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tarifu na PA. Ubytovací a podobná zařízení si musí parkování svých klientů zajistit ze zákona sami. Město by nemělo zajišťovat parkování jen určité skupině lidí, protože to
ostatní budou brát jako nespravedlnost. Pokud ano, potom
musí být vše řádně zdůvodněno.

Úvodník
Vážení spoluobčané,
současná Rada města drží ve svých rukách dva černé Petry: odpady a parkování. Poměrně nepříjemná, nepopulární
a diskutabilní témata, která se dotýkají většiny obyvatel
města. Není ovšem zbytí, jsme k tomu tlačeni okolnostmi
a musíme ty věci posunout. Věřím, že se nakonec podaří
u obou témat najít dobré řešení.
Aut přibývá, ale místa ne. To je obecný problém. České
obce, povětšinou středověkého rázu, neskýtají moc možností, jak tuto úlohu vyřešit, jedině za cenu bourání jiných
staveb, aby se trochu místa uvolnilo. Někde ale není CO
bourat. Není nic neobvyklého, že má jedna domácnost více
vozidel. To ještě před nedávnem nebylo běžné. Většina majitelů rodinných domů parkování řeší na vlastních pozemcích. Kritická místa jsou v centru města, kde se potkávají
obyvatelé přilehlých domů, místní obyvatelé jedoucí na
úřad, poštu či nákupem a návštěvníci města. Samostatnou
kapitolou je Pietteho náměstí a Rýchorské sídliště.
Je nutné si na počátku říct, že zajištění parkovacího místa v místě bydliště je věcí majitele vozidla. Veřejné plochy
mají sloužit všem na dočasné zastavení nebo stání.
Od loňského roku se parkováním zabýváme detailněji, proběhla jednání se společnostmi, které se touto problematikou zabývají a na 48. schůzi Rady města se rozhodlo o zkušebním umístění tří parkovacích automatů (PA). Betonové
patky jsou připraveny na nádraží, ulici 5. května a náměstí.
V této chvíli čekáme na vyrobené automaty, které budou
pronajaty od dodavatele. Mezitím vybíráme firmu, která
nakreslí vodorovné dopravní značení parkovacích míst, aby
byl známý skutečný počet parkovacích míst a aby řidiči využívali místo co nejefektivněji. Na náměstí a v ulici 5. května
počítáme s bezplatným parkovacím místem pro invalidy.
Řešíme samozřejmě, jak nastavit režim pro občany – obyvatele, kteří sledovaný prostor využívají, neboť v této chvíli
nemají možnost parkovat jinde nebo se ani jiné místo najít nepokoušeli. Jedna z variant jsou jakési parkovací karty
platné pouze v dané ulici za roční paušál, vycházející z obvyklých cen nájemného a pachtovného z pozemků města.
Nebylo by však vyhrazeno konkrétní parkovací místo. Kdokoliv jiný zaplatí za první hodinu parkování 5 Kč a dále dle

Složitá je situace zejména v ul. 5. května, kde kdysi došlo
k rozdělení pozemků v zadomí (parcely původně patřící
k měšťanským domům), aniž by se současně vyřešila přístupová komunikace, čímž se některým majitelům měšťanských domů lemujících hlavní třídu znemožnil přístup
k domům zezadu. To je trochu i příčina potíží, které řešíme
dnes.
Zkušební provoz PA by měl poskytnout relevantní data
firmě, která se bude analýzou a projektováním parkování
zabývat. Jsme také na začátku procesu, který si klade za
cíl vytvořit parkovací plochy, kde by se některá parkovací
místa mohla do budoucna celoročně pronajmout těm, kteří prokazatelně nemají žádnou možnost parkování svého
vozidla.
Město úspěšně opět využilo dotačního programu Státního
fondu životního prostředí. Práce s rekonstrukcí osvětlení
na Sluneční stráni započalo. Cílem je co nejméně škodit
přírodě světelným znečištěním, které je typické pro starší
typy svítidel. Dalším cílem je výrazné snížení energetické
náročnosti a snadná regulace. Nová svítidla toto splňují. Může jich být po trase menší počet a svítí pouze „pod
sebe“. Neozařují okolní prostor a omezuje se tak množství
světla, které míří nežádoucím směrem – do oken, do volné
krajiny a na oblohu. Projekt je pro město závazný dokument a výpočet osvětlení komunikace je předmětem kontrolních měření. Není tedy v moci města, výrazným způsobem měnit umístění stožárů. Po rozpačitém zahájení prací
věřím, že se dílo podaří a budou dodrženy termíny předání
díla a neustálé výpadky osvětlení Sluneční stráně budou
minulostí.
Závěrem bych chtěl poděkovat celému kulturnímu týmu
a všem těm, kteří se zasloužili o velmi pěkně připravené
odpoledne pro děti plné zábavy, her a zmrzliny, konané
29. června u sokolovny.
Hezký srpen
Mgr. Petr Týfa
starosta
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Zprávy z města a z radnice
Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci srpnu oslaví svá
životní jubilea dámy Ivanka
Šubrtová, Věra Stodůlková,
Voršila Vokatá, Marie Pešková, Emilie Šklíbová, Marie
Valterová, Marie Ježková,
Jana Skučková, Lenka Švorcová a pánové Dušan Šimůnek, Oldřich Antoš a Emanuel Grubner. Přejeme jim
všem do dalších let především hodně zdraví.

Očkování proti nemoci Covid-19 ve
Svobodě bez registrace
Ordinace praktického lékaře MUDr. Oravcové nabízí
očkování vakcínami Moderna a Johnson Johnson přímo v ordinaci ve Svobodě
nad Úpou. Pro děti a mládež od 12let je určena
vakcína Moderna. Máte‑li
zájem o očkování, můžete
kdykoliv v době ordinačních hodin a nabídka platí i pro neregistrované
pacienty.
Ordinace praktického lékaře
MUDr. Jarmila Oravcová, s. r. o.
5. května 424
542 24 Svoboda nad Úpou
telefon: 499 871 140
mobil: 604 233 376

Rudolfovy
slavnosti 2021
Rudolfovy slavnosti se letos doufejme uskuteční,
a to tradičně třetí sobotu
v září, tedy 18. 9. 2021. Program slavností najdete dále
v novinách.
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Soutěž Čistá obec – výsledky 15. ročníku
Loňská novinka v rámci vyhlašování soutěže Čistá
obec, tedy takzvaná Síň vítězů, kam vstupují dlouhodobě úspěšné obce, pokračovala i letos. Cti
dostat se do Síně slávy se dostane těm obcím,
které se ve dvou ročnících předcházejících
hodnocenému období
ve své kategorii umístily na jednom z pr vních
tří míst. Letos vstoupily v kategorii do tří
set obyvatel do Síně
vítězů obce Orlické Záhoří, Sedloňov a Dolní
Lochov. V prostřední kategorii pak Jílovice, Vernéřovice a Třebihošť, konečně v kategorii měst
a obcí nad dva tisíce obyvatel Svoboda nad Úpou
a Solnice.

