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Vážení spoluobčané,
děti již mají půlku prázdnin za sebou a všichni vstupujeme do snad již, co se počasí týče, teplotně vyrovnanějších
letních dnů. Kdo si zvykl za posledních pět let na tropické
počasí, tak dnes může s nostalgií vzpomínat na ta horka.
Zažíváme léto, které bylo naprosto běžné v době mého
dětství a mládí. Normální bylo, že se v červnu chodilo koupat a v červenci jsme šli do holínek a pláštěnky. Články
o tom, že se počasí chová podivně a že je rozbité tak vnímám pouze jako nekončící proud tendenčních informací,
že je něco špatně, a že se s tím nutně musí něco udělat. To
už tady ale přece bylo – poručíme větru, dešti. S přírodou
se bojovat nedá. Jsme jen malá součást vesmíru, podléháme jeho zákonům a příroda zná cykly mnohem delší, než je
jeden nebo dva lidské životy. Vždyť kdo by se dnes zlobil,
že už tady není ten ledovec, který vytvořil naše Krkonoše,
ve kterých nyní můžeme žít? Extrémní období sucha nebo
naopak přebytek srážek, cykly velkého horka a opačně
chladu lidstvo zažívalo a zažívá ve svých dějinách stále.
Vždy to bylo spojeno s neúrodou, která vedla k hladovění,
nepokojům a mnohdy k válkám, které následně zapříčinily
změny vládců nebo režimů. V dnešní době, naštěstí, nemusíme spoléhat pouze na své pole za domem.
Chtěl jsem tento článek věnovat zamyšlení nad naší péčí
o vojenské hroby. Na začátku června jsem od Odboru
rozvoje města Trutnova dostal informaci, že jsou zde vojenské hroby, které má Svoboda nad Úpou podle zákonů
na starosti. Pro mě to byla nová informace. Oba pomníky
padlým občanům‑vojákům za 1. světové války (1914-1918,

Obr. 2 Pomník padlých v Maršově I. (původně busta Josefa II.) –zničen 1960,
dnes zbyl pouze podstavec

Rakousko‑Uhersko a Německo bojovali jako spojenci) byly
zničeny novými osídlenci a obětem 2. světové války se žádný pomník nestavěl.
V okolních obcích jako je Černý Důl, Rudník, Žacléř apod. se
rozhodli k nápravě této skutečnosti.
Svoboda má v investičním plánu obnovu sakrálních památek, pomníků, soch apod., tak snad budeme mít štěstí,
abychom našli i finanční podporu z programů pro obnovu
kulturního dědictví a znovu přetrženou nit historie svázali.

Obr. 1 Pomník padlých u kostela sv. Jana Nepomuckého ve Svobodě nad
Úpou – zničen 1948

Ze seznamu 12 padlých za Velké války jsou známy tři hroby, které lze dohledat. Ty bychom měli evidovat a pečovat
o ně. Chtěl jsem o těch lidech vědět o něco víc, a proto jsem
tuto věc diskutoval s naším písmákem Antonínem Tichým,
který na to téma obratem napsal skvělý článek na svůj web
www.freiheit.cz. Doporučuji všem, aby si článek přečetli.
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Prvním je hrob Richarda Richtera, který je umístěn na hřbitově na Sluneční stráni. Zemřel jako voják rakouské monarchie kdesi v Rusku v pouhých 33 letech. Na stejném místě
odpočívá jeho bratr Josef, který není z neznámých důvodů
na seznamu, přitom také zemřel jako voják. Ten se ani věku
svého bratra nedožil.

Řada padlých je uložena na lesním maršovském hřbitově, ale
nejsou dohledatelné. Spousta kluků a mužů byla do války
vtažena z povinnosti, na základě geopolitických a nacionálních okolností doby, a to lidmi, kterým byl jejich osud a osud
jejich příbuzných povětšinou lhostejný. Žili zde se svými starostmi, měli své sny, ale k jejich naplnění dojít nemohlo.

Druhým je hrob Alfreda Illnera na Lesním hřbitově u kostela sv. Josefa v Maršově I. O jeho osudu zatím moc nevíme.

Užívejte léto!

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

Jubilanti
V měsíci srpnu oslaví svá
životní jubilea dámy Helenka Šteruská, Věra Stodůlková, René Antošová, Ivanka
Boušková, Terezia Dubská,
Marie Ježková, Ludmila
Koppová a pánové Jaroslav
Mačí, Jaroslav Vávra, Antonín Levko, Zdeněk Šáfer,
Miroslav Hedvičák, Zdeněk
Balcar, Václav Kábrt a Miloš
Drnec. Přejeme jim všem do
dalších let především hodně zdraví.
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Mgr. Petr Týfa, starosta

Prosíme občany o pomoc
Prosíme občany o pomoc ve věci zjištění autora „uměleckých“ děl po Svobodě nad Úpou. V našem městě se v posledních dnech rozšířila tvorba (viz fotografie) a evidentně se jedná o jednoho autora, který svými výtvory „zdobí“
různá zařízení města (sloupy veřejného osvětlení, květináče, betonové zábrany či městský kontejner u městských garáží), ale i majetek jiných subjektů (např. trafostanice u autobusového nádraží v majetku ČEZ, hydranty
v majetku VAK Trutnov, objekt Krkonošských papíren,
objekt Rýchorky, lavičky a oddechová posezení v majetku
Správy KRNAP, č. p. 502 v centru města, garáž naproti
poště)!!!
Prosíme pomozte nám najít autora těchto děl, nechceme po něm prozatím náhradu škody, ale jen
aby přestal „zdobit“ veřejná zařízení a objekty
města. Samozřejmě pokud se někomu výtvor y líbí,
nechť si jimi nechá vyzdobit svůj dům a svůj majetek.

