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Úvodník
Vážení a milí spoluobčané,
v minulých úvodnících vás pan starosta informoval o připravovaných změnách odpadového systému. Poté, co zastupitelstvo 13. 9. schválilo novou vyhlášku, která nový systém stanovuje od 1. 11. 2021, pokračuje příprava spuštění
již naplno. Více informací naleznete ve svých poštovních
schránkách první říjnový víkend (v obálkách s hlasovacími
lístky pro podzimní volby) a samozřejmě jako dosud v každém vydání našich novin.
Rád bych se ještě vrátil k události, kterou jsme již dvakrát
byli nuceni odložit, a to k návštěvě delegace z partnerské

obce Reumtengrün (obec je součástí okresního města
Auerbachu v Sasku). Delegaci jsme pozvali abychom reumtengrünským oplatili naši návštěvu v jejich obci v říjnu
2019. Přivítali jsme tedy hosty v pátek 27. srpna a připravili
pro ně program na celý víkend abychom se jim odvděčili
za to, jak se oni věnovali nám. V průběhu víkendu došlo
na bowlingové utkání, doprovodili jsme hosty na Sněžku,
ukázali jim naše město, včetně interiéru hasičské zbrojnice, základní školy a sportovní haly. Nejdůležitějším bodem
návštěvy však byl slavnostní sobotní večer, během kterého
byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci a výměně
zkušeností. Tato smlouva byla předjednána při naší návštěvě Reumtengrűnu a přesný text dohodnut v průběhu
roku 2020. Své podpisy pod smlouvu připojili oba starostové, Petr Týfa a Uwe Ebert. Význam smlouvy vyzdvihli ve
svých projevech kromě obou starostů také bývalý staros-
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ta Jiří Špetla, starosta okresního města Auerbachu Manfred Deckert, Jens Baumann z saského ministerstva vnitra
a Herbert Gall narozený ve Svobodě nad Úpou v roce 1938.
Po proslovech hosté předvedli kroj vogtlandského kraje,
ukázku nářečí a zapěli svobodskou domovskou píseň. Také
nás obdarovali figurou Moosmanna, postavy vogtlandských hor, který je v podstatě k nerozeznání od našeho
Krakonoše. V neděli si hosté ještě prohlédli Trutnov a vydali se na cestu domů. Chtěl bych také ještě vyzdvihnout
význam podepsané smlouvy. Zavázali jsme se, že budeme
naše spolky, kluby a organizace podporovat ve vzájemném
poznávání, výměně zkušeností a spolupráci. Osobně jsem

připraven zprostředkovat kontakty a pomoci s domluvou
spolupráce. Neváhejte mě kontaktovat, pokud byste tuto
příležitost chtěli využít. Děkuji panu Pavlovi Křivkovi za fotodokumentaci celého víkendu, jeho skvělé fotky také doprovází tento úvodník.
Na závěr si dovolím vás pozvat k volbám. Nepromarněte
svůj hlas, věřím, že vyberete odpovědné poslance s vysokými morálními kvalitami.
Helmut Ruse
místostarosta města

V sobotu dne 18. 9. 2021 proběhly ve Svobodě nad Úpou
tradiční Rudolfovy slavnosti. Byl to již 17. ročník, takže za
rok bude plnoletý. To nám to ale letí! Pokud na sebe nebudeme moc přísní, můžeme říct, že se oslavy vydařily po
všech stránkách. Základem je vždy počasí, které se celý den
sice tvářilo, že nás vytrestá, ale nakonec to bylo skoro bez
deště a noční chlad se dal vydržet. Účinkující vystupovali
téměř podle plánu a měli jsme vynikající zvukaře, tolik důležitou součást celé organizace. Chváleni byli hlavně profesionálními umělci. Stánky nabízely kvalitní pití a jídlo, mohli jsme ochutnat i míchané nápoje a pravou italskou pizzu,
naše zdraví hlídali zdravotníci z Červeného kříže. Návštěvnost byla poměrně vysoká, zvláště v hlavním „vysílacím“
čase. Na své si přišli zástupci všech věkových kategorií.
Máme do příštích slavností řadu nových podnětů a nápadů,
tak se můžeme chystat na příští ročník.
Kousek od náměstí probíhaly u lesnického učiliště oslavy
60. výročí lesnického školství ve Svobodě nad Úpou, kam

se šla podívat celá řada návštěvníků městských slavností
a obráceně.
Mgr. Petr Týfa, starosta města
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Zprávy z města a z radnice
Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci říjnu oslaví svá
životní jubilea dámy Libuše Jáklová, Eva Umlaufová,
Běla Horáková a pánové
Günter Patzelt, Josef Novák, Maximilián Pauer, Pavel Baranec, Petr Dvořák,
Antonín Tichý a Jiří Vašátko. Přejeme jim všem do
dalších let především hodně zdraví.

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:

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR

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

Letošní podzimní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021.

https://apps.apple.com/cz/
app/z%C3%A1silkovna/id1439905771

V našem městě budeme mít tradičně dva volební okrsky,
tj. dvě volební místnosti, a to:

Návod, jak aplikaci používat byl zveřejněn v minulém vydání našich novin.

•

Odpadový systém – aktuální informace

•

volební okrsek č. 1 – změna!!!
Městský úřad – zasedací místnost v přízemí,
nám. Svornosti 474, Svoboda nad Úpou
zapisovatelka: Ing. Ivana Balcarová
volební okrsek č. 2
kongresový sál hotelu PROM,
Pietteho náměstí 27, Svoboda nad Úpou
zapisovatel: Mgr. Petr Schön

Z‑BOX samoobslužné výdejní místo
Zásilkovny
Do konce října by se obyvatelé Svobody mohli dočkat instalace samoobslužného výdejního místa Zásilkovny, které
bude umístěno na Rýchorském sídlišti za autobusovou

Změnám v odpadovém systému od 1. 11. 2021 věnujeme
samostatné stránky dále v novinách. Leták se změnami najdete také v obálkách s hlasovacími lístky pro letošní volby,
které se budou roznášet první říjnový víkend.
Co se týká distribuce odpadových nádob, tak budou platit
následující pravidla:
Pravidla pro přidělování nádob:
-

Nádoby na směsný komunální odpad o objemu 120 l:
objekty, které byly v dosavadní vyhlášce vyjmenovány
v příloze a kterým měly sloužit černé kontejnery o objemu 1100 litrů dostanou od města zdarma (formou
zápůjčky) černou popelnici o objemu 120 l na směsný
komunální odpad (pokud ji už nemají).
Jedná se o 51 objektů:
Sluneční stráň č. p. 308, 309, 310, 219, 218, 209, 183,
216, 179, 186,191, 192 a 197
Luční č. p. 225, 254 a 255 už popelnice mají
Horská č. p. 212, 263, 265, 268, 269, 271, 272, 273, 279,
457, 458 a 459
K Muchomůrce č. p. 10, 68, 84 a 140
Nový Svět č. p. 76, 77, 79, 105, 110, 111, 118, 141, 151,
159, 347
Pod Rýchorami č. p. 2, 56, 57, 137, 138, 147, 148, 249,
154, 161 a 193
doplňující podmínka – ve výše uvedených objektech
musí být trvale hlášena alespoň 1 osoba, která je poplatníkem místního poplatku za odpad nebo se musí
jednat o dobrovolného poplatníka MP za odpad.
ŘÍJEN 2021
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-