Ze svobodského Klubu důchodců
Svobodský Klub důchodců uspořádal dne 24. 6. 2021 zájezd na hrad Český Šternberk a zámek Jemniště. Zájezdový autobus vyrazil v 6 hodin ráno směrem na Benešov

a od 10 hodin již na nás čekala první prohlídka – hrad Český
Šternberk. Počasí bylo jako na objednávku – krásně svítilo sluníčko a nezmokli jsme. Po hradní prohlídce jsme se
výborně naobědvali v hradní restauraci Pod Hradem, prohlédli si obec Český Šternberk, která leží na řece Sázavě
a je rájem milovníků lodí a sjíždění řeky Sázavy. Po obědě
jsme se přesunuli na nedaleký zámek Jemniště, kde nás
kromě zámecké prohlídky čekala nádherná zámecká zahrada a možnost procházky v ní. Na závěr pak sladké občerstvení s kafíčkem v zámecké cukrárně nemělo chybu. Kromě
našich seniorů se zájezdu zúčastnili také starosta města

Mgr. Petr Týfa a tajemnice MěÚ Ing. Ivana Balcarová. Našim
seniorům moc děkujeme za pozvání, výlet s nimi je vždycky
moc fajn.

Dětský den 2021
Na letošní dětský den jsme se velmi dlouho těšili, vždyť
vůli koronavirovým opatřením jsme se nemohli sejít více
než rok.
Akce nazvaná „Vzpomínáme na dětské dny“ proběhla až 29. června, takže to
byla velká oslava konce
školního roku a doufejme i konce izolace nás
všech.
Tentokrát jsme se sešli
u Sokolovny a připomněli
jsme si dětské dny z minulých let: a tak děti se sněhulákem stavěly iglú jako
v roce 2016,
střílely z luku a lovily bizona
jako indiáni z roku 2017,
na Hawaii z roku 2018 chytaly ryby, jely slalom na kánoi a střílely vodní pistolí,
a také chodily na chůdách,
házely oštěpem a koulí jako
při olympijském dětském
dnu z roku 2019.
Děti za úkoly získaly písmenka, ze kterých složily nápis ZMRZLINA,
což byla v tomto teplém
dni příjemná odměna od
města.
Nechyběly ani tradiční disciplíny hasičů, skautů a fotbalistů, malování na obličej
a zdravé ovocné občerstvení.
Děkujeme za pomoc hasičům, fotbalistům, skautům,
technické četě, dětem a rodičům (bez vás by to nešlo
).
Velký dík patří panu Křivkovi za fotodokumentaci:
https://www.zoner a m a . co m / Pav k a /A l bum/7387512
za kulturní tým Eva Rusová
SRPEN 2021
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Výpis usnesení z 52. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 28. 06. 2021
USNESENÍ č. RM/681/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou

č. 407, Úpská, 542 24 Svoboda nad Úpou“ datum 03/2021,
projektant MS architekti, s. r. o.

bere na vědomí

USNESENÍ č. RM/684/52/2021

zápis č. 6 z jednání komise pro rozvoj města ze dne
31. 5. 2021 (viz příloha originálu zápisu).

Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/682/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o stanovisko města k PD pro společné územní a stavební řízení a žádost o souhlas města s umístěním vodovodní přípojky na p. p.č. 876/1 a 875, k.ú. Svoboda nad Úpou,
oboje pro stavbu „Rodinné domy na p. č. 825/5 a 825/6, kú.
Svoboda nad Úpou“ s tím, že ani k jedné žádosti nevydala
souhlasné stanovisko s odůvodněním dle zápisu.

USNESENÍ č. RM/683/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlasné stanovisko k umístění skladové buňky a kontejnerového stání a souhlasí se stavebními úpravami čerpací
stanice Benzina ve Svobodě nad Úpou dle PD na stavbu:
„STAVEBNÍ ÚPRAVY KIOSKU BENZINA/ STOP CAFE 2.0 ČS
4
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vydává
souhlasné 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)
včetně doplněného způsobu provedení odvodnění zpevněné plochy uliční vpustí do trativodu (viz příloha originálu
zápisu).

USNESENÍ č. RM/685/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou

tánu, jehož parametry byly schváleny na minulém jednání
rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že rada stanovila
konstrukci výše nájemného takto:

vydává

- 392 m2 / 4 Kč = 1.568 Kč (plocha zahrady)

souhlasné stanovisko ke stavbě zděné garáže na pozemcích
p. p.č. 346/1 a 341/56, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou, ale
pouze jako stavby dočasné po dobu trvání nájemní smlouvy s žadateli, protože pozemek p. p.č 346/1 získalo město
v roce 2009 na základě Smlouvy o bezúplatném převodu
č. 1002990954 ze dne 9. 3. 2009 od tehdejšího Pozemkového
fondu ČR, na základě které je možno parcelu p. p.č. 346/1 zastavět pouze veřejně prospěšnou stavbou, stavbou pro bydlení nebo stavbou pro realizaci zeleně (podrobně viz zápis).

USNESENÍ č. RM/686/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlasné stanovisko ke změně provedení bezbariérového
nájezdu pro provozovnu R Burger u objektu Rýchorka dle
nákresu v příloze originálu zápisu na pronajatém pozemku
města p. p.č. 625 v k.ú. Maršov I.

USNESENÍ č. RM/687/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlasné stanovisko ke stavbě „Kanalizační tlaková přípojka pro RD č. p. 185“ dle PD pro územní souhlas a pověřuje
Mgr. Schöna, aby vypracoval ke schválení v radě patřičný
smluvní vztah s městem, protože stavbou bude dotčen pozemek města p. p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou.

