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Úvodník
Vážení spoluobčané,
polovina roku je opět za námi a letní prázdniny a čas dovolených před námi. Snad se máme na co těšit. Cestování
bude letos asi složitější, ale možné.
Ve středu 16. června jsem měl poprvé možnost se rozloučit
s absolventy lesnického učiliště a nejlepším předat knihu
o historii Svobody. Stejně tak jsem se zúčastnil slavnostního rozloučení s deváťáky z naší základní školy. Přejeme jim
hodně štěstí a úspěchů v dalším studiu a životě vůbec.
Dne 8. června jsme se sešli se zástupci společnosti ELTODO, která má na starosti rekonstrukci veřejného osvětlení
na nádraží a Sluneční stráni. Elektroinstalace je zde v havarijním stavu a úplná obnova je nutná. Stávající svítidla
nejsou do této chráněné oblasti vhodná, a to kvůli světelnému smogu. Projekt počítá s tím, že by se měly některé
sloupy, které jsou dnes na soukromých pozemcích, přemístit na obecní pozemky. Vloni nám tato společnost vyměnila osvětlení na sídlišti
a v Maršovské ulici. Musíme
se připravit na určitá omezení v dopravě a pohybu,
ale nové osvětlení v další
významné městské lokalitě
za to stojí. V této chvíli současně pokračujeme v projektování lokality Stará alej
a pokud to vyjde, tak i Nový
svět.

dou stát na autobusovém nádraží, v ulici 5. května a na náměstí Svornosti. Je to věc, která zde nikdy nebyla a může to
vést k různým reakcím lidí. Nedostatek veřejného prostoru ve Svobodě a přibývající počet vozidel připomíná naše
špatně řešitelné potíže s nárůstem komunálního odpadu.
Pokud nezačneme rychle měnit pohled na parkování u nás,
doženou nás velké problémy, až se naplno rozjede pokovidová turistika. Je to nepopulární rozhodnutí, ale kdo jezdí
do Trutnova na úřady a nákupy, tak se už vůbec nezamýšlí
nad tím, že hodí 5 Kč do automatu.
Nechtěl jsem to ve fóru řešit, ale myslím, že by mohl čtenář
vědět, s čím se také ve městě občas potýkáme.
Obvyklý postup města, pokud chce něco postavit (nové
veřejné osvětlení, sportovní hala, rekonstrukce školky,
staré radnice…) je takový, že musí mít nejprve veškerá
povolení od řady státních orgánů, institucí a dotčených
osob. Potom teprve získá povolení a může začít s realizací
stavby. Nejen u nás v obci, ale prý i na území ČR někteří
tento postup zcela nedodržují. Nejdříve staví, potom dohánějí razítka. Na první pohled to vypadá jako velmi od-

Jak jsem již avizoval v minulém vydání novin, rozhodli
jsme se „na zkoušku“ instalovat ve Svobodě tři parkovací automaty, abychom
si ověřili zkušenosti jiných
měst v regulaci parkování
vozidel v centru města. Je
to jenom test, který bude
použit na komplexní řešení
parkování po obci odbornou firmou. Automaty buČERVENEC 2021

vážný čin občana v boji s byrokracií. Vždyť se tady přece
„pro obec“ něco nového buduje a vyřízení žádostí trvá
tak dlouho. Velmi rozumím netrpělivosti stavebníků, ale
jsou zde nastavená pravidla, která je třeba dodržovat,
jinak už skutečně nežijeme v právním státě. Málokdo si
umí představit, jaké starosti spojené s legalizací stavby
to přináší řadě lidí. Pokud budete jednou někdo sedět
v radě města a vyjadřovat se ke stavbě, která je nelegálně (bez potřebných povolení nebo v rozporu s územním
plánem) postavena, v horším případě ještě na pozemku
města, jste vystaveni poměrně nepříjemné situaci a volbě
při rozhodování, co s tím. Pokud stavbu necháte odstranit
jako černou stavbu, tak někomu vlastně vyhodíte do koše
peníze, které do stavby investoval, a jste ten špatný. Pokud naopak stavbu ponecháte, budete pro řadu lidí právě
ten, kdo podporuje nelegální výstavbu. V obou případech
rozhodnete vlastně špatně a vždy se dočkáte kritiky. Již
nikdo neřeší, že příčinou problému a nutnosti špatně
rozhodnout je právě stavebník. Pokud tedy budete něco
budovat, myslete prosím na to, že ta pravidla stanovují

platné zákony země, ne zastupitelé města nebo městského úřadu.
Od května se s vedením DPS zabýváme výstavbou zahradního altánu našim seniorům v prostoru DPS. Ten původní
zchátral natolik, že musel být odstraněn. Nástupem kovidové pandemie byly z důvodu negativního výhledu příjmů
města zrušeny některé investice a až po roce jsme se k tomu
mohli vrátit. Příjmy města jsou o několik milionů menší, než
jsme byli zvyklí, přesto si myslíme, že je potřeba vytvořit
místo, kde se mohou obyvatelé DPS schovat před sluncem
a vypít si venku kávu. Na konci května byl vybrán dodavatel,
a protože se s tím v rozpočtu nepočítalo, muselo zastupitelstvo 14. 6. schválit rozpočtovou změnu. Doufáme, že altán
bude brzy stát na svém místě a dobře poslouží.
Všem přeji hodně pěkných dní letní pohody a odpočinku.
Mgr. Petr Týfa
starosta

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

Jubilanti
V měsíci červenci oslaví
svá životní jubilea dámy Jiřina Kricnarová, Marie Smetanová, Alena Chmelařová,
Olga Pauerová, Emilie Eliášková, Gertrud Perná, Hilda
Beranová, Marcela Hulínská, Eva Polgárová, Marta
Bönschová a pan Jaroslav
Adamec. Přejeme jim všem
do dalších let především
hodně zdraví.

ků prostřednictvím svých bank. Na programu Česko platí
kartou spolupracují karetní společnosti Mastercard a Visa
a samozřejmě jednotlivé banky, se kterými města a obce
spolupracují. Naše město využilo platební služby České
spořitelny a od června už můžete přijít na radnici bez peněz 😊, ale se svou platební kartou, budete‑li chtít zaplatit
třeba místní poplatky, které byly splatné do 30. 6. 2021.
Kdo tedy nestihl zaplatit za odpad, za psa, nájem za
zahrádku… v červenci nový správce místních poplatků
paní Romana Půlpánová ještě přivře obě oči, ale pak už
Vám může přijít do schránky nepříjemný platební výměr, navýšení poplatku, exekuční výměr atd. Takže prosím NEZAPOMEŇTE si zkontrolovat platby a stavte se
na radnici.

Na radnici můžete platit kartou!
Od 1. června 2021 lze na radnici platit v pokladně platební kartou a samozřejmě také platební kartou v mobilu nebo v hodinkách. Město využilo akci Sdružení místních
samospráv v rámci projektu „Česko platí kartou“. Díky této
akci města a obce mohou využít na zkoušku zdarma na
půl roku platební služby bez jakýchkoliv vstupních poplat-

Otevírací doba Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou a stanovené úřední hodiny
Den v týdnu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
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dopoledne
08:00 - 11:30
ZAVŘENO
08:00 - 11:30
08:00 - 11:30
08:00 - 11:30
ČERVENEC 2021

Otevírací doba

odpoledne
12:00 - 17:00
ZAVŘENO
12:00 - 17:00
12:00 - 15:30
12:00 - 12:30

Úřední hodiny
ANO
ANO

Poznávací soutěž
Správná odpověď:
Obrázek č. 1 Zámek ve Vlčicích
Obrázek č. 2 Zřícenina hradu Břečtejn (nedaleko golfového hřiště v Mladých Bukách)
Výherci poznávací soutěže z květnového čísla – tentokrát zareagovala pouze jedna soutěžící:
1. Jaroslava Davidová – 1. 6. 2021, 15:11 hodin
Přes prázdniny si stejně jako školáci od školy od soutěžení odpočineme 😊.

Svoz nebezpečného odpadu
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU v roce 2021
ZMĚNA pouze 3x ročně
stanoviště
termín

Svoboda

Maršov I

SOBOTA

náměstí Svornosti

u Rýchorky

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

3. 7. 2021

Maršov II
naproti aut. zastávce
na Pec
11.00 – 11.30

Dovolená v knihovně
Od středy 14. července 2021 do úterý 27. července 2021
bude knihovna z důvodu dovolené zavřená.

Muchomůrka opět září!