Nádoby na tříděný odpad o objemu 240 l (černé
popelnice se žlutým víkem na plast a modrým víkem
na papír):
• budou distribuovány formou zápůjčky do objektů
rodinných domů nebo bytových domů – způsob využití dle zápisu v LV (1 plast + 1 na papír, pokud by
někdo chtěl více popelnic na tříděný odpad, musí si
je pořídit na vlastní náklady),
• v objektech musí být trvale hlášena alespoň 1 osoba,
která je poplatníkem místního poplatku za odpad
nebo se musí jednat o dobrovolného poplatníka MP
za odpad
• nádoby nejsou určeny pro stavby pro rodinnou rekreaci, stavby ubytovacího zařízení apod. (dle zápisu
v LV u KN) rekreační objekty typu chatek, rekreačních chalup a staveb, které mají pouze č. evidenční –
vlastníci těchto objektů si musí nádoby pořídit na
vlastní náklady
• nádoby o objemu 240 l na tříděný odpad se nebudou
dávat do objektů bytových domů, které využily nabídku města na využívání kontejnerů o objemu 1100
litrů
leden

Směsný komunální odpad ("SKO")

únor

35,429376

Kumulativní množství TKO v průbehu r. 2021

Bude vypracován rozpis na jednotlivé lokality či ulice
a zveřejněn na webu města, informačních deskách po obci,
Facebooku, hlášení přes aplikaci Hlášenírozhlasu.
I v tomto vydání novin předkládáme aktualizovaný přehled
k 31. 8. 2021:
Měsíční přehled vyprodukovaného množství jednotlivých složek odpadu ve Svobodě nad Úpou v roce 2021
 níže uvedená čísla jsou v tunách, pokud není uvedeno jinak
 pro účely výpočtu množství SKO na 1 občana je použit počet obyvatel k 1. 1. 2021 v počtu 2081 obyvatel
 max. limit množství SKO pro rok 2021 činí 200 kg / 1 obyvatele (při tomto množství obec platí poplatek za ukládání odpadu na skládku ve výši 500 Kč / 1 tunu, poplatek
není předmětem DPH).
 Pokud bude tento limit 200 kg / 1 občan překročen,
bude obec od okamžiku překročení tohoto limitu platit poplatek za ukládání odpadu na skládku ve výši
800 Kč / 1 tunu
březen

33,535757

37,994464

duben

květen

31,095389 31,632999

červenec

srpen

37,782911

46,349778

35,429376

68,965133

106,959597

169,687985

212,375897

250,158808

296,508586

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

4,476858
3,616422
5,297629
9,900000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
69,640687

Množství SKO na 1 občana v kg

17,025169
17,025169

16,115212
33,140381

18,257791
51,398173

19,949730 15,200864 20,513173 18,156132 22,272839
71,347903 86,548767 107,061940 125,218072 147,490911

CELKEM

Množství SKO kumulativně v kg v průběhu r. 2021

Kontrola max. množství SKO na 1 obyvatele

-

√

√

Odpadové pytle označené logem svozové společnosti:
• jejich vydávání a používání pouze v zimních měsících
(prosinec – březen)
• evidence vydaného množství pytlů a výdej pouze
vlastníkům objektů, kteří jsou vyjmenování ve svozových mapkách
• výdej omezeného počtu pytlů na směsný odpad,
tj. maximálně 2 černé pytle na směsný odpad měsíčně na 1 objekt
• výdej pytlů na tříděný odpad není nutno omezovat
(čím více se vytřídí, tím lépe), ale samozřejmě nadměrné požadavky bude nutno kontrolovat a regulovat

Plán distribuce nádob – ve dvou týdnech:
o od 11. 10. 2021 – 16. 10. 2021 (16. 10. je plánován svoz
velkoobjemového odpadu, takže by šlo využít i tento
termín)
o od 18. 10. 2021 – 22. 10. 2021

√

138,054986

červen

42,687912

√
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√

√

√

Do konce roku nám zbývají 4 měsíce, tj. ještě celá jedna
třetina roku. Z výše uvedených čísel je evidentní, že limit 200 kg na osobu „přešvihneme“ s největší pravděpodobností už na přelomu října a listopadu. Možná k tomu
přispěly letní měsíce, kdy v našem regionu bylo hodně
turistů a nyní na podzim se vrátíme k průměru, ale spoléhat se na to nedá.

Opakovaně tedy prosíme
TŘIĎTE ODPAD!!! Děkujeme.
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.
Věříme, že nový odpadový systém pomůže stávající statistiku zlepšit a příští rok se nám podaří limity plnit. Ale to vše
ukáže čas a nový odpadový systém.

www.musvoboda.cz
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A ještě jedno upozornění ve vztahu k odpadům:

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Dne 16. 10. 2021 (sobota) se bude konat letošní druhý svoz velkoobjemového odpadu

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
v roce 2021
stanoviště
termín
SOBOTA

Svoboda
náměstí
Svornosti
(parkoviště
u Národního
domu)

Svoboda
Sluneční
stráň
(u domu
č. p.
302)

Maršov I
Rýchorské
sídliště
(vedle
prodejny
JIP)

Maršov II
Pod Světlou
Horou
(naproti
aut. zastávce
na Pec)

16. 10. 2021

8.00 – 11.00

8.00 – 9.00

8.00 – 11.00

9.45 – 11.00

Objemný odpad je příliš velký či těžký odpad, který se nevejde do popelnice či kontejneru.
Jedná se například o:
- starý nábytek, čalouněný či plastový nábytek, skříně,
židle, stoly, postele, matrace, podlahové krytiny – linolea, koberce, peřiny, dětské autosedačky, dřevo.
Pokud to je jen trochu možné, tak objemný odpad jako
např. skříň či postel před tím, než jej odvezete na sběrné
stanoviště, objemově upravte, tj. rozložte či rozdělejte na
desky.

onemocněním (NSO) Pathfinders Czech Republic obhajuje
práva pacientů s nervosvalovým onemocněním a pomáhá
pacientům s NSO zlepšovat kvalitu života a motivovat se
vzájemně. K životu potřebují lidé s NSO mnoho pomůcek
a služeb. Jedná o pacienty téměř nebo zcela nepohyblivé,
a mnoho pomůcek je finančně nedostupných. Organizátoři
za významné pomoci firmy TE Connectivity tak mohli přispět částkou ve výši 14.400 Kč a tato akce pomohla získat
další možnosti příjmů pro podporu pacientů s NSO.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, stavební
odpad, lepenka, konstrukční prvky bytu nebo domu
(např. sanitární předměty, kachličky, střešní krytina aj.),
odpad ze zeleně a použitá elektrozařízení (např. ledničky, mrazničky, pračky, sporáky, televizory a monitory).
Použitá elektrozařízení odkládejte ve sběrně u pana
Kloseho.
Na všech stanovištích bude možno také odevzdat našim
hasičům železný šrot.