USNESENÍ č. RM/688/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy s manželi XXXXXX na pacht
dvou částí parcely p. p.č. 90/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou na
základě zveřejněného Záměru města č. 10/2021 (díl 2 o výměře cca 101 m2 a díl 3 o výměře cca 104 m2) za nabídnuté pachtovné ve výši 1.200 Kč ročně s tím, že se bude jednat o pacht na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez
udání důvodu s podmínkou zachování volného přístupu
k ostatním částem (dílům) parcely p. p.č. 90/1, které jsou
pronajaty na zahrádky, účel pachtu - zahrádka a pověřuje
Mgr. Schöna uzavřením pachtovní smlouvy.

USNESENÍ č. RM/689/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pachtovní smlouvu na propachtování parcel p. p.č. 456/2,
456/7 a 288/7, vše v k.ú. Maršov I (viz příloha originálu zápisu).

- 18 m2 / 24 Kč = 432 Kč (plocha pod altánem)
CELKEM tedy 2.000 Kč ročně.

USNESENÍ č. RM/691/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh nájemní smlouvy na pronájem parcely p. p.č. 477/3
v k.ú. Svoboda nad Úpou od Správy železnic, státní organizace, na kterém má město umístěnu místní komunikaci
a veřejné osvětlení (viz příloha originálu zápisu). Jedná se
o 623 m2 a roční nájemné bude činit 13.706 Kč bez DPH
(22 Kč / 1 m2). Uzavření nájemní smlouvy je předpokladem
pro budoucí bezúplatný převod parcely, který byl projednán na červnovém jednání zastupitelstva.

USNESENÍ č. RM/692/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) přidělení bytu č. 1 o velikosti 1 + KK ve 1. NP v bytovém domě č. p. 473 panu XXXXXX XXXXXX, trvale bytem Slovenská republika, XXXXXX XXX, 040 22 Košice,
t.č. bytem ubytovna Horal, Trutnov, na dobu určitou 1
roku od 1. 7. 2021 za nájemné ve výši 100 Kč/1 m2 podlahové plochy + zálohy na služby a energie a pověřuje
Ivu Jaklovou, DiS. uzavřením nájemní smlouvy.
b) přidělení bytu č. 5 o velikosti 3 + KK ve 3. NP v bytovém
domě č. p. 473 paní XXXXXX XXXXXX, trvale bytem
Svoboda nad Úpou, XXXXXX XXX na dobu určitou 1
roku od 1. 7. 2021 za nájemné ve výši 100 Kč/1 m2 podlahové plochy + zálohy na služby a energie a pověřuje
paní Ivu Jaklovou, DiS. uzavřením nájemní smlouvy. Zároveň rada uděluje žadatelce výjimku ve věci chovu psa
v bytě a tímto jí chov psa v bytě povoluje.

USNESENÍ č. RM/693/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o poskytování služeb - parkovací automaty
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že 3 parkovací automaty
na zkoušku budou umístěny na autobusovém nádraží, v ulici 5. května a na náměstí Svornosti.

USNESENÍ č. RM/694/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a) usnesení č. RM/600/46/2021 ze dne 1. 3. 2021.

USNESENÍ č. RM/690/52/2021

schvaluje

Rada města Svobody nad Úpou

b) opravu rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 (důvodem opravy je dodatečné schválení použití rezervního fondu v roce 2020
ve výši 63.000 Kč z důvodu zapojení daňové úspory)
u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská

schvaluje
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na p. p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou v souvislosti s umístěním zahradního al-
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škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov v celkové výši
218.680,30 Kč do fondu 413 - rezervní fond (po schválení bude činit jeho nový opravený stav 979.764,00 Kč)
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov sestavenou ke dni 31. 12. 2020.
c) schválení použití rezervního fondu v roce 2021 ve výši
45.000 z důvodu zapojení daňové úspory.
d) d)úpravu č. 1 Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na rok 2021 (viz příloha
originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/695/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu - The
Beatles revival Kladno a Karla Kahovce (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/696/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlasné stanovisko k žádosti o stanovisko města ke stavbě „Stavební úpravy kůlny a vstupní předsíně Úpská č. p. 5,
542 24 Svoboda nad Úpou“ podle PD ve stupni DUS + OS
pro stavbu „Stavební úpravy kůlny a vstupní předsíně Úpská č. p. 5, 542 24 Svoboda nad Úpou“, projektant Ing. Monika Votoček, datum 05/2021.

USNESENÍ č. RM/697/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro pana XXXXXX
XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXX, Svoboda nad Úpou.

b) Znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na dodávku počítačového vybavení pro akci s názvem „ZŠ a MŠ
Svoboda nad Úpou – dodávka počítačového vybavení
II“, jejímž zadavatelem je příspěvková organizace města Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov, v rámci projektu „Inovace IT učebny“ financovaného z IROP včetně příloh:
- Příloha č. 1_Vzor souhrnného čestného prohlášení včetně
krycího listu
- Příloha č. 2_Návrh Kupní smlouvy
- Příloha č. 3_Technická specifikace
3 a) Technická specifikace – položkový rozpočet
3 b) Technická specifikace – SPU Benchmarks_Vzor
c) výběr 3 dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu b) zaslána:
- BScom, s. r. o., IČ 27466787, se sídlem Spojenecká 1111,
Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
- DLNK, s. r. o., IČ 26012162, se sídlem T. G. Masaryka 1427,
549 01 Nové Město nad Metují
- Ludvík Kubík, IČ 72876328, se sídlem Náchodská 347, 541
01 Trutnov
jmenuje
d) jmenuje členy hodnotící komise, která provede otevírání obálek a vyhodnocení nabídek dne 16. 7. 2021 od
9,00 hodin, a to Ing. Viléma Maura (administrátor VZ),
Ing. Michala Krtičku (ředitele ZŠ) a pana Jana Heřmana
(IT technika).

USNESENÍ č. RM/700/52/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

USNESENÍ č. RM/698/52/2021

Výroční zprávu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou za rok 2019 (viz příloha
originálu zápisu) bez námitek.

Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/701/52/2021

bere na vědomí

Rada města Svobody nad Úpou

zrušení poptávkového řízení na dodávku počítačového vybavení pro akci s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou – dodávka počítačového vybavení“ v rámci projektu Inovace IT
učebny financovaného z IROP z důvodu nutnosti bližšího
upřesnění specifikace dodávaného zboží (viz originál přílohy zápisu).

rozhodla

USNESENÍ č. RM/699/52/2021

USNESENÍ č. RM/702/52/2021

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

souhlasí

a) Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou –
dodávka počítačového vybavení II“ v rámci projektu
„Inovace IT učebny“ financovaného z IROP, jejímž zadavatelem je příspěvková organizace města Základní
škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov.

s realizací akce „Rekonstrukce části Kostelní ulice ve Svobodě nad Úpou“, která byla podpořena dotací MMR v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova a dále
souhlasí s cenovou nabídkou od projektanta Ing. Stanislava Janáka ve výši 64.271,60 Kč bez DPH (77.769 Kč včetně
DPH) za dopracování PD do stupně pro provedení stavby,
která je potřebná pro poptávkové řízení v rámci veřejné zakázky (podrobně viz zápis).
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o tom, že v pondělí dne 26. 7. 2021 bude svoláno mimořádné zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou, kdy
jediným bodem bude schválení konkrétní finanční pomoci
postiženým moravským obcím v souvislosti s tornádem.

Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
přijme pracovníka na pozici

ÚDRŽBÁŘ / TOPIČ
Pracovní náplň:
− 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 poměr: 0,5 úvazku, hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
Platová třída: 4 (výše konečné hrubé mzdy 12.000 Kč), odměny za práce nad rámec
pracovních povinností
Možný nástup: ihned, nebo dle dohody
Kvalifikační předpoklad:
− minimálně střední vzdělání s výučním listem (vyučení v řemeslném oboru
výhodou)
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
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
SRPEN 2021
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SYSTÉM DOOR-TO-DOOR
revoluce ve svozu a likvidaci odpadu

PRINCIP
•
•
•
•
•

Tříděný odpad (plast, papír) je odkládán do nádob 240 l
Svoz odpadu probíhá přímo z domácnosti
Svozový režim se cyklicky opakuje
Svozový den je stejný pro všechny 3 komodity odpadu
Systém svozu se týká pouze zástavby s rodinnými domy

SVOZOVÝ REŽIM
Pokud je svozový den ve Vaši obci např. středa, pak v praxi vypadá
svozový režim následovně:
1. středa v měsíci svoz komunálního odpadu
2. středa v měsíci svoz papíru
3. středa v měsíci svoz komunálního odpadu
4. středa v měsíci svoz plastu
1. a 3. pátek v měsíci svoz BIO / v zimě pouze 3. pátek
Tento režim svozu se opakuje cyklicky po celý rok.

VÝHODY
•
•
•
•
•

Nulová donášková vzdálenost
Pohodlné skladování tříděného odpadu v domácnosti
Vyšší produkce tříděného odpadu
Zrušení veřejných stanovišť pro odkládání tříděného odpadu
Omezení produkce komunálního odpadu

PLAST

240l

BIO

PAPÍR
📍📍 V Aleji 131, 54101
8
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Pojďte s námi do Pohádkových Krkonoš
V kouzelné krajině Krkonošského národního parku
zažijete pohádkové výlety na místa, která jste možná
ještě nenavštívili. A to díky razítkovací hře Pohádkové
Krkonoše. Strávíte báječný čas se svými dětmi, objevíte
jedinečná místa našich nejvyšších hor a protáhnete své
tělo na čerstvém horském vzduchu. Tak hurá za Pohádkami v Krkonoších!
Razítkovací hru můžete v letošním roce hrát od července do konce října. Čeká
na vás spoustu novinek
a skvělých soutěží. Stačí
si jen v nejbližším informačním centru nebo na
jednom z razítkovacích
míst zakoupit novou
brožurku
Pohádkové
Krkonoše – razítkovací hra a hurá na cestu.
Díky tipům na výlety se
vypravíte až do 30 razítkovacích míst, kde získáte speciální razítka do
brožurky. A jaké odměny
na vás čekají na každém
razítkovacím místě? Za
3 nasbíraná razítka získáte krkonošské omalovánky nebo pexeso,
za 5 razítek perličkovou
ozdobu od firmy Rautis
a za 10 razítek ZDRAVOU LAHEV – skvělého
parťáka na další dobrodružství. Záleží jen na
vás a vašich dětech, jak
moc pilní budete a kolik
míst navštívíte. Pokud
však v letošním roce nestihnete nasbírat dostatečný počet razítek pro
vytouženou
odměnu,

nevadí. Brožurku si uschovejte a pokračujte ve sbírání příští rok.
Zapojit se také můžete do speciálních soutěží. Pokud se
vám podaří do konce října nasbírat 10 razítek, budete
s rodinou zařazeni do soutěže o dva vouchery v hodnotě
3.333 Kč na služby Resortu sv. František ve Špindlerově
Mlýně. A během srpna mají děti možnost soutěžit o voucher na dvoudenní rodinný pobyt na Labské boudě.
Sledujte stránky www.
pohadkove.krkonose.
eu a Facebook Krkonose.eu, kde zjistíte více
o soutěžích, podrobná
pravidla razítkovací hry
nebo informace o razítkovacích místech.
TIP: Užili jste si dovolenou v Krkonoších naplno, nachodili desítky
kilometrů, zažili jste dny
plné zábavy s kamarády,
navštívili jste pohádková místa a získali tak
vytouženou ZDRAVOU
LAHEV? To je báječné!
Podívejte se na stránky
eshop.zdravalahev.cz
a vyberte si k ní speciální svačinový box ZDRAVÁ SVÁČA. Zaručeně se
bude hodit na další pohádkové výlety v Krkonoších.
oblastní destinační společnost Krkonoše – svazek měst a obcí
Alena Pacholíková

