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Úvodník
Vážení spoluobčané,
léto skončilo, ale moc vzpomínek na prosluněné teplé dny
a večery mít nebudeme. Nedá se nic dělat, alespoň je dost
vody, která na některých místech několik let chyběla. Velmi
výrazně to prospělo vegetaci a jen s obtížemi se díky dennímu přírůstku trávy zvládala údržba travnatých ploch. Poděkování patří naší tříčlenné technické četě, která to letos
nemá vůbec jednoduché.
Rád bych vás informoval o některých důležitých úkolech
a investicích, které v této době řešíme.
Finišuje příprava nové vyhlášky o odpadovém hospodářství
města, která zahrnuje jiný přístup ke třídění druhotných surovin, tak jak bylo popsáno v předešlých číslech fóra. Jsou
to všechno nové věci. V této věci proběhlo i setkání se zástupci vlastníků bytových domů, aby se domluvil společný
postup v organizaci a umístění kontejnerových stání, neboť
tady z důvodu větší koncentrace lidí nelze popelnic využít.
Do konečné fáze se dostává i návrh aktualizovaného Územního plánu. Pandemie velmi
ovlivnila průběh realizace a nyní je dokumentace
připravena k zajištění stanoviska nadřízeného orgánu ÚP (KÚ KHK), který se
vyjadřuje k dokumentaci
odevzdané pro společné
jednání.

O stavební povolení jsme v srpnu zažádali i pro vybudování
nového Společenského centra, neboť byla městu také dodána kompletní stavební dokumentace.
Rada města projednala na svém srpnovém zasedání i zahájení revitalizace aleje u Muchomůrky. V létě tam došlo
k pádu větve na chodce, naštěstí bez následků, což urychlilo přípravu výběrového řízení na vytvoření dendrologického posudku stavu jednotlivých stromů, mapového podkladu, návrhu odborného ošetření stromů, výsadby nových
stromů a posouzení životnosti aleje vůbec. Je dlouhá asi
750 m a stromy jsou ve dvou řadách. Od Muchomůrky dolů
směrem k JAPIO alej prakticky splynula s lesem. Náklady
tedy budou nemalé.
Čím se dále zabýváme je neutěšený stav komunikací v obci,
zvláště v kopcích. Pozval jsem k nám do města dva hydrology, kteří nám poskytli základní informace pro přípravu celkové koncepce oprav komunikací ve Svobodě a odvedením
dešťové vody do vsakovacích zařízení nebo vodních toků.
Kanalizační síť není na takový přísun vody dimenzovaná
a VAK tudíž napojení na dešťovou vodu z komunikací ne-

K dispozici máme již kompletní projektovou dokumentaci na rekonstrukci
mostu sv. Jana Nepomuckého a zažádali jsme Odbor výstavby v Trutnově
o stavební povolení. Jakmile bude stavební povolení vydáno, můžeme následně žádat o dotaci na
tuto akci. Současně s tímto
jsme byli nuceni provést
kontrolní prohlídku mostu
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⭦⭡⭠ Vizualizace interiéru plánovaného Společenského centra v druhé
polovině objektu čp. 473 (bývalé kino)

a kanalizačních sítí. Komunikace se tak na mnoha místech
města propadají a trhají. Záplatování asfaltem je řešení
pouze chvilkové a dlouhodobě nic neřeší. Pokud jsou peníze, lze se přenést i přes technické problémy, kterým tady
v horách musíme čelit, ale jsou zde naše specifika: žádné
odvodnění dešťové vody, nedostatečné podkladové vrstvy
pod asfaltem, velké převýšení, velmi úzké komunikace, slepé ulice (pouze jediná možnost příjezdu a odjezdu), které
plánování oprav značně omezuje. To je obrovský úkol do
budoucna.
Díky pozvání pana Pejose, jsem se mohl koncem srpna
o víkendu zúčastnit závodů koní ve skocích v areálu
TJ Krakonoš a dekorovat
úspěšné závodníky Cenou
města Svobody nad Úpou.
Na pozvání starosty Pece
pod Sněžkou Alana Tomáška jsme s místostarostou
Ing. Helmutem Ruse a bývalým starostou Ing. Jiřím
Špetlou vystoupali při svatovavřinecké pouti na Sněžku (viz foto). Je to dobrá
příležitost k setkávání se
zajímavými lidmi z regionu
a významnými osobnostmi
české politiky.

podporuje. Jde o skrytý dluh z minulosti, který někdo vyřešit musí, avšak za cenu enormních finančních nákladů. Dnes
voda zůstává v níže položených částech obce stát a tvoří
velké kaluže. Někde je odvod vody napojen na prastarou
a mnohdy již zanesenou a nefunkční strukturu podzemních
kamenných šachet. Za vydatných dešťů si voda hledá cestu
jinudy a podemílá špatně hutněné násypy okolo plynových
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Naplno také chystáme Rudolfovy slavnosti (sobota
18. 9. 2021). Nyní si pouze
přejeme, aby nám vyšlo počasí a měli jsme slušnou návštěvnost. Ve stejném termínu bude probíhat i oslava
České lesnické akademie Trutnov k 60. výročí lesnického
školství ve Svobodě nad Úpou. Na obě akce srdečně zveme. A na závěr - všem školákům přeji normální školní rok
v lavicích.
Mgr. Petr Týfa
starosta

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

Jubilanti
V měsíci září oslaví svá životní jubilea dámy Danuše
Nevečeřalová,
Anastázie
Hradecká, Miluše Horáčková, Jana Zámečníková, Jaroslava Vaňková, Daniela Veverková a pánové Bohuslav
Ševc, Miloš Adamec, Václav
Novák a Václav Vanc. Přejeme jim všem do dalších let
především hodně zdraví.

Rudolfovy slavnosti 2021
Rudolfovy slavnosti se letos budou konat tradičně třetí
sobotu v září, tedy 18. 9. 2021. Program slavností najdete
dále v novinách.

Změny na radnici od srpna
K 31. 7. 2021 odešel z radnice stavební technik města pan
Jiří Rajsner, který zde pracoval od roku 2013 a prožili jsme
s ním osm báječných pracovních let, za která mu všichni děkujeme. Rozhodl se vrátit po letech ke své profesi stavbyvedoucího a jeho novým pracovištěm je stavební firma ve
Vrchlabí. Pod jeho stavebním dozorem ve Svobodě vznikly
stavby jako například sportovní hala, hasičská zbrojnice,
byty v č. p. 473 vedle radnice, zázemí pro technickou četu
u Benziny, veškeré povodňové opravy komunikací, rekonstrukce mateřské školky, rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení, rekonstrukce hřbitovní zdi a márnice ve na
svobodském hřbitově, rekonstrukce schodiště a teras na
maršovském hřbitově, demolice výměníku na Rýchorském
sídlišti nebo rekonstrukce sociálního zařízení ve škole.
Na uvolněné pracovní místo nastoupila v srpnu paní
Ing. Petra Tomečková ze Svobody nad Úpou a pracovní
pozici jsme nazvali jako provozně‑technický pracovník
města. Dozorovat stavební akce městu jako technický dozor investora s potřebným oprávněním sice nebude, ale její
hlavní náplní bude správa veškerého majetku města (budovy, veřejná zeleň, komunikace, veřejné osvětlení apod.),
zimní údržba a koordinace pracovníků technické čety včetně veškeré administrativy s tím spojené, takže i stavební
akce při opravách majetku města ji stejně neminou.

li a noviny vyšly. Celý článek měl vyjít samozřejmě v prostém normálním písmu bez nějaké kurzívy. Toníkovi se tímto
moc a moc omlouváme a slibujeme, že se polepšíme.