Akce na vrchol Černé hory
V neděli 12. 9. 2021 se uskutečnil 6. ročník výjezdu na kolečkových lyžích ze Svobody nad Úpou na vrchol Černé
hory spolu s charitativním výšlapem. Akce byla podporovaná generálním partnerem firmou TE CONNECTIVITY.
Veškeré utržené peníze ze startovného výšlapu a část příjmu z výjezdu byla věnována organizátory ze Skilauf teamu na pomoc pacientům s nervosvalovým onemocněním.
Neformální skupina dospělých pacientů s nervosvalovým

Závod na kolečkových lyžích byl součástí seriálu závodů
na kolečkových lyžích Efisan Skiroll Classics, který se jezdí
v rámci České republiky. Výjezd ze Svobody nad Úpou přes
Jánské Lázně a Hofmanovy boudy a dále po silnici strmě na
Černou horu k horní stanici lanové dráhy, patří k vůbec nejtěžším závodů seriálu. Poslední kilometr závodu se jel do
brutálního kopce. Nejrychleji zvládnul výjezd s převýšením
750 metrů nestárnoucí legenda Stanislav Řezáč, v ženské
kategorii s přehledem vyhrála Sandra Schützová.
JUDr. Lukáš Havel
ŘÍJEN 2021
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Pozvánka na přednášku s promítáním

Zprávy z kulturního týmu
Milí spoluobčané!
Začal podzim a tím i období, kdy připravujeme spoustu
společných akcí. Ptáte se jakých?
Po úspěšných Rudolfových slavnostech nás v říjnu čeká
Drakiáda, kterou letos zaštítí Skauti.
Už teď vyrábějte s dětmi draky, aby ten váš byl nejkrásnější, a trénujte jejich pouštění, aby ten váš vyletěl nejvýše!
Organizace Svoboského dýňáka se ujala naše škola. I letos
si vyzdobíme celé město svítícími dýněmi, ale na rozdíl od
loňského roku doufáme, že dýně budeme vyrábět společně ve venkovní učebně, dáme si k tomu dobrou dýňovou
polévku a zasoutěžíme si.
Jako „kulturka“ a učitelka mám ještě jednu prosbu:
Přijďte k volbám a myslete při tom na naše děti, nechceme
jim přenechat naše dluhy!
za svobodský kulturní tým Eva Rusová

Výlet se seniory z Klubu důchodců
V úterý 21. září 2021 svobodský Klub důchodců uspořádal
zájezd na zámky Nelahozeves a Veltrusy. Oba zámky se na6
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chází nedaleko Mělníka. První je v rukou rodiny Lobkowiczů
a druhý je státním zámkem, který byl po 19 letech rekonstrukce opět zpřístupněn veřejnosti. Počasí ve Svobodě při
odjezdu ráno v 7 hodin bylo velmi nevlídné, pršelo, bylo zataženo, nad horami černo. Ale už za Jičínem nás vítalo sem
tam sluníčko, za celý den jsme nezmokli a výlet se vydařil
se vším všudy. Výletu se zúčastnil pan starosta s tajemnicí a trošku pomohli vedoucímu zájezdu panu Matějovicovi
s organizací zájezdu (zejména s dodržováním pitné kůry
😊). Paní Erbenová, která má vždy organizační a finanční
záležitosti na starosti se zájezdu ze zdravotních důvodů
nemohla zúčastnit. Tímto jí tedy přejeme brzké uzdravení.
Děkujeme Klubu důchodců za pozvání na výlet a těšíme se
na další akci s nimi.

Zprávy od vody MO ČRS Horní Maršov
První dva zářijové víkendy byly ve znamení rybářských závodů dětí a dospělých na rybníčku v Lysečinách. V sobotu
4. 9. začaly děti zápolit „O Krakonošův pohár“. Na závody
kromě našeho rybářského potěru dorazili i mladí rybáři
z kroužků z Trutnova, Hostinného a Košťálova. Za krásného počasí bylo chyceno celkem 33 ryb z toho 30 kaprů.

Ivana Balcarová (tajemnice) a Petr Týfa (starosta)

Zvítězil Matyáš Šlesingr (uloveno 316 cm) z Trutnova, na
2. místě skončil Kristian Marek (uloveno 221 cm) z Košťálova a 3. místo získal Marek Čožik (uloveno 145 cm) z našeho kroužku. Pro první tři nejlepší byly připraveny poháry
a všichni závodníci si odnesli krásné ceny. Odměněn byl i lovec největší ryby - Ondra Skalský z maršovského kroužku
za kapra 50 cm. Poděkování patří všem, kteří se závodů zúčastnili, kteří pomáhali s organizací závodů, a hlavně všem
sponzorům, bez kterých by si děti neodnesly tolik cen - MO
ŘÍJEN 2021
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ČRS Horní Maršov, Město Svoboda nad Úpou, Penzion
Zvonička Lysečiny, Jezero Katlov a Medenice, Zmrzlina
u Slaninů Mladé Buky, Hobby‑G Vrchlabí, Chytil jsem.
cz, R Burger Svoboda nad Úpou, Expres Menu Trutnov,
SkiResort Černá Hora - Pec, KS Fish Jaroměř.
Následující sobotu 11. 9. se sešli v Lysečinách dospělí rybáři. Celkem dorazilo 36 závodníků, včetně 4 žen. Největší
aktivita ryb byla v prvním poločase, kdy jich bylo uloveno
nejvíc. Celkem bylo za oba poločasy chyceno 45 kaprů, 6
amurů, 4 lososovité ryby a 27 plotic. Zvítězil p. Šlesingr
(uloveno 556 cm) z MO Trutnov, na 2. místě skončil Radek
Slováček (uloveno 330 cm) z MO Horní Maršov a 3. místo
získal Michal Slováček (uloveno 242 cm) taktéž z MO Horní
Maršov. Největší ulovená ryba byl kapr 53 cm, kterou chytil Michal Slováček. První tři získali poháry a pohár čekal
i na lovce největší ulovené ryby. Ceny byly připraveny pro
všechny, kteří se závodů zúčastnili. Akce se vydařila jak
účastí, tak úlovky.
Už se těšíme, až se se všemi opět příští rok setkáme.
Poděkování za perfektní organizaci závodů a poděkování
sponzorům.
Radek Slováček
MO ČRS Horní Maršov
8
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60. výročí lesnického školství ve
Svobodě nad Úpou
V sobotu 18. září 2021 si pracovníci České lesnické akademie Trutnov, absolventi a četní hosté připomněli úctyhodných šest dekád, po které se ve Svobodě nad Úpou připravují na svou nelehkou profesi budoucí lesní dělníci. Dnes
již nejde jen o tradiční dřevorubce, jejichž výhradně ruční
nářadí nahradily koncem 60. let minulého století motorové
pily, ale stále častěji také o operátory těžebně dopravních
strojů – harvestorů a vyvážecích traktorů.
Na úvodní oficiální část spojenou s připomínkou odkazu
zesnulého dlouholetého ředitele školy Mgr. Jana Korbeláře a odhalením dřevěné sochy sv. Šimona Kananejského,
patrona dřevorubců, navázal celodenní program s ukázkami lesnické techniky, prací žáků, stanovištěm lesní pedagogiky a expozicí fotografií a dokumentů z historie školy.
K příjemnému průběhu akce přispělo bohaté občerstvení
připravené ve školní jídelně mimo jiné ze zvěřiny pocházející ze školních honiteb a rovněž hudební vystoupení trubačů
ČLA Trutnov a skupiny Wolf’s colony.
Tak jako před šedesáti lety jsou i dnes největším bohatstvím
školy její zaměstnanci, často vlastní absolventi a nadějí do
budoucna mladí lidé s opravdovým zájmem o poctivou práci při obhospodařování našich lesů. Ti i oni mají ke svému