Betonové zábrany města před velkým JIPem

Hydrant VAKu a městský květináč ve Spojovací ulici

Městský kontejner před městskými garážemi

Dům č. p. 502 na náměstí Svornosti vedle infocentra

Trafostanice ČEZ vedle autobusového nádraží

Sloup veřejného osvětlení

Objekt Krkonošských papíren vedle velkého JIPu

Zeď Rýchorky před vstupem do baru Akvárko
SRPEN 2020
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Pokud se svou uměleckou činností na objektech města nepřestane, budeme se muset obrátit na Policii ČR
a podat trestní oznámení pro poškozování cizího majetku.
Kontaktní telefon – 731479260 (tajemnice MěÚ) nebo
734609762 (starosta),
email: starosta@musvoboda.cz.
Děkujeme předem všem za pomoc.

Tajemnice Městského úřadu
ve Svobodě nad Úpou

Posezení u Medvědí jeskyně v přírodní rezervaci Slunečná stráň v majetku
Správy KRNAP

vyhlašuje výběrové řízení na místo
název ÚSC:
druh práce:

Město Svoboda nad Úpou, IČ 00278335

referent hospodářsko
– správního odboru I

místo výkonu práce: Městský úřad ve Svobodě nad Úpou,
náměstí Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou
platová třída:

10. - dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů

pracovní poměr:

pracovní poměr na dobu neurčitou (pracovní úvazek 1,00)

termín nástupu:

1.9.2020 případně po dohodě i později

Podrobné informace na:
http://www.musvoboda.cz/urednideska/2507-vybrove-izeni-referent
-hso-na-mu-svoboda-nad-upou

Lavička na stezce Via Piette

www.musvoboda.cz

Bližší informace poskytne:
Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ ve Svobodě nad Úpou
tel. 499 871 197, mobil 731 479 260, email: iva.balcarova@musvoboda.cz

Zábavné vzdělávání
na území východních Krkonoš
V březnu letošního roku dokončil Svazek obcí Východní Krkonoše projekt s názvem Zábavné vzdělávání na území východních Krkonoš. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra
životního prostředí.
V rámci tohoto projektu vznikla publikace o regionu východní Krkonoše, vzdělávací pracovní sešit pro děti
a pexeso. Publikace je provázaná přes QR kódy na webové mapy, díky kterým je plánování výletu po východních
Krkonoších ještě jednodušší. V publikaci se dozvíte spoustu informací a zajímavostí z fauny a flóry devíti obcích
spadající do SOVK, pracovní sešit zase nabídne spoustu hádanek a křížovek pro děti.
Publikace i pracovní sešit jsou pro obyvatele i návštěvníky východních Krkonoš k dostání zdarma na turistických
informačních centrech.
Více informací o poskytovateli dotace naleznete na webových stránkách: www.mzp.cz a www.sfzp.cz
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Výpis usnesení z 33. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 13. 07. 2020
USNESENÍ č. RM/434/33/2020

USNESENÍ č. RM/437/33/2020

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

pověřuje

nájemní smlouvu na pronájem části parcely p. p.č. 625 v k.ú.
Maršov I o výměře 10 m2 za účelem umístění předzahrádky
pro bar Akvárko s panem Janem Sajnerem, IČ 07133391 na
dobu určitou od 1. 6. 2020–30. 11. 2020 za nájemné ve výši
500 Kč (viz příloha originálu zápisu).

Rada města Svobody nad Úpou

městského právníka Mgr. Huspeka, aby v záležitosti majetkoprávního dořešení parkovacího stání a dalších součástí
na částech pozemků 712/1 (cca 9 m2), 527/1 (cca 73 m2)
a 527/3 (cca 1 m2), vše v k.ú. Svoboda nad Úpou (podrobně
projednáno v rámci bodu 1 na 30. schůzi dne 11. 5. 2020 usnesení RM/382/30/2020) připravil návrh záměru města
a návrh nájemní smlouvy v souladu s druhou možností svého stanoviska ze dne 10. 7. 2020 (viz zápis).

projednala

USNESENÍ č. RM/438/33/2020

žádost vlastníka domu č. p. 45 v k.ú. Maršov II o úpravu
nájemní smlouvy na pronájem parcel p. p.č. 6/9 a 6/2, obě
v k.ú. Maršov II, která spočívá v v rozšíření účelu nájmu,
ale s ohledem na rozsah rozšíření není možné uzavřít dodatek ke smlouvě, protože se jedná o podstatnou změnu
nájemního vztahu a podle zákona o obcích je třeba na takovou změnu reagovat novým záměrem (podrobně viz zápis), a proto bylo s žadatelem jednáno ve smyslu usnesení
č. RM/427/32/2020 písm. i) ze dne 22. 6. 2020 (odprodej
části p. p.č. 6/2 dle zákresu v příloze zápisu), žadatel s návrhem souhlasí, takže rada danou záležitost předává k projednání v zastupitelstvu

Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/435/33/2020

USNESENÍ č. RM/436/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
odpověď vlastníka parcely p. p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II na
výzvu města k předložení návrhu na směnu části parcely
p. p.č. 154/12 v k.ú. Maršov II (písemnost č. j. SVO/2118/2020
doručená do datové schránky dne 29. 6. 2020). Na části
pozemku p. p.č. 154/12 (vlastníkem je společnost Pod Černým vrchem, s. r. o.) se nachází část komunikace patřící
městu, která by měla jít správně po p. p.č. 378/4 (ostatní
komunikace), ale historicky se směr cesty změnil. Město
se již delší dobu snaží s vlastníkem dohodnout podmínky,
za kterých by se situace vyřešila. Jedno z možných řešení
je získat od vlastníka část pozemku 154/12 tak, aby byla
cesta na pozemku města. Město by tak mohlo navázat na
svůj pozemek 123/1. Vlastník pozemku p. p.č. 154/12 situaci města chápe a dal obecný návrh na směnu požadované
části pozemku za jiné pozemky města, a to části pozemků p. p.č. 380, 378/1, 159/3 a 364/4, vše v k.ú Maršov II.
Dále také vlastník p. p.č. 154/12 nabízí ke směně část své
parcely p. p.č. 374, po které rovněž vede část obecní cesty
k domu č. p. 149. Rada stanovila, že do směny využije část
pozemku p. p.č. 378/1 a pozemek p. p.č. 159/3. Pozemek
364/4 není města a pozemek p. p.č. 380 je komunikací, která vede na soukromé pozemky rodiny Leškových, a proto
tento pozemek do případné směny nedoporučila. Dále
rada stanovila, že využije nabídky společnosti a společně
s jednatelkou společnosti projde rozsah částí přímo v terénu při pochůzce.

nedoporučuje
a) Zastupitelstvu města prodej parcely p. p.č. 686/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, protože na tomto pozemku je umístěna veřejná část kanalizace a po jednání s Ing. Petříkem
z VAK Trutnov bylo zjištěno, že v dané lokalitě ještě nejsou připojeny 3 objekty, a právě na tomto pozemku je
umístěno zařízení pro budoucí připojení objektů. Z tohoto důvodu nedoporučil, aby se město tohoto pozemku zbavilo i do budoucna právě s ohledem na umístění
veřejné části kanalizace.
schvaluje
b) zveřejnění záměru pronájmu parcely p. p.č. 686/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, druh pozemku zahrada o výměře
73 m2.