Díky brigádě našich hasičů dostala Muchomůrka nový kabát. Oblíbený cíl rodinných výletů září novotou a přibyla
i šnečí rodinka. Parta svobodských hasičů na tom pracovala
přes celý víkend. Poděkování patří i firmě 3 K stavby, s. r. o.,
která zajistila a zapůjčila lešení, a dále pak zkušenému tesaři panu Pavlu Trojánkovi, který konstrukci postavil.
DĚKUJEME!
ČERVENEC 2021
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Aktuální pozvánka z Divadla S.N.Ú.
Zveme diváky na prázdninové představení, které se uskuteční po dlouhé pauze. Na diváky se moc těšíme a pro každé dítě máme připraven malý dárek. Plakát najdete dále
v novinách.
Svobodští ochotníci

!!! Město shání provozně‑technického
pracovníka !!!
Tajemnice Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa:
„Provozně‑technický pracovník města
Svobody nad Úpou“

účetní I k fakturaci při poskytnutí služby motorovými
vozidly cizím subjektům, zpracování kalkulací pro ceník
města.
Požadavky:
• Dosažené vzdělání – min. střední vzdělání s maturitní
zkouškou
• Obor školního vzdělání – nejlépe technické – stavební,
strojní, dopravní
Bližší informace podá tajemnice MěÚ Ing. Ivana Balcarová
email: iva.balcarova@musvoboda.cz
telefon 499 871 197
mobil 731 479 260

Změna odpadového systému
Dobrý den.
Když se chce, tak to jde.
První popelnici v tomto roce jsem nechala vyvézt 3. 3. 2021

místo výkonu práce: Městský úřad, náměstí Svornosti 474,
542 24 Svoboda nad Úpou
plat: plat v rozmezí 30.000 – 40.000 Kč hrubého měsíčně
pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
termín možného nástupu: 1. 8. 2021 nebo po dohodě později
Stručné vymezení pracovní náplně:
 správa majetku města (budovy, zařízení, komunikace) - zajišťování údržby a běžných oprav, revizí, prohlídek a prověrek technické způsobilosti majetku
města (budovy, komunikace, mosty, veřejné osvětlení apod.) včetně odpovědnosti za jejich pravidelnou
aktualizaci v rámci platných norem, pravidelná kontrolní činnost,
 aktivní kontrolní účast na stavebních akcích města,
 veřejné osvětlení - spolupráce se smluvním správcem
zařízení (ve věci oprav a údržby),
 příprava a zajišťování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení u akcí města, zajišťování podkladů pro kolaudaci staveb města a plnění jeho podmínek,
 agenda dopravního značení ve městě,
 činnost na úseku ochrany přírody a krajiny (kácení
stromů, prořez veřejné zeleně) včetně monitoringu
a kontroly a součinnosti se Správou KRNAP),
 řízení, kontrola a koordinace práce a úkolů pracovníků
technické čety města včetně organizace zimní údržby
a údržby veřejných prostranství mimo zimní období,
 organizační zajišťování provozu, údržby, oprav a hospodárného využívání dopravních prostředků, mechanizačních prostředků včetně provozu garáží, vedení a zodpovědnost za agendu o provozu vozidel, za
správné vyplňování záznamů o provozu vozidel („stazky“), zajišťování a zodpovědnost za náhradní díly pro
techniku města, zajišťování technických prohlídek vozidel,
 agenda provozu motorových vozidel - zejména kontrola
všech záznamů o provozu vozidel v majetku obce (náležitosti, podpisové záznamy, kontrola správnosti čerpání
PHM s vyhodnocením spotřeby), příprava podkladu pro
4
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Toto je obsah druhé, bude vyvezena 23. 6. 2021, a to ještě není úplně plná. Do konce roku budou ještě 2. Jsme
tříčlenná domácnost, jedna popelnice mě bude stát 375.Kč (proč??? místní poplatek činí prozatím 500 Kč x 3 osoby
= 1.500 Kč děleno 4 popelnicemi za rok = 375 Kč).
Když procházím město v den svozu, tak se nestačím divit.
V domě, kde jsou taky 3 obyvatelé, je každý týden popelnice tak plná, že nejde ani zavřít.
Já do popelnice dávám pouze to, co již nejde jinak zlikvidovat. Třeba bioodpad, slupky z brambor, skořápky, starý
chleba, tak to si bere Olda Kyselu pro kozy a slepice. Plasty,
papír, sklo jde do kontejnerů k tomu určených.
Popelková

Poznámka tajemnice:
Děkujeme paní Popelkové za inspirativní příspěvek,
takto bychom se měli k odpadu chovat všichni. Co se
týká výpočtu korun za 1 popelnici musím podotknout, že
dosavadní místní poplatek 500 Kč se odvíjel od výpočtu
za skutečné náklady předchozího roku, které obec vynaložila za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu –
tedy směsky (tj. toho, který už nelze vytřídit a končí v černých popelnicích či kontejnerech). Podle nové legislativy
se místní poplatek bude platit za celý odpadový systém,
to znamená i za to, že mohu odložit plasty, papír, sklo do
barevných kontejnerů, nebo že mohu využívat 2x ročně

svoz velkoobjemového odpadu, 3x ročně svoz nebezpečného odpadu, kovy mohu odevzdat ve sběrně pana Kloseho apod. Stanovení jeho výše už nemusí být podle skutečných nákladů, obec už nemusí tyto náklady počítat a může
jej stanovit až do výše 1.200 Kč bez zdůvodnění.
V minulých letech, když bylo nutné sledovat skutečné náklady za směsku, tak činily tyto náklady cca 400 – 480 Kč na
1 obyvatele. K této částce se pak připočetl paušál 250 Kč
a poté město stanovilo obecně závaznou vyhláškou konečnou výši poplatku. Rozdíl město vždy doplatilo z rozpočtu.
Malá rekapitulace výpočtů z let minulých:

Odpadový poplatek - výpočtová historie
rok

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

vypočtená částka
náklady za sběr a
skutečných
svoz směsného celkové náklady za
počet poplatníků
kom. odpadu (dva odpadový systém
nákladů na sběr a
roky zpět)
svoz směsky

součet
skutečných
nákladů a
paušálu

paušál

výpočet byl jiný

847 216
886 581
929 510
929 251
902 918
971 519
983 325
981 239
1 016 928
1 057 313

1 436 597
1 493 560
1 552 390
1 558 588
1 492 722
1 436 624
1 448 430
1 446 344
1 545 330
1 611 968

2 098
2 202
2 167
2 249
2 254
2 242
2 246
2 212
2 231
2 200

Na červnovém jednání zastupitelstva byl schválen jednomyslně návrh rady na změnu odpadového systému.
Zásadní změna spočívá v tom, že z města zmizí kontejnerová státní (vyjma Rýchorského sídliště), občanům budou
zapůjčeny popelnice na plasty a papír a objemu 240 l (vycházejí v poměru cena a objem výhodněji, a protože se tyto
komodity budou svážet 1x za měsíc a svozová firma doporučila tyto větší popelnice). Směsný odpad se bude svážet
1x za 14 dní. V zimním období bude zcela mimořádně v některých těžko přístupných lokalitách umožněno použít místo popelnice evidovaný a typizovaný odpadový pytel, který
se bude na určené svozové místo dávat až v den svozu, aby
nedocházelo k roztrhání pytlů a vysypání odpadu z pytlů.

404
403
429
413
401
433
438
444
456
481

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

654
653
679
663
651
683
688
694
706
731

konečná
výše
poplatku
pro daný
rok
450
450
480
480
480
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
??????

Přes letní měsíce tedy:
- musíme dopracovat konečné znění obecně závazné vyhlášky o odpadovém systému,
- musíme vybrat dodavatele, který nám dodá sběrné nádoby (400 ks s modrým víkem na papír a 400 ks se žlutým víkem na plasty pro vlastníky RD),
- musíme vstoupit do jednání s vlastníky bytových domů,
zda si převezmou velké barevné kontejnery k bytovým
domům na papír a plast a umístí si je na vlastní pozemky
(aby nemuseli mít pro každou byt samostatnou popelnici),
- musíme vyjednat nové smluvní podmínky se svozovou
firmou TRANSPORT Trutnov, s. r. o., připravit letáky pro
všechny obyvatele našeho města, připravit svozový kaČERVENEC 2021
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lendář pro rok 2022,
musíme definovat podrobně svozovou trasu,
na podzim začneme rozvážet popelnice na plasty a papír jednotlivým vlastníkům RD,
- …
no prostě ještě nás čeká na radnici spoustu práce, kterou
většina obyvatel ani nevnímá, ale změna systému se sama
prostě neudělá.
-

Bedlivě sledujeme vývoj množství vyprodukovaného
odpadu. Už minulý měsíc jsme v novinách prezentovali data k 30. 4. 2021, nyní jsme tabulku zaktualizovali
k 31. 5. 2021:

Měsíční přehled vyprodukovaného množství jednotlivých složek odpadu ve Svobodě nad Úpou v roce 2021
 níže uvedená čísla jsou v tunách, pokud není uvedeno jinak
 pro účely výpočtu množství SKO na 1 občana je použit počet obyvatel k 1. 1. 2021 v počtu 2081 obyvatel
 max. limit množství SKO pro rok 2021 činí 200 kg / 1 obyvatele (při tomto množství obec platí poplatek za ukládání odpadu na skládku ve výši 500 Kč / 1 tunu, poplatek
není předmětem DPH).
 Pokud bude tento limit 200 kg / 1 občan překročen,
bude obec od okamžiku překročení tohoto limitu platit poplatek za ukládání odpadu na skládku ve výši
800 Kč / 1 tunu

leden

Směsný komunální odpad ("SKO")

únor

březen

duben

květen

35,429376

33,535757

37,994464

35,429376

68,965133

106,959597

Papír
Plasty
Sklo
Bioodpad
Objemný odpad (počítá se do limitu jako SKO)
Nebezpečný odpad - pneumatiky

3,761011
3,687570
4,568768
0,000000
0,000000
0,000000
47,446725

3,708051
3,232471
4,136713
0,000000
0,000000
0,000000
44,612992

3,581833
3,040576
0,571614
0,520000
0,000000
0,260000
45,968487

5,134320
4,571675
5,261429
3,773139
0,000000
4,451242
8,950000
7,740000
10,420000
0,000000
0,000000
0,000000
60,861138 52,169055

Množství SKO na 1 občana v kg

17,025169
17,025169

16,115212
33,140381

18,257791
51,398173

19,949730
71,347903

Kumulativní množství TKO v průbehu r. 2021

CELKEM

Množství SKO kumulativně v kg v průběhu r. 2021

Kontrola max. množství SKO na 1 obyvatele

√

Stále platí, že v letošním roce se snad podaří dodržet
zuby – nehty limit 200 kg na osobu. Nicméně znovu opakujeme, že pro příští rok se limit 200 kg na 1 osobu snižuje na 190 kg a každý další rok o 10 kg méně až do cílového
roku 2030, kdy by měl limit na 1 osobu činit 120 kg.

