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Úvodník
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle jsem avizoval, že se chci v tomto úvodní
ku obšírněji zabývat rozvojem města. Role vedení města
je v tom, aby se lidem v obci dobře žilo. Nelze ale plnit
veškerá přání, na některá bychom potřebovali kouzelnou
hůlku. Osobní spokojenost, pocit štěstí a pohled na svět je
věcí každého, to ovlivnit neumíme. Neumíme plně vyřešit
sousedské a osobní spory mezi lidmi a minulé křivdy. Co
ale můžeme v omezené míře ovlivnit jsou základní atri
buty veřejného prostoru a jejich obsahové naplnění. Měli
bychom se snažit mít hezkou školu a školku s kvalitním
vzděláváním, parky a udržovanou zeleň, hřiště, sportovi
ště na léto i zimu, čisté komunikace, dostupnou dopravu,

efektivní a šetrné veřejné osvětlení, místa k setkávání
různých spolků, zázemí pro kulturu, co nejefektivnější
odpadové hospodářství nebo parkování v obci. Rostoucí
počet soukromých vozidel v rodinách parkujících na obec
ních pozemcích a tlak majitelů apartmánového bydlení na
parkovací místa, kteří je nejsou sami ochotni pro klienty
zajistit, má dopad na veřejný prostor. Svoboda nad Úpou
je sevřená v údolí a nemá místa nazbyt. Hledání výcho
diska z této situace musíme řešit již nyní s odborníky na
tuto problematiku. Těch výzev je jistě víc a je to nekončící
práce, která je orámována finančními možnostmi města.
Postupovat musíme po jednotlivých obezřetných krocích
tak, abychom mohli po volbách novým zastupitelům pře
dat město i nadále v dobré finanční kondici. Dost těch
věcí historicky město plní. Také díky evropským penězům
z dotací můžeme mnohem rychleji naše plány realizovat.
Nutné jsou v první řadě životaschopné projekty, kterým
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dají zelenou i veškeré stát
ní instituce a my pak může
me o dotační prostředky
vůbec požádat.
Nyní probíhají práce na
projektové dokumentaci
k rekonstrukci a dostavbě
staré radnice. Celý název
projektu je „Svoboda nad
Úpou – SPOLEČENSKÉ
CENTRUM – dostavba a re
konstrukce objektu č. p.
473“. Vizualizaci návrhu
společnosti ROSA – ARCHI
TEKT, s. r. o. můžete vidět
na obrázcích. Spojení pů
vodního a nového se zde
podařilo.
Jak vypadá výsledek ně
kolikaměsíčního jednání
města a architekta a jaké
reálné možnosti prostor nabídl oproti našim prvotním
předpokladům? V přízemí by měla vzniknout společen
ská místnost (klubovna) se zázemím a kuchyní, čímž
vznikne prostor pro klubové aktivity s občerstvením.
V dalším patře bylo dříve kino a prostor bude využit na
víceúčelový sál s maximální kapacitou 80 diváků (více se
do limitovaného prostoru prostě nevejde). Sál by měl
obsahovat moderní video a audiotechniku. Tak bychom