USNESENÍ č. RM/439/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost neziskového spolku MAS Krkonoše o finanční podporu na činnost, protože město již přispívá na činnost dvou
svazků obcí významnou částkou a dále vzhledem k negativním prognózám ekonomického vývoje a výběru sdílených
daní.

USNESENÍ č. RM/440/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
opakovanou stížnost cca 70 obyvatel Staré aleje na chov
nekastrovaného kozla na pozemku p. p.č. 67/1 a č. p. 463
ve Staré aleji (viz příloha originálu zápisu). Stížnost byla
městu doručena dne 30. 6. 2020 a město neprodleně téhož
kontaktovalo příslušné kontrolní orgány s tím, že obdrželo
následující odpovědi:
1) Od České plemenářské inspekce (dále jen ČPI“):
Ihned po podání prvního podnětu dne 6. 5. 2020 zahájila
ČPI dne 15. 5. 2020 kontrolu na místě. Ve věci bylo během
kontroly zjištěno porušení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změSRPEN 2020
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ně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (plemenářský zákon), v oblasti evidence koz. Na
hospodářství byla přítomna jedna koza a jeden kozel. Věc je
dále řešena a sankce bude udělena dle zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění
pozdějších předpisu a plemenářského zákona. Na hospodářství u domu č. p. 463 byla dále dne 11. 6. 2020 ze strany
ČPI provedena kontrola splnění opatření v oblasti evidence koz. Touto kontrolou bylo zjištěno, že vlastník chovu
splnil uložená opatření. Dne 30. 6. 2020 obdržela ČPI opakovanou stížnost na nečinnost. Věříme, že výše uvedené
dokládá, že jsme postupovali bez prodlení a dle zákona.
V opakované stížnosti uvádíte, že jste rovněž kontaktovali
Krajskou veterinární správu. Česká plemenářská inspekce
postoupí neprodleně Vaši stížnost na Krajskou veterinární správu Hradec Králové, neboť v současné době jsme již
vyčerpali všechny naše zákonné možnosti kontroly chovu.
Prověřování životních podmínek zvířat řeší místně příslušná veterinární správa.
2) Od Krajské veterinární správy (dále jen „KVS“):
Na základě Vašeho elektronického podání ze dne
01. 07. 2020, přijatého Krajskou veterinární správou Státní
veterinární správy pro Královéhradecký kraj, Hradec Králové pod č. j. SVS/2020/076317-H provedl dne 02. 07. 2020
MVDr. Karel Borůvka, úřední veterinární lékař, číslo služebního průkazu S52054, šetření na adrese: Stará alej 463,
542 24 Svoboda n/Ú. Kontrola byla zaměřena na podezření
z týrání zvířat v chovu tří koz v důsledku nevhodného způsobu chovu, nedostatečné péče o chované kozy a zápach
kozla. Kontrola prověřila podmínky chovu z hlediska zdravotního stavu chovaných koz, krmení, napájení, veterinární
péče a taktéž způsobu chovu. Kontrolovaná zvířata byla
v dobrém výživném stavu, klinicky byla zdravá, chování
měla přirozené. V době kontroly byly dvě kozy a jeden kozel chován na pozemku chovatele ve stráni nad domem,
který byl zabezpečený proti úniku zvířat. V době kontroly
nebyl patrný výrazný zápach od chovaného kozla. Během
kontroly nebylo zjištěno porušení zákona č. 246/1992Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání.
Na základě výše uvedeného Rada města konstatovala, že
město vyčerpalo všechny zákonné možnosti, a tudíž bohužel nemá jiné nástroje, jak danou záležitost řešit.

USNESENÍ č. RM/441/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
změnu smluvního vztahu s organizací POST BELLUM (podrobně viz 26. chůze RM bod 14), který nebyl dosud uzavřen
a podepsán, na projekt Příběhy našich sousedů – Čtyřmezí
2020, kdy předmětem změny je pouze nový termín úhrady
částky 21.900 Kč a to 31. 8. 2020 (původně 31. 3. 2020).

USNESENÍ č. RM/442/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o poskytování dat IDS IREDO do informačních tabulí na autobusovém nádraží od společnosti OREDO, s. r. o.
(viz příloha originálu zápisu).
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USNESENÍ č. RM/443/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) v rámci VZMR na dodávku s názvem „DPS Svoboda nad
Úpou – pořízení automobilu“ zrušení zadávacího řízení
na část 1) – 3 ks osobní automobil, pro nesplnění technických podmínek.
b) znění Výzvy k podání nabídek včetně zadávací dokumentace (dokumenty: obsah nabídky, krycí list nabídky
- část 1, čestné prohlášení, závazný vzor kupní smlouvy, technické podmínky automobilu) v rámci VZMR na
dodávku s názvem „DPS Svoboda nad Úpou - pořízení
automobilu, a to pouze na část 1) - 3 ks osobní automobil - opakované zadávací řízení.
c) výběr 3 dodavatelů, kterým bude zadávací dokumentace dle bodu c) tohoto usnesení zaslána, a to:
1) Auto RN, s. r. o., se sídlem Za Cihelnou 533, 541 01
Trutnov, IČ: 27489582
2) AUTOSAJM CZ, s. r. o., se sídlem Náchodská 509, 541
03 Trutnov, IČ: 27529975
3) AUTOSTYL, a. s., se sídlem Horská 579, 541 01 Trutnov, IČ: 24727741
jmenuje
d) členy hodnotící komise v rámci VZMR na dodávku s názvem „DPS Svoboda nad Úpou - pořízení automobilu“
- opakované zadávací řízení na část 1), která provede
i otevírání obálek, a to Mgr. Petra Týfu, Bc. Martinu
Motejlkovou a Tomáše Hovarda, náhradníka Ing. Jaroslava Chmelaře. První jednání komise proběhne dne
28. 7. 2020 od 14,00 hodin v kanceláři starosty na radnici.

