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Úvodník
Vážení spoluobčané,
na začátku úvodníku musím říct, že jsem ho měl dopředu připravený, ale musel jsem ho prakticky předělat. Důvod znáte:
Čínský virus se nezalekl nejúčinnějších opatření proti jeho
šíření na světě, jak se chlubil náš předseda vlády, a nyní
jsme v horší situaci, než Itálie na jaře (co se týká přírůstku nakažených). O té se s despektem v březnu mluvilo jako
o zemi, která epidemii nezvládla. To měla denní přírůstky
okolo 500 lidí. Česko má dnes i přes 2000 nakažených. Podle této logiky to tedy nezvládáme my. Z tohoto důvodu
zastupitelstvo rozhodlo o nekonání slavnostního otevření
staré radnice, Rudolfových slavností a návštěvy delegace
s Německa. Za přípravou tohoto nabitého víkendu je spousta práce a úsilí celé řady lidí. Vláda přestala před volbami
v této věci rozhodovat a nechala nepopulární rušení akcí na
zastupitelích, aby nepřišla o své voliče. Na začátku pandemie se hlásila k úplné odpovědnosti za řešení šíření nákazy.
Když přístup k řešení začal vadit volebním preferencím, tak
se odpovědnost přehodila na chudáky hygieniky a ministra
zdravotnictví. Viníka neúspěchu je potřeba vždy najít. Doufám, že se věc vrátí do rukou odborníků a krizového štábu
a politici se zaměří na důležitější věci. Potřebujeme, aby
fungovaly školy, úřady, nemocnice, obchody a továrny.

V našem regionu probíhá kauza plánované výstavby
apartmánů na louce nad svobodským fotbalových stadiónem, směrem k pastvinám a jezdeckému oddílu TJ Krakonoš Trutnov. Je to sice věc městyse Mladé Buky, ale vzhledem k tomu, že pozemky přímo sousedí se Svobodou, tak
se týká trochu i nás. To potvrzuje i petice našich občanů
proti výstavbě apartmánů nebo hotelů v dané lokalitě.
Abyste byli trochu v obraze, je potřeba znát kontext. Příběh začal před cca 10 lety, kdy se rozhodnutím zastupitelů
stal z louky stavební pozemek. Nyní se developer pustil do
práce a část současného vedení obce se tomuto záměru
postavila. Zřejmě by se věc nehrotila, pokud by v tomto
místě měla vzniknout čtvrť, ve které by se usadily trvale
žijící rodiny. Apartmány jsou pro turisty. Obci to přináší
zvýšený provoz, náklady na odvoz odpadu, odběr pitné
vody, konfliktní situace apod. Je to složitá situace a není
jednoduché si udělat na věc jednoznačný názor. Na jedné
straně se obce snaží nalákat turisty do regionu, aby tady
nechali více peněz podnikatelům, kteří přispívají do jejich
rozpočtů. Na druhou stranu je nechtějí, protože jsou s nimi
starosti. Pro zajímavost: Na Kraví hoře jsou dodnes patrná
kaskádovitá políčka a pastviny, dnes zastavěná a zalesněná Sluneční stráň. Kde najít tu rovnováhu? Je to určitě věcí
obyvatel, jak se rozhodnou.
V neděli dne 13. 9. 2020 jsem mohl odstartovat charitativní výšlap a výjezd na Černou horu. Výtěžek z této akce je
věnován Martinovi Petráskovi (23 let). Dvouletému klukovi
z krkonošské Horní Branné
lékaři diagnostikovali nevyléčitelné onemocnění, které se projevuje postupným
ochabováním
kosterních
i dýchacích svalů, tzv. svalovou dystrofií Duchenne
(DMD). Byla to malá a krátká akce, ale zato prestižní
a s morálním přesahem.
Příště si musíme jenom
lépe pohlídat parkování vozidel účastníků. To se moc
nepovedlo. Uvnitř Fóra najdete větší detail.
Hezký začátek podzimu.
Mgr. Petr Týfa
starosta

Pohled z náměstí na dnešní Sluneční stráň z roku 1900.
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Otevírací doba pošty ve Svobodě nad Úpou

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 Běla Horáková, Květoslava Nováková, Věra Ježková, Hana
Jurčová, Jiřina Herzogová,
Jana Burešová a pánové
Günter Patzelt, Josef Novák a Ladislav Venzara.
Přejeme jim všem do dalších let především hodně
zdraví.

Volby – podzim 2020
Na podzim proběhnou opět volby, a to:
- volby do krajského zastupitelstva ve dnech
2. 10. 2020 – 3. 10. 2020
- volby do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 2. 10. 2020 –
3. 10. 2020 – 1. kolo
- pokud v prvním kole senátních voleb nezíská nikdo
z kandidátů potřebný počet hlasů bude se konat o týden později 2. kolo ve dnech 9. 10. 2020 – 10. 10. 2020
Volební místnosti ve Svobodě nad Úpou:
Volební
okrsek č.

Sídlo volebního okrsku (volební místnost)

1

Budova bývalého kina na nám. Svornosti
č. p. 473 (vedle Městského úřadu)!!!

2

Kongresové centrum hotelu PROM, Pietteho
nám. 27

Pro maršovské voliče se nic nemění a volby se uskuteční
v hotelu PROM.
Pro svobodské voliče tu však máme změnu!!! Mimořádně bude volební místnost v budově bývalého kina hned
vedle radnice, v přízemí bude jeden z bytů využit na volební místnost.

Změna otevírací doby na poště
Od 1. 10. 2020 se mění celostátně otevírací doba na poštách v celé České republice. Přehled všech pošt a jejich otevírací doby najdete na:

den

dopoledne

odpoledne

-

13 – 18

Úterý

8 – 12

13 – 14

Středa

-

13 – 18

Čtvrtek

8 – 12

13 – 14

Pátek

8 – 12

13 – 14

Pondělí

Zrušení Rudolfových slavností a dalších
akcí
S ohledem na zhoršenou situaci v souvislosti s nákazou nemoci Covid-19 Zastupitelstvo města na veřejném zasedání
dne 14. 9. 2020 rozhodlo o zrušení Rudolfových slavností
dne 19. 9. 2020. Kromě slavností se ještě v pátek 18. 9. 2020
mělo konat Slavnostní otevření objektu č. p. 473 zrekonstruovaného na sociální bydlení a také jsme měli hostit
německou delegaci z města Reumtengrün. Všechny tyto
víkendové akce zastupitelstvo zrušilo z jednoho prostého
důvodu – abychom ochránili naše občany před případnou
nákazou, resp. před vznikem případného ohniska u nás
ve Svobodě. Rudolfovy slavnosti jsou sice venkovní akcí,
ale ve večerních hodinách se hosté schovávají před zimou
v přilehlých restauracích, případně v párty stanu, akci navštěvují lidé nejen z okolních obcí, a to jsou ta riziková místa, kde se nemoc šíří, pokud je mezi lidmi někdo nemocný.
Konzultovali jsme danou záležitost s Krajskou hygienickou
stanicí a dále s praktickou lékařskou ve Svobodě nad Úpou
MUDr. Oravcovou. Krajská hygiena konstatovala, že by bylo
velmi nerozumné takovou akci uspořádat, MUDr. Oravcová
rovněž nedoporučila pořádání slavností. Rozhodnutí pro
zastupitele to bylo těžké, přece jen do organizace všech
akcí jsme vložili spoustu času a energie, ale zdraví nás
všech je to nejdůležitější, takže věřím, že většina občanů to
chápe. Shodou okolností jsme se večer po zastupitelstvu
dozvěděli od Jirky Pavuka, který organizuje se svou skupinou SHŠ Rigel celý řemeslný trh, zajišťuje dobovou hudbu
a šermíře, že právě šermíři by do Svobody nemohli přijet,
protože onemocněli nemocí Covid - 19. Sehnat za ně náhradu během čtyř dnů by byl velký problém.
No a kolik to město stálo? Se všemi účinkujícími jsme se dohodli a nikdo z nich žádné sankce či honoráře nepožadoval,
takže tímto bychom jim rádi poděkovali (i když si za to nic
nekoupí), nemají to v této době lehké, pokud je to jejich
hlavní zdroj obživy. Město zaplatilo pouze tisk plakátů a jejich grafické zpracování a pozvánky na slavnostní otevření.
V současné době už se zabýváme předvánoční akcí, a to
rozsvícením vánočního stromu, tradičně na Pietteho náměstí. Pevně doufáme, že se situace do zimy zlepší a sejdeme se na této akci a během zimy možná i na dalších.

h t t p s : / / w w w . c e s k a p o s t a . c z / o t e v i r a c i ‑ d o b y 
‑provozoven-2020/

Nové obecně závazné vyhlášky

A jak to bude u nás ve Svobodě? Skoro jako na radnici –
v úřední dny pondělí a středa bude mít pošta otevřeno až
do 18 hodin.

Na zářijovém zastupitelstvu byly schváleny dvě nové obecně závazné vyhlášky. jejich plné znění najdete dále v novinách.
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Jedná se o:
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o regulaci hlučných činností
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o nočním klidu
Zároveň byla zrušena původní vyhláška č. 2/2015, o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, kterou dlouhodobě rozporovalo Ministerstvo vnitra a požadovalo po
městě nápravu.

Lipová alej
181, 328, 329, 520,
nám. Svornosti
473, 474, 475, 479, 497, 498, 499, 502, 527,
Sluneční stráň
173, 179, 183, 185, 196, 198, 203, 209, 216, 218, 219, 224,
226, 227, 228, 229, 234, 236, 237, 238, 246, 249, 300, 320,
333, parc. č. 391/3, parc. č. 394/4,

A o co jde v nových vyhláškách?
U té první to pro nás všechny znamená, že sekat, pílit
a prostě hlučet nějakými stroji a zařízeními (sekačky
na trávu, cirkulárky, motorové pily nebo křovinořezy)
můžeme každý všední den i v sobotu, ale v neděli a o svátcích můžeme jen od 9,00 – 12,00 hodin. V té původní to bylo
v neděli a o svátcích zakázané po celý den. U této vyhlášky
může starosta udělit výjimku na základě žádosti.
Druhá vyhláška týkající se nočního klidu v podstatě stanovuje pouze tři akce, kdy se zákonem stanovená doba
nočního klidu nemusí dodržovat, a to na Silvestra, na čarodějnice a o Rudolfkách.
Noční klid nestanovuje město vyhláškou, ale doba nočního
klidu je stanovená zákonem o ochraně veřejného zdraví,
a to od 22,00 – 6,00 hodin. Porušování nočního klidu tedy
není považováno za porušování vyhlášky města, ale za porušování zákona a jedná se o přestupek. U této vyhlášky
starosta nemůže udělit výjimku právě proto, že se jedná
o zákonem stanovenou dobu nočního klidu.
A jak třeba postupovat u svatby nebo podobných soukromých oslav? I na takové akce se vztahuje zákon, který definuje noční klid nikoliv obecně závazná vyhláška města.
A protože noční klid je definován zákonem o ochraně veřejného zdraví od 22,00 do 6,00 hodin, tak obecné výjimky pro
svatby či soukromé oslavy nelze ve vyhlášce města vymezit
(ve vyhlášce vždy musí být pro výjimky z nočního klidu přesný název akce a datum konání, pokud datum není přesně
určen, musí se na úředních deskách v předstihu zveřejnit).
V praxi by to znamenalo, že by svatebčané nebo oslavenci museli požádat zastupitelstvo v dostatečném časovém
předstihu o výjimku z vyhlášky (museli by určit přesný termín oslavy či svatby), žádost by muselo projednat zastupitelstvo, pokud by zastupitelstvo souhlasilo, muselo by se
zapracovat do změny vyhlášky (ta se zasílá ke schválení Ministerstvu vnitra). Tento proces by trval minimálně 4 - 5 měsíců s ohledem na to, že se zastupitelstvo zpravidla schází
jednou za tři měsíce podle zákona o obcích. Takže nejlepším
řešením je se vždy domluvit se svým okolím, upozornit sousedy na případnou svatbu či oslavu, anebo je pozvat.

Odstávka elektrické energie
Ve čtvrtek 08. 10. 2020 proběhne v čase od 07:00 - 19:00
plánovaná odstávka elektrické energie č. 110060733562
na těchto adresných místech:
5. května
401, 503, 504, 505, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 541,
544,

Svoboda nad Úpou
E21,
Tyršova
521, 549, 550, 557, 561, parc. č. 127,
Úpská
parc. č. 571
Protože se odstávka týká i adresy nám. Svornosti 474, na
které sídlí radnice, oznamujeme, že bude dne 8. 10. 2020
Městský úřad uzavřen z technických důvodů.

Aktuální situace nemoci Covid – 19
Asi není nikdo v naší republice,
kdo by nesledoval situaci s šířením nemoci Covid – 19.
Bohužel situace není dobrá,
ale zase na druhou stranu
u nás v našem krkonošském
podhůří zatím není tak zle.
V době zpracování tohoto
článku se denní přírůstek nemocných pohybuje od 1000 –
3000 případů denně, máme za
sebou rezignaci ministra zdravotnictví
Adama Vojtěcha, do této funkce byl neprodleně jmenován nový ministr Roman Prymula. Šíření nemoci se prolíná
s předvolební kampaní a co nás čeká na podzim, ví jen ten
pán nahoře. Každopádně platí to stejné jako na jaře, zachovat si zdravý selský rozum, chodit na procházky do přírody
a usmívat se. Zlobou, pesimismem a tím, že se doma zavřeme ničeho nedosáhneme, jen ten hnusný koronavir z toho
bude mít radost, že nás dostal na kolena. A to mu přece
nedovolíme.
Pokud se situace opět zhorší tak, že bude vyhlášen nouzový stav a s ním spojená různá omezení či zákazy, tak
samozřejmě jsme tu na radnici pro vás a platí to co na jaře.
Neváhejte se na nás obrátit a požádat o pomoc, radu apod.
Kontakt:
tajemnice MěÚ
Ing. Ivana Balcarová
tel. 731 479 260, 499 871 197 nebo 499 871 105 (ústředna)
email: iva.balcarova@musvoboda.cz

www.musvoboda.cz
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Informace ze svobodských lékařských
ordinací:

Nový Řád veřejného pohřebiště města
Svoboda nad Úpou

Akutně respiračně nemocní včetně dětí posílaných ze školních zařízení – nechoďte ihned k lékařům, nejdříve učiňte
telefonickou konzultaci s lékařem, který doporučí lékařský postup, event. si vás pozve na vyšetření. Vydají vám
rady po telefonu, zašlou elektronicky recepty, neschopenky, ošetřování, případně poukaz na vyšetření na Covid.