ŘÍJEN 2021

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

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

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

Možný nástup: ihned, nebo dle dohody

Platová třída: 4 (výše konečné hrubé mzdy 12.000 Kč), odměny za práce nad rámec
pracovních povinností

Pracovní poměr: 0,5 úvazku, hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou

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

Pracovní náplň:

ÚDRŽBÁŘ / TOPIČ

přijme pracovníka na pozici

Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou

společnému snažení k dispozici technické vybavení, kterým
se nemůže pochlubit žádná ze zbývajících lesnických škol
v naší zemi. Tuto skutečnost potvrzují žáci, kteří směřují na
svobodskou školu nejen ze všech koutů České republiky,
ale i ze Slovenska a v nedávné minulosti také z Polska.
Věřím, že školu, které ke Svobodě nad Úpou neodmyslitelně patří a usiluje o solidní partnerství s tímto městem, zde
čeká ještě velmi, velmi dlouhá budoucnost.

Za ČLA Trutnov Ing. Jiří Franc – zástupce ředitele
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Výpis usnesení z 54. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 30. 08. 2021
USNESENÍ č. RM/718/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas k žádosti stavebníka o souhlas s umístěním stavby
a schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-2022631/
SoSB/VB/02 Svoboda nad Úpou, knn pro p. č. 109/2 (viz příloha originálu zápisu), kdy dotčeným pozemkem města je
parcela p. p.č. 379/1 v k.ú. Maršov II (uložení kabelu u hranice pozemku v délce cca 4 bm, pilíř bude na pozemku stavebníka) a cena za věcné břemeno činí 2.000 Kč + DPH.

USNESENÍ č. RM/719/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas se stavebními úpravami bytového domu č. p. 561
v Tyršově ulici, kdy předmětem stavebních úprav bytového domu č. p. 561 v Tyršově ulici je výměna nevyhovující
střešní krytiny (a případná oprava narušených částí krovu)
a osazení nových střešních oken (místo 3 ks 6 kusů), ovšem
za předpokladu, že v žádném případě stavebními úpravami
nedojde ke zvýšení počtu bytových jednotek v domě, pokud nebudou zajištěna potřebná parkovací místa v docházkové vzdálenosti.

USNESENÍ č. RM/720/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
vydání stanoviska k žádosti o stanovisko města ke stavbě
nádrže na dešťovou vodu na parcele žadatele st.p. č. 139/2
v k.ú. Svoboda nad Úpou, u rodinného domu č. p. 542, ul. 5
května z důvodů, které jsou popsány v zápise.

o místnost wellness a koupelnu, ve 2.NP na balkoně místo
dřevěných sloupků byly instalovány sloupky ze ztraceného
bednění, protažena boční obvodová stěna, zvětšena betonová opěrná zeď, nová střešní okna. Z kompletní projektové dokumentace bylo zjištěno, že všechny úpravy jsou na
pozemku investora, z hlediska územního plánu je vše v pořádku a změny neovlivňují negativně danou lokalitu.

USNESENÍ č. RM/723/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
zastupitelstvu prodej části parcely p. p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II. Jedná se o část parcely nad zahradními chatkami,
protože v dané lokalitě se musí ještě dořešit majetkoprávní vztahy ohledně cesty kolem domů č. p. 2 a 148 a dále
město nechce prodávat pozemky v současné době, kdy jejich cena stoupá a získávají na hodnotě. Nicméně žadatelce
bude nabídnut pronájem části parcely.

USNESENÍ č. RM/724/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
zastupitelstvu prodej částí parcel p. p.č. 346/1 a 341/56,
obě v k.ú. Svoboda nad Úpou u domu č. p. 268 v Horské
ulici, protože žadatelka není vlastníkem nemovitosti č. p.
268 a kontrolou v Katastru nemovitostí bylo zjištěno, že
nemovitost dosud není dotčena změnou právního vztahu,
resp. není na KÚ v Trutnově založeno řízení na změnu vlastnictví. Dále parcelu p. p.č. 346/1 město získalo bezúplatně
v roce 2009 od tehdejšího Pozemkového fondu ČR za účelem stavby pro bydlení a město musí každý rok dokládat
způsob nakládání s tímto pozemkem.

USNESENÍ č. RM/725/54/2021

USNESENÍ č. RM/721/54/2021

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

vydává

žádost o vymezení parkovacího místa před č. p. 499 na
nám. Svornosti pro osobu se ZTP/P - zřízení jednoho vyhrazeného parkovacího místu z důvodu péče o osobu těžce
postiženou s průkazem ZTP/P na p. p.č. 679/3 dle zákresu v příloze žádosti a pověřuj Mgr. Schöna, aby dokončil
ve spolupráci s žadatelkou proces v souladu s Opatřením
orgánů města č. 1/2014, kterým se stanovují Podmínky pro
povolování a zřizování vyhrazených parkovacích míst pro
vozidla osob s průkazem ZTP nebo ZTP/P.

kladné stanovisko k PD pro stavbu „Svoboda n/Úpou obnova vn k TU_0010 MKPB“ pro investora ČEZ Distribuce, a. s.
Jedná se o liniovou stavbu veřejné technické infrastruktury - udržovací práce, výměna podpěrných bodů ve stávající
trase a výměna vedení 35 kV ve stávající trase a stavbou
nejsou přímo dotčeny pozemky města.

USNESENÍ č. RM/722/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/726/54/2021

vydává

Rada města Svobody nad Úpou

kladné stanovisko ke stavbě „Změna stavby před dokončením na st.p. č. 162/3 a 161/4, k.ú. Maršov I“. Jedná se
o novostavbu rodinného domu na Novém světě, která
byla povolena společným souhlasem ze dne 5. 8. 2019 č. j.
SVO/2149/2019. Předmětem změny stavby před dokončením je zvětšení délky stavby o 2,73 m, dále je nově navržena terasa o rozměrech 4,17 x 9,13 m, 1.NP bylo rozšířeno

projednala
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nabídku bezúplatného převodu parcely p. p.č. 773 v k.ú.
Svoboda nad Úpou o výměře 773 m2, druh pozemku lesní pozemek od Správy železnic, st. org. a konstatovala, že
o nabídku nemá zájem, protože se jedná o pozemek v prudké stráni za kolejemi naproti dopravnímu terminálu a město k němu nemá přístup.,

USNESENÍ č. RM/727/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou

ského výsledku za rok 2020 příspěvkové organizace
Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou.

schvaluje

schvaluje

nájemní smlouvu s Povodím Labe, st. podnik na nájem parcel p. p.č. 726 a 834/3, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou pro
účely stavební akce „Výměna nosné ocelové konstrukce
mostu Nepomuckého, k.ú. Svoboda nad Úpou“ (viz příloha
originálu zápisu).

b) opravu rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 příspěvkové organizace Dům
s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou ve výši
461.957,59 Kč do fondu 413 - rezervní fond (po schválení bude činit jeho stav 766.630,67 Kč - podrobně
viz příloha originálu zápisu) a schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou sestavenou ke dni 31. 12. 2021.