USNESENÍ č. RM/444/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) dokument Opatření orgánů města č. 1/2020 – Pravidla pro přidělování a užívání sociálních bytů včetně
šesti příloh (vše viz příloha originálu zápisu), která
se týkají sociálního bydlení (6 nových bytů) v objektu
č. p. 473.
b) nákup vybavení pro sociální byty - záclonové kolejnice s jednoduchými záclonami a závěsy (aby byl zajištěn jednotný ráz při pohledu z náměstí, dále proto,
aby se město vyvarovalo různým pokusům o vrtání
a tlučení zařízení do zdí), v bytě č. 4 kde je koupelna
s dvěma okny uprostřed objektu místo záclon instalovat rolety na 2 okna, to vše dle orientační cenové nabídky ve výši 34.152 Kč, dále nákup dveřních zarážek
do podlahy 2x + samolepící dorazy na stěnu (dorazy
na dveřní kliky a kliky u oken) cca 50 ks a dále rada
schvaluje výměnu dveří do sklepa za kovové (viz zápis
4. odrážka).

USNESENÍ č. RM/445/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost společnosti JAMI BUS, s. r. o., IČ 07694407, se
sídlem Rožďalovická 638/2 Praha 19 - Kbely o užívání autobusového nádraží s tím, že město nepožaduje úhradu
za užívání autobusového nádraží, výlep jízdního řádu si
zajistí žadatel sám výlepem na skleněné cedule a přidělení odjezdového stání musí konzultovat se společností
OREDO, s. r. o., která bude pro město zajišťovat přenos
dat systému IDS IREDO do informačního panelu na autobusovém nádraží.

USNESENÍ č. RM/446/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE12-2008344/VB/01 Svoboda nad Úpou, knn pro č. p. 473
(viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/447/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
odvolává
na návrh tajemnice Městského úřadu ve Svobodě nad
Úpou Ing. Josefa Hůrku z funkce vedoucího hospodářsko

‑správního odboru ke dni 30. 9. 2020, a to v souladu s § 102
odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, z důvodu jeho žádosti o rozvázání pracovního poměru (odchod do starobního
důchodu) a pověřuje tajemnici MěÚ vypsáním výběrových
řízení dle zápisu.

USNESENÍ č. RM/448/33/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu
na dodávku s názvem „Nákup zahradního traktoru pro
městský stadion ve Svobodě nad Úpou“ včetně závazného vzoru Kupní smlouvy, který je přílohou Výzvy
(viz přílohy originálu zápisu).
b) výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- MELICHAR CZ, s. r. o., IČ 25948300, se sídlem Dr. Teuchmanna 241, 542 32 Úpice
- LI‑CA spojovací materiál, s. r. o., IČ 25976885, se sídlem
č. p. 92, 538 45 Běstvina
- SVOBODA HORKA, s. r. o., IČ 25951670, se sídlem
3. května 1168, 509 01 Nová Paka
c) vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci 34. schůze Rady města dne 10. 8. 2020 od 16:00 hodin.
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Měsíční dění v naší škole
Úřední dny během letních prázdnin 2020
Datum

od - do

1.–3. 7. 2020

8:00 - 10:00

29. 7. 2020

8:00 - 10:00

10. 8. 2020

8:00 - 12:00

26.–28. 8. 2020

8:00 - 12:00

Zahájení školního roku 2020/2021
Prvňáčci a jejich rodiče se sejdou v úterý 1. září 2020
v 8:10 hodin před školou, kde počkají na příchod paní
učitelky Hanušové, paní učitelky Klomínské a pana ředitele. Poté se společně odeberou na slavnostní zahájení školního roku do učebny 1. ročníku.
Žáci 2. až 9. ročníku se sejdou v 8:10 hodin před školou a vyčkají na příchod svých třídních učitelů, společně se pak přesunou do jednotlivých tříd.
V úterý 1. září bude v provozu školní družina od 6:00 do
16:30 hodin pouze pro žáky 1. až 3. třídy.
První školní den v úterý 1. září vyučování končí po druhé
vyučovací hodině tj. v 9:50 hodin. Od druhého dne, 2. září,
se již bude vyučovat podle rozvrhu.
Od úterý 1. září bude v provozu i oddělení mateřské školy
„MEDVÍDCI“.
Nezapomeňte si, prosím, včas zaplatit a přihlásit obědy.

Obvykle jsme tuto akci dělali ve spolupráci s místní knihovnou, ale letos jsme to kvůli hygienickým opatřením museli
zvládnout sami. Návštěvu knihovny žákům i jejich rodičům
určitě doporučujeme.
Mgr. Milada Pleskačová

Školička nanečisto
V úterý 23. června proběhla informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, na které byli seznámeni mimo jiné
i s novou výukovou metodou zaváděnou od příštího školního roku na naší škole – tzv. PÁROVÁ (TANDEMOVÁ) VÝUKA, kdy v 1. (a také 2.) třídě budou na 6 vyučovacích hodin
přítomny 2 vyučující.

Ing. Michal Krtička – ředitel školy

Pasování prvňáčků na čtenáře
Ve čtvrtek 18. června prvňáčci předvedli, jak se už naučili
číst. Za svůj výkon byli ozdobeným školním ukazovátkem
pasováni na čtenáře a dostali od naší školy darem knihu od
Zuzany Pospíšilové Školní strašidlo. Věříme, že tento hezký
zážitek podpoří jejich čtenářství.