Kotlíkové dotace
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje připravuje podklady k vyhlášení nové výzvy na kotlíkové dotace, která bude vyhlášena
začátkem roku 2022. Tato výzva bude pro zájemce o kotlíkovou dotaci, kteří splní nové podmínky určené pro programové období 2021+.
Nově je plánována podpora žadatelům paušální částkou na
jednotlivé typy zdrojů vytápění, které budou schopny pokrýt až 95 % nákladů na průměrný zdroj.
Zvolený způsob financování bude maximálně vstřícný vůči
nízkopříjmovým žadatelům.
Podpora výměny starých kotlů bude opět zaměřena pro
kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících
limity 3. nebo vyšší emisní třídy. Nové pořizované zdroje
budou tepelná čerpadla, kotle na biomasu s automatickým
nebo manuálním přikládáním a plynové kondenzační kotle.
Vlastníci určených typů nemovitostí budou mít možnost
požádat o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění pouze do konce srpna 2022. Od září 2022 by kotle nesplňující minimálně III. emisní třídu neměly být vůbec používány, nebudou tedy již přijímány ani žádosti o dotaci na jejich
výměnu!
Podrobnější informace mohou zájemci o dotaci získat na
webových stránkách kraje v sekci Kotlíkové dotace https://
www.kr‑kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189.
Video s informacemi je ke shlédnutí zde Kotlíkové dotace
2022+ - YouTube, nezávazný dotazník k vyplnění, včetně
návodu k jeho vyplnění https://youtu.be/is99bBS6VoQ.
Veškeré, zatím dostupné informace lze získat také na infolince 722 960 675, v provozní dobu v 8-16 hod nebo na
e‑mailu: kotlikovedotace@kr‑kralovehradecky.cz.

Poděkování ochotníků z Divadla S.N.Ú.
V červenci jsme odehráli alespoň krátké představení pro
děti – pohádku Loupežníci na hradě. Moc děkujeme všem

Kontaktní telefon na Ing. Tomečkovou je stejný jako na
pana Rajsnera, 499 871 145 nebo mobil 739 008 476, email:
technik@musvoboda.cz

Reklamace od Tondy Tichého
V minulém vydání Svoboda fóra v článku pana Tichého
„Svobodští papíráci“ bylo použito písmo normální a písmo
psané kurzívou. Bohužel jsme si toho při korektuře nevšimZÁŘÍ 2021
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divákům, kteří se na nás přišli k sokolovně podívat. Bohužel jsme se nemohli kvůli vládním opatřením scházet
a zkoušet, proto letos nebude již tradiční premiéra nové
hry v předvečer Rudolfových slavností, což je nám moc líto.
Přesto se snažíme nezahálet. Pohádku o loupežnících odehrajeme ještě v Horním Maršově a do konce roku se budeme účastnit několika drobných akcí v okolí. Aktuální informace najdete vždy na našem facebooku: https://www.
facebook.com/snudivadlo/
Pavla Tůmová

Nová pergola u Domu s pečovatelskou
službou
Po koronavirových útrapách se konečně podařilo zrealizovat postavení nové pergoly v areálu Domu s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou. Původní pergola musela
být z důvodu havarijního stavu zbourána. Při stavbě nové
pergoly jsme se snažili vyhovět požadavkům nájemníků,
jejichž přání bylo, aby byla pergola zastřešená a krytá tak,
aby si mohli posedět venku i v případě nepříznivého počasí.
Pergolu mohou nájemníci domu využívat k trávení volného
času a společnému setkávání. K dispozici mají také gril, takže mohou pořádat pravidelné opékání, tak jak byli v minulosti zvyklí. U této příležitosti se konalo posezení s panem
starostou, který pro nájemníky domu uspořádal ve čtvrtek
12. 8. 2021 „kolaudační“ posezení s grilováním.
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Jezdecké závody
V sobotu 21. srpna 2021 se příznivci parkurových závodů
sešli ve Svobodě nad Úpou v jezdeckém areálu TJ Krakonoš
na již třetím ročníku Memoriálu Františka Ventury. Všechny přivítalo krásné, slunné počasí. Záštitu nad závody, které se konají na počest jediného Československého olympijského vítěze v parkuru - Františka Ventury s koněm Eliot,
převzal ministr obrany Mgr. Lubomír Metnar a Česká unie
sportu.

Na startovních listinách bylo celkem 105 dvojic. Soutěže začínaly jednoduchými parkury pro mladé koně a jezdce, poslední soutěží byl obtížný parkur ve výšce 130 cm. Parkur ZZ
dekoroval Mgr. Petr Týfa, starosta města Svoboda nad Úpou.
Naši jezdci se velké konkurenci neztratili, Antonie Strunová
s Aminem v soutěže ZZ obsadili krásné 2. místo, Ing. Alexandra Novotná v soutěži Z vybojovala s mladým koněm Rebelem Diegem 4. místo, v soutěži ZL 5. místo s Caretinou.
Rebel Diego i Caretina jsou koně z chovu TJ Krakonoš. Děkujeme všem sponzorům za podporu našich závodů, všem
dobrovolníkům za pomoc. V letošní roce zveme všechny
příznivce jezdeckého sportu na poslední závody, které se
budou konat 25. září a na akci rozloučení s prázdninami.
za jezdecký oddíl
Mgr. Svatava Juhászová
sekretářka Královéhradecké oblasti ČJF

Dlužníci, zbystřete svoji pozornost!!!
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
k polovině letošního roku činil výběr 807 tis. Kč, aktuální
údaj ke dni 23. 8. 2021 je 868 tis. Kč vybraných poplatků za
odpady. Vyjádřeno v procentech cca 87 % občanů splnilo
svoji povinnost a poplatek uhradili.