se po letech mohli dočkat kulturních pořadů s muzi
kanty, herci, video‑prezentací cestovatelů apod. Město
může prostor využít i pro zasedání a konference, vítání
občánků a předávání vysvědčení. Křesla se mohou odklí
zet, takže může vzniknout prostor pro jiné aktivity. Zá
sadní změnou projde i podkroví objektu, kde bude tech
nické zázemí a kancelář pro provoz centra, ale zároveň
zde vznikne tolik potřebné kontaktní místo pro klienty
Městského úřadu. Ti již nebudou nuceni zdolávat scho
dy do pater radnice, ale budou mít možnost využít výta
hu, který bude přístupný ze dvora za úřadem. Kontaktní
místnost bude propojena s úřadem přes zasedací míst
nost ve druhém patře a klient si bude moci přes zvonek
přivolat úředníka, se kterým potřebuje projednat úřední
záležitost v intimitě kontaktního místa. Tento přístup
bude velkým bonusem zejména pro vozíčkáře, starší ob
čany či pro rodiče s kočárky. Zadní prostor za radnicí se
změní na zpevněnou plochu se zelení a bude tak důstoj
ným prostorem před samotným vstupem do přistavené
ho proskleného foyer moderního Společenského centra.
Tato část objektu (bude se jednat o přístavbu ke stávají
címu objektu bývalého kina) je zvláště zajímavá a vzniklé
prostory s otevřeným schodištěm a šatnou v přízemí mo
hou sloužit k trávení času před vystoupením, výstavám
a jiným prezentacím.
Celý tento záměr bude podrobně prezentován samot
ným architektem Ing. Michalem Rosou z Trutnova na
březnovém jednání zastupitelstva dne 15. 3. 2021 v kon
gresovém sálu hotelu PROM. Pokud se již těšíte na nové
společenské centrum ve Svobodě, určitě se přijďte podí
vat a vyslechnout si pana architekta a diskusi zastupitelů
k danému tématu. Objekt bývalého kina a jeho dokonče
ní do podoby nového moderního společenského centra
za to určitě stojí.
Hezký březen.
Mgr. Petr Týfa
starosta
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Zprávy z města a z radnice
Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci březnu oslaví
svá životní jubilea dámy
Růžena Tupá, Danuška
Svobodová, Helena Ma
číová, Mária Múdryová
a pánové Milan Tomčík,
Stanislav Ondráček, Zde
něk Rejzek a Josef Man
dys. Přejeme jim všem
do dalších let především
hodně zdraví.

Nájemní bydlení v č. p. 473 na náměstí
Svornosti (bývalé kino)
Rada města schválila na 44. schůzi dne 1. 2. 2021 Pravi
dla pro přidělování a užívání bytů v č. p. 473 na náměstí
Svornosti (v budově bývalého kina). Pravidla jsou vypra
cována v souladu s usnesením Zastupitelstva města Svo
body nad Úpou č. ZM/165/15/2020 ze dne 14. 12. 2020

a pro nově vybudované byty platí, že nemusí být obsa
zovány klienty z cílových skupin dle dotačního programu
Sociální bydlení.
Pro zájemce o nájemní bydlení jsou v příloze
k dispozici
1) Pravidla pro přidělování a užívání bytů v č. p. 473 (dále
jen „Pravidla“)
2) Příloha č. 1 Pravidel - Formulář žádosti o přidělení bytu
(možno vyplnit z 90% v PC)
3) Příloha č. 2 Pravidel - Domovní řád
Všechny 3 dokumenty najdete na:
http://w w w.musvoboda.cz/najemni‑ bydleni/2695pravidla‑pro‑pidlovani‑a-uivani‑byt‑v-p-473Rada stanovila čisté nájemné (tj. bez záloh na energie
a služby) v minimální částce 100 Kč/m2, pokud samozřejmě
nebude uplatněna obálková metoda. Nicméně o konečné
výši nájmu bude vždy rozhodovat Rada města v souladu
s odst. 4. 1. 2 Pravidel.
K dispozici je volných 6 nájemních bytů s následnou specifi
kací a orientačními úhradami:
V případě zájmu o nájem bytu je možné se objednat na
prohlídku bytu, nebo požádat o další podrobné informace
u tajemnice MěÚ Ing. Ivany Balcarové, telefon 499 871 197,
mobil 731 479 260, email: iva.balcarova@musvoboda.cz
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Nájemní byty v čp. 473

označení bytu

1 (1NP)
2 (1NP)
3 (2NP)
4 (2NP)
5 (3NP)
6 (3NP)

velikost

1 + KK
1 + KK
1 + KK
1 + KK
3 + KK
2 + KK

dle čistá
podlahová
plocha (m2)