SRPEN 2021
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Měsíční dění v naší škole
Červen 2021 v naší mateřské škole
Červen u Myšek
Měsíc červen a oslava svátku dětí začala u nás u Myšek
karnevalem. Děti si užily zábavné dopoledne s písničkami,
soutěžemi a hrou na školní zahradě. Jen zmrzlinka se
musela odložit na teplejší počasí, ale ochuzeni jsme nebyli.
Tématem měsíce byly dopravní prostředky a také zvířátka ze ZOO - vše jsme poznávali podle obrázků, třídili jsme
podle prostředí, kde se pohybují (nebo žijí), porovnávali
jsme podle velikosti, hráli pohybové hry a také zpívali. Vypravili jsme se na vlakové nádraží a vyhlíželi jsme vláček od
Trutnova. Prohlédli jsme si i autobusy. Škoda, že jsme se do
ZOO za zvířátky nemohli vydat na výlet.
Ale aspoň nám to vynahradil vláček výletní a odvezl nás do
Mladých Buků na zmrzlinu. Prohlédli jsme si i bobovou dráhu a cestou zpět nás provezl po okolí Svobody.
V červnu jsme nezapomněli ani na tatínky a vyrobili jsme
jim k jejich svátku přáníčko. Naučili jsme se pro ně i básničku, vybarvili obrázek a děti se pokoušely vzpomenout
na jméno tatínka, co má rád k jídlu nebo jakou dělá práci.
Myslím, že se tatínkové u obrázků docela pobavili.

V závěru měsíce jsme v trávě pozorovali broučky a ve školce jsme si pohráli s barvou a vznikli krásní motýli.
Už se moc těšíme na prázdniny a po nich z nás budou Zajíčci.

Červen u Zajíčků
Začátek měsíce byl plný barev. Den dětí jsme oslavili Karnevalem masek a celý týden nosili do školky barevné oblečení.
Vyrazili jsme na výlet, kde jsme měli možnost vidět kozy,
lamy a také se s nimi projít na procházku. Pro děti to byl
velký zážitek, projít se s lamou, která je větší než ony samy.
Dokonce jsme měli možnost vidět jako první právě přivezená nová mláďátka lam. Po cestě jsme také obdivovali nově
natřenou Muchomůrku.
Dalším větším výletem byla šipkovaná. Polovina kamarádů
nám připravila cestu s úkoly a my jsme hledali cestu, kterou
nám připravili. Děti úkoly splnily na jedničku, do cíle jsme
došli, zbytek kamarádů našli a nakonec jsme objevili i poklad v podobě medailí a bonbónů.
Spoustu času jsme díky krásnému počasí trávili na naší
školní zahradě. Opékali
jsme tam buřty, fotografovali jsme se, v horkých
dnech jsme se ochladili pod
sprchou.
Ke konci měsíce nás vyhlídkový vláček odvezl na
zmrzlinu do Mladých Buků
a zase zpět do školky. Zmrzlina byla výborná a dětem
se výlet vláčkem velmi líbil.
Poslední větší akcí bylo
sportovní dopoledne na
hřišti. Proběhli jsme se, zacvičili si, skákali a podlézali
překážky, kopali jsme míč
do brány a také jsme zkoušeli, kdo je silnější při přetahování s lanem.
Konec školního roku jsme
zakončili rozloučením se
všemi kamarády, rozdali
jsme si památeční medaile
a popřáli si krásné prázdniny, i přestože se s některými dětmi ještě uvidíme.
Prázdninové dny plné sluníčka přejí paní učitelky
Lucka a Olinka.
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Červen u Medvídků
Měsíc červen jsme jako každoročně zahájili oslavou
MDD. Zahráli jsme si na
stopovanou a vydali se po
stopách medvídků. Cestou
jsme plnili různé úkoly a na
konci jsme hledali kamarády a medvídka s překvapením. Den jsme si všichni
krásně užili.
V tomto měsíci jsme procvičovali téma „Život v trávě“,
kde jsme poznávali jednotlivé druhy hmyzu. V rámci
vycházky jsme šli na návštěvu k panu včelaři, prohlédli
si včelín a různé pomůcky
spojené se včelařením.
Domů jsme si odnesli pěknou omalovánku a naučili
se písničku o včeličce.
A protože léto je čas výletů
a cestování, dalším tématem bylo povídání si o dopravních prostředcích, hráli jsme si
na ně, učili se pravidla chování a bezpečnosti. Opravdovým
výletním vláčkem jsme se vypravili do Mladých Buků na točenou zmrzlinu a projeli se po okolí. Také jsme prožili moc
pěkné sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti s různými
soutěžemi a sportovními disciplínami a touto cestou moc
děkujeme panu trenérovi Aleši Zahálkovi za přípravu a čas,
který s námi na hřišti strávil.

Na dalších místech byli: Antonie Milionová, Michaela Macháčková, Radek Jiřička a Natálie Saibertová. Gratulujeme
k úspěchu a děkujeme za účast.
Mgr. Irena Nešněrová

Projektový den Stavitel města

V hezkém letním počasí jsme si udělali několik turistických
poznávacích výletů, na které se děti moc těšily.
Další velmi hezkou a zajímavou akci jsme měli na téma
„Stavitel města“ (Malá technická univerzita), kde jsme se
učili poznávat mapy, základy kartografie, důležité stavby
města, stavby městského modelu, překreslení města do
mapy a na konci si děti odnesly diplom za správné plnění
úkolů.
Některé děti vystoupily na vítání občánků do života.
Loučení se školkou jsme uskutečnili na školní zahradě u ZŠ,
děti si přinesly tašku do školy a každý si v ní odnesl dárek
na památku.
Přejeme všem dětem i rodičům krásné prázdniny.

Sudoku
Ještě v závěru náročného školního roku našlo několik žáků sílu zúčastnit se soutěže v luštění sudoku
na čas. Nejrychlejší byl Vít vrbenský z 8. třídy, který
obě zadání vyluštil v čase 7:03 minut. Druhá doluštila Marie Línková ze 7.A s časem 7:50 minut a třetí se umístila Carla Hajurková také ze 7.A s časem
8:14 minut.
SRPEN 2021
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Ve dnech 15., 21., 22.
a 24. června naši školu navštívila lektorka vzdělávacího programu Stavitel
města, který nabízí Malá
technická univerzita.
Děti z předškolního oddělení Medvídků a poté žáci
1. – 3. třídy byli účastni
celodenních aktivit projektového dne, který měl
za úkol rozvíjet jejich pozitivní vztah k technickým
oborům, jejich samostatnost, práci ve skupině, logické myšlení, prostorové
vnímání a jemnou motoriku.
Tyto oblasti byly rozvíjeny
nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky,
Škola hrou“.
Během dne stavěli z krabice plné kostek, pracovali
s technickými výkresy, metodickými listy a stavebnicemi.
Vrcholem programu poté byla hra s výsledným dílem a diplom za dobře odvedenou práci. Celý program byl hrazen
z dotačního programu Šablony III, a proto jej naši žáci měli
zdarma.
Věříme, že se dětem i žákům projektové dopoledne líbilo.
Již nyní se mohou těšit na pokračování, které je čeká zase
v září.