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).
Současně správce poplatku důrazně upozorňuje, že pozdní platba těchto poplatků bude sankcionována navýšením
dle zákona a příslušné obecně závazné vyhlášky (navýšení poplatku až o dvojnásobek), a to zejména u osob, které
tyto poplatky neplatí ve stanovené lhůtě každoročně.
Mgr. Petr Schön
vedoucí odboru HSO

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Letošní podzimní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021.
V našem města budeme mít tradičně dva volební okrsky,
tj. dvě volební místnosti, a to:
•

Je to prakticky každoročně se opakující se situace, kdy
v řádném termínu uhradí poplatky za odpady pouze část
poplatníků a zbývající dlužníky musí pracovníci městského

volební okrsek č. 1 – změna!!!
Městský úřad – zasedací místnost v přízemí,
nám. Svornosti 474, Svoboda nad Úpou
zapisovatelka: Ing. Ivana Balcarová
ZÁŘÍ 2021
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•

volební okrsek č. 2
kongresový sál hotelu PROM,
Pietteho náměstí 27, Svoboda nad Úpou
zapisovatel: Mgr. Petr Schön

KVK Parabit pomáhá obcím postiženým
tornádem v Jihomoravském kraji
Společnost Sika CZ, s. r. o. prostřednictvím vlastních společností KVK Parabit a KVK pomáhá dodávkami stavebního
materiálu postiženým obcím.
Mezi první dodávky na postižené místo patřily dva plné

kamiony asfaltových hydroizolačních pásů, pro použití na
opravy poškozených budov. Jednalo se jak o pásy pro hydroizolací základů, tak především o střešní natavované pásy.
Další dodávkou byl jeden kamion suchých maltových směsí,
zde se jednalo především o různé typy malt a cementové
potěry. V současné době komunikujeme se samosprávou
obcí o dalších dodávkách s ohledem na konkrétní potřeby
obyvatel.
Stavební materiál určený pro pomoc postiženým občanům byl směřován na koordinační místa určená Jihomoravským krajem, ze kterých bylo možné materiál odebírat.
Do pomoci se aktivně zapojily i stavebniny se kterými naše
společnost spolupracuje,
a proto koordinace pomoci na místě probíhala i ve
spolupráci se Stavebninami
DEK a stavebninami PRO
‑DOMA.
Jelikož obnova postižené
oblasti bude probíhat delší období, jsou připraveni
i naši technici s nabídkou
technických návrhů a konzultací přímo na místě.
Věříme, že tato materiální
pomoc umožní brzký návrat
občanů do jejich domovů.
Štěpán Říha
Sika CZ, s. r. o.

Naše město rovněž pomohlo postiženým jihomorav‑
ským obcím. Neprodleně po červnovém tornádu bylo
svoláno mimořádné jednání zastupitelstva na 18. čer‑
vence 2021. V rámci jednání zastupitelstva byly schvá‑
leny finanční dary ve výši 50.000 Kč pro každou obec –
Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice a Hrušky.
Zároveň svobodský Klub důchodců se usnesl, že po‑
skytne z peněz, které má vyčleněny v rozpočtu pro
rok 2021 na svou činnost, částku 8.000 Kč jako pomoc
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postiženým obcím. Vedení Klubu důchodců pověřilo
tajemnici MěÚ, aby tento návrh projednalo zastupitel‑
stvo. Zastupitelstvo tedy přijalo rozpočtovou změnu
a výše uvedené finanční dary pro obce byly povýšeny
rovnoměrně o 2.000 Kč. Každá z výše uvedených obcí
tedy od našeho města obdržela finanční dar ve výši
52.000 Kč.
Tímto děkujeme Klubu důchodců za jejich rozhodnutí
o poskytnutí finanční pomoci.

Výtah z přijatého rozpočtového opatření č. 3/2021:

VÝDAJE

Rozp. skladba
4359

5169

1

Text
Klub důchodců - výdaje na činnost klubu, snížení částky z důvodu převodu na
pomoc jihomoravským obcím postiženým tornádem na základě rozhodnutí všech členů Klubu důhodců

Skupina 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti
5269

5321

2

Částka
8 000

-

8 000

Pomoc postiženým moravským obcím tornádem - finanční dary 4 x 50.000 Kč
z rozpočtu města + 8.000 převod z rozpočtové skladby 4359/5169 - Klub
důchodců výdaje na činnost

208 000

Skupina 5: Bezpečnost státu a právní ochrana

208 000

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 3/2021

200 000

Jednání zastupitelstva 13. 9. 2021

https://play.google.com/store/apps/
details?id=cz.zasilkovna.app & hl=cs

V pondělí 13. září 2021 se uskuteční pravidelné 19. veřejné zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou
od 18 hodin v zasedací místnosti radnice ve 2. patře od
18,00 hodin.

https://apps.apple.com/cz/
app/z%C3%A1silkovna/id1439905771
Návod, jak aplikaci používat:

Předběžný program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Schválení programu jednání
Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva
Žádost o koupi části parcely p. p.č. 12/6 v k.ú. Maršov I
Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku na parcely p. p.č. 565/8 v k.ú. Maršov
I a p. p.č. 874/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou od ÚZSVM
7. Obecně závazná vyhláška města č. 2/2021, o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství
8. Rozpočtové opatření č. 4/2021 a zpráva o plnění rozpočtu pro rok 2021 dle kontroly hospodaření
9. Diskuse

Z‑BOX samoobslužné výdejní místo
Zásilkovny
Koncem září se obyvatelé Svobody mohou těšit na samo‑
obslužné výdejní místo Zásilkovny, které bude umístěno
na Rýchorském sídlišti za autobusovou zastávkou (kousek
od informační desky Městského úřadu). Výdejní místo Zásilkovny funguje v centru Svobody v kamenných prodejnách – konkrétně:
 v obchodě s elektronikou SAT Hofman na náměstí https://www.sat‑hofman.cz/kontakt.html a pak
 na čerpací stanici EUROBIT na Úpské ulici https://www.
zasilkovna.cz/pobocky/svoboda‑nad‑upou‑upska
Samoobslužné výdejní místo není závislé na otevírací době
kamenné prodejny a bude fungovat nonstop 24 hodin. Pro
obyvatele Rýchorského sídliště pak bude nesporně výhodou jeho umístění v centru sídliště. Od příštího roku by
mělo být možné přes tento samoobslužný box také podat
zásilku.
Pro samoobsluhu musíte míst nainstalovanou appku v telefonu:

Z-BOX nově i u nás!

Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny

Z-BOX nově i u nás!

Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si
můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu,
jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny

Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si
můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu,
jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.
Nonstop
provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Snadná a rychlá obsluha
Stačí vám pouze mobilní aplikace
Snadná
a rychlá obsluha
Zásilkovna.

Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Myslíme ekologicky
Z-BOX je napájen
solárním panelem
Myslíme
ekologicky
a vyžaduje
jen minimum
elektřiny.
Z-BOX
je napájen
solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Jak
to?
Jak na
na to?
1)1) Nakupte
e-shopu,který
který
doručuje
zboží
Zásilkovnu.
Nakupte vve-shopu,
doručuje
zboží
přes přes
Zásilkovnu.
2) VV košíku
košíku zvolte
nana
výdejní
místo.
2)
zvoltedoručení
doručení
výdejní
místo.
3) VV nabídce
nabídce výdejních
vyhledejte
název
naší obce
a vyberte
Z-BOX.Z-BOX.
3)
výdejníchmíst
míst
vyhledejte
název
naší obce
a vyberte
4) Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!

4) Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!
5) U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.