minimální
nájemné za 1 m2
stanovené Radou
města

24,5
44,6
47,7
40,0
69,6
50,2

výpočet
nájemného za
celý byt

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

2 450
4 460
4 770
4 000
6 960
5 020

Aktuální situace nemoci Covid – 19
Co říci k aktuální situaci milí
čtenáři??? Vždycky jsem si
myslela, že se s těžkými
situacemi umím poprat
a postupně je řešit a vyřešit,
a to nejen doma ve svém
osobním životě, ale i v práci
společně se svými kolegy.
Ve vztahu k nemoci Covid-19
a k aktuální epidemické situaci
mi už však docházejí síly i slova.
Situace se stále nelepší a v březnu,
přesně 12. 3. 2021 to bude jeden rok od vyhlášení prvního
nouzového stavu. Kam jsme se posunuli? Řekla bych to
sprostě, ale peprný slovník jsme si už zakázala, protože
bych se za sebe už musela stydět. Každý měsíc se vás milí
čtenáři snažím „uchlácholit“ nadějí a vírou, že příští měsíc
bude líp. Bohužel každý měsíc je to jen horší a horší. Vláda
ČR už připouští, že selhala a situaci nezvládá, vinu a zodpo
vědnost se snaží přehodit na občany, že nedodržují pravi
dla.
Je poslední únorový týden, náš okres Trutnov je už druhý
týden uzavřený, což znamená, že nikdo s trvalým poby
tem na Trutnovsku nesmí z okresu ven a nikdo cizí k nám
s výjimkou cest do zaměstnání, za blízkými příbuznými či
kvůli zásobování. Východním Krkonoším se na chvíli ulevi
lo, turisté se přesunuli do Západních Krkonoš do Rokytni
ce, do Harrachova…Co to však znamená pro turistický ruch
a s ním související služby, to si už každý domyslí sám. Je
to facka za bílého dne a ztráty obrovské. Celá letošní zim
ní sezona je prakticky za námi a všichni ti, kdož jsou závis
4
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zálohy na
energie - plyn

1 000,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
2 500,00
2 000,00

zálohy na
energie elektřina

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00
1 200,00

zálohy na
energie - vodné a Zálohy na služby
stočné

500,00
500,00
500,00
500,00
1 500,00
1 000,00

600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00

CELKEM
5 550
8 060
8 370
7 600
13 060
9 820

lí na této sezoně mají tržby 0 Kč nebo v řádech pár korun
z výdejních okének. Nouzový stav byl prodloužen do konce
února. Co bude dál od března zatím nikdo neví. Je schválen
nějaký pandemický zákon, ale jeho podobu široká veřej
nost zatím nezná.
Dnes (pozn. 22. 2. 2021) Ústavní soud ČR rozhodl, že zákaz
maloobchodu byl mezi 28. lednem a 14. únorem protiústav
ní. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
Tomáše Prouzy jsou navíc aktuální opatření zcela totožná,
takže jsou rovněž protiústavní a vláda by je měla zrušit.
Pan Prouza vyzval představitele vlády, aby se majitelům
a provozovatelům protiústavně uzavřených obchodů
veřejně omluvili a do týdne schválili systém, kterým zajistí
náhradu způsobené škody ve výši sto procent průměrných
tržeb za celou dobu protiústavní uzavírky. Minulý týden
bylo schváleno v Poslanecké sněmovně ČR rozpočtové
opatření, kterým byl zvýšen rozpočtový deficit na 0,5 bili
onu korun, tj. 500 miliard Kč, pokud si toto číslo napíšeme,
tak je to 500 000 000 000 Kč!!! To číslo je strašné, a kdo to
zaplatí mi není jasné, protože na perpetuum mobile v eko
nomice nevěřím. Těm, kdo jdou do letošních podzimních
voleb do Poslanecké sněmovny ČR opravdu nezávidím
a obdivuji jejich odvahu, protože z hlediska ekonomického
nás čekají velmi těžké časy.
Očkování, ke kterému se větší polovina populace upnu
la jako k naději na normální život, drhne. Nejsou vakcíny,
mnohdy se očkuji lidé, kteří nejsou z cílových prioritních
skupin. Avizované termíny očkování pro různé skupiny
obyvatel jsou jen na papíře, skutek je úplně mimo mísu.
Mezi lidmi panuje zloba, neochota cokoliv dodržovat.
Někteří lidé naopak striktně nastavená pravidla dodržu
jí. Zvyšují se počty úmrtí, není týden, abychom za oknem

nevyvěšovali parte, někdy i několik za týden. Současná si
tuace samozřejmě velmi negativně ovlivňuje nejen naše
pracovní životy, ale také duševní zdraví. A to je mnohem
horší než celá epidemie. Jak z toho ven? Opravdu nevím.
Ještě nedávno jsem říkala, že procházky v přírodě pomá
hají a taky příliš nesledovat televizní zprávy a číst noviny,
raději si vzít hezkou knížku. Ale nějak už mi docházejí ar
gumenty. V posledních dnech se upínám k jaru a sluníč
ku. Přestože mám ráda zimu jako bývalý lyžník a současný
skialpinista, teda spíše skiturista 😊, tak se těším na jaro,
na prodloužené dny, na zelenou přírodu, na zahradu a na
slunce. Slunce je zdrojem vitamínu D, takže doporučuji
nasávat plnými tvářemi a tělem, abychom tomu korona
viru odolali.
No a nyní k nějakým novinkám a datům. V únoru jsme zve
řejnili tabulku s chystanými očkovacímu centry, kdy v Trut
nově mělo vzniknout očkovací centrum na zimním stadio
ně.