√

31,095389 31,632999
138,054986

√

169,687985

15,200864
86,548767

√

√

Pokud limit překročíme letos, bude město platit za každou tunu odpadu nad limit letos 800 Kč. Ale příští rok
už bude platit vazba 190 kg / 1 osobu a 900 Kč za každou
tunu navíc. Přehlednou tabulku zveřejňujeme ještě jednou do třetice:

Přehled vývoje skládkovného v následujících letech s ohledem na množství komunálního odpadu v kg na osobu/rok
Rok

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

Jakou sazbu místního poplatku pro rok 2022 město připravuje? To zatím není
ještě jasné, nicméně bychom v rámci diskuse na radnici chtěli připravit pro
občany takový malý bonus za to, že se musí připravit na avizované změny.
Každý z vlastníků rodinných domů či bytových domů si bude muset připravit
místo pro popelnice na tříděný odpad u svých domů, občané se musí
připravit na to, že s odpadem bude více práce – třeba velké kartonové
krabice naskládat případně rozřezat na menší kusy, aby se mi vešly do
popelnice na papír, plastové lahve sešlápnout, v některých lokalitách
se v zimě budeme muset s odpadem v den svozu projít pod kopec,
protože nám tam svozová technika nevyjede atd. Od každého z nás
bude změna vyžadovat změnu myšlení v podobě vlastní zodpovědnosti
za SVŮJ ODPAD.
Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ
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Upozornění na nedoplatky za platby za
odpady
Dnem 30. 6. 2021 uplynula lhůta pro splatnost místního
poplatku za odpady (popelnice) a ze psů. Co se týká místního poplatku za odpady, který je jedním z nejvýznamnějších
příjmů obecního rozpočtu v rámci místních poplatků, tak
ke dni 23. 6. 2021 (den uzávěrky vydání Svoboda forum)
bylo vybráno cca 700.000 Kč, a ke dni splatnosti, tedy ke
dni 30. 6. 2021 odhad činí cca 750.000 Kč vybraných poplatků za odpady.
Je to prakticky každoročně se opakující se situace, kdy
v řádném termínu do 30. 6. uhradí poplatky za odpady přibližně tři čtvrtiny občanů a zbývající čtvrtinu občanů musí
pracovníci městského úřadu nejrůznějšími způsoby upomínat. Z tohoto důvodu žádáme občany, kteří dosud poplatek za odpady (případně ze psů, kde je situace obdobná)
městu neuhradili, aby tak neprodleně učinili, a to:
 bezhotovostním převodem na účet č. 1303700359/0800
nebo 183523479/0300, var. symbol sdělí správce poplatku telefonicky (tel. 499871145) nebo emailem
(poplatky@musvoboda.cz), případně lze uvést jako variabilní symbol rodné číslo. Do poznámky pro příjemce
je velmi důležité uvést jméno plátce a druh poplatku).
 nebo je možné dlužné poplatky zaplatit v hotovosti
v pokladně v prvním patře Městského úřadu.
 na pokladně je také možné rovněž vše uhradit platební
kartou, protože radnice má konečně funkční platební
terminál.
Současně městský úřad upozorňuje, že pozdní platba těchto poplatků může být sankcionována navýšením dle zákona a příslušné obecně závazné vyhlášky (navýšení poplatku
až o dvojnásobek), a to zejména o osob, které tyto poplatky neplatí ve stanovené lhůtě každoročně.
Mgr. Petr Schön
vedoucí odboru HSO

Obytné zóny
V našem městě máme v několika lokalitách, například na
Rýchorském sídlišti a okolí či Pod Rýchorami upraven provoz na komunikacích informativními dopravními značkami
„Obytná zóna“ (pro detailisty značka č. IP 26a vyhlášky
30/2001 Sb.). To, že v těchto obytných zónách při pohybu
na komunikacích platí obecné předpisy není potřeba zdůrazňovat. Známe a dodržujeme my řidiči další specifika pro
tyto zóny?
Dovoluji si tedy připomenout, že v obytných zónách mají
určitá privilegia „pěšáci“. Mohou užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53 Zákona o provozu na pozemních komunikacích (nemusí užívat
k pohybu jen chodník) a hry dětí na pozemní komunikaci
jsou dovoleny. Proti tomu mají však chodci i nějakou tu zákonem stanovenou povinnost. A to umožnit vozidlům jízdu.
Cílem mého příspěvku však není toto předcházející připomenutí, ale připomenutí povinností stanovených zákonem
řidičům. A zde si dovolím použít pro text § 39, odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. oblíbenou funkcí Ctrl C a Ctrl V:

„V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které
nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání
je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.“
Není mi známo, že by v našem městě docházelo ke sporům
týkajících se užívání komunikací. Je mi také jasné, že „soužití“ chodců a řidičů v těchto zónách si v některých situacích žádá od každého určitou míru empatie a vzájemného
respektu. Ale, vážení řidiči, dejme si ruku na srdce a zazpytujme své svědomí, zda pravidla, především z pohledu bezpečnosti provozu stanovenou maximální rychlost v obytných zónách, vždy dodržujeme.
Všem přeji mnoho šťastných nachozených či ujetých kilometrů.
Ing. Jaroslav Chmelař
radní města

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
Poslední květnový den akcionáři na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. projednali
a schválili materiály týkající se hospodářského roku 2020.
Ze schválené výroční zprávy vyplývá, že ve hmotných jednotkách se i do hlavní hospodářské činnosti společnosti
promítla celorepubliková omezení spojená s pandemií
coronaviru, kdy mírně navýšili výkony v obou hlavních aktivitách (výroba a dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod) domácnostem, na druhou stranu více
poklesly oproti minulým letům fakturace podnikatelským
subjektům. Ve finančním vyjádření společnost ukončila
hospodaření v roce 2020 v „černých“ číslech, byť dosažený
zisk nedosáhl plánované výše, ani úrovně dosažené v předešlých letech. Na jeho pokles měli vliv zvýšené náklady,
především na nakupované služby.
Akcionáři valnou většinou schválili návrh na rozdělení zisku. A tak jako v předcházejících letech po odvodech do fondů sociálního a stimulačního bude veškerý ostatní zisk převeden do fondu obnovy. V souvislosti s tímto řešením se
odvíjela největší část diskuse na valné hromadě, kdy právní
zástupci části minoritních akcionářů neprosadili výplatu dividend. V návaznosti na dosavadní rozhodování municipálních akcionářů nevyplácet dividendy (v této věci probíhá
i soudní spor) vedení navrhlo a valná hromada schválila rozhodnutí o výkupu vlastních kmenových akcií rozdělených
mezi privátní akcionáře.
Valná hromada také schválila personální změny v představenstvu společnosti související se změnou na postu starosty v Janských Lázních a potvrdila na další období mandát
zástupce Pece pod Sněžkou v dozorčí radě.
Kompletní výroční zpráva je zveřejněna na stránkách vaktu.cz pod záložkou „O společnosti“ v části Zprávy, informace na odkaze http://vaktu.cz/WEB/index.php?pom=Spolecnost4.
Ing. Jaroslav Chmelař
delegovaný na valnou hromadu zastupitelstvem města
ČERVENEC 2021

7

Výpis usnesení z 51. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 31. 05. 2021
USNESENÍ č. RM/660/51/2021

schvaluje

Rada města Svobody nad Úpou

b) zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. p.č. 129/3
v k.ú. Maršov II o výměře cca 5 m2, ale až po dořešení odvodnění zpevněné plochy dle bodu a) tohoto usnesení
a nedoporučuje zastupitelstvu odprodej.

souhlasí
a) s dodatečným povolením dočasné stavby (po dobu trvání nájemní smlouvy na pozemek města p. p.č. 625 v k.ú.
Maršov I) opěrné zdi, schodiště, rampy a zpevněné plochy s posezením u provozovny R BURGER na pozemku
města p. p.č. 625 v k.ú. Maršov I
schvaluje

USNESENÍ č. RM/664/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

b) Smlouvu o právu k provedení stavby dle bodu a) tohoto
usnesení, ve které jsou specifikovány podmínky a způsob provedení stavby

zveřejnění záměru propachtování pozemků p. p.č. 456/2 (výměra 2326 m2), p. p.č. 456/7 (výměra 510 m2) a p. p.č. 288/7
(výměra 851 m2), všechny v k.ú. Maršov I pro zemědělskou
podnikatelskou činnost (pozemky poblíž Duncanu).

USNESENÍ č. RM/661/51/2021

USNESENÍ č. RM/665/51/2021

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

projednala

rozhodla

žádost o stanovisko města ve věci výměny vodovodní přípojky objektu č. p. 475, ale protože akce souvisí se stavebními úpravami 4. NP a vestavbou mezonetového patra v 5.
NP s 5 byty, ke kterým rada vydala zamítavé stanovisko na
49. schůzi dne 10. 5. 2021 usnesením č. RM/644/49/2021,
považuje ji za bezpředmětnou.

a) ve věci pronájmu zahrádek na dílech parcely p. p.č. 90/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou č. 2 a 3 tak, že na díly 2 a 3
bude vypsána soutěž formou obálkové metody na výši
nájemného a pověřuje tajemnici MěÚ, aby zajistila toto
výběrové řízení.

