestnou funkci majitele pěšího pluku 74 zastával
od jeho vzniku do roku 1884 polní podmaršálek (později
polní zbrojmistr) Johann hrabě Nobili. Tehdy byl pluk nasazen i v bitvě u Hradce Králové v roce 1866. V letech 1884
až 1886 byla funkce majitele neobsazena a v roce 1886 se
jím stal polní podmaršálek Friedrich svobodný pán von Bouvard (*24. srpna 1821 - †25. října 1902). Od roku 1903 byl
posledním majitelem pluku podmaršálek (od roku 1905
polní zbrojmistr a od roku 1908 generál pěchoty) Franz
svobodný pán von Schönaich. Přestože se posádková města
často měnila (v době založení to byl Mainz) a jak už to tak
v habsburské monarchii chodilo vystřídalo posádkové velitelství po dobu trvání pluku dalších čtrnáct lokací, byl po
celý čas doplňován branci z obvodu okresního velitelství
v Jičíně. V Čechách sídlili pěšáci ze „čtyřiasedmdesátého“
například v Brně, v Hradci Králové, v Plzni, Terezíně, Josefově a od roku 1899 až do vypuknutí I. světové války v Liberci. Od libereckého fotografa Ferdinanda Stracke je kvalitní
ateliérová fotografie ve zdobené paspartě nalezená kdysi
v jednom kontejneru na směsný odpad, a to se podržte –
ve Svobodě nad Úpou. Je na ní podle nápisu na plukovním
bubínku 3. setnina 74. pěšího pluku svobodného pána von
Bouvarda působící v Liberci v letech 1899 – 1902. Jistou
kuriozitou je první vojenský koncert posádkového orchestru právě tohoto pluku vedeného kapelníkemWilhelmem
Pochmannem v nově postavené svobodské tělocvičně
15. května 1898. Složitý systém číslování pluků v armádě
Rakousko – Uherska můžeme klidně opustit. S vědomím,
ze které půdy bylo haraburdí „po Němcích“ hbitě rozebírané náhodně kolemjdoucími „sběrateli“ vyváženo, nebylo ani po letech, kdy
se jednotlivosti znovu objevují na denním
světle nijak těžké identifikovat fešného
kaprála s tradičním pěstěným knírem,
stojícího jako třetí zleva v první řadě. Je
to svobodský rodák, známý obchodník Josef Formann (18. března 1878 – 28. dubna 1946). Díky dostatku srovnávacích
fotografií a také skutečnosti, že jeho
vnuk Herbert Gall dosud žijící v Německu
je shodou osudových okolností oficiálním zástupcem bývalých svobodských
obyvatel a jejich potomků násilně vystěhovaných po druhé světové válce, je
osobnost aktivního občana a společenského člověka spřízněného s významnou
rodinou Bönschů z Luční boudy přece
jen i současníkům známější než spousta
jeho zapomenutých sousedů. Především
mu patří primát v zavedení prvních lyží
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ve Svobodě. Je znám jako sborový zpěvák spolku Harmonie, pracovitý člen mnoha společenských organizací včetně
obecního zastupitelstva, držitel diplomu „Čestného člena“
muzejního spolku a zejména jako hravý kumpán stolní společnosti „Ecke Freiheit“. Byl jedním z mála svobodských
účastníků Velké války doloženým nositelem stříbrného
Záslužného kříže od císaře Františka Josefa I. V žádném
případě mu nemíním dodatečně přimalovat svatozář. Nikdo není dokonalý – jak zní jedna zlidovělá filmová hláška.
Téměř každý má nějakou tu kaňku v životopisu. Jako
většina německých obyvatel Sudet ani Formann zřejmě
neodolal populistickému vábení „krysaře“ Konráda Henleina. Jako člen československými úřady zakázané Německé národní strany musel koncem roku 1933 odstoupit
z obecního zastupitelstva. Zda po nástupu fašizmu k moci
v Německu vstoupil později po záboru Sudetské župy jako
mnoho jeho spolustraníků do NSDAP není doloženo. Každý
kdo si v jakékoliv totalitní době uchoval čistý štít, nechť
hodí kamenem. Ani sběratel historických střípků nemíní
s odstupem času nikoho soudit. Žádná fakta by se však
neměla vědomě zamlčovat. Naopak, každý nově objevený
doklad minulosti by měly provázet slavnostní fanfáry. Další
společná fotografie údajně ze stejného zdroje, která se ke
mě obloukem dostala je zatím zahalena rouškou tajemna.
O stolní společnosti trutnovských obchodníků „Merkur“
z objevené fotografie alespoň víme, že existovala v době,
kdy neměl kupec Formann ještě zdaleka tak vysoké čelo
jako v pozdějších letech. Mladík s počínajícími kouty ve vlasech a rašícím knírkem stojící přímo nad soškou Merkura,
patrona obchodníků, není nikdo jiný než majitel domu č. p.
137 ve Svobodě nad Úpou. Na stejném smetišti skončil
i přelomený karton s fotografií tabla správní a dozorčí rady
sdružení velkoobchodníků pro politický okres Trutnov a Vrchlabí se sídlem v Trutnově v letech 1920 – 1925 pořízenou
v atelieru trutnovského fotografa Rudolfa Patzelta. Mezi
známými jmény z regionu je první v horní řadě člen dozorčí
rady Josef Formann ze Svobody nad Úpou. Ze všech dosud
nalezených archiválií (za jejichž zapůjčení děkuji) čiší Formannův vřelý vztah k rodné vlasti – Rakousko – uherské
monarchii. Jeho předkové z Lázní Bělohradu se dokonce
psali ještě s jedním -en, jak dokládá i nápis na pomníku rodinné hrobky na svobodském hřbitově.

Originální fotografie v původní paspartě / Voják Formann v plné polní / Diplom muzejního spolku

Dekret stříbrného Záslužného kříže FJI. s korunou / Četař v záloze Josef Formann s rodinou

Pěvecký sbor Harmonie – uprostřed ve světlém Josef Formann / Pamětní tisk k 50. výročí spolku / Číslovaná vstupenka na jméno Josef Formann na VIII.
německý pěvecký festival v Norimberku 1912

Kupecká stolní společnost Merkur v Trutnově / Tablo správní a dozorčí rady sdružení velkoobchodníků pro politický okres Trutnov a Vrchlabí z let 1920 - 1926
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Úterý, středy a čtvrtky vaříme rostlinné obědy –
k VYZVEDNUTÍ ve Svobodě n/Ú nebo ROZVOZ po Trutnově.

VÍCE INFO A OBJEDNÁVKY NA

www.vegebox.cz nebo tel.: 605 462 718

@vegeboxcz

vegebox.cz