v březnu, fungovat má od dubna. Vyplývá to z informací Královéhradeckého kraje a trutnovské radnice.
Na tzv. druhou vlnu očkování se chystá celá republika. V Trutnově se uvažovalo o zřízení centra v zimním stadionu Na Lukách, který stojí vedle krytého bazénu (a naproti Lidlu), kde je
zastávka městské hromadné dopravy a dostatek parkovacích
míst. Jako vhodnější nakonec ale bylo vybráno jiné místo.
„Po upřesnění požadovaných parametrů pro očkovací centra
došlo po konzultaci s krajským odborem krizového řízení ke
změně lokality. A včera bylo jako definitivní potvrzeno vybudování centra v tělocvičnách Základní školy Komenského,
které mají ideální dispozici, dostupnost pěšky, automobilem
i městskou hromadnou dopravou,“ řekl trutnovský místostarosta Tomáš Eichler.

V pondělí 22. 2. 2021 jsem se dočetla na Trutnovinkách, že
- cituji z článku:

Centrum vznikne ve dvou tělocvičnách. Jedna se promění
v „ordinaci“ se čtyřmi až šesti očkovacími stanovišti. Ve druhé bude čekárna po aplikaci vakcín. Jako zázemí využijí zdravotníci také přilehlé šatny a kabinet. “Centrum by mělo být
fyzicky vybudováno v polovině března,“ upozornil Eichler.

„Centrum pro očkování veřejnosti proti nemoci covid-19 nebude v útrobách zimního stadionu, jak se původně plánovalo, ale v tělocvičnách Základní školy Komenského. Vznikne

Očkování ve školních tělocvičnách by měla zajišťovat trutnovská nemocnice. „Maximální plánovaná kapacita je až 14
tisíc 400 dávek za měsíc,“ uvedl Eichler.

Poznáte, kde to je? Pošlete mi odpověď na email iva.balcarova@musvoboda.cz. První správná odpověď má u mě
čokoládu 😊.
BŘEZEN 2021
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Finální kapacita a rozsah ale bude záležet na počtu praktických lékařů, kteří se do všeobecného očkování zapojí o dubna
ve svých ordinacích. „V Trutnově by mělo být denně očkováno přibližně 600 lidí. Předpokládáme, že toto číslo bude rozděleno mezi praktické lékaře a očkovací centrum,“ naznačil
Eichler.

kusech ve dnech 15. 2. a 17. 2. Proč po 3 kusech? Ve
Svobodě žije aktuálně 2081 obyvatel, tak aby se pří
padně dostalo na všechny. Obyvatelé Domu s pečo
vatelskou službou obdrželi roušky v kanceláři pečo
vatelek. Z dodávky však bylo rozdáno občanům po 3
kusech poměrně malé množství, takže na radnici nám
zbylo cca 4.500 ks roušek, které jsme rozdělili násle
dovně:

Okolí školy by mělo nabídnout i dostatek míst pro lidi, kteří
přijedou na očkování auty. „Parkování pro imobilní bude vyhrazeno přímo u objektu. Pro ostatní budou využity plochy
v blízkém okolí. V odpoledních hodinách parkoviště vyhrazené škole, v dopoledních hodinách pak část parkovacích míst
na parkovišti družba přiléhající ke sportovní hale. Jako záložní bude plocha v ulici Chodská,“ dodal trutnovský místostarosta Tomáš Eichler.“

• 1.000 ks dostala naše škola pro děti a personál v mate
řince, základní škole, školní jídelně a družině
• 500 ks jsme dali do Domu s pečovatelskou službou pro
seniory a požádali jsme paní ředitelku a pečovatelky,
aby roušky seniorům v DPS rovnoměrně zase rozdali.
Personál DPS je zásobován samostatně přímými do
dávkami z kraje, protože činnost pečovatelské služby
v DPS je vedena v Registru poskytovatelů sociálních
služeb.