USNESENÍ č. RM/662/51/2021

b) zveřejnění záměru pronájmu dílu č. 6 parcely p. p.č. 90/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou, který bude k dispozici od
1. 8. 2021.

Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti investora o souhlas města s umístěním vodovodní přípojky na pozemcích města p. p.č. 875/1
a 876, k.ú. Svoboda nad Úpou pro stavbu „Rodinné domy
na p. č. 825/5 a 825/6, k.ú. Svoboda nad Úpou“ a počká na
vydání stanoviska komise pro rozvoj města ve věci žádosti
o stanovisko města k této akci jako celku.

USNESENÍ č. RM/663/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a) v souladu s usnesením rady č. RM/549/43/2020 ze dne
11. 1. 2021 doplnění žádosti o stanovisko města ve
věci dodatečného povolení pro objekty na p. č. 133/3
a 129/1 v k.ú. Maršov II s tím, že se ztotožňuje se stanoviskem odboru územního plánování, jehož závěry posouzení zní (výtah):
- stavební objekty budou umístěny jako stavby dočasné,
a to s dobou trvání 15 let a dle předložené dokumentace, která je přílohou stanoviska, přičemž objekty budou
sloužit jako veřejné prostranství pro rekreaci veřejnosti
s cílem vzdělávat lidi v oblasti chovu hospodářských zvířat
(prasat) a umožnit návštěvníkům kontakt s těmito zvířaty.
- ochrana přírody a krajiny - místně příslušným orgánem
k vyjádření je Správa KRNAP (nebylo doloženo)
nicméně rada konstatovala, že je nutno dořešit, jakým
způsobem bude provedeno odvodnění zpevněné plochy uliční vpustí do trativodu, protože z předložené koordinační situace není jasné, do jakých pozemků bude
odvodnění zasahovat.
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schvaluje

USNESENÍ č. RM/666/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej parcely p. p.č. 203 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože parcela bezprostředně sousedí
s místní komunikací v Luční ulici, těleso komunikace je částečně uloženo na této parcele a rovněž veřejné osvětlení.
Žadatel má smluvně sjednáno přes tento pozemek právo
služebnosti - právo chůze v rozsahu dle geometrického
plánu k nemovitosti na st.p. č. 251 a prodejem tohoto pozemku by město ztratilo možnost do budoucna komunikaci
opravit.

USNESENÍ č. RM/667/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na přesun autobusové zastávky v Maršově II, která je umístěna na pozemku Bajburinových, a to od
firmy Kalin, spol. s r. o. - nabídková cena 39.946,62 Kč bez
DPH (48.335,41 Kč včetně DPH) s tím, že financování této
akce bude z položky rozpočtu na místní komunikace a pověřuje starostu, aby akci zajistil formou objednávky u vybrané stavební firmy.

USNESENÍ č. RM/668/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zahájení prací na výběru projektanta, který vypracuje PD
rekonstrukce jídelny a kuchyně, včetně vybudování škol-

ního klubu v podkroví budovy a pověřuje starostu, aby
zajistil vše potřebné k výběrovému řízení na projektanta, resp. specifikací zadávacích podmínek pro zpracování
PD.

USNESENÍ č. RM/669/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
smlouvy o účinkování s umělci vystupujícími v hlavním programu letošních Rudlofových slavností, které se budou konat ve standardním termínu 18. 9. 2021, a to:

oceňování dle Pravidel pro udělování medaile Za zásluhy
o Svobodu nad Úpou a Ceny města Svobody nad Úpou.

USNESENÍ č. RM/674/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro manžele XXXXXX
a XXXXXX XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXX, Svoboda
nad Úpou.

USNESENÍ č. RM/675/51/2021

1) Smlouva o účinkování – Benjamings Clan

Rada města Svobody nad Úpou

2) Smlouva o hudební produkci – Koneckonců

předává

3) Smlouva o zprostředkování kulturní akce – Petr Martinák

Zastupitelstvu města návrh na rozdělení dotací v rámci
dotačních programů pro letošní rok (viz přílohy originálu
zápisu), a to v dotačním programu pro děti a mládež variantu B, v dotačním programu pro dospělé variantu B, ve
zbývajících dvou dotačních programech je pouze 1 verze.

USNESENÍ č. RM/670/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktuální informace v souvislosti s přípravou nového odpadového systému (podrobně viz zápis).

USNESENÍ č. RM/676/51/2021

USNESENÍ č. RM/671/51/2021

schvaluje

Rada města Svobody nad Úpou

a) úpravu č. 2 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok
2021 u PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu - změny vyznačeny
červeně) - předmětem změny je pouze úprava výnosů
- provozního příspěvku zřizovatele na činnost PO pro
rok 2021 (snížení na 937.000 Kč), v rámci úseku pečovatelské služby a navýšení dotace od MPSV na pečovatelskou službu (navýšení o 297.277 Kč) a úprava nákladů
- úprava mzdových nákladů dle přílohy v jednotlivých
úsecích činnosti příspěvkové organizace.

schvaluje
program 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města dne
14. 6. 2021 (viz příloha originálu zápisu), které se bude konat na radnici v zasedací místnosti ve druhém patře.

USNESENÍ č. RM/672/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) přidělení bytu č. 2 o velikosti 1 + KK ve 1. NP v bytovém domě č. p. 473 panu XXXXXX XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXX, Nový Bor na dobu určitou 1 roku od
1. 6. 2021 v rámci sociálního bydlení a podmínek dotačního titulu za nájemné ve výši 64,70 Kč/1 m2 podlahové
plochy bytu + zálohy na služby a energie a pověřuje soc.
pracovnici Ivu Jaklovou, DiS. uzavřením nájemní smlouvy v režimu sociálního bydlení.
b) přidělení bytu č. 5 o velikosti 3 + KK ve 3. NP v bytovém
domě č. p. 473 paní XXXXXX XXXXXX se synem, trvale
bytem Trutnov 3 - Poříčí, XXXXXX XXX na dobu určitou
1 roku od 1. 6. 2021 za nájemné ve výši 100 Kč/1 m2
podlahové plochy + zálohy na služby a energie v režimu
nájemního bydlení a pověřuje soc. pracovnici Ivu Jaklovou, DiS. uzavřením nájemní smlouvy.
c) přidělení bytu č. 3 o velikosti 1 + KK ve 2. NP v bytovém
domě panu XXXXXX XXXXXX, trvale bytem XXXXXX
XXX, 262 03 Malá Hraštice na dobu určitou 1 roku od
1. 6. 2021 za nájemné ve výši 100 Kč/1 m2 podlahové
plochy + zálohy na služby a energie v režimu nájemního bydlení a pověřuje soc. pracovnici Ivu Jaklovou, DiS.
uzavřením nájemní smlouvy.

USNESENÍ č. RM/673/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktuální informace místostarosty města ohledně průběhu
grafického zpracování návrhu pamětních medailí pro účely

Rada města Svobody nad Úpou

b) poskytnutí odměny dle návrhu (viz příloha originálu zápisu) ředitelce PO Dům s pečovatelskou službou paní
Bc. Martině Motejlkové z poskytnuté mimořádné dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení
pracovníků v sociálních službách kvůli nemoci Covid.

USNESENÍ č. RM/677/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
povoluje
příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov výjimku z počtu dětí
v MŠ do 30. 6. 2022 podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání (viz příloha originálu zápisu), a to
navýšení počtu dětí ve třídě na 26 do celkové kapacity 68
dětí.

USNESENÍ č. RM/678/51/2021
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s vybudováním zahradního altánu na pronajatém pozemku města p. p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou na zahradě u č. p. 178 v souladu s technickým popisem, grafickým
náčrtem a s umístěním dle pozemkového snímku s tím, že
se bude jednat o stavbu dočasnou po dobu trvání nájemní
smlouvy a do příštího jednání rady bude připraven dodatek
k nájemní smlouvě.
ČERVENEC 2021
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USNESENÍ č. RM/679/51/2021

USNESENÍ č. RM/680/51/2021

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

vydává

schvaluje

kladné stanovisko k žádosti nového vlastníka části objektu
o stanovisko města ve věci změny užívání stavby - vnitřní
úpravy části objektu bývalého Aqua baru v č. p. 146 Rýchorka. Změna užívání spočívá pouze ve vnitřních úpravách
- změny nábytku, barev, designu daných prostor, žádné stavební úpravy. V prostorách bývalého Aqua baru vznikne PIZZA POINT - samoobslužné bistro se zaměřením převážně
na jídlo sebou a rozvoz jídla. V prostorách nebudou prováděny žádné stavební úpravy, pouze bude vybavena kuchyň
dle požadavků hygieny výživy. Parkování je zajištěno na
hlavní silnici před objektem a rozšíření parkování dle schválené dokumentace má investor v plánu tento podzim. Počet míst k sezení uvnitř bude zhruba 30 osob, venku zhruba 18 osob. Provozní doba bude od 11:00 do 21:00, pátek
a sobota do 22:00 hodin, prodávat se bude pizza, italské
smažené speciality, nápoje systémem post‑mix do kelímku
nebo balené v PET lahvích.

a) výběr cenové nabídky na zahradní pergolu se
šikmou střechou u Domu s pečovatelskou službou
formou dodávky hotového altánu dle www.altany
‑vysinka.cz, Jiří Kuna, IČ 13533649 (18.200 Kč
včetně DPH) + montáž Tomáš Fejfar, IČ 69873861
(22.095 Kč včetně DPH) + zákryt boků (4.080 Kč) +
oplechování (2.500 Kč) - celkem 46.875 Kč včetně
DPH.
b) provedení pergoly ve variantě dle bodu a) tohoto
usnesení s tím, že financování bude provedeno nařízeným odvodem z rezervního fondu PO Dům s pečovatelskou službou do rozpočtu zřizovatele, který
zajistí realizaci (majetek nad 40 tis. Kč - investice).
Financování bude zapracováno do nejbližšího rozpočtového opatření a po jeho schválení bude zahájena
realizace.