Ve čtvrtek pak proběhla 1. vyučovací hodina pro děti. Ve
Školičce nanečisto si děti pohrály s míčem při vzájemném
představování, ukázaly, jak se umí podepsat, jak dokáží stříhat podle jednodušších i složitějších obrysů, hledaly kartičky
s obrázky, následně vytleskávaly jejich názvy spolu s danou
barvou a nakonec si procvičily počítání do 4 na kvartetech.
Všechny děti pracovaly moc pěkně, trochu se proběhly
a poznaly nové kamarády. Přejeme jim, ať se se stejnou
chutí a elánem vrátí po prázdninách do své nové třídy.
8
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Dalším tématem byly drobní živočichové a hmyz. Děti si
procvičovaly znalost základních barev, jemnou motoriku
navlékáním korálků do housenek či namotáváním pavučin
z vlny na karton. Poslechly si také spoustu krásných pohádek o hmyzu před spaním. Dozvěděly se o etapách vývoje
motýla, o užitku včel, ale i nebezpečí klíšťat. Hmyz mohly
sledovat lupou na zahradě, kde jsme postavili i mraveniště
z písku.
Závěr měsíce patřil dopravním prostředkům. Děti se seznamovaly s pravidly silničního provozu, hrály si na auta,
traktory, autobus, pojmenovávaly jednotlivé prostředky na
obrázcích, pexesu, v knihách či na skládankách.
A abychom si ten závěr školního roku nějak vylepšili, uspořádali jsme na zahradě karneval masek. I když jsme se letos
nemohli jít ukázat do ulic, stejně jsme si ho na naší zahradě dostatečně užili hudební diskotékou, chytáním bublin
z bublifuku nebo opět sladkým nanukovým občerstvením.
A nyní už hurá na prázdniny!!!
Paní učitelka Olina

Červen u Zajíčků
Tak jsme se po složité době vrátili zpět do školky, a to velmi
rádi. V květnovém týdnu jsme byli plní sdělování prožitků
a trochu jsme si zavzpomínali, co všechno jsme společně
nemohli prožít – zahráli jsme si na Velikonoce, čarodějnice
i svátek maminek.
Budeme se na ně těšit.
Mgr. Martina Hanušová a Mgr. Hana Klomínská

Červen v naší mateřské škole
Červen u Myšek
Návrat z karantény u Myšek
Že se nám už ale po sobě stýskalo! Po prvních bezpečnostních
a zvýšených hygienických opatřeních, kterým děti velice
dobře a rychle přivykly, jsme se pustili vesele opět do
našich aktivit. Karanténou jsme přišli o několik významných
událostí, a tak jsme si je hned v prvním týdnu alespoň
krátce připomněli. Ozdobili jsme papírová velikonoční
vajíčka, vybarvili omalovánky čarodějnic, „kouzlili“ během
hmatové hry a povídali si o maminkách, jejich péči a práci
doma a nakonec si někteří i maminku zkusili nakreslit.
A pak už přišel svátek dětí, který jsme oslavili mlsáním nanuků na zahradě, promítnutím pohádky o ztracených hračkách,
hledáním obrázků po zahradě a následným opékáním buřtů.
V následujících dnech jsme se zaměřili na domácí zvířata.
Děti se naučily písničky a říkanku o kočičkách a pejskovi,
zhlédly několik pohádek o zvířátkách na promítačce, procvičovaly si výslovnost zvířecí řeči, stavěly pro zvířátka
ohrádky a dozvěděly se spoustu nových poznatků. Kočičky
si vyrobily z papírových koulí a naučily se i pohybovou hru
Na kočku a myš.

A červen začal oslavou dne dětí – přálo nám počasí, a tak
jsme dětem připravili spoustu her a soutěží na zahradě. Na
děti čekalo také sladké překvapení – nanuk. Vyprávěli jsme
si, že svátek mají děti na celém světě a „cestovali“ jsme alespoň prstem po globusu. Děti mají již zkušenosti a jmenovaly, kam jezdí na dovolenou a jak už umí i nějaká cizí slova.
Červnové počasí a každodenní hry na školní zahradě nás
inspirovaly k povídání o mravencích a později i včelkách.
Pozorovali jsme je na zahradě lupou, prohlíželi si knížky
a také jsme tvořili – hranou kartonu děti tiskaly po velké
ploše a vytvořily společně velké mraveniště. Prstíkem
pak otiskovaly hnědou barvu (mravenečka) a po zaschnutí
dokreslily fixou nožky a tykadla. Před usnutím jsme si
oblíbili poslech CD s Mravenčí ukolébavkou. I pohádková
knížka Skřítek Medovníček se nám před usnutím k tématu broučků v trávě hodila. Plynule jsme navázali na povídání o včelkách. Škoda jen, že jsme nemohli navštívit
pana včelaře. Vyrobili jsme si alespoň včelku papírovou
a procvičili jsme si barvy a pokusili se pojmenovat napsaná čísla od 1 do 4 a děti si samostatnost vyzkoušely na
pracovním listě.
V závěru měsíce jsme pro děti uspořádali karnevalové veselí. Počasí nám opět přálo, a tak plná zahrada dětí tančila
a radovala se. I sladká odměna byla.
Nakonec jsme se loučili s dětmi, které po prázdninách budou chodit do třídy Medvídků do ZŠ – odnesly si na památku obrázek a něco na zub.
Paní učitelka Martina
SRPEN 2020
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Červen u Medvídků

si procvičovaly bezpečnost v dopravním provozu. Zhlédli
jsme edukační pořad Dětská dopravní policie.