5) U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.

www.musvoboda.cz
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Odpadové změny v našem městě
Téměř v každém čísle svobodských novin avizujeme, že
brzy začnou platit změny v odpadovém systému našeho
města, jejichž základní koncept byl již schválen na červnovém zastupitelstvu. Cílem této změny bude zejména zrušení kontejnerových stání po celé obci (vyjma Rýchorského
sídliště) a přechod na systém door - to - door. Princip tohoto
systému spočívá v tom, že občané mají nádoby na třídění
u svého domu a třídění odpadu tak začíná přímo v domácnostech.
A jak jsme s přípravou změn pokročili přes prázdninové
měsíce (viz červencové číslo
Svoboda fórum):
-

musíme
dopracovat
konečné znění obecně závazné vyhlášky
o odpadovém systému – vyhláška se bude
projednávat na jedná‑
ní zastupitelstva dne
13. 9. 2021

-

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) – dodava‑
telem nádob bude fir‑
ma TRANSPORT Trut‑
nov, s. r. o.

-

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) – toto jednání pro‑
běhlo 25. 8. 2021, tedy
v době uzávěrky novin.
Zároveň jsme svolali
jednání se zástupci SVJ
na Rýchorském sídlišti
na 30. 8. 2021, abychom
s nimi projednali změ‑
ny a nabídli jim řešení,
které by eliminovalo
riziko, že se nájezdníci
přesunou na Rýchorské
sídliště.

-

Koncem srpna nám firma TRANSPORT Trutnov odsou‑
hlasila svozový kalendář, který můžeme nabídnout již
nyní, ale vše bude součástí informačního letáku, který
připravujeme pro každou domácnost.

Město Svoboda nad Úpou

Svozový kalendář na období 2021 - 2022 (vždy středa)

2021 - LISTOPAD
2021 - PROSINEC
2022 - LEDEN
2022 - ÚNOR
2022 - BŘEZEN
2022 - DUBEN
2022 - KVĚTEN
2022 - ČERVEN
2022 - ČERVENEC
2022 - SRPEN
2022 - ZÁŘÍ
2022 - ŘÍJEN
2022 - LISTOPAD
2022 - PROSINEC
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komunální odpad
papír
plasty
Svozový kalendář - bioodpad (vždy pátek v sudém týdnu)

2021 - LISTOPAD
2021 - PROSINEC
2022 - LEDEN
2022 - ÚNOR
2022 - BŘEZEN
2022 - DUBEN
2022 - KVĚTEN
2022 - ČERVEN
2022 - ČERVENEC
2022 - SRPEN
2022 - ZÁŘÍ
2022 - ŘÍJEN
2022 - LISTOPAD
2022 - PROSINEC

musíme vyjednat nové
smluvní podmínky se svozovou firmou TRANSPORT
Trutnov, s. r. o., připravit letáky pro všechny obyvatele našeho města, připravit svozový kalendář pro rok
8

2022 – vše se připravuje tak, abychom po jednání za‑
stupitelstva dne 13. 9. 2021 mohli rozeslat informač‑
ní letáky do všech domácností. Odpadové změny za‑
čnou platit předpokládáme již od 1. listopadu 2021,
abychom předešli zmatkům v lednu, kdyby náhodou
napadl sníh, který by vše jen víc zkomplikoval. Zave‑
dení každé změny není bez porodních bolestí, takže
proto.

ZÁŘÍ 2021
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musíme definovat podrobně svozovou trasu – mapový
podklad se rovněž připravuje a bude včas zveřejněn
v rámci informačních kanálů města.

-

na podzim začneme rozvážet popelnice na plasty a papír jednotlivým vlastníkům RD – i na to se již připra‑
vujeme, protože firma slíbila dodávku v termínu tak,
abychom změnu mohli rozjet už od listopadu, takže
předpokládáme, že v říjnu začneme s distribucí po‑
pelnic.

 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).

Na závěr pak opět aktualizovaný přehled k 31. 7. 2021:
Měsíční přehled vyprodukovaného množství jednotli‑
vých složek odpadu ve Svobodě nad Úpou v roce 2021

 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

 níže uvedená čísla jsou v tunách, pokud není uvedeno jinak
leden

Směsný komunální odpad ("SKO")

únor

35,429376

Kumulativní množství TKO v průbehu r. 2021

březen

duben

33,535757

37,994464

květen

červen

31,095389 31,632999

37,782911

35,429376

68,965133

106,959597

169,687985

212,375897

250,158808

Papír
Plasty
Sklo
Bioodpad
Objemný odpad (počítá se do limitu jako SKO)
Tuky a oleje
Nebezpečný odpad - barvy, lepidla apod.
Nebezpečný odpad - pneumatiky

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

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

3,581833
3,040576
0,571614
0,520000
0,000000
0,000000
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
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
60,861138 52,169055

4,281789
4,108308
3,750974
9,930000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
64,758983

5,965536
4,638223
6,739660
15,298250
0,000000
0,083000
0,457000
2,360000
73,324580

Množství SKO na 1 občana v kg

17,025169
17,025169

16,115212
33,140381

18,257791
51,398173

19,949730
71,347903

CELKEM

Množství SKO kumulativně v kg v průběhu r. 2021

Kontrola max. množství SKO na 1 obyvatele

√

√

Zda se podaří dodržet limit 200 kg na osobu v letoš‑
ním roce? Podle údajů k 31. 7. 2021 už bychom takoví
optimisté být neměli!!! Na zbývajících 5 měsíců nám
zbývá už pouze 75 kg směsky na osobu!!! Za prvních
7 měsíců však průměr na jednoho obyvatele činí
17,86 kg, takže s největší pravděpodobností oněch
200 kg přesáhneme letos na přelomu listopadu a pro‑
since. Pokud se samozřejmě nezlepšíme v TŘÍDĚNÍ
odpadu. Prosím tedy třiďte odpad, má to smysl!!! Dě‑
kujeme.

138,054986

červenec

42,687912

√

15,200864 20,513173 18,156132
86,548767 107,061940 125,218072

√

√

√

√

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.
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. Opakování není nikdy dost, takže přehlednou tabulku
zveřejňujeme i tentokrát:

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

5
2
9

5

4
5

7

3

1

9

4

2

3

7

4

7

2
4

8

3
5

5

9
2

4
4

1

SUDOKU LEHKÉ
2

3

1

8

9

7

5

2

5

3

8
5

6

7

9

9

3

3

1

4

7

9

4

5

1

6
3

8

8

1

8

7

3

4

8

3

2

7

6

8

9

4

2

7

1

6

9

4

9

8

1

3

2
4

1
ZÁŘÍ 2021

2

5

8
9

2

4

1

9
1

6

6

8

9

3

2

7

6

4

1

8

4
7

7

8

1

SUDOKU TĚŽKÉ
6

1

6

4

4

8

1

8

2

7

7

4

2

9

5

6

8

3

4

1

3

8

4

4

7

5

6

2

8

2

4

9

5

7

9

2

4

2

5

8

7

3

5

9

7

8

8

6

6

1

3

3

6
4

7

3

8

7

5
9

1

5

4

8

Pozvánka na výšlap na Černou horu
Město Svoboda nad Úpou podporuje letošní výšlap i výjezd ze Svobody nad Úpou na Černou horu. Zvlášť bych
Vás chtěl pozvat na výšlap na Černou horu, který má
čistě charitativní účel. V loňském roce organizátoři z vybraného startovného i díky generálnímu sponzorovi firmě TE Connectivity v částce ve výši 15.000 Kč podpořili
nákup zdravotní pomůcky pro Martina Petráska, který je
upoután pro nervosvalové onemocnění na invalidní vozík
a musí si veškeré zdravotní pomůcky hradit z příspěvků,
které si sám obstará, stát mu v tom bohužel nepomůže.
Letošní rok se organizátoři rozhodli podpořit z vybraného startovného dospělé pacienty s nervosvalovým
onemocněním. V České republice existuje neformální
skupina dospělých pacientů s nervosvalovým onemocněním (NSO) Pathfinders Czech Republic. Cílem této

svépomocné komunity je obhajoba práv pacientů s nervosvalovým onemocněním, výměna informací a zkušeností. Vzájemné sdílení vlastních zkušeností života
s NSO pomáhá pacientům s NSO zlepšovat kvalitu života
a motivovat se vzájemně. K životu potřebují lidé s NSO
mnoho pomůcek a služeb. Nejvyšší stupeň příspěvku na
péči však v ČR dokáže pokrýt pouze 5 hodin asistenčních
služeb denně. Vzhledem k tomu, že se jedná o pacienty
téměř nebo zcela nepohyblivé, neumožňuje jim současný systém samostatný život ale nutí je odejít do ústavu.
Mnoho pomůcek je finančně nedostupných. Organizátoři
chtějí pomoci pacientské organizaci Pathinders ČR k její
činnosti. Výšlap startuje již od 8:30 a více informací na
OlfinCar Skilauf team - Informace (www.skilauf.cz/index.
php/informace).

Výpis usnesení z 18. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou konaného dne 26. 07. 2021
USNESENÍ č. ZM/205/18/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 26. 7. 2021.

USNESENÍ č. ZM/206/18/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 14. 6. 2021 bez námitek.

USNESENÍ č. ZM/207/18/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) rozpočtové opatření č. 3/2021 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření č. 3/2021 se objem celkových příjmů nemění, objem celkových výdajů
v rámci rozpočtového opatření č. 3/2021 činí 200.000 Kč
(celkové výdaje rozpočtu na rok 2021 po této změně
se zvyšují na 44.980.225 Kč), financování rozdílu činí
10
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200.000 Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2021
se zvyšuje na 1.866.000 Kč).
b) poskytnutí finančního daru ve výši 52.000 Kč Obci Hrušky, IČ 00283185, se sídlem U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky, postižené v červnu 2021 tornádem, včetně znění darovací smlouvy (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje
starostu města uzavřením této darovací smlouvy.
c) poskytnutí finančního daru ve výši 52.000 Kč Městysu
Moravská Nová Ves, IČ 00283363, se sídlem náměstí
Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, postižené
v červnu 2021 tornádem, včetně znění darovací smlouvy (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje starostu
města uzavřením této darovací smlouvy.
d) poskytnutí finančního daru ve výši 52.000 Kč Obci Mikulčice, IČ 00285102 se sídlem Mikulčice 245, 696 19
Mikulčice, postižené v červnu 2021 tornádem, včetně
znění darovací smlouvy (viz příloha originálu zápisu)
a pověřuje starostu města uzavřením této darovací
smlouvy.
e) poskytnutí finančního daru ve výši 52.000 Kč Obci Lužice, IČ 44164343, se sídlem Česká 592/1, 696 18 Lužice,
postižené v červnu 2021 tornádem, včetně znění darovací smlouvy (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje
starostu města uzavřením této darovací smlouvy.

Měsíční dění v naší škole
Bilancování vedení školy na závěr
školního roku 2020/2021
Školní rok 2020/2021 skončil, a nastává proto vhodný čas na bilancování nad tím, jaký byl, co se nám v něm povedlo a co nás
v následujícím období ve vedení Základní školy a mateřské školy
ve Svobodě nad Úpou čeká. Stejně jako loni touto dobou musíme
konstatovat, že i tento rok přinesl spoustu náročných úkolů a výzev, se kterými jsme se ve vedení základní školy museli vyrovnat.
Naše ohlédnutí rozdělíme do následujících kapitol - vzdělávání našich dětí a žáků, modernizace školní budovy a školního mobiliáře, otázku personální a ekonomickou.
Hned v říjnu 2020 došlo k, znovuuzavření“ školy a všechny nás
opětovně čekala distanční forma výuky. S výjimkou žáků 1.
a 2. třídy jsme v této formě výuky pracovali až do jara, kdy se
od 12. dubna začali žáci postupně navracet zpátky do školy,
za svými spolužáky a kamarády a konečně i, tváří v tvář“ svým
učitelům. Během obou forem výuky děti v mateřské škole
i žáci v základní škole pilně pracovali, probíhala, běžná“ výuka
i tradiční soutěž O tajný výlet, v rámci které se žáci pilně učili
a soutěžili ve vědomostních i sportovních disciplínách. Kýžený
cíl soutěžení v podobě tajného výletu snad dopadne v tomto
školním roce, protože situace a možnosti nám to stejně jako
v předchozím roce opět znemožnily… Pořádání vědomostních soutěží během distanční formy výuky bylo velmi obtížné,
a proto si ještě více ceníme úspěchů, kterých v tomto ohledu
naši žáci dosáhli. Celostátní kolo soutěže v německém jazyce,
krajské kolo dějepisné olympiády, krajské kolo soutěže v anglickém jazyce, velmi pěkný výsledek z okresního kola olympiády v českém jazyce nebo zdařilá účast na celostátní soutěži
Zlatá tužka či v recitační soutěži… To je výčet snah našich
žáků a jejich vyučujících, který stojí za velkou pochvalu.
Budova základní školy pamatuje již více než 120 let, a proto
je jasné, že na ní máme neustále co vylepšovat, modernizovat a zdokonalovat. I v tomto školním roce v ní proběhla řada
změn od drobných až po ty velice náročné a značně nákladné.
Velká část školní budovy byla nově vymalována (zejména 3.
poschodí, ale i řada dalších prostor). Kompletní renovací prošla žáky oblíbená biologická laboratoř, ve které byla opravena
poničená podlaha. Velkou proměnu o prázdninách zažila relaxační místnost, která bude v novém školním roce sloužit jako
učebna pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky
s odlišným mateřským jazykem a žáky vyžadující individuální
přístup. Největší akce tohoto léta se uskutečnila v počítačové učebně. Došlo k výměně podlahové krytiny, výměně kompletní elektroinstalace, snížení stropu a instalaci světelných
LED panelů, dále dodávku moderního nábytkového vybavení
a především k modernizaci výpočetní techniky za nejnovější,
jež bude našim žákům sloužit řadu dalších let. Tato investiční
akce byla hrazena převážně z dotačního programu.
Učitelský sbor základní školy ve školním roce 2020/2021 čítal
17 vyučujících doplněných 3 asistentkami pedagoga a 1 školní
asistentkou. Za ohromný kus odvedené práce, navíc ztížené
všemi okolnostmi distanční výuky, bychom všem našim učitelům rádi poděkovali. Za velký úspěch považujeme rozšíření