Město Svoboda nad Úpou vydalo nový Řád veřejného pohřebiště města Svoboda nad Úpou, který po schválení Krajským úřadem Královéhradeckého kraje nabyl účinnosti dne
2. 9. 2020.

Převzato z internetu - http://www.olecich.cz/slovnik/akutni
‑respiracni‑onemocneni:
Akutní respirační onemocnění je infekce dýchacího ústrojí, které postihuje děti i dospělé a projevuje se jako angina,
rýma, akutní zánět nosohltanu, akutní zánět hrtanu a průdušnice, zánět průdušek nebo plic.
Kontakt na MUDr. Oravcovou – praktický lékař pro
dospělé ve Svobodě nad Úpou – 499 871 140, mobil
604 233 376, email: jarmila.oravcova@seznam.cz
Kontakt na MUDr. Hůrkovou – dětská lékařka ve
Svobodě nad Úpou - 499 871 287, mobil 731 263 422,
email: danahurkova@seznam.cz

Nová hygienická pravidla v knihovně od
16. 9. 2020
Vážení čtenáři, při návštěvě knihovny platí od
16. září 2020 tato pravidla:
1. Knihovnu navštěvujte pouze tehdy, pokud netrpíte virovým onemocněním.
2. Před vstupem do knihovny si každý vydezinfikuje ruce
prostředkem, který je připraven v chodbě před knihovnou.
3. Vstupujte pouze s rouškou.
4. Dodržujte odstup od ostatních alespoň 2 m.

Nový Řád veřejného pohřebiště ruší Řád veřejného pohřebiště ze dne 17. 8. 2011.
Důvodem ke schválení nového Řádu veřejného pohřebiště
byla rozsáhlejší novelizace zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů, dle které bylo nutno uvést předpisy upravující
provoz veřejných pohřebišť do právního stavu odpovídajícího novým předpisům.
Z některých změn, které jsou v novém řádu zapracovány
uvádíme:
- zákaz diskriminace žadatelů o uzavření smlouvy o nájmu,
- stanovení druhů vystýlek do rakví, transportních vaků,
rubášů – použití snadno rozložitelného materiálu,
- podmínky pro dohled nad provozovatelem pohřební
služby, která hodlá na pohřebišti provádět výkopové
práce.
Nový Řád veřejného pohřebiště města Svoboda nad Úpou
je v současné době vyvěšen na úřední desce města a taktéž na elektronické úřední desce. Po uplynutí lhůty 15 dnů
bude trvale k nahlédnutí na webových stránkách města
v sekci „Dokumenty a formuláře ke stažení“, podsekce
„Městský úřad – ostatní dokumenty“, a po celou dobu účinnosti bude umístěn ve vývěskách na hřbitově ve Svobodě
nad Úpou a na lesním hřbitově v Maršově I. Případné dotazy zodpoví pracovníci hospodářsko - správního odboru na
tel. 499871145.

Pro snížení případného rizika přenosu infekce doporučujeme knihy a společenské hry před vlastním čtením (hraním)
na několik dnů odložit.

www.musvoboda.cz

Podzimní svoz velkoobjemového odpadu

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

termín
SOBOTA

31. 10. 2020
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Svoboda

stanoviště
Svoboda

náměstí
Svornosti
(parkoviště
u Národního
domu)
8.00 – 11.00
ŘÍJEN 2020

Maršov I

Maršov II

Sluneční
stráň

Rýchorské
sídliště

Pod Světlou
Horou

(u domu
č. p. 302)

(vedle
prodejny JIP)

8.00 – 9.00

8.00 – 11.00

(naproti
aut. zastávce
na Pec)
9.45 – 11.00

Každičká vzpomínka,
smutný je vzdech,
navždy však zůstaneš
v srdcích nás všech.
Dne 5. října uplyne 5 let
co nás navždy opustil
pan Jiří Musil.

Parkování
Že mají občas, především v turistické sezoně,
řidiči problém zaparkovat v centru města či
v okolí Rýchorského sídliště, není žádné tajemství.
V poslední době se však podobné problémy stávají
realitou i v okrajové části města Pod Rýchorami
a souvisí to s užíváním zde postupně vzniklých zahrádek.
Kde jsou ty časy, kdy na zahrádky dorazili většinou
„Svoboďáci“ na kolech či pěšky s kárkou. Dnes již
také některé zahrádky mají jiné majitele (i nesvoboďáky) a není výjimkou, že na jednu zahrádku se
sjedou uživatelé dvěma či i více vozidly. A pak všechny dostupné pozemky ve vlastnictví města i dalších
vlastníků obsadí automobily.

Se stálou láskou vzpomínají
manželka Irena,
dcera Irena s manželem Jiřím,
vnučky Terezka a Anička

A proč o tom píši? Protože jsou i vlastníci zahrádek,
kteří si parkování vyřešili na svém pozemku. Já vím,
že řada z nich tuto možnost nemá. Ale těm, kteří
k tomu takto přistoupili (a letos se přidali další) patří podle mne poděkování, ať již byla jejich motivace
jakákoliv.
Jaroslav Chmelař

NOVÁ VOZIDLA PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU
Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou získal
v rámci projektu DPS SVOBODA NAD ÚPOU – POŘÍZENÍ
AUTOMOBILU finanční podporu na nákup nových vozidel
pro terénní pečovatelskou službu. Cílem tohoto projektu
je obnova vozového parku Domu s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou. Obnova umožní i nadále poskytovat
kvalitní terénní pečovatelskou službu sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením,
nebo osobám se zdravotním postižením. Díky tomuto
projektu budou nakoupena nová vozidla pro poskytování
terénní pečovatelské služby, a to 3 osobní a 1 užitkové
vozidlo.
Ve středu 16. 9. 2020 převzala ředitelka DPS první vozidlo pořízené v rámci projektu. Jedná se o užitkové vozidlo
značky Volkswagen Caddy, které bude využíváno především pro rozvoz obědů. Vzhledem ke stávajícímu stavu vozového parku, bylo nové vozidlo uvedeno ihned do plného
provozu.
Představujeme Vám tímto první vlaštovku a těšíme se na
další.
Martina Motejlková
ředitelka DPS
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Změna na stavebním úřadě
K 30.9.2020 odchází do důchodu dlouholetý zaměstnanec
města Ing. Josef Hůrka, který působil na radnici od března
1992 jako vedoucí hospodářsko-správního odboru a zprvu
vykonával činnost živnostenského úřadu a poté od roku
2004 vykonával mimo jiné činnost stavebního úřadu pro
Svobodu nad Úpou. Tímto mu děkuji jménem celé radnice za spolupráci a za celý tým zaměstnanců radnice mu
přeji zejména hodně zdraví a mnoho krásných let strávených v důchodovém věku.
Činnost stavebního úřadu bude na odboru od 1.10.2020
vykonávat Ing. Jitka Putalová, která již na odboru působí
a vykonává činnost stavebního úřadu pro obec Malá Úpa.
Nyní ji k tomu přibude i Svoboda nad Úpou. V rámci odboru
došlo k organizačním změnám, resp. agendy jsme museli