Loučení se Zvídálkem a Moudrou sovou
Ve družině jsme se včera rozloučili se Zvídálkem a Moudrou sovou. Děti odhalily, Poklad Moudré sovy“, na který
přispívaly všechny celý rok sbíráním dřevěných mincí za plnění různých úkolů. Navštívili jsme místní cukrárnu a konec
celoroční hry oslavili zmrzlinou.
Děkujeme všem rodičům, kteří naši družinu sponzorovali i v této covidové době
a i v závěru školního roku,
kdy jsme nevybírali poplatek za ŠD.
Přejeme
všem
krásné
a pohodové prázdniny plné
zážitků a hlavně ve zdraví.
Děti a vychovatelka školní
družiny Lenka Paříková
s asistentkou Šárkou Šafářovou

Pyžamový den
Poslední pátek tohoto
školního roku jsme dětem uspořádaly pyžamový
den. Děti si samy ve svých
třídách vybraly nejlepší
„pyžamáky“, kteří od nás
dostali za vítězství malé
dárky.
Děti, moc děkujeme, byly
jste skvělé .
12

SRPEN 2021

V ZÁŘÍ NĚCO VYMYSLÍME,
AŤ SE ZASE POBAVÍME.
KRÁSNÉ PRÁZDNINY, UŽIJTE SI JE A OPATRUJTE SE.
Asistentky Míša, Aneta, Monika, Šárka

Recitační soutěž
Doba covidová mnoha soutěžím bohužel nepřála. Jednou
z nich byla i ta tradiční - recitační, které se naše žákyně
a žáci každoročně účastní. Jelikož by to byl již druhý nerealizovaný ročník, na poslední chvíli se organizátoři celorepublikového kola rozhodli připravit on‑line soutěž pro kraje, kde se nižší kola soutěže neuskutečnila. Mezi ně patřil
i kraj Královéhradecký. Z naší školy se do recitace 1. kategorie zapojily Amálka Šustrová a Klára Štěpová, do druhé
kategorie Kristýna Štěpová a do třetí Denisa Rudavská
a Marek Šustr. Jejich úkolem bylo naučit se text, který se
musel při recitaci natočit a poté poslat přes youtube porotě. Výsledky nejmladší kategorie byly zveřejněny teprve
včera. Nakonec byli účastníci všech čtyř krajů hodnoceni
dohromady. V tak silné konkurenci, kdy do celorepublikového kola postoupila většina žáků z dramatických oborů
ZUŠ, se žádný z našich žáků bohužel neprobojoval. Přesto
jim a jejich rodičům děkuji za skvěle odvedenou práci a čas
navíc, který soutěži věnovali.
Mgr. Petra Štěpová

Celoroční projekt – Po stopách K. J.
Erbena
Každá třída druhého stupně se ve svém ročníku věnuje
významnému spisovateli našeho okresu, kraje. Šesťáci
se tak učili o Karlu Jaromíru Erbenovi. Všichni si přečetli
Kytici, podívali se na její filmovou podobu a porovnali ji
s tou starší knižní podobou, vytvořili krásné a originální učební materiály. Bohužel jsme se nemohli vypravit
do Miletína kvůli epidemiologické situaci, a proto jsme
uvítali možnost navštívit Městskou knihovnu ve Svobodě nad Úpou. Vydala se tam nakonec 6. A, která viděla
nejprve prezentaci o K. J. Erbenovi a vyplnila si malý kvíz
o něm.
Druhá část naší návštěvy byla věnována samotné
knihovně. Jelikož většina žáků této třídy pochází
z nedalekých obcí, naši krásnou instituci navštívily
děti poprvé. Zjistily, jaké knihy si mohou vypůjčit,
byly překvapeny, kolik svazků knihovna vlastní. Nyní
už vědí, že zde také mohou trávit svůj volný čas, případně si vyhledat informace z encyklopedií a na internetu.
Děkujeme paní knihovnici Tůmové za pozvání a příjemné
zpestření našich hodin českého jazyka.
Mgr. Petra Štěpová
SRPEN 2021
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Úřední dny v průběhu letních prázdnin
Úřední dny v průběhu letních prázdnin jsou stanoveny
takto:
ve čtvrtek 1. 7. 2021
v pátek 2. 7. 2021
ve středu 7. 7. 2021
v pátek 16. 7. 2021
v pondělí 26. 7. 2021
ve středu 25. 8. 2021
ve čtvrtek 26. 8. 2021
v pondělí 30. 8. 2021
v úterý 31. 8. 2021
Ve všech výše zmíněných dnech jsme vám k dispozici v čase
od 9:00 do 11:00 hodin.
Ing. Michal Krtička - ředitel školy

Změna čísla bankovního účtu školní
jídelny

nin (července a srpna) provedli změnu plateb ve svém
bankovnictví. Platby prováděné na původní číslo účtu
budou vraceny zpět. Zároveň Vás žádáme i o provádění
plateb za stravování nejpozději do 15. dne v měsíci.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Vedení školy

Zahájení školního roku 2021/2022
Prvňáčci a jejich rodiče se sejdou ve středu 1. září 2021
v 8:10 hodin před školou, kde počkají na příchod paní učitelky Rolencové a pana ředitele. Poté se společně odeberou na slavnostní zahájení školního roku do učebny 1. třídy.
Žáci 2. – 9. ročníku se sejdou v 8:10 hodin před školou
a vyčkají na příchod svých třídních učitelů, společně se pak
přesunou do jednotlivých tříd.
Ve středu 1. září bude v provozu školní družina od 6:00 hodin do 16:30 hodin pouze pro žáky 1. – 3. třídy.