Po dvouměsíčním návratu zpět do školky se v naší třídě sešlo 14 dětí, které se moc těšily na své kamarády. Děti velmi
dobře zvládly změnu v organizaci dne i hygienická opatření, které tato doba přinesla. Vyprávěli jsme si, jak jsme trávili volný čas. Děti přinesly výrobky, které doma vyráběly,
a pracovní listy, které plnily.
Postupně jsme si s dětmi opakovali témata domácí zvířata
a rodina. Děti nakreslily svoje portréty, které jsou vystaveny před školou na plotě. Společně jsme přivítali léto a oslavili den dětí soutěžemi na školním hřišti a zahradě. Odměnou byl letos nanuk, drobné hračky a diplom.
Děti si seznámily s názvy světadílů a jejich obyvatel. Putovali jsme s mapou a globusem kolem světa s písničkami, říkankami a hrami. Hráli jsme si a vyráběli dopravní prostředky, kterými můžeme cestovat. Děti plnily úkoly, ve kterých

Léto jsme přivítali básničkou a hudebně pohybovou hrou
Na včelku a motýla. Berušce jsme počítali puntíky. Pojmenovávali jsme i hmyz a četli jsme z knížek Ferda mravenec,
Příběhy včelích medvídků a Broučci. Naše venkovní hry byly
vzhledem k situaci pouze na školní zahradě, kde jsme se
i společně vyfotili. Paní Řehákové za pěkné foto děkujeme.
V posledním týdnu jsme se rozloučili s předškoláky. Děti se
pochlubily také novými aktovkami. Na Školičce nanečisto
se děti seznámily s paní učitelkou z 1. třídy, kde si také splnily svůj první školní úkol.
Všem dětem přejeme úspěšný vstup do první třídy. Rodičům děkujeme za spolupráci a přejeme krásné léto.
Bc. Alice Havlíková a Helena Bernardová

Vedení školy děkuje svým zaměstnancům.
Žákům a rodičům přejeme příjemné prožití letních prázdnin.

www.zssvoboda.eu
10
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Hledáme zdravotní sestřičku nebo bratra, která/ý má velké srdce, úctu ke stáří
a nebojí se zodpovědnosti a to jak na hlavní pracovní poměr, tak i na dohodu.
Alzheimer Care ve Svobodě nad Úpou provozuje sedmým rokem Centrum spokojeného stáří, téměř 350
klientů tu prožilo nebo prožívá své stáří v důstojném prostředí, obklopeno péčí a láskou nejen svých blízkých.
Zeptala jsem se našich sestřiček,
aby jednou větou přiblížili práci
v našem Centru.
Zde jsou jejich odpovědi:
∙ Na každého člověka mám čas a prostor, žádné
honění jako v nemocnici.
∙ Zdravotní sestra zde dělá hlavně sesterskou práci.
∙ Nikdy nejsem v zařízení jako sestra sama.
∙ Spolupracuji s pečovateli, kteří jsou všímaví
a rádi pomohou, jsme dobrá parta.
∙ Mohu si organizovat práci s klienty a vést malý
kolektiv spolupracovníků dle mých představ.
Naučila jsem se být rozhodná a zodpovědná i díky
tomu, že mám vždy k dispozici další sestry
ke konzultaci.
∙ Mám možnost navázat trvalejší vztahy jak se
spolupracovníky, tak i klienty.

∙ Je radost pracovat s lidmi, se kterými máte stejný
zájem a tím je klient.
Klienti se moc nestřídají, je tu domácí prostředí.
∙ Je příjemné být pro někoho součástí jeho domova, když v tom opravdovém to už nejde.
Z mého pohledu tato práce nové sestřičce přinese,
smysluplnou práci, kterou bude věnovat potřebným lidem, které stáří připravilo o možnost dožití
v láskyplném rodinném prostředí, neboť pokročilé
stádium nemoci vyžaduje odborný dohled.
Těšíme se na Vás
Iva Rejlová, ředitelka úseku sociálních služeb

Centrum spokojeného stáří Svoboda nad Úpou,
E-mail: info@alzheimercare.cz | Tel.: +420 606 067 067
www.alzheimercare.cz

Alzheimer Care - Svoboda nad Úpou

HLEDÁ SESTRY A OŠETŘOVATELE
(HPP,DPP) ZN: TĚŠÍME SE NA VÁS
· Výhodné platové podmínky
· Příplatky dle zákoníku práce

·
·
·
·
·
·

Stravenky
Náborový příspěvek pro sestry
Zvýhodněné lázeňské pobyty
Zvýhodněné nákupy u partnerů
Vitamíny
Relaxace formou masáží