rozdělit mezi pracovníky jinak, protože „stavaře“ jsme prostě nesehnali. Přivítáme tedy do týmu od 1.10.2020 novou
mladou posilu, a to paní Romanu Půlpánovou, která bude
mít po zaučení na starosti agendu veškerých místních poplatků a bude vykonávat pomocné administrativní práce
pro stavební úřad. Mgr. Petr Schön se stává od 1.10.2020
novým vedoucím hospodářsko-správního odboru a bude
mít na starosti kromě vedení odboru veškerou majetkoprávní agendu města, to znamená smluvní vztahy dle
usnesení orgánů města, pronájem hrobových míst, nájemní smlouvy na pozemky a budovy, nájemní smlouvy na reklamní zařízení, nájemní smlouvy na byty, agendu RÚIAN,
zbytkové agendy životního prostředí, silničního hospodářství, ochrany přírody a ovzduší a také odpadové hospodářství včetně smluv s podnikateli na využívání odpadového
systému města (správu místního poplatku za odpad ale už
bude vykonávat paní Půlpánová).

Závod TE Uphill na Černou horu
Krásné nedělní ráno 13. 9. 2020 přivítalo na startu 77 závodníků výjezdu na kolečkových lyžích ze Svobody nad
Úpou na vrchol Černé hory. Závod byl podporovaný generálním partnerem firmou TE CONNECTIVITY, která též
podpořila souběžně pořádanou charitativní akci výšlap
pro Martina Petráska, který vedl ze Svobody nad Úpou na
Černou horu. Veškeré utržené peníze ze startovného výšlapu a část příjmu z výjezdu byla věnována organizátory ze
Skilauf teamu na pomoc Martinovi na pořízení pomůcek,
které potřebuje ke svému životu a zdravotní pojišťovna
je nehradí. Martinovi byla ve dvou letech diagnostikována svalová dystrofie typu – DUCHENNE (DMD). Jedná se
o nevyléčitelné onemocnění, které se projevuje jako postupné ochabování kosterních i dýchacích svalů. Organizátoři za významné pomoci firmy TE Connectivity tak budou
moci Martinovi přispět částkou ve výši 22.250 Kč. Věříme,
že tato akce pomůže Martinově mamince, které se téměř
sama o Martina stará, získat další možnosti příjmů pro podporu Martina a i další pacienty s DMD, kterých je v České
republice zhruba 250. Právě tito pacienti propadávají sítem
státní pomoci a neobejdou se bez podpory sponzorů a nadací, aby mohli žít plnohodnotný život.
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 jede do
brutálního kopce. Nejrychleji zvládnul výjezd s převýšením
750 metrů opět Jan Šrail, který dokázal na posledním kilometru odjet Stanislavu Řezáčovi, české legendě v dálkových bězích. Na třetím místě závod dokončil již s odstupem
Jiří Pliska. Ženská kategorie měla rovněž pěkné zastoupení a nejrychleji dojela další naše úspěšná závodnice v dálkových bězích Kateřina Smutná, před Klárou Moravcovou
a třetí Karolinou Grohovou.
JUDr. Lukáš Havel
Organizátor závodu
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Město Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvo města

Město Svoboda nad Úpou
Zastupitelstvo města

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2020,
o regulaci hlučných činností

Obecně závazná vyhláška
č. 2/2020,
o nočním klidu

Zastupitelstvo města Svoboda nad Úpou se na svém zasedání dne
14. 9. 2020 usnesením č. ZM/142/14/2020 písm. a) usneslo vydat
na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Zastupitelstvo města Svoboda nad Úpou se na svém zasedání dne
14. 9. 2020 usnesením č. ZM/142/14/2020 písm. b) usneslo vydat
na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016
Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět a cíl
(1) Cílem této vyhlášky je vytvoření příznivých podmínek pro
život v městě, pokojné bydlení a klidný odpočinek.
(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by
mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou zdraví a bezpečnosti, a vytvořit
opatření směřující k ochraně před následnými škodami
a újmami působenými narušováním veřejného pořádku, jehož
ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném městem
jako územním samosprávným celkem.
(3) Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě, je
používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou dobu.

Čl. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení
výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu
dodržována.
Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté
hodiny1.

Čl. 2
Regulace hlučných činností v nevhodnou denní dobu

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů

(1) Každý je povinen zdržet se veškerých činností spojených
s užíváním hlučných strojů a zařízení, například sekaček na
trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů apod.:
o nedělích a ve dnech státních svátků a ostatních svátků
stanovených zákonem1 v době od 06.00 do 09.00 hodin a od
12.00 do 22.00 hod.
(2) Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na:
a) řešení mimořádných situací, jako jsou např. kalamitní
stavy, způsobených přírodními vlivy (odstranění spadlých
dřevin z komunikací apod.),
b) zajištění obnovy a zmírnění škod způsobených
haváriemi a poruchami dodávek vody, energií a dopravní
obslužnosti,
c) na údržbu veřejně prospěšných zařízení a komunikací.
(3) Starosta může na základě žádosti2 udělit výjimku ze zákazu
specifikovaného v článku 2 odst. 1 této vyhlášky.

1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci
z 31. prosince na 1. ledna z důvodu oslav příchodu nového
roku.
2) Doba nočního klidu se vymezuje dobou kratší, a to od 2. do 6.
hodiny v době konání těchto tradičních veřejnosti přístupných
akcí:
a) v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu pálení čarodějnic,
b) 1 noc ze soboty na neděli v měsíci září z důvodu pořádání
Rudolfových slavností.
3) Informace o konkrétním termínu konání akce uvedené
v odst. 2 písm. b) tohoto článku, bude zveřejněna městským
úřadem na úřední desce a webových stránkách města
minimálně 5 dnů před datem jejího konání.

Čl. 3
Zrušovací ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni
jejího vyhlášení.

Čl. 4
Účinnost

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o zabezpečení
veřejného pořádku omezením hluku, ze dne 16. září 2015.
…………………………
Ing. Helmut Ruse
místostarosta

Čl. 4
Účinnost

…………………………
Mgr. Petr Týfa
starosta

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího
vyhlášení.