USNESENÍ č. RM/728/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Janské Lázně
- vyjádření sousední obce (viz příloha originálu zápisu) bez
připomínek.

USNESENÍ č. RM/729/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/734/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro paní XXXXXX
XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXX, Svoboda nad Úpou.

pověřuje

USNESENÍ č. RM/735/54/2021

starostu města, aby se zabýval agendou zpracování dendrologického průzkumu dřevin ve stromořadí na Muchomůrce (podrobně viz zápis).

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

schvaluje

a) prodej nepotřebného majetku - vozu Peugeot Partner
(v majetku PO Dům s pečovatelskou službou) dle nabídky společnosti AutoESA, a. s. za cenu 140.000 Ke včetně
DPH a pověřuje ředitelku DPS, aby zajistil prodej vozu.

vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace opravy mostu v Maršově II na základě vyjádření
mostního projektanta (podrobně viz zápis).

b) návrh ředitelky DPS na snížení ceny za nepotřebný majetek - vozu Peugeot Bipper na 40.000 Kč prostřednictvím inzerátu a pověřuje ředitelku DPS zajištění inzerce.

USNESENÍ č. RM/731/54/2021

USNESENÍ č. RM/736/54/2021

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

bere na vědomí

a) zveřejnění záměru města přenechat do bezplatného
užívání část parcely p. p.č. 632 o výměře 1,36 m2 za účelem umístění Z‑boxu společnosti Zásilkovna, s. r. o.

a) předložené dokumenty o hospodaření obou příspěvkových organizací města k 30. 9. 2020 a vývoj počtu poskytnutých hodin pečovatelské služby k 30. 6. 2021 (vše
viz přílohy originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/730/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou

b) znění Smlouvy pro umístění Z‑boxu a spolupráci při jeho
provozování (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy po uplynutí zákonné
lhůty pro záměr města s dispozicí majetku.

USNESENÍ č. RM/732/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
písemnou zprávu o hodnocení a posouzení VZMR PO ZŠ
a MŠ s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou - dodávka počítačového vybavení II“ a schvaluje výběr dodavatele - společnost BScom, s. r. o., IČ 27466787, se sídlem Spojenecká
1111, Střední předměstí, 541 01 Trutnov za nabídnutou
cenu ve výši 798.479 Kč včetně DPH.

schvaluje
b) změnu č. 2 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok
2021 u PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/737/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program jednání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou
dne 13. 9. 2021 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že bude
doplněn o body:

ruší

- Žádost o prominutí penále za nedodržení lhůty dodání ze
Smlouvy o dílo č. SML000798 ze dne 27. 3. 2020 na kompletní zhotovení a dodání věžních hodin do věže budovy
č. p. 473 ve Svobodě nad Úpou

a) usnesení č. RM/600/46/2021 z 1. 3. 2021, kterým bylo
schváleno rozdělení kladného zlepšeného hospodář-

- Návrhy na udělení medaile za Zásluhy o Svobodu nad
Úpou

USNESENÍ č. RM/733/54/2021
Rada města Svobody nad Úpou
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Výpis usnesení z 19. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou konaného dne 13. 09. 2021
USNESENÍ č. ZM/208/19/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 13. 9. 2021 s tím, že bude do programu
doplněn bod 11 - Žádost o souhlas obce k projektu opravy
a rekonstrukce sportoviště v majetku TJ Krakonoš z dotačního titulu KABINA a původní bod 11 - Diskuse bude přečíslován na bod 12.

USNESENÍ č. ZM/209/19/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 26. 7. 2021 bez námitek.

USNESENÍ č. ZM/210/19/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 15. 6. 2021 do
13. 9. 2021 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města bez námitek.

USNESENÍ č. ZM/211/19/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) prodej části parcely p. p.č. 12/6 v k.ú. Maršov I o výměře
22 m2, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň (dle GP č. 489-301/2021 ze dne 18. 8. 2021
od geodeta Stanislav Nosek, Vrchlabí označen jako
p. p.č. 12/8 v k.ú. Maršov I, druh pozemku ostatní plocha,
způsob využití zeleň) manželům XXXXXX a XXXXXX
XXXXXX, oba trvale bytem XXXXXX XXX, 542 24 Svoboda nad Úpou do společného jmění manželů.
b) prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 19.033.-Kč, která se skládá z úhrady
za parcelu ve výši 5.500 Kč dle znaleckého posudku
č. 7425/23/2021 ze dne 26. 8. 2021 od pana Jiřího Danielise a nákladů spojených s koupí výše uvedené parcely
v celkové výši 13.533 Kč (2.700 Kč za zpracování znaleckého posudku, 8.833 Kč za zpracování GP, 2.000 Kč za
správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
c) lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu
a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení
do 31. 10. 2021.

USNESENÍ č. ZM/212/19/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k majetku č. 47/512/2021 na parcelu p. p.č. 565/8 v k.ú.
Maršov I s Českou republikou – Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových (viz příloha originálu zápisu).
b) Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k majetku č. 48/512/2021 na parcelu p. p.č. 874/2 v k.ú.
12
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Svoboda nad Úpou s Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových (viz příloha
originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/213/19/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/214/19/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 6. 9. 2021 provedenou tajemnicí MěÚ včetně Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 8/2021 ze
dne 6. 9. 2021 včetně průběžné stručné finanční analýzy
hospodaření města k 6. 9. 2021 (vše viz přílohy originálu
zápisu).
schvaluje
b) rozpočtové opatření č. 4/2021 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření č. 4/2021 činí objem
celkových příjmů 729.834 Kč (celkové příjmy rozpočtu
na rok 2021 po této změně se zvyšují na 43.844.059 Kč),
objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření
č. 4/2021 činí 569.834 Kč (celkové výdaje rozpočtu na
rok 2021 po této změně se zvyšují na 45.550.059 Kč), financování rozdílu činí mínus 160.000 Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2021 se snižuje na 1.706.000 Kč).

USNESENÍ č. ZM/215/19/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost zhotovitele Dipl. Ing. Ivana Šmerdy, IČ 86809687,
se sídlem Radoňovice 5, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou,
o prominutí penále za nedodržení lhůty dodání ze Smlouvy
o dílo č. SML000798 ze dne 27. 3. 2020 na kompletní zhotovení a dodání věžních hodin do věže budovy č. p. 473 ve
Svobodě nad Úpou ve výši 16.274,50 Kč (podrobně viz zápis) s odůvodněním krize v dodavatelsko - odběratelských
vztazích, která byla způsobena koronavirem, uzavřením
okresů v době vrcholící pandemie nemoci Covid-19 a v neposlední řadě pak zimní měsíce neumožnily instalaci zařízení do věže, protože nebyla k dispozici plošina a zimní měsíce nejsou vhodné pro instalaci věžních hodin.

USNESENÍ č. ZM/216/19/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) udělení medaile Za zásluhy o Svobodu panu Mgr. Stanislavu Ondráčkovi.
b) udělení medaile Za zásluhy o Svobodu panu Antonínu
Tichému.