Vážení rodiče, vážení strávníci školní jídelny,
příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov přistoupila ke změně
bankovního účtu vedeného k organizaci školního stravování. Důvodem ke změně je zjednodušení a zefektivnění poskytovaných služeb (rychlejší připisování plateb…).

První školní den 1. září vyučování končí po druhé vyučovací
hodině, tj. v 9:50 hodin. Od druhého dne 2. září 2021 se již
bude vyučovat podle rozvrhu.
Od středy 1. září bude v provozu i oddělení mateřské školy,
MEDVÍDCI“.

NOVÉ ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ A MŠ JE:

Nezapomeňte si, prosím, včas zaplatit a přihlásit obědy.

5927747399/0800

Vedení školy

Pokud chcete od 1. 9. 2021 využívat nabídky školního
stravování a odběru stravy ze školní jídelny, žádáme
Vás tímto, abyste nejpozději v průběhu letních prázd14
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Skautský tábor konaný ve dnech 4. – 17. 7. 2021
Pod Zlatou vyhlídkou
V neděli 4. července jsme
se sešli před naší skautskou
klubovnou. Co se dořešily
poslední detaily, vyrazili
jsme. Když jsme dorazili
na místo, už na nás čekali vedoucí, kteří už spali
v táboře. Později byl oběd,
co jsme dostali z domova.
Někteří dostavovali většinu tee‑pee. Ten den byla
vlastně trochu volná zábava. Další dny jsme pracovali
na tom, aby náš tábor byl
hezký. Například jsme stavěli stožár a připravovali
jsme slavnostní zahajovací
oheň.
Při zahajovacím ohni jsme
se dozvěděli letošní téma
tábora. Byly to živly. Rozdělili nás do čtyř skupin –
oheň, voda, země, vzduch.
Ve skupinkách jsme se naučili pár nových věcí. Potom
ale živly zmizely. Uvěznil je Totalchaos a my jsme je museli
osvobodit.
Na celodenním výletě jsme potkali Čas a ten nám řekl,
že jestli je chceme osvobodit, musíme zavolat na Osud.
Ještě ten den jsme vyřešili šifru a rozdělili jsme se na
menší a větší. Menší šli zpátky do tábora a my větší jsme
šli dál. Ušli jsme asi 14 kilometrů, až jsme se zastavili na
louce, kde jsme spali. K večeři jsme si udělali rizoto. Druhý den jsme se vrátili do tábora. Další ráno jsme zavolali na Osud. Odpoledne, když Osud přišel, zavedl nás na
stezku.
Na stezce jsme byli rozděleni do skupin podle živlů a skupinky šly za sebou. Na stezce jsme prolézali různé překážky.
Osud nám dal recept na lektvar, který jsme měli připravit
pro Život a Smrt. A nakonec byl Totalchaos poražen a my
jsme osvobodili živly.
V noci ze čtvrtka na pátek se dělaly sliby. Předposlední den tábora jsme byli na návštěvě v táboře
skautů z Brandýsa nad Orlicí, kde jsme hráli ringo
a přehazovanou. K večeru přijeli rodiče a společně
jsme si pochutnali na grilované kýté. V sobotu jsme
nakládali věci a šli jsme ke klubovně, kde si nás vyzvedli rodiče.
Po celou dobu tábora nám výborně vařil Kuchy a práci střídala zábava.

SKAUTSKÝ TÁBOR BYL SUPER.
Klára Jaroušová – Králík
SRPEN 2021
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Střípky z dějin: Svobodští
papíráci
Antonín Tichý
Téměř celou první polovinu minulého století zaznívalo
ze špičatých svobodských střech melodické ptačí volání
„ček, ček – ček, ček“ předznamenané krátkým vrzavým
přiškrceným „fít“. Byl to hojný, neposedný, barevně nenápadný umouněný ptáček kominíček. Odborně rehek
domácí, latinsky nelibozvučně Phoenicurus ochruros. Domorodci mu říkali Rotschwanz podle výrazného oranžového zbarvení kořene ocásku, kterým charakteristicky rytmicky poklepává. Hezky česky je to čermáček. Slovy hitu
Mistra Gotta „ten, kdo zná a umí ptačí nářečí, tak tomu
klidně každej sadař dosvědčí“, že to tenkrát nebylo nic
proti nepatrné menšině českých zpěváčků, ale jen nevinná
ptačí školácká odrhovačka asi v tomto duchu: „Ve Vrajtu ví
i malý žáček, v čem je v tomto kraji háček. Když si každý
druhý ptáček, Svoboďáček či Maršováček, připne odznáček
na fráček, hned je z něho papíráček. Ajchmaňáček, Pieťáček
nebo Wajshúňáček.“ Potvrzuje to vtípek kolující šuškandou po horském městečku i po výrazné poválečné výměně
obyvatelstva, rozděleného údajně jen na tři základní kategorie – bývalé zaměstnance papíren, současné zaměstnance papíren a budoucí zaměstnance papíren. Často šlo o celé
rodiny a v jednotlivých provozech se potkávali manželé,
sourozenci nebo rodičové s dětmi po několik generací. Některá
jména se držela na výplatnici celá desetiletí. I po pozdějším
sloučení mnoha provozoven do národního podniku byly po
celou dobu socialistického plánování od deseti k pěti Krkonošské papírny stále známý pojem v celosvětovém měřítku.
Krátce po naivně vycinkané VŘSR (rozuměj vleklé řízené
sametové revoluci) se pro ně dokonce vžil termín „rodinné
stříbro“. Jenže to hrozně rychle zčernalo. Čas nový, nové
chce mít z Číny… burácejí dnes Nerudovi pohrobci. Zde mu-
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sím znovu důrazně připomenout několikrát
opakované moudro mého oblíbeného filozofa, vídeňského
Čecha, jistého
Járy Cimrmana.
„Minulost
se
ustavičně mění,
zatímco budoucnost zůstává
stále jen taková,
jaká bude.“ Tak
hajdy zpátky na
svůj píseček ponimrat se v historii bez kritických konimentářů, přestože je opět jako ostatně neustále před volbami.
Můj krajan z té velké opravdové Ameriky, humorista James
Thurber (1894 – 1961) ač slepý, viděl dál než na špičku vlastního nosu, když napsal: „Žijeme v době, my lidé a brouci, kdy
všecko může znamenat cokoli“. Nech brouka žít!, řekl by na
to nejeden ekologický aktivista. Tak tedy zůstávám u lidí.
V roce 1966 uplynulo sotva deset let, co v tehdejší bolševické šestině světa odhalil propagátor kukuřičných lánů Nikita Chruščov v boji o moc kult osobnosti svého zemřelého
předchůdce, krvelačného gruzínského tyrana Koby Džugašviliho, světové veřejnosti známého pod přezdívkou Stalin. Tenkrát začaly tát ledy i na našem malém českém rybníčku. A to nemyslím jen tu umělou louži na rynku v Dolním
Maršově, který se krátce před tím stal nedílnou součástí
městské aglomerace Svobody nad Úpou. Vedení KRPA se
tehdy odhodlalo k velkorysým oslavám 100 let od zahájení
provozu v papírně někdejší firmy Piette 16. prosince 1866.
K této příležitosti bylo vydáno několik barevných variant
smaltovaných pamětních klopových odznaků, které obdržela většina pracovníků.