…………………………
Ing. Helmut Ruse
místostarosta

1
2

…………………………
Mgr. Petr Týfa
starosta

zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných
dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
viz § 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1
2

§ 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů
viz § 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
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Výpis usnesení z 14. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou konaného dne 14. 09. 2020
USNESENÍ č. ZM/139/40/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje

nové o výměře cca 420 m2 za část pozemku p. p.č. 154/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku zahrada, o výměře
cca 320 m2 ve vlastnictví města a pověřuje starostu města,
aby s vlastníkem pozemku jednal o jiném způsobu řešení
této situace.

program 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 14. 9. 2020.

USNESENÍ č. ZM/145/14/2020

USNESENÍ č. ZM/140/14/2020

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

schvaluje

schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části parcely p. p.č. 8 v k.ú. Maršov II, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 385 m2
dle návrhu geodetického zaměření (viz příloha originálu
zápisu).

zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 15. 6. 2020 bez námitek

USNESENÍ č. ZM/141/14/2020

USNESENÍ č. ZM/146/14/2020

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

bere na vědomí

schvaluje

zprávu o činnosti Rady města za období od 16. 6. 2020 do
14. 9. 2020 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.

a) návrh rady na zveřejnění záměru prodeje části parcely
p. p.č. 6/2 v k.ú. Maršov II, druh pozemku zahrada, o výměře cca 240 m2 (dle zákresu v příloze originálu zápisu) jedinému vlastníkovi nebo jeho příbuznému v řadě
přímé (vlastníkovi stavby nebo jeho příbuznému v řadě
přímé zděné garáže dosud nezapsané do KN a dalších
drobných staveb na přilehlém dvoře u domu č. p. 45),
kdy parcela p. p.č. 6/2 je vlastníkovi garáže pronajata
dobu neurčitou již od roku 2004. Po žadateli bude požadována předem úhrada zálohy ve výši 10.000 Kč na zpracování geodetického zaměření a znaleckého posudku.

USNESENÍ č. ZM/142/14/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o regulaci hlučných činností (viz příloha originálu zápisu).
b) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, o nočním klidu
(viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/143/14/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) geodetické rozdělení parcely st.p. č. 142/3 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr o výměře 176 m2, a to na část o výměře
cca 48 m2 pod stavbou garáže dosud nezapsané do KN - garáž ve vlastnictví jiného vlastníka a na zbývající část o výměře
cca 128 m2, a to za účelem odstranění zapsaného nesouladu
v KN, který je zapsán pod řízením ZDŘ-308/2019.
b) zveřejnění záměru prodeje části parcely st.p. č. 142/3
v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr, o výměře
cca 48 m2 jedinému vlastníkovi (vlastníkovi garáže), a to
pod stavbou garáže dosud nezapsané do KN - garáž ve
vlastnictví jiného vlastníka, kdy část parcely je vlastníkovi garáže pronajata za účelem umístění garáže formou nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

USNESENÍ č. ZM/144/14/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
záměr směny části pozemku p. p.č. 388/2 v k.ú. Maršov II,
druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví Věry Bajburi8
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b) návrh rady připravit soubor parcel pro výstavbu rodinného domu (rodinných domů), a to zbývající části
p. p.č. 6/2 v k.ú. Maršov II, druh pozemku zahrada (po
dokončení procesu prodeje dle bodu a) tohoto usnesení), o výměře cca 1050 m2, parcely p. p.č. 6/9, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha
o výměře 492 m2 a parcely p. p.č. 6/5, druh pozemku
zahrada o výměře 185 m2, vše v k.ú. Maršov II.
c) zveřejnění záměru prodeje části parcely p. p.č. 373/2
v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 2 m2 (dle
návrhu geodetického zaměření v příloze originálu zápisu) jedinému vlastníkovi (vlastníkovi domu č. p. 45), a to
na základě skutečného zaměření obvodových zdí domu
č. p. 45 v rámci revize pozemků ze strany Katastrálního úřadu v Trutnově a výzvy k vyřešení nesouladu. Po
žadateli nebude požadována předem úhrada zálohy na
zpracování geodetického zaměření, protože geodetické zaměření si objednal žadatel na vlastní náklady, takže dopracovaný geometrický plán doloží městu, které
poté zajistí zpracování návrhu kupní smlouvy a její projednání v zastupitelstvu. Ve věci ocenění části parcely
bylo rozhodnuto, že nebude objednáván znalecký posudek s ohledem na výměru pouhých 2 m2 a zastupitelstvo v rámci určení kupní ceny stanovuje předběžnou
kupní cenu za 1 m2 ve výši 400 Kč, která koresponduje
s obvyklými prodejními cenami v případě prodeje parcel
pro účely výstavby rodinných domů.

USNESENÍ č. ZM/147/14/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
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.

USNESENÍ č. ZM/148/14/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
směnnou smlouvu s panem XXXXXX XXXXXX (viz příloha
originálu zápisu), jejímž předmětem je směna části parcely
ve vlastnictví města p. p.č. 230/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
(dle GP č. 905-288/2020 ze dne 19. 6. 2020 – dále jen „GP“,
se jedná o nově vymezenou parcelu p. p.č. 230/2 o výměře
68 m 2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku trvalý travní porost – dále jen „TTP“) za části parcel ve vlastnictví pana
Tomáška, a to části p. p.č. 226/1, druh pozemku TTP o výměře 30 m2 (v GP označena jako díl „a“) a části p. p.č. 229/1,
druh pozemku TTP o výměře 70 m2 (v GP označena jako díl
„b“), přičemž zastupitelstvo stanovuje, že ceny směňovaných pozemků jsou stejné a po provedení směny budou
tedy smluvní strany zcela vyrovnány a nebudou mít vůči
sobě v souvislosti s touto smlouvou žádné majetkové nároky. Náklady spojené se směnnou smlouvou (vypracování
GP a správní poplatek za návrh na vklad směnné smlouvy)
uhradí pan XXXXXX.

o využití školních dílen pro zázemí pro technickou četu,
takže svůj potenciál pro město má i sousední parcela
p. p.č. 35/4.
b) rozhodnutí rady na zveřejnění záměru prodeje části parcely p. p.č. 35/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku
ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha, o výměře cca 28 m2 dle zákresu v příloze originálu zápisu před
domem č. p. 525 s tím, že město zajistí zpracování geometrického plánu a znaleckého posudku ocenění části
parcely, protože žadatel již uhradil požadovanou zálohu
ve výši 10.000 Kč.

USNESENÍ č. ZM/151/14/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, jehož
předmětem je cenová úprava za 1 hodinu činnosti jednoho strážníka Městské policie Trutnov z 296 Kč na
311 Kč a částky za každý kilometr jízdy vozidly městské
policie do Svobody nad Úpou z 9 Kč na 9,50 Kč s účinností od nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením tohoto dodatku.