Krkonoše v muzeích a galeriích
Podzim nám přináší občas sychravé dny, které chceme strávit v suchu a teple. I v tento čas, který nepřeje dlouhým túrám po horách, však nabízí možnosti, jak poznávat Krkonoše. Vypravte se za historií i současností, řemeslem, legendami, přírodními zajímavostmi nebo jedinečnou technikou do některého z krkonošských
muzeí a galerií. Dozvíte se v nich mnoho užitečných informací, které inspirují k dalším cestám za poznáním, až
venku vysvitne sluníčko.
Když vyrazíte s dětmi, jistě je potěší návštěva výstavy Do
Krakonošova ve Svobodě nad Úpou. V prostorách informačního centra najdete pohádkový svět bájných bytostí
se zvuky krkonošského lesa a zpěvem ptáků, nebo nahlédnete do podzemí s permoníky. A zajisté tu potkáte i pána
hor, Krakonoše. Jedinečná legenda o drakovi zase ožije
v prostorách Galerie Draka v Trutnově. Drak je symbolem města a díky mechanickému divadlu, zvukovým i vizuálním efektům
na dračí téma se budete
cítit jako v jeho sluji. Malým i velkým milovníkům
ručních prací nabízí ideální zázemí Tkalcovské
muzeum Dům pod jasanem v Trutnově – Voletinách. Je to jedinečné
místo, kde vám přiblíží
život v krkonošských chalupách a řemesla, která si
můžete vyzkoušet. Ukázku řemesel a zručnost
místních obyvatel představí Výstava starých
řemesel, modelů budov,
Krakonošů a betlémů
v Dolním Dvoře. V prostorách obecního úřadu
se také dozvíte postupy
dolování a zpracování železné rudy nebo svážení
dřeva z hor. Nadšenci pro
řemesla by jistě neměli opomenout Muzeum
krkonošských řemesel
v Poniklé. V roubené stodole najdete expozice věnující se zemědělství, zpracování lnu, výrobě másla, ševcovině, truhlařině, tesařině, nebo také hospůdku, módu
a módní doplňky 1. republiky a další. Stálou expozici o ne
vždy lehkém životě v Krkonoších představuje Muzeum
a galerie Starý Kravín v Rokytnici nad Jizerou ve Františkově. K vidění jsou nástroje, jimiž si lidé dříve obstarávali obživu, světnice s předměty každodenního používání
či sbírka hasičské techniky. Milovníci historie jistě rádi
navštíví Harmony Bunker Exposition ve Špindlerově
Mlýně. Unikátní výstavba protiatomového krytu v hotelu Harmony Club byla zahájena v roce 1984, a nejspíš by
nikoho nenapadlo, že se stane veřejně přístupným místem. Historii lyžařského sportu se věnuje Ski museum
v Harrachově. Expozice mapuje vývoj harrachovského lyžování a k vidění tu jsou vítězné poháry

i medaile úspěšných harrachovských lyžařů či ski staré
více než sto let. Jeden z důležitých dopravních prostředků nejen pro cestovatele je vlak. A právě v Krkonoších
máme dvě jedinečné tratě, o kterých se více dozvíte právě v muzeu. Železniční muzeum Martinice v Krkonoších je
věnováno hlavně stanici Martinice, která v roce 2016 byla
zapsána mezi kulturní památky České republiky. A Muzeum ozubnicové dráhy
v Kořenově představuje
expozici zaměřenou na
současnost i budoucnost
ozubnicové trati z Tanvaldu do Kořenova, a navazující trati do Szklarske
Poręby. Spojení historie,
techniky a architektury
nabízí Muzeum Vápenka v Horních Albeřicích.
Muzeum bylo postaveno
na osmiboké kamenné
věži šachtové vápenky
z 19. století, která je chráněnou kulturní památkou. Expozice představuje na životech zdejších lidí
sedm století albeřického
údolí. Stále živou historií
je krkonošské podzemí.
Významným
lokalitám
Berghaus v Černém Dole
a Kovárna v Obřím Dole
se věnuje Muzeum Podzemí Krkonoš v Černém
Dole. V prostorách obecního úřadu, i mimo něj, si
můžete prohlédnout historické fotografie a důlní
exponáty, repliku dřevěné stoupy na drcení rudy či důlní vozíky. Pokud se vypravíte hlouběji do podhůří Krkonoš, navštivte Městské
muzeum Hostinné, které sídlí v prostorách zrekonstruovaného Františkánského kláštera. Také příslušníkům řádu
sv. Františka, kteří ve městě působili, je věnována část expozice. Najdete zde mimo jiné originální kolekci vyřezávaných figurálních včelích úlů z konce 18. století.
Další krásné muzejní expozice, které lze v Krkonoších
navštívit, najdete na stránkách www.krkonose.eu/
muzea‑galerie.
Alena Pacholíková
oblastní destinační společnost Krkonoše – svazek
měst a obcí
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Měsíční dění v naší škole
Zahájení školního roku 2021/2022
Ve středu 1. září 2021 jsme na Základní škole a mateřské škole ve Svobodě nad Úpou zahájili nový školní rok
2021/2022. Slavnostním dnem bylo 1. září zejména pro
žáčky 1. třídy, o čemž se můžete přesvědčit na přiložených
fotografiích.

V letošním školním roce bude naši školu navštěvovat celkem 222 žáků v 11 třídách.
Všem našim žákům přejeme úspěšný školní rok!
Vedení školy

Přijímací řízení 2021/22
Žáci 9. třídy si podle současné legislativy podávají 2 přihlášky na střední školu do čtyřletých oborů s maturitou
nebo do tříletých oborů s výučním listem nejpozději do
1. března 2022. Přihlášky vyplní ve spolupráci se ZŠ. Doručení přihlášky řediteli střední školy zajišťují zákonní zástupci. Přehled všech nabízených oborů lze najít na stránkách MPSV nebo na www.infoabsolvent.cz. Tyto stránky
poskytují také informace o pracovních povinnostech jednotlivých oborů a o možnosti uplatnění absolventů na
trhu práce.
14
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Povinné jednotné přijímací zkoušky do oborů ukončených
maturitou se budou konat 12. 4. 2022 a 13. 4. 2022. Školní přijímací zkoušky (pokud je škola vyhlásí) proběhnou od
22. dubna do 30. dubna 2022.
Pro zájemce o obory s talentovou zkouškou (např. hudební, taneční, výtvarné, zpracování kovů, textilu, dřeva apod.)
se podání přihlášky posouvá na termín 30. listopadu 2021.
Talentové zkoušky probíhají v lednu. Tyto obory najdete
též na www.infoabsolvent.cz pod kapitolou Umění a užité
umění. Jejich kódové označení začíná dvojčíslím 82. Přijetí nebo nepřijetí žáka na obor s talentovou zkouškou nijak
neomezuje možnost podat si přihlášky v řádném termínu
v únoru na další 2 školy.
Podrobnější informace mohou rodiče získat při třídních
schůzkách v listopadu 2021.
Mgr. Irena Nešněrová – výchovný poradce