Výpis usnesení ze 17. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou konaného dne 14. 06. 2021
USNESENÍ č. ZM/187/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 14. 6. 2021 včetně doplnění bodu s názvem „Schválení bezúplatného převodu parcel p. p.č. 565/8
v k.ú. Maršov I a p. p.č. 874/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou od
ÚZSVM“ s tím, že tento bod bude zařazen do programu
jako bod 15 a původní body 15 – 19 budou přečíslovány číslem o jedno vyšším.

USNESENÍ č. ZM/188/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 15. 3. 2021 bez námitek.

USNESENÍ č. ZM/189/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 15. 3. 2021 do
14. 6. 2021 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města bez námitek.

USNESENÍ č. ZM/190/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) Město Svoboda nad Úpou se stane zakládajícím členem
spolku s názvem Krajina pod Sněžkou, z.s., společně
s dalšími obcemi a městy.
b) stanovy spolku Krajina pod Sněžkou, z.s., v předloženém znění, které tvoří přílohu tohoto usnesení.
c) jednorázový vstupní příspěvek do spolku Krajina pod
Sněžkou, z.s., ve výši 45 000 Kč.
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pověřuje
d) Mgr. Petra Týfu, starostu města, aby se zúčastnil jménem města Svoboda nad Úpou ustavující schůze spolku Krajina pod Sněžkou, z.s. a podílel se zde na jednání,
rozhodování a založení spolku, včetně volby jeho orgánů.

USNESENÍ č. ZM/191/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) poskytnutí dotace ve výši 34.074 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18let v roce 2021
č. j. SVO/653/2021 ze dne 18. 2. 2021 spolku Sportovní
klub MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222, 542
24 Svoboda nad Úpou, IČ 682 47 885 na základě podané
žádosti č. j. SVO/1689/2021 ze dne 26. 4. 2021 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na
účel stanovený touto smlouvou.
b) poskytnutí dotace ve výši 34.074 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18let v roce 2021
č. j. SVO/653/2021 ze dne 18. 2. 2021 spolku TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl z.s., se sídlem 5. května
512, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 474 63 384 na základě
podané žádosti č. j. SVO/1956/2021 ze dne 23. 4. 2021
formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
c) poskytnutí dotace ve výši 23.852 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou
pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu
města na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18let
v roce 2021 č. j. SVO/653/2021 ze dne 18. 2. 2021
spolku Sportovní klub Janské Lázně, z.s., se sídlem
Sportovní 325, 542 25 Janské Lázně, IČ 642 01 333 na
základě podané žádosti č. j. SVO/1813/2021 ze dne
3. 5. 2021 formou veřejnoprávní smlouvy (viz přílo-

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

ha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18let v roce 2021
č. j. SVO/653/2021 ze dne 18. 2. 2021 spolku Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Horní Maršov, se sídlem Lysečinská 90, 542 26 Horní Maršov, IČ 135 86 181
na základě podané žádosti č. j. SVO/1364/2021 ze dne
1. 4. 2021 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha
originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou
pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní aktivity dospělých v roce 2021 č. j.
SVO/655/2021 ze dne 18. 2. 2021 spolku Sportovní klub
MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222, 542 24
Svoboda nad Úpou, IČ 682 47 885 na základě podané
žádosti č. j. SVO/1696/2021 ze dne 12. 4. 2021 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na
účel stanovený touto smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou
pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportovní aktivity dospělých v roce 2021 č. j.
SVO/655/2021 ze dne 18. 2. 2021 spolku TJ Krakonoš
Trutnov – jezdecký oddíl z.s., se sídlem 5. května 512,
542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 474 63 384 na základě
podané žádosti č. j. SVO/1955/2021 ze dne 12. 5. 2021
formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
kulturní aktivity v roce 2021 č. j. SVO/656/2021 ze dne
18. 2. 2021 spolku Junák – český skaut, středisko Svoboda nad Úpou, z.s., se sídlem Lázeňská, 542 24 Svoboda
nad Úpou, IČ 601 53 563 na základě podané žádosti č. j.
SVO/1974/2021 ze dne 13. 5. 2021 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
kulturní aktivity v roce 2021 č. j. SVO/656/2021 ze dne
18. 2. 2021 spolku Myslivecký spolek Rýchory, se sídlem
č. p. 409, 542 23 Mladé Buky, IČ 642 01 449 na základě
podané žádosti č. j. SVO/1506/2021 ze dne 12. 4. 2021
formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 2.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sociální služby a aktivity v roce 2021 č. j. SVO/657/2021
ze dne 18. 2. 2021 Domovu důchodců Lampertice, se
sídlem Lampertice 204, 541 01 Trutnov, IČ 00195022
na základě podané žádosti č. j. SVO/1572/2021 ze dne
12. 4. 2021 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha
originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sociální služby a aktivity v roce 2021 č. j. SVO/657/2021
ze dne 18. 2. 2021 Farní charitě Dvůr Králové nad Labem, se sídlem Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem, IČ 434 64 637 na základě podané žádosti č. j.

SVO/1673/2021 ze dne 23. 4. 2021 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
k) poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sociální služby a aktivity v roce 2021 č. j. SVO/657/2021
ze dne 18. 2. 2021 Lince bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 188 00 Praha 8, IČ 61383198 na základě podané
žádosti č. j. SVO/1973/2021 ze dne 14. 5. 2021 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na
účel stanovený touto smlouvou.

USNESENÍ č. ZM/192/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
prvotní koncept návrhu Obecně závazné vyhlášky města
č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (viz příloha originálu zápisu) včetně přílohy č. 1.

USNESENÍ č. ZM/193/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění směnné smlouvy se společností Pod Černým vrchem, s. r. o., IČ 28849299, se sídlem Pod Rýchorami 7, 542
24 Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu), přičemž předmětem směny je část parcely p. p.č. 380, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, o výměře 628 m2 v k.ú. Maršov II ve vlastnictví města
(dle GP nově vymezena jako p. p.č. 380/5) a část parcely
p. p.č. 154/12, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 146 m2 v k.ú. Maršov II ve vlastnictví společnosti
Pod Černým vrchem, s. r. o. (dle GP vymezena nově jako
p. p.č. 154/13).

USNESENÍ č. ZM/194/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p. p.č. 203 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože parcela bezprostředně sousedí s místní komunikací
v Luční ulici, těleso komunikace je částečně uloženo na
této parcele a rovněž veřejné osvětlení. Žadatel má smluvně sjednáno přes tento pozemek právo služebnosti - právo
chůze v rozsahu dle geometrického plánu k nemovitosti na
st.p. č. 251 a prodejem tohoto pozemku by město ztratilo
možnost do budoucna komunikaci opravit.

USNESENÍ č. ZM/195/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p. p.č. 904 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 208 m2, druh pozemku ostatní plocha (jiná plocha) s odůvodněním, že by město nemělo prodávat tuto parcelu, protože ve spojení se sousední parcelou p. p.č. 105/1 o výměře
226 m2, druh pozemku zahrada, která je v majetku Státního
pozemkového úřadu a o kterou již město požádalo, by se
mohlo jednat o hezkou stavební parcelu na rovině (podrobně viz zápis).

USNESENÍ č. ZM/196/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej lesního pozemku p. p.č. 40/5 o výměře 5568 m2
v k.ú. Maršov I dle žádosti, protože důvodem žádosti, resp.
záměrem žadatele je následná směna tohoto pozemku se
ČERVENEC 2021
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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. ZM/197/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost 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 s odůvodněním, že
přestože se jedná druhově o ostatní plochu, tak z hlediska
Územního plánu mají obě parcely zcela jiné využití - pozemek města p. p.č. 682 v k.ú. Maršov I je podle ÚP území
obytná smíšená/transformační, na kterém lze realizovat
mnoho záměrů, na rozdíl od parcely p. p.č. 388/1 v k.ú.
Maršov II, která je vedena v ÚP jako zahrady, louky, veřejná
zeleň v souvislém zastavění - Ostatní plochy funkčního využití, kde využití takového pozemku je značně omezené a přípustné jsou zde pouze aktivity v podobě drobných staveb
pro účely zajištění provozu, údržby a funkcí těchto ploch.
Autobusová zastávka bude přemístěna na pozemek města
p. p.č. 388/1 v k.ú. Maršov II na základě vyhodnocení cenových nabídek dle usnesení Rady města č. RM/667/51/2021.
Co se týká chodníku, tak město jej nepotřebuje, protože
nikam nevede, takže město nabídne rodině Bajburinových
odkup části parcely pod chodníkem, případně věcné břemeno a pokud nedojde ke shodě, může si jej žadatel ponechat a zazelenit.

USNESENÍ č. ZM/198/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. 35/512/2021 (viz příloha originálu zápisu) s Českou
republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jejímž předmětem je bezúplatný převod parcely
p. p.č. 102/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití
zeleň o výměře 433 m2 v k.ú. Maršov I, obci Svoboda nad
Úpou do vlastnictví města.