USNESENÍ č. ZM/152/14/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

a) provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 8. 9. 2020 provedenou tajemnicí MěÚ včetně Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 9/2020 ze
dne 8. 9. 2020 včetně průběžné stručné finanční analýzy
hospodaření města k 8. 9. 2020 (vše viz přílohy originálu
zápisu).

neschvaluje

schvaluje

prodej parcely p. p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I, o výměře
1126 m2, druh pozemku zahrada s odůvodněním, že parcela je v současné době parcela pronajata za nájemné ve
výši 6.200 Kč ročně, které bylo vysoutěženo v roce 2017
(o pronájem parcely mělo tehdy zájem více žadatelů) a zastupitelstvo konstatuje, že v současné době město tento
pozemek nepotřebuje prodat, výše nájemného není zanedbatelná, a proto bude ctít předchozí rozhodnutí orgánů
města.

b) rozpočtové opatření č. 4/2020 (viz příloha originálu
zápisu). V rámci rozpočtového opatření č. 4/2020
činí objem celkových příjmů 4.342.118 Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2020 po této změně se zvyšují na 44.475.236 Kč), objem celkových
výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 4/2020
činí 2.854.118 Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok
2020 po této změně se zvyšují na 58.267.021 Kč),
financování rozdílu činí mínus 1.488.000 Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2020 se snižuje na
12.472.200 Kč).

USNESENÍ č. ZM/149/14/2020

USNESENÍ č. ZM/150/14/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a) prodej parcely p. p.č. 41/2 a celé parcely p. p.č. 35/4, obě
v k.ú. Svoboda nad Úpou s odůvodněním, že obě parcely
jsou v centru města blízko náměstí, parcela p. p.č. 41/2
je blízko školní jídelny a parcela p. p.č. 35/4 je zase blízko bývalých školních dílen. Obě mají pro město značný
význam, nejen proto že jsou v centru města, ale také
proto, že sousedí se školními budovami. Je tedy možné, že je v budoucnu město využije pro případné potřeby provozu školy či školní jídelny. Rovněž je uvažováno

USNESENÍ č. ZM/153/14/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ruší
všechny akce o následujícím víkendu 18. 9. 2020 –
20. 9. 2020 ve městě Svoboda nad Úpou s ohledem na
zhoršující se situaci s nákazou Covid-19. Jedná se o páteční Slavnostní otevření objektu č. p. 473 zrekonstruovaného na sociální bydlení, sobotní Rudolfovy slavnosti
a víkendové setkání s německými hosty z města Reumtengrün.
ŘÍJEN 2020
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Výpis usnesení z 35. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 31. 08. 2020
USNESENÍ č. RM/469/35/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na dočasné užívání části parcely
p. p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha se
způsobem využití jiná plocha o výměře 25 m2 s paní XXXXXX
XXXXXX (viz příloha originálu zápisu) za účelem umístění
oplocení, okrasných dřevin a sekání trávy s tím, že se jedná
se o nájem na dobu neurčitou od 1. 9. 2020 s 3M výpovědní
lhůtou bez udání důvodu za nájemné ve výši 500 Kč ročně.

USNESENÍ č. RM/470/35/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Řád veřejného pohřebiště města Svoboda nad Úpou
(viz příloha originálu zápisu), ke kterému vydal Krajský
úřad Královéhradeckého kraje dne 12. 8. 2020 pod č. j. KUKHK-23914/RG/2020 souhlas.

USNESENÍ č. RM/471/35/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k výstavbě rodinného domu na pozemcích p. p.č. 109/2 a 109/3, oba v k.ú. Maršov II dle projektové dokumentace v elektronické podobě (PD na stavbu
s názvem „NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU p. č. 109/2,
Horní Maršov II, 542 24 Svoboda nad Úpou“, zodp. projektant Ing. Monika Votoček, datum 06/2020, stupeň
DUS+OS).

USNESENÍ č. RM/472/35/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 14. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou dne 14. 9. 2020 (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/473/35/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na
služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace

- výměna nosné ocelové konstrukce mostu Nepomuckého ve Svobodě nad Úpou“ včetně závazného vzoru
Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu).
b) výběr 4 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ, s. r. o.,
IČ 259 62 914, se sídlem Haškova 1714/3, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové
- M - PROJEKCE, s. r. o., IČ 050 61 415, se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
- PRODIN, a. s., IČ 252 92 161, se sídlem K Vápence 2745,
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
- PRAGOPROJEKT, a. s., IČ 452 72 387, se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4.
c) že vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci 37.
schůze Rady města dne 29. 9. 2020.

USNESENÍ č. RM/474/35/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1644/2019 na rekonstrukci objektu č. p. 473 na sociální bydlení, kdy předmětem tohoto dodatku jsou konečné méněpráce a vícepráce
a výsledkem je pak úspora ve výši 189.450,48 Kč bez DPH
(217.868,06 Kč včetně DPH).

USNESENÍ č. RM/475/35/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o provedení uměleckého výkonu se Skupinou historického šermu Rigel z.s. v rámci Rudolfových slavností
dne 19. 9. 2020 (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/476/35/2020
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti Women for women, o. p. s. v rámci jejího charitativního
projektu Obědy pro děti pro základní školy ve Svobodě nad
Úpou, kdy finanční dar bude využit na úhradu stravného ve
školní jídelně pro 4 žáky ve školním roce 2020/2021 a jedná
se o dar ve výši 23.040 Kč.

Výpis usnesení z 36. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 09. 09. 2020
USNESENÍ č. RM/477/36/2020
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
zadávací řízení v rámci VZMR na služby s názvem
„Zpracování projektové dokumentace na rekon10
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strukci druhé poloviny objektu č. p. 473 ve Svobodě
nad Úpou (bývalé kino) na víceúčelový sál a zázemí“
z důvodů popsaných v zápise s tím, že na příštím
jednání rady bude předložena nová zadávací dokumentace, která zohlední částečně připomínky uchazečů.

Měsíční dění v naší škole
Zahájení školního roku 2020/2021
V úterý 1. září 2020 byl v naší mateřské a základní škole zahájen nový školní rok 2020/2021. Před školní budovou se po
osmé hodině ranní sešla velká spousta dětí a rodičů, kteří
již netrpělivě vyhlíželi třídní učitele přicházející si pro své
svěřence. Ve škole je první den čekaly pouze dvě vyučovací
hodiny, během nichž se věnovali poučení na začátku školního roku, seznámení se školním řádem, s organizací školního
vyučování v následujícím období i tématům prázdnin
a prázdninových zážitků. Žáků se v naší základní škole
sešlo 1. září celkem 219 - 98 žáků na 1. stupni a 121 žáků na
II. stupni, kde máme nyní paralelní jak šesté tak sedmé třídy.