• pí. Hampelové - za darování rámečků na obrázky, CD na
tvoření
• pí. Sainerové - za darování hraček
• pí. Tlachačové - za darování cukrovinek pro děti
• p. Žaludovi - za darování polštářků
• pí. Balcarové - za darování respirátorů pro zaměstnance
školy
• manželům Hainišovým - za darování auta na školní zahradu
• pí. Repišťanové - za darování dětské kuchyňky, hraček
a oblečení na panenky
• pí. Perníkařové - za darování kočárku pro panenky
• pí. Řehákové - za focení dětí na konci školního roku
• pí. Šimkové - za darování vánočních rámečků na fotografie pro děti
• manželům Hovardovým - za darování pastelek pro
všechny děti, propisovacích tužek a kalendářů, za darování dětských reflexních vest
• pí. Sochorové - za darování dětského jeřábu,
uháčkování sněhuláčků pro děti
• pí. Hettlerové - za uháčkování medvídků s bonbóny dětem na rozloučení s mateřskou školou
• pí. Tomešové - za umožnění vystavení tabla dětí z MŠ
ve výloze
• neznámému dárci - za darování plastové stavebnice
a dřevěných puzzlí
Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci
v dalším školním roce.
Jana Hanušová – vedoucí mateřské školy

Aktuální informace z I. oddělení školní
družiny

Poděkování sponzorům mateřské školy
za školní rok 2021/2022
Kolektiv zaměstnanců a dětí Mateřské školy ve Svobodě
nad Úpou chce touto cestou poděkovat všem, kteří nás
v uplynulém školním roce obdarovali a něco pro nás ve
svém volném čase udělali.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pí. Hajurkové - za darování dětského oblečení
pí. Voříškové - za darování dětského odrážedla
pí. Adámkové - za darování výtvarných pomůcek
pí. Wagnerové - za darování hraček, oblečení pro děti,
papírů na kreslení
manželům Šafářovým - za darování papírů na kreslení
pí. Středové - za darování hraček na zahradu i do interiéru, za výtvarný materiál
pí. Buroňové - za darování knihy nápadů, hračky, auta,
stavebnice
p. Kinclerovi - za darování plyšových hraček
pí. Tomečkové - za darování dětského kočárku, hraček
a postýlky pro panenky
pí. Vlčkové - za darování kočárku a panenky se strojením
pí. Feikové - za darování hraček
ŘÍJEN 2021
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Školní rok se Zvídálkem a Moudrou sovou nám ve družině
konečně začal. Děti se moc těšily na své kamarády a znovu
se učí společně komunikovat a spolupracovat.
V I. oddělení školní družiny máme letos 30 dětí a 2 asistentky
pedagoga. Tomu jsme museli přizpůsobit i letošní aktivity.
Věříme, že se nám plány podaří uskutečnit a nikdo nám už
školu nezavře.
Pokud to půjde, budeme co nejvíce využívat venkovní prostory školy a okolní přírodu.
Naše činnosti si můžete prohlédnout na fotografiích. Určitě poznáte, kde jsme byli na první vycházce.
Vychovatelka školní družiny Lenka Paříková

si znak třídy a nechali jsme vzájemně nahlédnout do svých
silných a slabých stránek.
Adaptační kurz má svým programem usnadnit nástup žáků
do nového třídního kolektivu, poskytnout prostor k vytvoření si nových vrstevnických vztahů a přátelství. V odlišném
prostředí než školním mají totiž žáci šanci poznat sebe
navzájem i učitele v jiném světle, poodhalí oproti prospěchu jiné vlastnosti, dovednosti a kvality. My jsme se jako
kolektiv rozhodli hledat a najít v sobě své nejlepší já, svou
jedinečnost a zapracovat na všem, co se pojí s pojmem respekt. A povedlo se !
Budeme se těšit na další společnou třídní akci a zážitky.

Činnost II. oddělení školní družiny

Děkujeme panu řediteli Ing. Michalu Krtičkovi, majiteli penzionu Piana ve Velké Úpě panu Jiřímu Mičánkovi a rodičům
za 2 dny jen pro nás…

Nový školní rok je v plném proudu a s ním i činnost školní
družiny.

Žáci 6. třídy, Mgr. Lucie Antošová – třídní učitelka,
Michaela Špetlová

V tomto roce bude II. oddělení školní družiny navštěvovat
30 žáků - 4 druháci, 17 třeťáků a 9 čtvrťáci.

Exkurze 9. třídy

Máme za sebou první dva týdny, děti se rychle seznámily,
skamarádily a vznikají už i nová přátelství mezi mladšími
i staršími žáky. Stihli jsme již vyrábět, číst, sportovat,
poznávat naši obec a doufáme, že nám letos naše družinové
aktivity nic nepřekazí.

V pátek 17. září 2021 se žáci 9. třídy zúčastnili exkurze do
léčebny Vesna v Janských Lázních. V rámci volby povolání si
prohlédli zdravotnická pracoviště na Vesně. Zároveň zhlédli i výstavu středních škol zaměřených na zdravotnictví.
Mgr. Jan Hainiš

Rudolfovy
slavnosti

Vychovatelka školní družiny Dana Šritrová

Adaptační kurz 6. třídy
6. září 2021 jsme se jako nová třída vydali do Velké Úpy
s cílem lépe se poznat, něco zažít a společně se pobavit
při sportovních a společenských aktivitách. Ubytováni jsme
byli v údolí Svatého Vavřince v penzionu Piana, který nám
zdarma poskytl perfektní zázemí. Tělo i mysl jsme si protáhli cestou na Vlašské boudy, obdivovali jsme krkonošská panoramata včetně nejvyššího vrcholu a v průběhu se
seznamovali, hledali podobnosti a odlišnosti mezi sebou
a užívali si krásného počasí a dobré svačiny. V podvečer
jsme si zasportovali a pak u ohně zazpívali s kytarou. Následující den jsme si sdělili přání a pravidla chování, vytvořili
16
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V sobotu 18. září 2021 se po
roční pauze znovu uskutečnily tradiční Rudolfovy slavnosti. Naše škola se prezentovala jako obvykle ve svém
stánku, kde žáci prodávali
výrobky, které vznikly v keramickém kroužku, při hodinách výtvarné výchovy
a ve školní družině. Šikovná
obsluha ve složení: Johana
Zelenková, Sára Havlová,
Nela Reginová, Adéla Čechová, Denisa Rudavská,
Marek Šustr, Richard Kulda, Filip Stránský, Anna Maděrová,
Michaela Macháčková, Jana Reháková, Tereza Kratochvílová a Marek Bělík prodala během dne dárkové předměty za
6.406 Kč. Děkujeme všem našim příznivcům za velkou podporu, žákům za pomoc při prodeji a paní učitelce Heleně
Bernardové a paní vychovatelce Lence Paříkové za organizaci a realizaci stánku.
Naši školu báječně reprezentoval také pěvecký sbor Svobodička pod taktovkou sbormistryně Lenky Ficové a hudebního doprovodu Karla Karlíka. Velký obdiv mají zpěvačky Mariana Homolová, Barbora Humňalová, Klára Štěpová
a Kristýna Štěpová hlavně proto, že své pěvecké a taneční
vystoupení nacvičily během 14 dnů, a to po rok a půl dlouhé pauze, kdy se ve školách nesmělo zpívat a cvičit. Stejnou

Vzdělávací program Malý architekt
Ve dnech 20. - 23. září byl pro žáky 1. - 3. třídy připraven
vzdělávací program Malé technické univerzity s názvem
MALÝ ARCHITEKT. Žáci se seznámili s prací architekta, pojmy technický výkres či půdorys domu a vše si vyzkoušeli
i při praktické tvorbě.

poklonu získaly i břišní tanečnice Raks Sultánky Iriny Viničuk, které své krásné představení nacvičily také ve velmi
krátké době.
Mgr. Martina Hanušová
Mgr. Petra Štěpová

Soutěž O Korunu svatého Václava

Logická olympiáda

Druháčci se svojí tvorbou zapojili do výtvarné soutěže vyhlášené farní obcí ve Velké Úpě s názvem O KORUNU SVATÉHO VÁCLAVA. Téma soutěže bylo - Král Václav a jeho
babička Ludmila. Děti svými hlasy zvolily, které výtvory budou do soutěže zaslány.