USNESENÍ č. ZM/200/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
bezúplatný převod parcel p. p.č. 565/8 v k.ú. Maršov I, druh
parcely ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace o výměře 490 m2 a p. p.č. 874/2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, druh parcely ostatní plocha se způsobem využití jiná
plocha o výměře 49 m2 od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových.

USNESENÍ č. ZM/201/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 23. 10. 2019,
evidované u města jako č. j. SVO/3034/2019, SML000739
a jejího dodatku č. 1 ze dne 22. 6. 2020, evidovaného u města jako č. j. SVO/2014/2020, SML000881 se společností
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., jejímž předmětem
je prodloužení lhůty pro vrácení účelové zápůjčky ve výši
5.400.000 Kč (byla poskytnuta v roce 2019 na akci „Dostavba kanalizace ve Svobodě nad Úpou“) v celé výši o 1 rok,
a to do 30. 6. 2022 (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/202/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) Závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2020
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok
2020 a dalších příloh (viz příloha originálu zápisu) vyjádřením souhlasu s celoročním hospodaření bez výhrad.
b) účetní závěrku Města Svobody nad Úpou za účetní období 2020 sestavenou ke dne 31. 12. 2020 bez výhrad
a pověřuje starostu města podpisem protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2020.

USNESENÍ č. ZM/203/17/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2020, přílohu č. 1
a přílohu č. 2 (viz přílohy originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/204/17/2021

USNESENÍ č. ZM/199/17/2021

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

bere na vědomí

souhlasí

a) provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 7. 6. 2021 provedenou tajemnicí MěÚ včetně Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 6/2021 ze
dne 7. 6. 2021 včetně průběžné stručné finanční analýzy
hospodaření města k 7. 6. 2021 (vše viz přílohy originálu
zápisu).

a) s bezúplatným převodem parcely p. p.č. 477/3 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 623 m2 (dále
jen „majetek“) od Správy železnic, státní organizace
b) s technickými podmínkami převodu majetku, které jsou
podrobně popsány v zápise a jsou uvedeny v písemnosti SŽDC č. j. 4416/2021-SŽ‑GŘ-031 (4), S007416/2021SŽ‑GŘ-031 od Správy železnic, státní organizace ze dne
23. 4. 2021 (viz příloha originálu zápisu).
prohlašuje
c) že s majetkem převezme i případné ekologické závazky
s tímto majetkem spojené a bere na sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování a nebude od prodávajícího
požadovat jejich náhradu, spojenou s odstraňováním
těchto závazků.
12
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schvaluje
b) rozpočtové opatření č. 2/2021 (viz příloha originálu
zápisu). V rámci rozpočtového opatření č. 2/2021 činí
objem celkových příjmů 4.414.584 Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2021 po této změně se zvyšují na
43.114.225 Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 2/2021 činí 2.136.584 Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2021 po této změně se zvyšují na 44.780.225 Kč), financování rozdílu činí mínus
2.278.000 Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2021
se snižuje na 1.666.000 Kč).

ČERVENEC 2021
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ÚDRŽBÁŘ / TOPIČ

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
(pečovatelka)

Bližší informace poskytne Bc. Martina Motejlková, ředitelka Domu s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou, na tel: 739 934 545, nebo na emailu: reditel@dps-svoboda.cz

Požadavky na uchazeče:
− občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
− fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let
− plná svéprávnost, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost
− schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
− aktivní přístup, flexibilita, spolehlivost, empatie
− pečlivost, systematičnost, důslednost
− dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
− loajalita vůči zaměstnavateli
− řidičské oprávnění sk. B, aktivní řidič
− bydliště v místě výkonu práce výhodou

Kvalifikační předpoklad:
− minimálně střední vzdělání s výučním listem
− rekvalifikační kurz výhodou, není podmínkou

Možný nástup: ihned, nebo dle dohody

Platová třída: 5 (podle započitatelné praxe od 18.390 Kč do 26.870 Kč), osobní ohodnocení
po uplynutí zkušební doby a podle dosahovaných výsledků, odměny za práce nad rámec
pracovních povinností

Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, následně po řádném zaškolení
a získání odborné praxe bude pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou

Bližší informace poskytne Bc. Martina Motejlková, ředitelka Domu
s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, na tel: 739 934 545, nebo na emailu:
reditel@dps-svoboda.cz

Požadavky na uchazeče:
− občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
− fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let
− plná svéprávnost
− trestní bezúhonnost
− zdravotní způsobilost
− technická zručnost
− schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
− flexibilita a spolehlivost
− pečlivost, systematičnost, důslednost
− loajalita vůči zaměstnavateli
− řidičské oprávnění sk. B, aktivní řidič
− bydliště v místě výkonu práce výhodou

Kvalifikační předpoklad:
− minimálně střední vzdělání s výučním listem (vyučení v řemeslném oboru
výhodou)

Možný nástup: ihned, nebo dle dohody

Platová třída: 4 (podle započitatelné praxe od 13.650 Kč do 19.770 Kč), osobní
ohodnocení po uplynutí zkušební doby a podle dosahovaných výsledků, odměny za
práce nad rámec pracovních povinností

Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou

− domovnické práce včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě
objektu a technického vybavení, například údržbářské práce, zahradnické,
sklenářské, zednické a zámečnické práce
− obsluha kotlů nízkotlaké kotelny III. kategorie

Pracovní náplň:

přijme pracovníka na pozici

přijme pracovnici na pozici

Pracovní náplň:
Provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým stykem s klienty s fyzickými a
psychickými obtížemi. Pomoc při zajištění chodu domácnosti, nákupy, péče o prádlo, donášky
paliva a provádění pohybové aktivizace klientů. Vedení klienta k samostatnosti, nácvik
dovedností, rozvíjení jeho vlastních schopností při sebeobsluze a pomoc při naplňování jeho
osobních cílů.
Sledování potřeb klienta a vedení individuálních záznamů o průběhu sociální služby (tzv.
klíčový pracovník v sociálních službách). Řešení záležitostí spojených s poskytovanou službou,
případně zprostředkování kontaktu klienta s kompetentním pracovníkem.

Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou

Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou

Měsíční dění v naší škole
Květen 2021 v naší mateřské škole
Květen u Myšek
V úvodu měsíce jsme si hodně povídali o rodině – blížil se
svátek všech maminek, a tak jsme si povídali nad obrázky, kdo všechno do rodiny patří, co dělají a jak je maminka
pro děti důležitá – naučili jsme se písničku, jak maminka
uspává miminko, a říkanku. Pustili jsme se také do výroby
dárečku – děti měly na výběr z různých barev papírových
květináčků a kytiček, dřívka od nanuků si barvily nazeleno
a s pomocí paní učitelky lepily. Jemnou motoriku si vyzkoušely na provlékání mašličky.
Zbytek měsíce května patřil profesím – tedy opět jsme si
povídali o tom, co maminky a tatínkové dělají, ale v práci,
když jsou děti ve školce. Na některé jsme si i pohráli – na
kuchaře, na lékaře a sestřičku plyšových zvířátek, na policistu. Dětem se to moc líbilo. Poslouchali jsme pohádky,
příběhy, cvičili jsme podle hudby a nakonec jsme i některé
rodiče v práci navštívili – v zahradnictví, ve firmě s kamionovou dopravou a také u hasičů.

Květen u Zajíčků
Měsíc květen jsme zahájili tématem RODINA. Děti vyprávěly
o svých rodinách, s kým bydlí, kdo co doma dělá. Samy si
v MŠ vyzkoušely role maminek (věšení prádla, «vaření»
v kuchyňce, péče o miminko) a tatínků (oprava nábytku,
zatloukání hřebíků, šroubovací stavebnice). O tom všem
se naučily i píseň Muzikantská rodina. Tímto tématem se
připravily na oslavu svátku maminek, kterým vyrobily dárek v podobě papírového tulipánu.
V dalších dnech nás ve
školce provázela domácí
a hospodářská zvířata. Děti
se s námi podělily o zkušenosti se svými zvířecími
kamarády z domovů, hrály
si s plyšáky, poslouchaly pohádky, zpívaly písničky známé i nové, naučily se básničku o koťatech a špinavém
prasátku. Bohužel počasí
nám v tomto měsíci moc
nepřálo a neumožnilo nám
častěji pozorovat různá zvířátka přímo venku v našem
okolí. Ovečky a koně jsme si
prohlédli u Farmaparku, kozičky jsme nakrmili u Domči
a Sárinky a za ostatními se
vydáme, až nás počasí pustí
na delší výpravy.
Mnohé děti již také s rodiči
navštívily znovu otevřené
ZOO, a tak se s námi mohly
podělit o zážitky s exotic14
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kými zvířaty. My jsme si pak společně na takovou ZOO ve
školce zahráli. Děti si mohly z domova nosit plyšáky, stavět
jim ohrádky ze stavebnic a kostek. S plyšáky jsme i cvičili,
počítali je, porovnávali velikosti a hledali jejich obrázky

Základním motivem těchto témat byla maminka,
rodina a děti. S dětmi
jsme si povídali o úloze
maminky a významu celé
rodiny v jejich životě. Děti
vyráběly přání, srdíčka,
kytičky, kreslily portrét
maminky a připravily si
pro maminky k svátku
básničku s přáním. Pojmenovali jsme si členy
rodiny a kreslili jsme celou rodinu v jejich domě.
Děti pojmenovávaly příjmení rodiny, činnosti dětí
a rodičů. Některé činnosti
jsme si předvedli pantomimou. Hráli jsem si s písní Muzikantská rodina,
kde děti využily netradiční nástroje. Děti si procvičovaly orientaci v prostoru. Pojmenovávaly slova
na písmeno M.
v naučných knihách či pohádkách. Tak doufejme, že se třeba v příštím roce do opravdické ZOO vydáme společně!