našich řad dvěma zkušenými učiteli, Mgr. Břetislavem Klomínským (učitele zeměpisu a tělesné výchovy) a Mgr. Milošem
Vláškem (učitele přírodopisu a výtvarné výchovy), kteří se
stali třídními učiteli loňských 6. tříd. Pro školní rok 2021/2022
jsme s rozšiřováním pedagogického sboru dále pokračovali
a přijali paní učitelky Mgr. Lucii Antošovou (třídní učitelku 6.
třídy s aprobací anglický jazyk a tělesná výchova), Mgr. Hanu
Grundmannovou (tandemovou vyučující a speciálního pedagoga), Mgr. Nikolu Zimovou (tandemovou vyučující a učitelku
1. stupně) a dále paní asistentky Renátu Zástavovou a Sáru
Hückeovou. Rozloučili jsme se naopak s paními učitelkami
Mgr. Hanou Klomínskou, která po bohaté a velmi úspěšné
pedagogické práci odchází do zasloužené penze, a Mgr. Ivou
Hejnovou, kterou jako nastávající maminku čekají jiné radosti.
Oběma ještě jednou moc děkujeme za přínos naší škole.
Ještě než letošní bilancování nad skončeným školním rokem
ukončíme, připojíme jako poslední přehled ekonomický – finanční. Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou jako
příspěvková organizace Města Svoboda nad Úpou v současné
chvíli zaměstnává 44 zaměstnanců. Rozpočet financovaný Královéhradeckým krajem se nám z loňských 21,341 milionu Kč
podařilo zvýšit na 25,151 milionu Kč. Kromě tohoto rozpočtu
pracujeme také s provozním rozpočtem od města ve výši 3,6
milionu Kč a dotačními programy, které dále pomohou k zefektivnění vyučovacího procesu, vylepšování vybavení naší školy
a zlepšování pracovních podmínek, případně dále pomáhají
dětem s odlišným mateřským jazykem nebo dětem z rodin,
které nemají tolik možností jako ostatní. Využíváme prostředky z loni získané dotace – 817.311 Kč v programu Šablony III,
dále z nových titulů 42.840 Kč z programu Potravinové pomoci dětem v Královéhradeckém kraji pro školní rok 2020/2021,
23.040 Kč v programu Obědy pro děti od organizace WOMEN
FOR WOMEN a v tomto školním roce zejména 1.329.555,80 Kč
z dotace Výzvy č. 68 od MAS Krkonoše na Inovaci IT učebny.
Díky neustále stoupajícímu počtu žáků budeme mít v základní
škole 11 tříd, celkově s 229 žáky, což znamená, že nám zbývá
pouze 1 místo k zaplnění maximální kapacity naší školní budovy.
Také v tomto školním roce přicházíme se zefektivněním výuky našich nejmenších žáků v rámci tzv. tandemové výuky,
během níž budou ve třídě vyučovat dva učitelé zároveň.
Tento způsob výuky bude probíhat v 1. – 5. třídě zejména
v českém jazyce a v matematice, ale i v jiných předmětech.
Tento způsob práce se nám osvědčil v 1. a 2. třídě, kde tandemová výuka probíhala po celý školní rok 2020/2021 ke
spokojenosti žáků, rodičů i vyučujících.
Závěrem bychom ještě jednou rádi poděkovali všem zúčastněným, našim učitelům za náročnou práci odvedenou v tomto školním roce, všem žákům a jejich rodičům za vzájemnou
spolupráci a odpovědný přístup, našemu zřizovateli Městu
Svoboda nad Úpou za podporu a spolupráci s dotačními programy, kterých se naše škola účastní a závěrem ještě jednou
všem, kteří nás podporují a drží nám pěsti v našem snažení.
Ing. Michal Krtička a Mgr. Jan Šváb
Vedení školy
ZÁŘÍ 2021
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Informace pro zákonné zástupce žáků základní školy
platné od 1. září 2021
Změny v organizaci provozu a výuky byly přijaty na základě
Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním
roce 2021/2022 vydaným MŠMT dne 17. 8. 2021.

1. Organizace výuky
Od středy 1. 9. 2021 budou všechny třídy 1. i 2. stupně
vyučovány prezenčně.
Při vstupu do školní budovy a při pohybu ve společných
prostorách školy jsou žáci povinni nosit ochranu dýchacích
cest (chirurgickou roušku nebo respirátor). Výjimka
z nošení ochrany dýchacích cest nastává při frontální
výuce ve školních lavicích, při sportu a při konzumaci
stravy.
Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně
vyjmuty:
•

osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického
spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou
alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti
či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto
zákazu,

•

osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních
důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích
cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat
lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny
mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest
podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení
specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském
potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba
nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek
dýchacích cest.

Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní
screeningové testování a nevztahuje se na něj
příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc
nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu
dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole
a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve
společných prostorách školy, nesmí cvičit ve vnitřních
prostorech, nesmí zpívat, a zároveň je povinen při
konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od
ostatních osob.
Pokud u dítěte/žáka přetrvávají příznaky jako rýma
a kašel, které jsou projevem alergického nebo
chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost
praktický lékař pro děti a dorost.

Návrat ze zemí s vyšším rizikem nákazy:
§ Podle aktuálně platného ochranné opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které
se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým
nebo extrémním rizikem nákazy a na které se
nevztahuje některá ze stanovených výjimek
(pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným
onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu
na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10.
den v případě návratu ze zemí extrémního rizika
nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT‑ PCR
testu na stanovení přítomnosti viru SARS‑ CoV-2,
pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně
nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT‑ PCR testu
na stanovení přítomnosti viru SARS‑ CoV-2 musejí
uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

3. Způsob testování

2. Podmínky osobní přítomnosti dětí a žáků ve
škole

Žáci naší školy budou testováni testy RT‑PCR testy určenými
pro samotestování (formou tzv. plivacích testů).

Žákovi základní školy se ve škole umožňuje osobní
přítomnost pouze tehdy, pokud:

4. Frekvence testování

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) podstoupil ve stanovené frekvenci (1x týdně u RT‑PCR
varianty testu s platností opatření do 10. září 2021)
vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního
RT‑PCR testu, a prokáže se negativním výsledkem
tohoto vyšetření.
Uvedené podmínky jsou splněny také v tom případě, že žák
prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19,
uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního testu
neuplynulo více než 180 dní (musí být doloženo).
Splněny jsou také v případě, že má žák negativní výsledek
antigenního testu nebo PCR testu od poskytovatele
zdravotních služeb a v případě, že má certifikát
o provedeném očkování v daných časových lhůtách.
12
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Testování bude u všech žáků prováděno 1x týdně
bezprostředně po příchodu do školy. V případě absence
v tento den bude provedeno následující den přítomnosti
žáka ve škole. Testovacími dny jsou pro žáky 2. – 9. ročníku
zvoleny středa 1. 9. 2021 a středa 8. 9. 2021, pro žáky 1.
třídy poté čtvrtek 2. 9. 2021 a čtvrtek 9. 9. 2021.