I v letošním roce se naše škola zapojí do celostátní soutěže Logická olympiáda. Pokud chcete, aby se vaše dítě této
soutěže zúčastnilo, podívejte na internetový odkaz www.
logickaolympiada.cz. Zde najdete možnost registrace. Důležité je se přihlásit nejpozději do 30. 9. 2021. Bližší informace vám rád zodpovím e‑mailem nebo telefonicky.

Mgr. Martina Hanušová

Mgr. Jan Hainiš
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Střípky z dějin: Nekonečný
příběh
Antonín Tichý
Málo popsaná lokalita Horních Mladých Buků je i přes
to, že jsem ji v minulém čísle v povídání o Weisshuhnově
papírně lehkovážně nazval periferií města Svobody nad
Úpou natolik zajímavá, že by se o ní dal napsat nekonečný historický příběh. To není výhrůžka! Jeden článek snad
ale noviny i jejich čtenáři ještě unesou. Zcela v duchu mé
autorské šifry – anti – jsem si vybral konečný příběh obou
zaniklých kruhových vápenek. Jednu z nich řečenou „Dolní“, použitou jako titulní snímek vyfotil krátce před jejím
zánikem, kdy sloužila už jenom jako sklad sena pro mladobucké JZD pražský školák na prázdninách František Kučera. Také zde je nutno začít u věhlasného trutnovského
kronikáře Simona Hüttela a jemu přisuzované nejstarší obrazové mapy Krkonoš z 16. století. Osamělá skupina stavení v oblasti Svobody nad Úpou označená jako „Der burck
stadel“ není podle nejnovějších poznatků nic jiného než
stáje k ustájení dobytka patřící k panství manského města
Trutnova. Zcela logicky tak mohl vzniknout i název Kraví
vrch (Kuhberg) pro přilehlý kopec s rozsáhlými pastvinami.
Fiktivní hrádek Stadelburg umístěný do vzdálenějšího terénu zlatých dolů u Sklenářovic, který se tak úporně drží
v některých turistických mapách vzniklý slovní přesmyčkou je jen chtěná archeologicky nepotvrzená hypotéza
jeho „objevitelů“ z osmdesátých let minulého století. Na
místě někdejších stájí vyrostl později hospodářský statek
několika generací Frenzelů s mladobuckým č. p. 125. Agilní sedlák Johann Frenzel (*15. 3. 1824) začal podnikat „ve
vápně“ v roce 1867. Vápenec k pálení dovážel koňskými povozy z lomů v Albeřicích. Živnost převzal stejnojmenný syn
Johann Frenzel (*9. 4. 1855). Zasvěcení už vědí, že z téhož
statku pocházel i Anton Frenzel (*11. 9. 1830) zakladatel
osady Antonínovo údolí. Začátkem 20. století přešly obě
v té době moderní vápenky do vlastnictví Johanna Bischofa, rodáka z Bernartic u Žacléře (*8. 6. 1876) majitele albeřických vápencových lomů i podobné komorové vápenky
v Albeřicích, ze které je dnes stejnojmenný pension. Spíš
než pestrému životopisu jednotlivých majitelů typických
budov komorových pecí opatřených vysokými továrními
komíny se tentokrát omezím na popis zajímavostí z jejich
nejbližšího okolí zachyceném na vzácných fotografiích. Za
zvětšení stojí hned ta první s pohledem na dolní vápenku
od náspu železničních kolejí s hromadami vápencových
„šíbrů“ kolem. Bílá kancelářská budova s č. p. 272 s byty
majitele má vlevo zastřešenou plošinovou váhu pro vážení povozů s materiálem. Vlevo je bývalá kovárna číslo 104
ještě před moderní přestavbou, kde po roce 1955 bydlela
pár let moje maličkost. Vpravo od správní budovy je dnes
novostavba čalounictví pana Ivo Částka. Vzadu za řekou
v místech dnešního pensionu Boháček s krytou jízdárnou
ve statku č. p. 121 bydlel ještě v roce 1900 sedlák Josef
Richter. Právě on s manželkou nechali na nedaleké pláni
u cesty na Janskou horu vztyčit 28. září 1881 kamenný kříž,
který nedávno vyhrabal ze země a obnovil na vlastní náklady neúnavný Josef Čermák. Po roce 1945 „hospodařil“
ve statku Ladislav Beneš spoluzakladatel a předseda Jednotného zemědělského družstva „Krkonoše“ v Mladých
Bukách. Stavení zaniklo v polovině padesátých let 20. sto18
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letí. Novotou svítící stodola v pozadí se stala základem stájí
jezdeckého oddílu TJ Krakonoš z Trutnova. Vpravo od ní je
dosud stojící malebná roubenka využívaná k rekreaci. V zákrytu za vápenkou je zaniklý nízký domek Mlčochových,
na jehož základech stojí svobodské č. p. 415 – Vila Haller.
Zaniklé hospodářství vpravo je statek Frenzelů zmiňovaný
v úvodu. Od roku 1974 je na uvolněném místě čerpací stanice pohonných hmot Benzina. Nízká kůlna vpravo uprostřed
sloužila jako skladiště nářadí a úkryt pro personál vápenky.
Podle pamětníků tam po válce byla krátký čas drůbežárna.

Neméně zajímavý je i pohled na o něco mladší horní vápenku s fešácky vyzdobeným komínem mozaikou z barevných
cihel. Ten po poválečném zastavení provozu lákal pány kluky převelice. Někteří ho dokonce pokořili – já mezi nimi nebyl. Vzadu jsou krásně vidět jednotlivé tenkrát ještě nezalesněné terásky polí a pastvin Kravího vrchu. Zatímco obě

nefunkční vápenky byly po roce 1970 postupně zbořeny
na materiál k tehdy započaté výstavbě rodinných domků,
stodola vpravo dosud stojí a patří k domu č. p. 485 manželů Nezvalových. Foto vápeníků sešikovaných u horní vápenky je oficiální poštou odeslaná pohlednice z roku 1911.
„Šikminy“ Bohdana Holomíčka představují dolní vápenku
z hlavní silnice od Weisshuhnovy papírny. Komín fotografy přímo přitahoval – další snímek pořídil opět František

Kučera. Reklamní kancelářské těžítko firmy Jan Bischof
z černého opaxitu s reliéfem vytlačeným do stříbrného
plechu představuje albeřické lomy i obě „svobodské“ vápenky. Z náhrobních desek podnikatelské rodiny na hřbitově v Horním Maršově lze vyčíst i rodinnou tragédii. Dva
sotva dospělí synové Johanna Bischofa Hans a Karl zemřeli
v jeden den po zásahu elektrickým proudem při manipulaci
v transformátoru.

Horní vápenka / Vápeníci 1911

Foto Bohdan Holomíček / Foto František Kučera

Těžítko firmy Bischof s českým textem / Náhrobní desky na hřbitově v Horním Maršově
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