Květen u Medvídků
V měsíci květnu jsme si hráli a pracovali dle tematického
bloku Jarní brána a Putování za sluníčkem.

V další části tématu jsme si povídali o dětech na celém
světě. Děti získávaly elementární povědomí o rozdílech
a shodách dětí žijících všude na světě. Povídali jsme si
o rasách lidí, odkud pochází, co je pro ně specifické. Pracovali jsme s globusem a mapou. Vyráběli jsme planetu
Zemi a děti se seznamovaly s jednotlivými světadíly formou skládání puzzlí, kde pracovaly ve skupinách. Děti si
přinesly svoje fotky, kdy byly miminky a poznávaly se.
Na tuto hru se všichni moc těšili.
Počasí nám letos moc nepřeje, ale přesto jsme uskutečnili dvě poznávací vycházky do přírody. Na jejím konci
byla hra na dětském hřišti a malá sladkost v podobě sušenky.
Poslední květnové úterý se děti osobně seznámily s budoucí paní učitelkou z 1. třídy ve Školičce nanečisto.

Dětský den v MŠ
Počasí nám přálo, a tak jsme se vydali na putování za medvídkem, formou stopované. Všichni jsme si sváteční den
užili.

Dětský den v I. oddělení školní družiny
Děti ve družině oslavily, svůj den“ nejen pohádkou
O kouzelníkovi Modromírovi. QR kódy budeme postupně umísťovat na plot školní zahrady. Při cestě domů si
je můžete stáhnout do mobilu a poslouchat pokračování.
Děti také malovaly putovní kamínky. Za fixy na kamínky
i drobné odměny pro děti děkujeme paní Tamové, která
družinu pravidelně sponzoruje.
Vychovatelka školní družiny Lenka Paříková
ČERVENEC 2021
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Zeměpisná
olympiáda
Dne 26. 6. 2021 se konalo školní kolo zeměpisné olympiády. Sešlo
se 15 statečných, kteří
se za pomocí své hlavy
a atlasu poprali někdy
se záludnými úkoly se
zeměpisnou tématikou.
Některé otázky mířily na
určení polohy, nechyběla ani tematická mapa,
čtení informací z mapy,
hádání států podle nápovědy.
Všem zúčastněným děkujeme za odvahu a gratulujeme úspěšným řešitelům.
Mgr. Irena Nešněrová,
Mgr. Břetislav Klomínský

Prvňáčci a chrostíci
Znáte chrostíky? Prvňáčky s nimi seznámil Ondřej Sekora
spolu s Ferdou. Pak si udělali dopolední výlet k rybníku,
kde je lovili, zkoumali a dokonce i měřili jejich domečky.
Nakonec si všichni zkusili svého chrostíka vyrobit. Snad se
nevylíhne a neodletí.
Vše jsme si společně moc užili.
Mgr. Martina Hanušová
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ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA, 26. 5. 2021 (kategorie A)
UMÍSTĚNÍ

JMÉNO

třída

BODY

1.

MACHÁČKOVÁ Michaela

7. B

34,5 / 47

2.

HORÁK Jan

6. B

34

3.

ŠUSTR Marek

6. B

28

4.

LÍNKOVÁ Marie

7. A

25

5.

RUDAVSKÁ Denisa

6. B

18

6.

STRÁNSKÝ Filip

6. B

11,5

7.

ROLFOVÁ Magdalena

7. B

8

8.

KUČEROVÁ Veronika

7. A

6

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA, 26. 5. 2021 (kategorie B)
UMÍSTĚNÍ

JMÉNO

třída

BODY

1.

TAM Vojtěch

8.

28,5

2.

VRBENSKÝ Vít

8.

28

3.

POUR Jan

8.

25

4.

KAŇKA Kryštof

8.

24

5.

KRAUS Jakub

8.

19,5

6.

REHÁKOVÁ Jana

8.

18

7.

BĚLÍK Marek

8.

13,5

Skupinová práce ve 3. třídě

Poznávání rostlin

Během několika květnových hodin VV a ČaSP pracovali
třeťáci ve skupinách. Výsledkem jejich práce je ztvárnění
vybraného společenství rostlin a živočichů - les, louka, rybník, oceán a džungle.

V pondělí 7. června jsem pro žáky ve venkovní učebně připravila ukázku některých rostlin z našeho okolí. Žáci mohli
pozorovat větvičky listnatých a jehličnatých stromů a keřů.
Seznámili se i s bylinami. Letos se nejednalo o soutěž, ale
chtěla jsem podpořit lepší pozorování přírody. Žáci si uvědomili i skutečnost, že bez vody byliny rychle uvadají. Výstavku využila většina tříd.

Mgr. Martina Hanušová

Mgr. Milada Pleskačová
ČERVENEC 2021
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Kulatý nesmysl
V pondělí 14. 6. se těsně před úspěšným startem české fotbalové reprezentace sešlo na hřišti u školy 10 odvážlivců
a sportovních nadšenců, kteří změřili své síly a vyzkoušeli
své pohybové dovednosti ve čtyřech disciplínách v soutěži
„KULATÝ NESMYSL“.
Disciplínami byly: střelba míčem na přesnost; basketbalový
driblink, fotbalové vedení míče a basketbalová střelba do
obruče a na koš. Za každou disciplínu žáci dostali body podle umístění. Rozhodoval součet bodů za umístění ve všech
disciplínách. Žáci se s některými úkoly občas trochu prali,
ale nakonec vše zdárně zvládli.
Nejúspěšnějšími sportovci se stali:
1. místo = Marek Šustr 6. B
2. místo = Johana Zelenková 6. A
3. místo = Vitaliy Fedko 9. A
Díky všem za účast a za předvedené sportovní výkony a někdy příště opět s kulatým nesmyslem v akci.
Mgr. Břetislav Klomínský

Hodnocení školního roku 2020-2021 ve
II. oddělení ŠD
Tento školní rok byl pro všechny velice náročný, covid
a všechna proticovidová opatření zkomplikovaly i zájmovou
činnost ve školní družině.
Místo pravidelné docházky jsme si několikrát zopakovali
činnost ve facebookové skupině, pracovali jsme distančně
i „rotačně“, s rouškami i bez roušek. V družině se střídaly
skupiny dětí, někdy sami žáci ani jejich rodiče nevěděli,
do kterého oddělení ŠD vlastně patří. Ale zvládli jsme to,
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činnost v našem oddělení byla pestrá a bohatá, obohacená
o spoustu nových zážitků a hlavně zkušeností. Blížíme
se do finále školního roku a všem přejeme, abychom ho
ukončili pozitivně a s nadějí, že následující rok bude lepší
a bez omezení.
Vychovatelka školní družiny Dana Šritrová

Školička nanečisto
Budoucí prvňáčci měli možnost třikrát navštívit
Školičku nanečisto. Vždy v úterý po obědě jsme se
společně sešli a vyzkoušeli si, jaké je to být opravdovým školákem. Počítali jsme, recitovali, hráli matematické i jazykové hry, kreslili a povídali si, na co se do
školy těšíme.
Děti pracovaly každou hodinu s velkým nadšením a s potěšením mohu říci, že jsou do školy velmi dobře připraveny.
Za to velmi děkuji našim paním učitelkám z předškoláčků –
Bc. Alici Havlíkové a H. Bernardové.
Mgr. Dagmar Rolencová - třídní učitelka budoucí 1. třídy

Jízda zručnosti na školním hřišti
21. června
Cyklisté ze čtvrté a páté třídy, bohužel v nemnohém počtu, se sešli u školy prověřit svoji zručnost. Na okruhu
s několika úskalími – přejezd přes vratké prkno, jízda
koridorem, kroužení po osmičce, převoz kelímku s vodou, zastavení na přesnost, jízda po vyznačené ploše – prokazovali, že svůj dopravní prostředek zvládají.
V soutěži se třemi měřenými časy získali nakonec umístění
takto:
1. místo a skvělé ovládání kola – Kamil Blažek 4. ročník
2. místo se stejným časem, ale s menšími chybkami – Noemi
Burešová 4. ročník

3. místo také s výborným časem – Denis Pich 4. ročník

Na prvních třech místech se umístili:

Další pozice zaujali:

1. místo:

Kristýna Štěpová, Ema Kulhánková - 5. ročník, Adam Roudný, Tereza Koubková, Karolína Hošková. Všichni získávají
body do školní soutěže.

M. Macháčková (7. tř.)– 5,5 bodů
2. místo:

Děkujeme účastníkům a přejeme hezké prázdninové jízdy!
Mgr. Stanislav Kopiš

J. Pour (8. tř.) – 5,5 bodů

S. Vlčková (8. tř.)– 5 bodů
D. Hynek (7. tř.) – 5 bodů

3. místo:

T. Hedvičáková (8. tř.) – 4,5 bodů

Fotosoutěž

J. Reháková (8. tř.) – 4,5 bodů

Uspořádali jsme fotosoutěž s přírodní tématikou, bohužel
nenašlo se mnoho zájemců.

A. Doulíková (8. tř.) – 4,5 bodů
V. Kalaš (7. tř.) - 4,5 bodů

Přesto první tři místa jsme s pomocí spolužáků vyhodnotili
a zveřejňujeme.