Rozdělení třídnictví ve školním roce
2020/2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
9.

třída – Mgr. Martina Hanušová
třída – Mgr. Milada Pleskačová
třída – Mgr. Dagmar Rolencová
třída – Mgr. Stanislav Kopiš
třída – Mgr. Martina Švarcová
třída – Mgr. Miloš Vlášek		
třída – Mgr. Břetislav Klomínský
třída – Mgr. Lucie Ševčíková		
třída – Mgr. Iva Hejnová		
třída – Mgr. Jan Hainiš
třída – Mgr. Petra Štěpová

A
B
A
B

Adaptační kurz
Na naší škole se již tradicí stala akce s názvem „Adaptační
kurz“. Účastní se jej naši nejmladší žáci z II. stupně, tj. 6. tříd.
A stejně tomu bylo i letos ve školním roce 2020/2021. Naši
druhostupňoví benjamínci si svou premiéru zažili na chalupě „Piana“ ve Velké Úpě. Každoročně nám toto ubytovací
zařízení, zcela zdarma, poskytuje pan Jiří Mičánek, za což
mu patří velké díky. Chalupa se nachází na kouzelném místě údolí řeky Úpy při samotném úpatí hor Krkonoš. Zázemí
stavení a prostorné venkovní prostranství byly pro uvedenou akci více než ideální.

Slavnostním byl tento den zejména pro naše prvňáčky,
kteří se spolu se svými rodiči odebrali do své třídy, kde se
jich ujala jejich nová paní učitelka (nebo spíše dvě, protože
v první třídě přicházíme s tzv. tandemovou výukou, během
níž budou s dětmi pracovat dvě paní učitelky zároveň), společně vyslechli povídání pana ředitele Ing. Michala Krtičky
a pana místostarosty Ing. Helmuta Ruseho. Věříme, že na
cestu vstříc vzdělání vstoupili pravou nohou a ve škole se
jim bude líbit.

www.zssvoboda.eu
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ji umí skutečně dobře upéci. V 21:00 byla stanovena večerka,
tj. příprava na nocleh. Pro některé nekonečné přípravy, čištění zubů apod. ukončili až učitelé, kteří zaveleli „do hajan“. Noc
příliš klidná nebyla, ale to asi k výletům – kurzům patří, vše
ztichlo až téměř před půlnocí. Ráno na žáky čekala výborná
sladká snídaně s čajem. Každá ze skupinek měla za úkol vymyslet svoje zvolání – pokřik, přičemž tyto měly být vyhlášeny,
což se nám však, z časových důvodů, bohužel nepodařilo. Pak
už následovala nejméně oblíbená část kurzu, a tou je balení
a uklízení. Aby bylo čekání na odjezd příjemnější, došlo opět
na kolektivní hry, zejména ta s padákem žáky velmi pobavila.
V 11:43 opustila poslední noha letošní výpravy Velkou Úpu.
Na místě zůstaly snad jen nevyřčené „bojové“ pokřiky…
možná je tam naši nástupci, někde v lesích, zaslechnou.
Tak, 6. A a 6. B, věříme, že jste si to užili, a jaký, že byl ten
váš pokřik?
PS: Pane majiteli Piany, ještě jednou moc děkujeme.
Mgr. Miloš Vlášek a Mgr. Břetislav Klomínský

Začátek školního roku v II. oddělení
školní družiny
Prostory družiny se opět zaplnily, v každém oddělení je
celkem 30 dětí.
Do II. oddělení bude tento školní rok chodit 5 druháků, 20
třeťáků a 5 čtvrťáků.
Začátek roku jsme si představovali více optimisticky, ale
přesto, že nám covid opět zkomplikoval pracovní a provozní
podmínky, nenechali jsme se odradit a vrhli jsme se do
práce podle plánu.
Děti si spontánně hrají, sportují, soutěží a dnes skvěle
zvládly i první společné tvoření v rouškách. V zápalu tvoření
si na roušku nikdo z nich ani nestěžoval.
Dne 10. 9. 2020 v 8:30 vše začalo, a to naložením zavazadel
do přistaveného vozu před školou a poučením žáků. Všichni
přítomní dále pokračovali pěšky na autobusové nádraží ve
Svobodě nad Úpou. Autobus přijel přesně na čas, a tak jsme
v 9:13 vyjeli směrem Velká Úpa. Letos však přece jen trochu
jinak - v rouškách. V cíli, autobusové zastávce „Vavřincův důl“
jsme opustili autobus a přesunuli se k chalupě Piana, jež je
přímo naproti. Po krátkém nástupu, kde byli všichni žáci seznámeni s informacemi ohledně ubytování a stručným programem kurzu, došlo ke stěhování na pokoje. Ještě během
dopoledne proběhlo několik soutěží – her, jejichž cílem bylo,
aby se žáci navzájem lépe poznali. Zřejmě největší úspěch sklidil tzv. „běh důvěry“. Po výborném obědě z naší „mateřské“
jídelny následoval odpolední odpočinek. V 13:30 byl vyhlášen
odpolední výstup na „Pecku“, což je herní krajina na Portáškách ve Velké Úpě. „Výšlap“ byl pro některé opravdu náročný, ale odměna v podobě vyzkoušení si úžasných atrakcí dala
zapomenout na unavené nohy a žáci si je skutečně užili. Po
návratu zpět, převléknutí a občerstvení, následovala opět
nekonečná řada seznamovacích her, přičemž nešlo jen o seznámení se, ale i naučení se vzájemné spolupráci. Největší
ohlas měla hra s názvem „Romeo a Júlie“. V 19:15 proběhla večeře, která chutnala opravdu každému, aby ne, pizza je
mezi žáky velmi oblíbenou pochoutkou a v blízkém Trutnově
12
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Informace pro rodiče žáků 9. třídy
(2020/21)
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 2021.
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. Školní přijímací zkoušky
se budou konat od 22. dubna do 30. dubna 2021.
Pro zájemce o obory s talentovou zkouškou (např. hudební,
taneční, výtvarné zpracování kovů, textilu, dřeva apod.) se
podání přihlášky posouvá na termín 30. listopadu 2020.
Talentové zkoušky probíhají v lednu 2021 a případné
nepřijetí umožňuje žákovi podat si přihlášky v řádném
březnovém termínu bez omezení.

O zážitky z prvních společných chvil ve II. oddělení školní
družiny se s vámi chceme podělit ve fotogalerii.

Každoročně probíhá v UFFO Trutnov prezentace středních
škol a zaměstnavatelů z našeho regionu. V letošním roce se
budou školy představovat 9. 10. od 9 do 18 hodin a 10. 10.
od 8 do 12 hodin. Zástupci učitelů a studentů jednotlivých
středních škol informují o studijních oborech, vybavení
školy i uplatnění v praxi, proto návštěvu doporučujeme žákům 9. třídy a jejich rodičům.

Vychovatelka školní družiny Dana Šritrová

Mgr. Irena Nešněrová – výchovná poradkyně

UPOZORNĚNÍ

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na
dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110–1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin
při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných
porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:
 u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob
 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m.
 u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 7 m*
 izolované vedení 2 m
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.
 u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 12 m*
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m.
* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb.,
ve znění účinném k 1. 1. 2016.

UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým
regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé
škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat
povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění.
Děkujeme za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz

skupina Čez

www.cezdistribuce.cz
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Střípky z dějin: Lano‑li
nenapne‑li se…
Antonín Tichý
Okřídlená hláška z divadelní hry Sever proti Jihu populární
klaunské dvojice Voskovce a Wericha ze slavné předválečné éry Osvobozeného divadla, přejatá do filmové komedie Pudr a benzin je ideálním úvodem k dnešnímu tématu.
Lano se naštěstí napnulo! Což dokládají stohy popsaného
papíru o výstavbě i letitém provozu první visuté lanovky
pro přepravu osob v republice z Janských Lázní na Černou
horu od prvopočátku vlastněné ČSD. Oficiální provoz byl
zahájen 31. října 1928 po zhruba 15 měsících intenzivních
stavebních prací. Strojní zařízení a kovové konstrukce zajišťovala firma František Wiesner z Chrudimi, pozdější
Transporta. Veškeré stavební práce prováděla brněnská
filiálka firmy Wayss a Freytag z Frankfurtu nad Mohanem.
Také všechna lana dodala specializovaná německá firma
„Westfálský drátěný průmysl“ z Hammu v průmyslovém
Porúří. Obě hliníkové kabiny uvnitř obložené mahagonem,
každou s kapacitou 30 stojících pasažérů, vyrobila vagonka v České Lípě. V superlativech by se daly dlouze popisovat i vynikající technické parametry, ale to je všechno
dávno pasé. Včetně nostalgických vzpomínek na nástupní
stanici přímo v centru lázeňského střediska, jen pár kroků od Kolonády. Dnes přepraví moderní Černohorský expres společnosti MEGA PLUS v jiné trase pod vrchol Černé
hory v osmimístných gondolách Doppelmayer za zhruba
7 – 8 minut jízdy až 1 500 osob za hodinu. Leč vraťme se
k lanům. V příloze k poválečné obecní kronice, kterou začal psát začátkem padesátých let učitel František Koudelka s retrospektivními ohlédnutími do minulosti opsanými
z původních německých kronik je i několik amatérských fotografií spojených se složitou dopravou ocelového lana na
staveniště. Až do konečné železniční stanice ve Svobodě
nad Úpou dorazila lana navinutá na obřích cívkách na speciálních podvozcích německé říšské dráhy. Nejtěžší cívka
s nosným lanem vážila 42 tun. Po příjezdu na svobodské
nádraží se s neobvyklým slavnostně ozdobeným nákladem
vyfotil i pan přednosta stanice inspektor státních drah
František Prinz a slečna Elfrieda Tippeltová, která nastoupila na místní nádraží jako adjunkt a dlouhá léta prodávala
jízdenky v osobní pokladně. Narodila se 29. července 1896
v Mladých Bukách do rodiny drážního zaměstnance.
V roce 1900 už ale Tippeltovi bydleli v č. p. 3 ve Svobodě. Byla doslova dobrým duchem stanice a její živou kronikou. Mnoho dobových dokumentů zejména pečlivě popsaných fotografií věnovala po válce do obecní kroniky.
Dochovala se i historka o dopravě lana ze Svobody nad
Úpou do Janských Lázní, což bylo možná dobrodružnější
než dlouhá cesta po železnici od německého výrobce ve
Westfálsku. Cívka byla ručně (!) pomocí provizorní rampy
složena, a ručně (!) jen s mechanickým navijákem dovalena až k mostu přes Úpu. Ten by takovou zátěž neunesl,
proto bylo lano ručně (!) čtyři dny převíjeno na rezervní
cívku na druhém břehu. Odtud bylo pomocí tažného zařízení po vlastní ose s přidanými dřevěnými koly vlečeno
za dvěma těžkými vojenskými dělostřeleckými traktory.
Tahače Škoda Z, z nichž každý sám o sobě vážil i s dvou až
tříčlennou posádkou přes 12 tun, byla pragovácká konstrukce vyráběná v licenci ve Škodových závodech v letech
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1921 – 1923. Pro nově budovanou Československou armádu jich bylo údajně vyrobeno 106 kusů. Původní ocelové
ráfky nahradily později plné pryžové obruče zřetelné na
dochovaném snímku. Ani tak nebyla cesta trvající další
čtyři dny žádná legrace. Nejen vzhledem k sychravému
dubnovému počasí, kdy se na stráních nad nádražím ještě
bělaly zbytky sněhu. Celou dobu museli dělníci podkládat
pod kola cívky ocelové pláty o rozměrech 150 x 100 x 1 cm
aby se nebořila do vozovky. Ani kronikář, ani nikdo později
si zřejmě nevšiml, že mezi fotografiemi je i jedna viditelně
mladší, i když z podobné akce. Na základě jasných indicií
jde o výměnu lana během druhé světové války, kdy byla
lanová dráha v majetku soukromého majitele, které bez
bližších údajů zmiňuje publikace Lokomotivního depa ČSD
v Trutnově vydaná k 50. výročí lanovky v roce 1978. Podle
soukromé kroniky Janských Lázní od Johanna Bönsche to
bylo konkrétně v polovině října 1940. Dva stroje na snímku
nejsou podle téhož autora světoznámé značky Hanomag
nebo Man, ale těžké dvounápravové tahače „Deutsche Reichsbahn“ vyráběné tradiční německou strojírenskou firmou Kaelble ve třicátých letech. Díky daleko lepší manévrovací schopnosti převážely cívku s lanem na podvalníku
bez problémů i přes most. Také panáček na bicyklu zajišťující plynulý průjezd má fráček uniformy pruského střihu,
takže i přes nekvalitní snímek lze konstatovat, že je to příslušník Schutzpolizei – Říšské ochranné policie, působící
v době připojení českého pohraničí k nacistickému
Německu i na území Sudet. Dobrým vodítkem je i vlevo za
řekou nad hloučkem přihlížejících čumilů nově postavené
č. p. 200, pozdější dlouholetá služebna vodáků. Adalbert
Richter dnes již neexistující dům postavil až po roce vydání
adresáře majitelů domů na okrese Trutnov z roku 1930,
kdy bylo poslední svobodské číslo popisné 193. Shodou
okolností jsou cívky v obou případech označeny římskou
číslicí II. To ale zkušeného badatele nemůže zmást. Je docela škoda, že originální přílohy ke kronice se časem ztratily a z kopií nejde přečíst nápis na panelu připevněném na
„válečné“ cívce ani při značném zvětšení. Pravděpodobně
jsou to údaje o lanu: délka 3.350 m, průměr 46 mm, váha
39.500 kg a nosnost 272.000 kg. Existuje určitě mnohem
víc originálních fotografií, soudě podle občas se vyskytujících černobílých kopií z nekvalitních kopírek nulté generace, ale z těch se v „domácím“ fotošopu žádné zázraky
dělat nedají.

Cívka s lanem na nádraží ve Svobodě nad Úpou. V popředí přednosta Prinz a slečna Tippelttová. / Dělostřelecké tahače táhnou cívku po silnici do Janských Lázní.

Manipulace s cívkou na nádraží a doprava k mostu. Uprostřed vpravo Bönschův hostinec.

Jedna z prvních pohlednic s lanovkou krátce po výstavbě se zajímavým sdělením.
ŘÍJEN 2020
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Doprava lana přes most ve Svobodě nad Úpou v říjnu 1940.

Stejná souprava na svobodském náměstí a v cíli u spodní stanice v Janských Lázních.

www.musvoboda.cz
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