· Příjemné a moderní pracovní prostředí
· Fajn kolektiv
Pojďte s námi pomáhat.
Více informací: 773 751 015
j.spulakova@llb.cz,www.alzheimercare.cz
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PUŤÁK 2020
Každé ráno jsme se sešli na nádraží a vyrazili jsme na výlet.
První den jsme šli přes Mladé Buky až do Trutnova. Po cestě nám Honza (vedoucí) rozdal mapy a ve skupinkách jsme
měli značit přesnou cestu, kudy jsme šli. Když jsme byli
mezi Mladými Buky a Trutnovem, nastalo nám posvícení.
BORŮVKY!!! Potom co nás vedoucí dokázali odtrhnout od
borůvek, jsme zase vyrazili na cestu. Na autobusové zastávce se k nám přidal Viky, který byl u lékaře. Z Trutnova jsme
šli kousek po silnici směr Stachelberg, ale u cedule Stachelberg 5 km jsme odbočili na jinou cestu. Na malém paloučku u potůčku jsme měli v 11:15 oběd. Po obědě jsme našli
v lese pěknou skálu. Pokračování naší cesty vedlo nejdříve
příjemnou cestou. To jsme ale nevěděli, že budeme muset
jít potokem nebo kopřivami. U Zlatého potoka jsme hráli
hru, jaká skupina první naplní půlku ešusu vodou polévkovou lžící. Potom jsme šli do Sklenářovic, kde jsme rýžovali
zlato. Celkem se našla 3 zrníčka zlata. Jedno našel Honza
a další dvě Jonáš. Vrátili jsme se přes Medvědí jeskyni na
Sluneční stráň.
Prvních 15 km máme za sebou.
Druhý den ráno jsme v cca 8:00 hod. jeli na Zelenou louku vlakem. Ze Zelenky jsme šli směr Lesnická škola. A opět
jsme vyplňovali mapy. Okolo dvanácté hodiny jsme měli
na Stachelbergu oběd. Byla tam hezká louka plná ještě
hezčích květin, tak jsme si je my holky zaplétaly do vlasů.
Cestou jsme viděli pokácené stromy. A co jsme spočítali,
jeden se dožil asi 130 let. Na kraji lesa byl ještě jeden bunkr, u kterého jsme měli bojovku. My (děti) jsme jako byly
Němci a musely jsme dostat bombu (něčí batoh) do bunkru.
Velcí byli jako Češi a museli nám to překazit. Používali jsme
k tomu papírové koule. Když někdo někoho zasáhl, vlastně
ho připravil o život a ten, kdo byl zasažen, si musel život
dobít, pokud ho ještě měl. My jsme měli životy dva a velcí
měli životy tři, protože jich bylo pár. Nejdřív to vypadalo
jako nuda, ale potom se z toho vyklubala pořádná zábava.
Sotva jsme dohráli, začalo poprchávat, tak jsme si vyndali
pláštěnky. Netrvalo dlouho a začal pořádný slejvák. Když
nepřestávalo pršet, Honza rozhodl, že když v Mladých Bukách stihneme vlak, pojedeme vlakem. Pak, ale pršet přestalo. Došli jsme jako předchozí den do Sklenářovic a tam
jsme rozhodli, že půjdeme do Svobody pěšky, protože vlak
jel za 20 minut a měli jsme ujít 2,5 km. Nejdříve jsme šli po
silnici, ale potom luční a lesní cestou. Vyšli jsme nad Sluneční strání a potom jsme se rozutekli domů. Další výlet
máme za sebou a s ním tentokrát asi 22-26 km.
Třetí den to vypadalo, že nás půjde málo, ale těsně před
osmou hodinou jsme se sešli skoro všichni. Honza nám řekl,
že Anička se k nám připojí později. Předchozí dny jsme se
pohybovali v okolí Trutnova, takže se dalo očekávat, že
půjdeme směrem Janské Lázně nebo Pec pod Sněžkou.
A opravdu to tak bylo! Šli jsme směr Muchomůrka, tam nám
Honza rozdal tentokrát obyčejné papíry, protože mapy
zapomněl vytisknout. Mohli jsme zakreslovat cestu nebo jí
popisovat. Opět to byla skupinová práce. Po rozdání papírů
jsme se vydali zase na cestu. U Duncanu jsme se napojili na
naučnou stezku o vřetenovkách, také jsme dvě našli. Když
12
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jsme došli do Janských Lázní, v parku na nás čekala Anička, která tam připravila hru. Nejdřív jsme se najedli a potom jsme se rozřadili do skupin, ve kterých jsme ten den
soutěžili. Hra spočívala v tom, že Anička schovala po parku
malé lístečky s písmenky a my jsme je měli najít a poskládat
z nich větu. Pak jsme se znovu vydali na cestu. Došli jsme až
na Modrokamennou boudu. Z Modrokamenné boudy jsme
šli (jak Honza říkal) cestou – necestou a lesem – nelesem.
Nejdřív jsme šli totiž mýtinou, kde bylo borůvčí (bohužel
bez borůvek), pařezy a možná i jedno mraveniště. Potom
jsme šli kamenitou cestou pořád vzhůru. Svačinu jsme měli
na skále, na kterou jsme mohli vylézt a ze které byla vidět
skoro celá Svoboda. Zrovna když jsme dosvačili, přišla tam
jiná skupina, proto jsme museli odejít. Došli jsme až na
vrchol Světlé hory. A tam jsme měli oběd. Po obědě jsme
soutěžili v těch skupinkách v různých disciplínách. Potom
jsme se zase vydali na cestu. Šli jsme směr Rýchorská bouda, ale další zastávka nebyla Rýchorská bouda, ale Aichelburg. Z Aichelburgu jsme došli až do Horního Maršova, kde
jsme měli možnost si dát zmrzlinu. Z Horního Maršova jsme
jeli autobusem až do Svobody. Další výlet máme za sebou
a poslední s přespáváním, na který se moc těšíme, nás ještě
čeká.
V sobotu ráno jsme se sešli místo na nádraží před klubovnou. Měli jsme s sebou totiž spacáky, a abychom je nemuseli vláčet s sebou na výlet, nechali jsme si je v klubovně. Šli
jsme přes louku, kde na podzim máme skautskou drakiádu.
Po cestě jsme začali hrát hru s kolíčky. Pravidla zněla takto: Kdo bude mít na konci hry nejvíc kolíčků, ten prohrál.
Došli jsme až na louku, kde jsme měli poslední tábor a tam
jsme měli oběd. Po obědě jsme měli zase bojovku jako Češi
a Němci. Češi měli propašovat co nejvíc věcí k Honzovi, aniž
by je Němci viděli. Když je uviděli, řekli jejich jméno a Čech
musel přijít k Němci a ukázat mu papírek, na kterém byla
napsána ta věc. Když to bylo něco, čím by Češi mohli Němce ohrozit, mohli je zastřelit. Po ukončení bojovky jsme se
vydali na zpáteční cestu. Tento výlet byl odpočinkový, protože jsme šli příjemnou cestou a ušli jsme asi jenom 15 km.
Když jsme došli do klubovny, chvíli jsme si odpočinuli, sbalili jsme spacáky a karimatky a vydali jsme se se do údolíčka, kde na nás už čekal Kuchy. Rozbalili jsme si karimatky
a měli jsme volnou zábavu.