5. Pozitivní výsledek
V případě pozitivního výsledku bude vystaveno potvrzení
o pozitivním výsledku testu. Žák musí školu v doprovodu
zákonného zástupce, který je školou kontaktován,
neprodleně opustit. Do doby vyzvednutí je izolován
v oddělené místnosti.
Dítěti nebo žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech
(případně 2 dnech po provedení PCR testu) v jedné třídě
nebo skupině s dítětem nebo žákem nebo pedagogickým

pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu, se
neumožňuje osobní přítomnost ve škole nebo školském
zařízení po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT
‑PCR testu na přítomnost viru SARS‑CoV-2 dítěte nebo
žáka s pozitivním výsledkem.
V případě pozitivního výsledku zjištěného testováním
mimo školu je povinností zákonného zástupce informovat
školu o této skutečnosti.

6. Školní družina
Školní družina bude fungovat v běžném režimu s rozdělením
do dvou oddělení. Určena je především žákům 1. – 3. třídy.
Po přihlášení zájemců z těchto tříd budou volná místa ve
školní družině nabídnuta rodičům žáků 4. třídy. V případě
dotazů kontaktujte vychovatelky ŠD.
I. oddělení
1. – 2. třída
– lenka.parikova@zssvoboda.eu

Lenka Paříková

II. oddělení
2. – 3. (4.) třída
– dana.sritrova@zssvoboda.eu

Dana Šritrová

8. Školní stravování
Školní stravování bude probíhat standartním způsobem
s větším důrazem na oddělení jednotlivých tříd v době
vydávání stravy. Prostor školní jídelny bude rozdělen podle
doporučení MŠMT a MZ (rozestupy a počet 6 strávníků
u 1 stolu). Tímto žádáme všechny rodiče, aby svým dětem
nezapomněli přihlásit stravu. V případě problémů volejte
vedoucí školního stravování paní Ptáčkovou na telefonní
číslo 605 801 079.

9. Zájmová činnost dětí a žáků
O poskytování zájmového vzdělávání žáků v podobě
školních kroužků budete informováni v průběhu měsíce
září.

10. Časy příchodů jednotlivých skupin dětí
a žáků
Děti z předškolního oddělení Medvídků mateřské školy
Děti z předškolního oddělení Medvídků přicházejí se svými
rodiči stejně jako v minulém školním roce nejdéle do
7:30 hodin.

7. Ochranné prostředky
Po celou dobu pobytu ve škole a ve školní družině mají
žáci povinnost nosit jednorázové roušky/respirátory.
Tímto žádáme rodiče, aby žáky vybavili jejich dostatečným
počtem i pro případnou výměnu.

Žáci základní školy
Žáci budou po celý týden shodně přicházet do školy v tyto
časy:

Třída

Místo srazu

1. třída

ŠD, šatna před ŠD, 7:40 – 7:50 – sraz na školním hřišti

2. třída

ŠD, šatna před ŠD, 7:40 – 7:50 – sraz na školním hřišti

3. třída

7:40 – 7:50 – sraz na školním hřišti

4. třída

7:40 – 7:50 – sraz na školním hřišti

5. třída

7:40 – 7:50 – sraz na školním hřišti

6. třída

8:00 – 8:10 – sraz na školní zahradě

7. A třída

8:00 – 8:10 – sraz na školní zahradě

8. A třída

8:00 – 8:10 – sraz na školní zahradě

7. B třída

7:50 – 8:00 – sraz na školní zahradě

8. B třída

7:50 – 8:00 – sraz na školní zahradě

9. třída

7:50 – 8:00 – sraz na školní zahradě

Tímto bychom Vás rádi požádali, abyste své děti informovali
o tom, co je bude čekat, a seznámili je s časy, které je
nezbytné pro správné fungování organizace vyučování
dodržovat. Zároveň bychom Vás chtěli poprosit, abyste
třídní učitele/vedení školy informovali v případě, že jste se
v nedávné době vrátili z rizikových zemí.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Ve Svobodě nad Úpou dne 23. srpna 2021
Ing. Michal Krtička, v. r.
Ředitel školy

www.zssvoboda.eu
ZÁŘÍ 2021
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Střípky z dějin: Metamorfózy
periferie
Antonín Tichý
Za rádoby atraktivním názvem je skryta pouze snaha upoutat pozornost na proměny kolem nás, které často ani nevnímáme. Začnu jako obvykle zeširoka. Lidé v regionu sedlající
stejného koníčka o sobě většinou vědí. Také díky jejich vzájemné spolupráci je možné přinášet stále nové střípky z historické pokladnice. Dlouholetá pracovnice obecního úřadu
v Mladých Bukách paní Emilie Svobodová stojí například za
námětem povídání o svobodských papírácích z minulého
měsíce. Tentokrát iniciovala napsání článku slečna Karolina
Boková z Infocentra v Lánově laskavým zasláním zajímavých fotografií z rodinného archivu po svém dědovi. Týkají
se jedné z přestaveb továrního komplexu někdejší Weisshuhnovy papírny, kde dnes sídlí firma Krkonošské obálky, s. r. o. Na úvodním snímku je pohled na podnik ve 20.
letech minulého století. Jižní průmyslové předpolí Svobody nad Úpou, ležící původně na katastru obce Mladé Buky,
takové malé území nikoho označované jako Horní Mladé
Buky bylo v minulosti doslova poseto většími i docela mrňavými průmyslovými podniky, dílnami a dílničkami. A všechny se počínaje dnešní prádelnou, přes cementárnu a obě
vápenky, zmíněnou papírnu, Dehtochemu, řady drobných
strojíren a konec konců i nádraží a několika vyhlášených
pohostinských zařízení hlásily administrativně do Svobody. Necitlivé řešení z roku 1960, kdy bylo území rozděleno
vejpůl, aby se o ně sousední obce podělily, přepsalo adresu
mladobuckého závodu Krkonošských papíren i formálně.
Jen nedaleko odtud leží strategický bod, kde se setkáva-
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jí tři důležité tepny spojující podhůří východních Krkonoš
s českým vnitrozemím. Řeka Úpa, státní silnice a konečná
železničních kolejí. Nesporná regionální autorita, nejcitovanější kronikář města Trutnova Simon Hüttel o něm už v roce
1553 napsal „most k Mladým Bukům, který se nyní Pirkfreiheit zove“. V historických pramenech je tento údaj vytrvale vydáván za nejstarší dochovanou písemnou zmínku
o existenci hornického města Svoboda nad Úpou. Frontální
pohled na budovu papírny přestavěné z nefunkčního obilního mlýna v poslední třetině 19. století se zdánlivě nijak
nemění. A přece během let prošla následkem živelních katastrof, požárů a povodní i vlivem modernizace a rozšiřování provozu celou řadou radikálních rekonstrukcí, přestaveb
a přístaveb. Téměř každá se na „uměleckém dojmu“ zapsala
negativně. Při pohledu z výšky je fabrika slepovaná jako
vlaštovčí hnízdo a zdaleka nedosahuje elegantního a jednotného architektonického výrazu nedaleké papírny firmy
Piette. Koncepci původního majitele Ferdinanda Schmidta,
která měla dobovou „štábní kulturu“ nabourala katastrofální povodeň v roce 1897 a následně ještě před koncem století požár. Za velkolepými plány na přestavbu po Velké válce
z let 1914 – 1918 stojí nový majitel firma Carl Weisshuhn
a synové z Opavy, do jejíhož majetku přešla papírna v roce
1917. Ve 30. letech minulého století byla v jejím sousedství provizorně postavena parní pila na likvidaci polomů po
větrné smršti. Snímek s pilou je zajímavý i okolními stavbami. V bílém domku úplně vlevo bydleli po válce Mlčochovi.
Na jeho základech vystavěl vnuk Milan Haller v roce 1982
rodinný dům se současným číslem 415. Za ním je Benešův
statek zbořený v padesátých letech i dosud stojící dřevěná
chaloupka. Dnes je v místě areál jezdeckého oddílu TJ Krakonoš Trutnov. Mezi papírnou a skladištěm pily, zhruba
v místech dnešní čerpací stanice pohonných hmot Benzina