Zdroj:
https://trutnovinky.cz/zpravy/z‑trutnova/2021/
u n o r/ o c ko v a c i ‑ c e n t r u m ‑ b u d e ‑ v - z a k l a d n i ‑ s ko l e 
‑komenskeho‑vznikne‑v-breznu/

• naši svobodští dobrovolní hasiči dostali 200 ks a 200
kusů respirátorů jim zakoupilo město

Průběžně také zveřejňujeme data o tom, jak si stojí naše
Svoboda? Rekordní počet pozitivních případů nakažených
nemocí Covid-19 byl k datu 9. 2. 2021, a to u 73 našich spo
luobčanů. Od té doby klesáme a doufám, že brzy hladce
přistaneme na nule.

• cca 300 ks jsme nechali na radnici pro zaměstnance
města, pro klienty, kteří přijdou bez roušky apod. Respi
rátory pro zaměstnance města nakoupilo město z vlast
ních zdrojů.

Aktuální informace ze systému AGIS SMS ČR:

Aktuální počet nemocných COVID-19 k datu ve Svobodě - únor 2021
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V únoru do Svobody zavítal dvakrát armádní mobilní tes
tovací tým. V jednom z přízemních bytů v budově bývalého
kina (tam kde byly volby na podzim) se dobrovolně testova
li příchozí lidé tzv. antigenními testy.

• zbytek roušek cca 2.500 ks – avizovali jsme, že budeme
v úředních dnech dávat až do vyčerpání zásob sociálně
slabým s trvalým pobytem ve Svobodě (množství podle
sociální situace určí soc. pracovnice)

Ve středu 10. 2. 2021 od 8 – 11 hodin bylo otestováno 72
lidí, z toho vyšlo 5 pozitivních testů.

S ohledem na situaci v trutnovském okrese rozhodl
ještě Královéhradecký kraj o tom, že do okresu dodá
další ochranné pomůcky, takže v úterý 23. 2. 2021 jsme
přivezli dalších 12.300 ks jednorázových chirurgických
roušek a 1.230 ks respirátorů. Celé množství jsme dali
do distribuce mezi občany s trvalým pobytem ve Svo
bodě, a to konkrétně seniorům 65+, kterých v naší
obci žije téměř 600. Dále roušky a respirátory posky
tujeme i mladším ročníkům, ale pouze pokud budou

V pondělí 15. 2. 2021 od 13 – 17,30 hodin bylo otestováno
59 lidí, u kterých byl u všech zjištěn negativní výsledek.
Dále jsme ze Státních hmotných rezerv obdrželi jed
norázové roušky v počtu cca 6.000 ks, které jsme roz
dávali občanům s trvalým pobytem ve Svobodě po 3
6
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mít průkaz ZTP nebo ZTP/P. Výdej proběhl ve středu
24. 2. a v pátek 26. 2. v zasedací místnosti v přízemí
radnice. Každý senior 65+ nebo držitel průkazu ZTP
nebo ZTP/P obdržel 20 kusů roušek (orientační výpo
čet: 12.000 : 600 = 20 ks) a 2 respirátory (orientační
výpočet: 1.200 : 600 = 2).
Co říct, či napsat závěrem? Opět doufat, že bude líp?
No ono nám nic jiného už nezbývá, pokud to přežije
me. Ale to je příliš pesimistické, takže škrtám. Na rad
nici jsme tu od toho, abychom udržovali chod města
dle našich možností a jsme tu pro vás vážení spoluo
bčané. Snažíme se o to, to mi věřte. A kromě pracov
ních povinností jsme tu také od toho, abychom vám
všem dodávali naději, víru a odvahu se i nadále prát
s koronavirem a věřit, že to jako lidstvo zvládneme
i tentokrát. Březen ale bude zcela určitě ještě nároč
ný. Takže s přáním příchodu brzkého jara a prvního jar
ního sluníčka v březnu vám všem přeji hlavně zdraví
a držte se.