M. Růžička (7. tř.) - 4,5 bodů

Pořadí je následující:

M. Línková (7.tř.) - 4,5 bodů

1. místo získává Sára Havlová – 6. ročník

Mgr. Milena Hainišová

2. místo získává Anna Marie Málková - 6 ročník

Pátá třída na dopravním hřišti

3. místo získává Natálie Saibertová - 7. ročník

Ve čtvrtek 17. června se žáci páté třídy vypravili na dopravní hřiště do Dvora Králové nad Labem. Zde je čekala praktická jízda na kolech a písemné testy z dopravní výchovy.
Nejúspěšnější žáci měli možnost získat průkaz cyklisty.
V praktické jízdě se nejlépe vedlo Natálii Procházkové,
Emě Kulhánkové, Taťáně Homolové, Kateřině Vaňkové, Lilianě Byrovash, Michalu Vláškovi a Marku Macháčkovi. V teoretické části si někteří trochu pohoršili a průkaz cyklisty obdrželi jen ti nejlepší - Taťána Homolová, Kateřina Vaňková,
Michal Vlášek a Marek Macháček – gratulujeme!

Všechny práce lze vidět na školní informační tabuli v přízemí.
Děkuji zúčastněným.
Mgr. Stanislav Kopiš

Soutěž „Jaký jsem křížovkář“
Žáci 7. a 8. třídy se účastnili soutěže svých znalostí
formou křížovky. Soutěžící prokazovali nejenom
své dějepisné vědomosti, ale také důvtip a logické
uvažování. Všem soutěžícím děkuji za účast a těm
nejlepším gratuluji.

Všichni jsme si užili pěkný a příjemný den.
Mgr. Martina Švarcová
ČERVENEC 2021
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Vyvěšeno: 1. 6. 2021
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REGISTRAČNÍ ČÍSLO

VÝSLEDEK ROZHODNUTÍ

MŠ2021/32

PŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/11

PŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/29

PŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/24

PŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/28

PŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/35

PŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/5

PŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/22

PŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/2

PŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/25

PŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/7

PŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/27

PŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/10

PŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/6

PŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/17

PŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/1

PŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/23

PŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/33

PŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/13

PŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/30

NEPŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/3

NEPŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/16

NEPŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/31

NEPŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/21

NEPŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/20

NEPŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/12

NEPŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/4

NEPŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/8

NEPŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/14

NEPŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/18

NEPŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/9

NEPŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/15

NEPŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2021/19

NEPŘIJATO K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Dne 1. 6. 2021 ve Svobodě nad Úpou
Ing. Michal Krtička - ředitel školy
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Střípky z dějin: O houbách
a lidech
Antonín Tichý
V dávných dobách se říkávalo: Co Čech, to muzikant. To už ale
dlouho neplatí. Dokonce i fáma o zlatých českých ručičkách
má dnes značné trhliny. Zlé jazyky tvrdí, že jsme národ tunelářů a pivařů. Ty laskavější nás mají zase za největší chalupáře
a houbaře na světě. Všecko je relativní, ale na těch houbách
asi zrnko pravdy je. Naše země je proslulá krásnými a rozlehlými lesy, oplývajícími bohatstvím lesních plodů, které byly
obyvateli odpradávna vyhledávané a hojně konzumované.
Dodnes je houbaření všeobecně rozšířený a zdraví nadmíru
prospěšný koníček. Houby jsou maso chudých, říkali už staří
horáci z Krkonoš. Pro ty spravedlivé sázel prý Krakonoš do
mechu dokonce hříbky ze zlata. Svoboda nad Úpou je pro
svou polohu v sevřeném údolí obklíčeném kolem dokola lesy
přímo předurčená být vyhledávanou houbařskou lokalitou
pro fyzicky zdatné hledače. Potěšení z pohodlné rodinné
procházky po rovince jako v borových hájích kolem Máchova
jezera nebo v mírně zvlněném terénu u „Králového Hradce“
a nově i v přístupném široširém vojenském prostoru Brd to
ale není. Z náměstíčka s věží nízkou je to tady samý „dokopec“. Ten nejbližší původní starousedlíci dokonce ve svém
jazyce nazvali Pilzberg, nejspíš záhy co zbourali šibenici čímž
pojmenování Galgenberg ztratilo opodstatnění. Prý pro hojnost hub. Jiní mudrlanti naopak tvrdí, že se název ujal podle
vyhlídkového altánku ve tvaru houby na vrcholovém plató,
zvýrazněného před necelým měsícem obnoveným nátěrem.
Ať tak či tak současné jméno Muchomůrka zní daleko lahodněji. Zvuk i pro ostatní výletníky jí v poslední době dodává
hojně navštěvovaný a oblíbený stejnojmenný farmapark
s domácím zvířectvem.
Začne‑li se ve Svobodě mluvit o houbách, ozve se z okolních
lesů okamžitě ozvěnou – Hák, Hák, Hák… Už proto si momentálně nejznámější houbař, dlouholetý člen České mykologické
společnosti, zaslouží portréty od obou místních Mistrů fotografie. Jirka už před drahně lety povýšil z běžného houbařského praktika na mykologa. Kyselo s houbami, hříbkovou omáčku,
smaženici i ty příslovečné houby s octem, za jejichž úpravu se

v minulosti stal několikanásobným vítězem celorepublikových
soutěží, si samozřejmě dopřeje taky. Hlavně však bádá, studuje, fotografuje, přednáší, publikuje a spolupracuje i s těmi
nejvěhlasnějšími otitulovanými odborníky. Jako člen Vědecké
společnosti pro mykologii při ČSAV se specializuje zejména na
holubinky a pavučince. S tehdy novou knihou o holubinkách ho
vyfotil v roce 2012 rovněž příležitostný houbař Pavel Křivka.

Z publikací a atlasů, pod nimiž je Jiří podepsán těžíme my
ostatní, kteří sbíráme jen svých osvědčených pět až deset
jedlých druhů tak jak nás to většinou naučili rodiče. Někdo
striktně pouze hřibovité, jiný i ty s „chladičem“ nechce‑li se
ochudit o ryzce, lišky, holubinky, syrovinky nebo růžovky.
Bylo nás vždycky v revíru „kolem Kraváku“ přímo do nůše a na
vyšlapaných cestičkách k těm „echt flekům“ jsme se s Honzou

Michelem, Zdenou Oravcovou, „neviditelným“ panem Mečířem, Elinou Vlčkovou, Věrou Fingrhutovou, Pepíkem Kratzerem, jmenovcem Poláčkem, předrevolučním kamarádem
Jirkou Turkem, Kratochvílem, Veverkou, Vrbenskými, všemi
Stránskými, paní Kapuciánovou, Burešovou, kdysi s Mirkem
Koťátkem později i s Bínovými, s přelétavou slečnou Ehlovou
(míněno z jednoho svahu Úpského údolí na druhý) se Zemano-
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vými a mnoha a mnoha dalšími až donedávna léta potkávali.
Pro mě jsou to opravdu už jen střípky z dějin, protože to „neudýchám“ ani nalehko, natož s dekou pro každý případ v ruksaku. Sokům a zejména sokyním, které se spíš dokážou podělit,
přeji bohaté úlovky a čtenářům nabízím několik vzpomínek.
Svých pět minut houbařské slávy jsem si užil v září 1998, kdy
mi pod břízami na zahradě pár kroků od vstupních dveří vybujelo po do té doby doslova vypráskané sezóně během několika dnů najednou celkem 223 (!) kozáků. Dokud stály břízy,
rostli „kozárci“ ojediněle každý rok, ale v takovém množství
už nikdy. Při vycházkách do lesů jsem byl skromnější – plný
košík a dost! Maximálně jen sem tam nějaký ten srnčí, a když
se jó zadařilo tak jelení shoz. Častokrát jsme se v dávnověku
popichovali s kamarádem a sousedem Petrem, ať je mu tam
v lesích na nebesích lehko, kdo víc, větších a pestřejších úlov-

ků kdy přinesl. Petr byl nadšenec do houbařské literatury.
Když v roce 1985 vyšla v nakladatelství Svépomoc objemná
publikace - Poznáváme houby - od Zdeňka Kluzáka a Miroslava Smotlachy s barevnými fotografiemi Josefa a Marie
Erhartových, byla to jasná podpultovka i přes náklad 60 000
výtisků. Využil jsem výhodné známosti v trutnovské prodejně
knih a ten atlas mu za 95 babek k nejbližší vhodné příležitosti
koupil. Dostal ho i s věnováním od houbařského guru naší generace, získaného údajně při jisté autentické autogramiádě:
„Králi krkonošských houbařů s úctou a obdivem Smotlacha“.
Byl na něj náležitě pyšný skoro jako na každoroční první jarní
nález kačenek a o jeho pravosti nikdy nepochyboval. Od té
doby uteklo let, že i mnohem větší zločiny jsou několikrát promlčené. Petr by ten kolegiální žertík určitě pochopil a dědicové prominou.

Na titulní fotografii, která je vedle 100. výročí založení České mykologické společnosti bezděčnou inspirací tohoto článku, je svobodský houbařský skaut
Jirka Eliášek – foto Facebook Dana Eliášková

Kolem Zlaté vyhlídky rostly houby i před sto lety / Houbařský přelud zvěčnila Emilie Benová / Takoví kabrňáci rostou jen na Sluneční stráni
(s pomocí Ctibora Košťála)

Nejznámější svobodská houba na historické fotografii Fritze Hiltschera / Dary lesa – plný česáček a bonus navíc / Rovinka – sen starého dýchavičného
horáka – foto Jana Volková

Když přindó do hor drancovat betálné Brňáci (foto Jindřiška Frýzová) / Jiří Hák na to jde vědecky – foto Stanislav Ondráček / Cizím peřím se rád blýskne
i ptáček, který neví co je les
ČERVENEC 2021
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