Skupinka zaměstnanců se zmiňovanými odznaky na klopě
u slavnostně vyzdobeného stolu v závodním klubu tvoří
ústřední motiv pozvánky na oslavy 20. výročí založení Krkonošských papíren hned v následujícím roce 1967. Třídílná
skládačka má složená netradiční formát 8,5 x 12,3 centimetrů, což je jen taková trochu větší fotografie. Z rubové strany je podlepená zlatou tapetou. Na levé klopě je fotografie
„Piettky“ s charakteristickou unikátní fasádou odrážející se
v hladině okrasného rybníčku v prostoru dnešního parčíku
na Piettově náměstí. S amatérsky pojatou půlenou pravou
klopu se tehdejší nejmenovaný grafik nijak nepáral. Inu
byla jiná doba. Dnes by stručný text slušně zkomponoval na počítači každý školák. Vraťme se ale ke známým
tvářím, jejichž jména mnohým vrstevníkům dávno vypadla z paměti. (Všem, kteří mi pomáhali s identifikací děkuji). Pěkně popořadě odleva stojí ve svetru s norským vzorem
rozčepýřený Vlasta Šimek vedle donedávna stále čiperné
paní Anastázie Hradecké, kterou si pravidelní návštěvníci
kina Máj v časech pozdějších pamatují jako obětavou
uvaděčku. Vizáží žoviálního buržousta s doutníkem, jakoby
vypadlého ze stránek Dikobrazu klame dělník Petr Hýbler,
mezi fotbalovými bafuňáři zvaný „velký čaroděj“. V nezbytném úřednickém saku a s širokým úsměvem ve tváři pózuje
vedoucí provozu Ladislav Kučera. Strejda po jeho levici je
podle všech indicií kočí továrních valachů Matoušek Antonín, který pendloval s valníkem na „chlupatej benzín“
mezi továrnou a nádražím. Později pracoval jako „škvárař“
v dnes již zbourané centrální kotelně na tuhá paliva. Při její
výstavbě v roce 1967 byla zničena velká část okrasného
parku mezi bývalou vilou rodiny Piette a pobočným závodem tzv. „Beiwerkem“. Zcela vzadu vystrkuje bradu mistr
z úpravny Jaroslav Chmelař, otec současného stejnojmenného dlouholetého městského zastupitele, dnes již také
důchodce. Z dělnice paní Marie Staňkové se později stala
sociální pracovnice okresního formátu. Nenápadný prošedivělý pán v brýlích je „cifršpion“ Bohumil Kábrt, závodní
ekonom. Dnes už si málokdo vzpomene, že v papírně pra-

coval jako dělník u nádvorní party i tehdejší terminologií
„kovozemědělec“ z Mladých Buků Vladimír Holomíček st.
Původem volyňský Čech se do vlasti svých předků vrátil
v řadách Svobodovy armády v roce 1945. Daleko široko nejznámějším nositelem toho jména je přední český
fotograf, jeho syn Bohdan. Poslední v řadě stojí Václav
Kopecký mladší, ve volném čase zapálený myslivec, jeden
ze svobodských smolařů, kteří doplatili na shazování závějí
sněhu ze střechy. Sedící, opět zleva. Usměvavá kulaťoučká
paní Barbora Plecháčková z domu se současným č. p. 551
ve Staré aleji jako kontrapunkt k asketickému Karlu Riegelovi – třetímu v rodové hierarchii Karlů, logicky tátovi
vousatého maršovského elegána Karla IV. Černovlasá krasavice ve slušivém kostýmku je paní Andulka Schánělová
z nákupního oddělení. S komickým „diktátorským“ knírkem se culí do objektivu rodilý Slovák Štefan Novosedlík
řečený „Pišta“. Jeden z průkopníků svobodského fotbalu
patřil jako aktivní pravé křídlo ke staré gardě. Populární
bojová hláška skalního fandy, starého mohutného pana
Jarolímka – „Pišto, napiš to!“- patřila ke koloritu urputných mačů na hřišti za sokolovnou. Alespoň podle tvrzení
pamětníka, letošního osmdesátníka Petra Kvačka. Úslužný
pan Josef Nývlt začínal ve Svobodě jako obchodník s vínem,
ale po únorovém vítězství pracujících skončil v modrákách
v papírně. Proto možná ten strojený trochu nakyslý úsměv.
Částečně skrytá za pugétem umělých růží je nenápadná
Marie Kopecká, manželka za ní stojícího Vávlava. A konečně
korpulentnější dáma se stříbrem ve vlasech je stará Zálišová
(Růžena) když byla ještě docela čupr kočka. Tak je mám
zapsány v paměti já. Má‑li to někdo z čtenářů jinak, je to jeho
problém.
Odznak „Nejlepší pracovník KRPA“ použitý na úvod získal
v dubnu 1974 vedle řady dalších oceněných například
i vařič hadrů ze střediska výroby hadrové pololátky člen
Brigády socialistické práce Alexander Kuruc zaměstnaný
od 3. června 1969.

Pamětní odznak KRPA – 100 let od zahájení výroby v závodě Piette / Pohled na papírnu Piette použitý na pozvánce / Klopový odznáček KRPA na jehle

Rozložená pozvánka na oslavu 20 let Krkonošských papíren / Nositel odznaku „Nejlepší pracovník KRPA“ Alexander Kuruc
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