ještě stojí starobylý Frenzelův statek kde se narodil Antonín Frenzel, zakladatel osady Antonínovo Údolí v Dolních
Sejfech pod Rýchorami. Lokalita je podle nejnovějších výzkumů ztotožňována s místem označeným „Der burck stadell“ na údajné Hüttelově malované mapě Krkonoš z 16.
století. A na okraji vpravo vykukuje polovina domečku
manželů Ditrichových, se kterým se ještě jednou setkáme.
Na detailním záběru tovární budovy krátce po II. světové
válce je z bočního pohledu nejlépe vidět chaotický shluk
jednotlivých proporcí fasády. Následná přestavba v roce

1958 spojená s instalací modernějšího strojního vybavení
přinesla navýšení frontálního křídla tovární budovy o patro
a podstatnou úpravu vnitřních prostor celého objektu.
Nová prostorná hala pro další papírenský stroj na místě
nízké hrázděné jižní přístavby se stavěla až v letech osmdesátých. Sada fotografií z pozůstalosti Miloslava Škrabálka
z Černého Dolu, který papírně jednu dobu velel, přináší
svědectví o tradičním stavebním binci se shlukem různých
provizorních kůlen a také zajímavý pohled na tesařské dílo –
lešení, bednění, zábrany, šaluňky, podpěry – samé dřevo.

Papírna Ferdinanda Schmidta v Mladých Bukách po požáru koncem 19. století

Plán Felixe Weisshuhna na přestavbu z roku 1920 / Papírna a provizorní parní pila – 30. léta

Tovární budova krátce po roce 1945 / Krkonošské obálky, s. r. o. – v současnosti

Nástavba třetího podlaží hlavní haly v roce 1958 a kůlny stavbařů
ZÁŘÍ 2021
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Glajcha a část rostoucího patra. Na střeše je vidět tehdejší novinka – televizní anténa

Boční pohled a změť tesařského díla uvnitř objektu

O sedmnáct let později mohl ředitel Miloslav Škrabálek v mysliveckém klobouku pomáhat při úklidu okolí / V popředí u plotu brigádničí Václav Vanc st. a neznámá děva

K výmluvné fotografii ředitele s hráběmi ještě pár slov.
I na nekvalitním amatérském snímku lze identifikovat telefonní sloupy u „staré“ silnice z Trutnova než se do ní na
jaře 1974 zakousli polští stavaři z firmy Budimex. Úsek do
Svobody nad Úpou byl zprovozněn na podzim 29. listopadu
v roce 1977. Vlevo je již zmiňovaný domek Ditrichových, za
16
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ním č. p. 486 procházející v současnosti omlazovací kúrou
včetně zateplení a štít kdysi výstavného domu stavitele
Josefa Tippelta, jehož zásluhou stojí například svobodská
škola. Vpravo za brigádníkem vykukuje vchod do kuchyně
závodní jídelny a za stromem v pozadí autodílna, dnes neprodávající prodejna KVK Parabit.

Oddíl stolního tenisu TP
SK Janské Lázně z. s. pořádá náborový turnaj

18. ročník otevřeného turnaje ve stolním tenise
o pohár „Města Svobody nad Úpou“ 2021
Datum konání:
Místo konání:

sobota 11.9.2021
Nová Sportovní hala ve Svobodě nad Úpou
GPS 50°37'20.617"N, 15°48'58.318"E

Přihlášky:

mailem - bures.petr@petr-bures.com do 10.9.2021
možnost přihlášení do konce prezentace ve sportovní hale do 8.30 hod

Hlavní rozhodčí:
Tech. ustanovení:

Bureš Petr
Hraje se podle pravidel stolního tenisu ČAST a dle tohoto
rozpisu. Turnaje jsou vypsány pro organizované i neorganizované hráče stolního tenisu

Soutěže:
Kategorie :

Turnaj jednotlivců a dle času losovaná čtyřhra
organizovaní žáci a žákyně do 15 let, muži a ženy

Systém soutěže:

neorganizovaní v ČAST muži a ženy, bez rozdílu věku
podle zájmu účastníků - dle času losovaná čtyřhra
Podle počtu účastníků. I stupeň 3 – 4 členné skupiny,

Míčky:
Startovné:
Úhrada nákladů:

II stupeň – velké a malé finále KO, nebo znovu skupiny dle počtu startujících
Celuloid Stiga***
mládež 30.- Kč, ostatní 50.- Kč
Organizátor hradí organizační náklady. Občerstvení mimo sportovní halu
v restauraci u fotbalového hřiště.

podmínka pro účastníky a doprovody: vstup do haly pouze v sálovém obutí,
která nezanechává tmavé stopy !!!
Vítězové jednotlivých kategoriích získají Pohár a medaili s diplomem,
hráči umístění do čtvrtého místa v jednotlivých kategoriích získají medaile s diplomem
Časový program: sobota 11.9.2021
do 8.30
8.30 - 9.00
9.00 - 16.00

prezentace ve sportovní hale
rozlosování a rozepsání turnaje
zahájení soutěží
předpoklad ukončení turnaje
a vyhlášení výsledků

organizátor si vyhrazuje právo změn systému soutěže
dle počtu přihlášených hráčů v jednotlivých kategoriích
Těšíme se na Vaši účast a přejeme hodně sportovních úspěchů.

ZÁŘÍ 2021

17

XVII.