Obrázek Mariánka Homolová

Večer jsme si uvařili večeři a uspořádali jsme housenčí války. Potom co nám to Honza zatrhl, hráli jsme hru - Pepíčku
pípni. V noci v kopřivách pod námi řádilo divoké prase. Proto Kuchy zapálil oheň. Ráno jsme se probudili a začali jsme
si balit věci. Po snídani jsme se mohli podívat na posed. Byl
útulný. Potom jsme se vypravili směr klubovna a na paloučku před klubovnou jsme hráli ringo. Potom jsme se rozloučili a vyrazili jsme domů. Tím náš příměstský puťák skončil.
Mariánka Homolová
Když na puťák jdeme,
všichni se smějeme.
Od středy do soboty,
Chodíme na výlety.
V sobotu spacáky sbalíme,
na přespání v údolíčku se těšíme.
Přes sobotu přespáváme,
u toho si povídáme.
Autorka slohu Klára Jaroušová
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Střípky z dějin: Rudý dědek
Antonín Tichý
Občas je mi vytýkáno, že ve svých textech z historie Svobody nad Úpou příliš straním Němcům. Jenže já nemám
na vybranou. Krajinu východních Krkonoš včetně našeho
Úpského údolí obývalo po staletí převážně německé etnikum, což je nezpochybnitelné historické faktum. Kdyby se
tu byli v dávných časech usadili Čingischánovi nájezdníci, nezbylo by než
psát v zájmu pravdivosti dějin o Mongolech. Stejně tak nelze přeskočit období vlády proletariátu po roce 1945,
ve kterém jsme každý podle svého
svědomí žili. Podotýkám, že vracet se
ve vzpomínkách kupředu levá k budování šťastných zítřků pod vedením
strany a vlády v nerozborném přátelství se Sovětským svazem není zrovna
šálek mého oblíbeného čaje. Abych
ale uspokojil tu nezanedbatelnou část
pamětníků, kteří celý život nadávali
na režim a dnes bezostyšně tvrdí, že
za komoušů bylo líp, vybral jsem pár
raně poválečných fotografií z údajně
ztracené přílohy k obecní kronice, kterou kamarád naštěstí stihl před lety
ofotit. Jednou z prvních bohatě zdokumentovaných událostí byla návštěva Zdeňka Nejedlého (1878 – 1962),
který byl v té době ministrem školství
a osvěty ve vládě premiéra Zdeňka Fierlingera. Záměrně
vynechávám smyšlenou bajku o připravovaném atentátu,
za kterou ve vykonstruované a nikdy zcela neobjasněné
akci zaplatil životem hajný Sagasser z Pece pod Sněžkou.
Vzhledem k aféře byla návštěva ministra o týden odložena
na 19. srpna 1945. Na pamětním plechovém odznaku vydaném v euforii místní stranickou organizací je tak k matení
neznalých dějepisců nesprávné datum. Ale to u party, jejíž
velký vzor slavil říjnovou revoluci v listopadu, nijak nepřekvapuje. Roztržitý profesor, kontroverzní historik a zasle-
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pený politik, který se na „stará“ kolena stal terčem mnoha
nelichotivých vtipů, trousil svá moudra z improvizované
tribuny na zaplněném náměstí pod sochou Bohorodičky.
Dokonce to prý v projevu zdůraznil a kronikář zaznamenal. Už je to tři čtvrtě století a úměrně k tomu mezi námi
chodí ubývající počet pamětníků a očitých svědků. V mnoha domácnostech však dosud schraňují fotografie, takže
událost není zcela neznámá ani potomkům. Také v pozůstalosti drogisty Vlastimila Háka zůstala série amatérských
momentek, nejsou ale příliš ostré pro reprodukci. Na úvod
abych zachoval styl, jsem použil dobovou pohlednici se zdařilou karikaturou
od litomyšlského rodáka Vladimíra Vícha vydanou ke stému výročí narození
letitého ministra v posledním období
už bez portfeje, který mnoha generacím čtenářů dokonale znechutil Jiráska. Na prvním snímku vítá vzácného
hosta papaláš z ONV v Trutnově jistý
soudruh Novotný. Krojovanou stafáž u řečnické tribuny tvořili školáci
a mládež. Plechový odznak z té doby
se zneuctěním Sněžky pohozeným
stranickým vercajkem je dnes sběratelsky hledanou kuriozitou. Záběr
z vyšňořené ulice plné očekávání
pořídil mimo jiných i Vlastimil Hák.
Autorství ostatních fotografií není
doloženo. Osobně bych vsadil na pana
Jičínského. Slavnostní dožínkový průvod ze svobodského náměstí Svornosti do Janských Lázní vedli mládenci
se švarnou dívčinou v kroji na koních.
Noví osídlenci „ze za Paky“ si hrdě hráli na slavnou Selskou
jízdu z vnitrozemí. Tenkrát se ještě těšil vážnosti vedle uniformovaných sokolů i obnovený Junák, takže v čele průvodu pochodovala početná skupina skautů a skautek. Už při
řazení na náměstí před vyzdobeným domem mého budoucího tchána bylo jasné, že bez oslavných transparentů to
nepůjde. Pořádek při slavnosti, která připomínala manévry
ozbrojených složek, zajišťovali početní příslušníci formujícího se Sboru národní bezpečnosti a vojáci Československé
lidové armády.
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Program - hlavní podium
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
13:00
13:30
15:00
16:30
18:00
20:00
21:30

Bohemian Bards – středověká kapela
Kejklíř Radim z Radoušova
Okařská garda – šermíři
Kejklíř Lukáš
Divadlo Kozlík – O Červené Karkulce
Vystoupení ZŠ Svoboda nad Úpou
Příjezd Rudolfa II. (historický průvod)
Staropražští Pardálové
Bohemian Bards – středověká kapela
Benjaming‘s Clan
The Beatles Revival a Karel Kahovec
Ohnivá show kejklířů Lukáše a Radima
z Radoušova
22:00 Koneckonců
0:30 Ukončení programu

Po celý den
v centru města
na náměstí:
dobová tržnice
s řemesly, výstava
motorek a aut
- veteránů.
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Středověké ležení
pod parkovištěm
10:00 po celý den – střelba
z kuší , střelba z luků,
vrhací zbraně, jízda na koních
– všem zdarma

U Sokolovny
15:00 Divadlo S.N.Ú. – pohádka
Loupežníci
18:00 Divadlo S.N.Ú. – pohádka Loupežníc

Náměstí parkoviště
15:00 Spolek Rozárka z Jiříkova – sokolnická
společnost, ukázky a výklad
15:45 Okařská Garda – šermíři
16:15 Kejklíř Lukáš
17:00 Spolek Rozárka z Jiříkova – sokolnická
společnost, ukázky a výklad
17:45 Pejsci – agility
18:15 Bohemian Bards – středověká kapela
19:00 Kejklíř Radim z Radoušova