Budeme platit více za odpady?
Jak jsme již několikrát informovali prostřednictvím měst
ských informačních kanálů, počátkem roku 2021 vstoupil
v platnost nový zákon o odpadech. Stát zvyšuje tlak na to,
aby na skládky bylo ukládáno stále menší množství směs
ného komunálního odpadu, jinými slovy řečeno, aby co
největší množství tohoto odpadu bylo vytříděno (papír,
plasty sklo). Jak toho chce stát dosáhnout? Neustálým zvy
šováním tzv. skládkového poplatku (poplatek za ukládání
směsného komunálního odpadu na skládku), a to z loň

A ještě na úplný závěr - čerstvý výtah z Hospodářských no
vin ze dne 22. 2. 2021:
„Je konec února 2021. Zatímco v Česku dál přibývají naka
žení a britská mutace se šíří tak rychle, že se už tak přís
ná opatření ještě zpřísňují, v Izraeli se rozhoduje o prvním
uvolňování a postupném návratu k normálnímu životu bez
lockdownu. Plně naočkovaná proti covidu-19 je tam totiž
téměř třetina obyvatel, alespoň jednu dávku pak dostala
necelá polovina populace. Z průběžných výsledků nově při
pravované studie, podle které vakcína zatím úspěšně brání
šíření nákazy, se zdá, že blízkovýchodnímu státu opravdu
svítá na lepší časy bez protikoronavirových omezení. Vakcí
ny od Pfizeru a BioNTechu zabránily nákaze u drtivé většiny
naočkovaných a poskytly naději, že kolektivní imunita má
šanci zastavit šíření covidu-19.“
Zdroj: https://zahranicni.ihned.cz/c1-66886480-svita‑na
‑lepsi‑ casy‑ ockovani‑ zastavilo‑ sireni‑ covidu-19-ukazuji
‑predbezne‑vysledky‑izraelske‑studie

ských 500 Kč za tunu, přes letošních 800 Kč za tunu až na
konečných 1850 Kč za tunu v roce 2029. V roce 2030 uklá
dání směsného komunálního odpadu na skládku již nebude
možné a odpad začne být spalován ve spalovnách. Obce
však budou moci získat (pokud o ní požádají) tzv. „třídící
slevu“ z tohoto poplatku. Věc má ovšem jeden háček, a to,
že sleva může být uplatněna max. do výše limitu produkce
komunálního odpadu na občana, přičemž tento limit bude
každý rok snižován. Tak např. v letošním roce pro uplatně
ní slevy je stanoven limit 200 kg na občana za rok, a každý
následující rok se limit sníží 0 10 kg, takže např. v roce 2024
BŘEZEN 2021
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bude 170 kg na občana za rok a v roce 2029 bude jenom
120 kg na občana. Limit se týká pouze směsného odpadu, tj. toho, který nám v koši zbude po vytřídění plastů,
papírů a skla.
A jak jsme na tom v našem městě? Minulý rok jsme vypro
dukovali cca 430 tun směsného komunálního odpadu (včet
ně odpadu z městských košů a svozu objemného odpadu),
což při počtu obyvatel cca 2050 vychází přibližně 210 kg na
občana za rok. V praxi to znamená, že pokud by stejná čísla
platila i letos, v prosinci bychom již za 20 tun zaplatili navíc
6000 Kč. V roce 2029 by to již ale bylo navíc cca 330.000 Kč,
což v přepočtu dělá na jednoho občana zvýšení poplatku
o cca 160 Kč ročně na tomto poplatku. Reálně to bude zce
la jistě daleko více, protože za 8 let budou cenové relace
úplně někde jinde a náklady se budou zvyšovat.
Jak tedy z toho ven? TŘÍDIT, TŘÍDIT a zase TŘÍDIT. Zní
to skoro už jako klišé, že ano, opakujeme to už několik let
po sobě, ale je to skutečně jediná cesta. Mimochodem, že
to jde, ukazují nedaleké Kunčice nad Labem, kde jim díky
jinému způsobu organizace svozu vychází mnohem méně
kg na občana za rok. A když to jde tam, proč by to nešlo
i u nás?
Jednu ze změn, kterou zaregistrovali hlavně vlastníci ro
dinných a bytových domů je přidělování tzv. chytrých svo
zových známek, které se nalepí na nádoby na odpad. Tuto
akci připravil Transport Trutnov a jejím hlavním cílem je evi
dovat všechny nádoby na směsný komunální odpad v na
šem městě, a to jak od občanů, tak od podnikatelů, práv
nických subjektů a dalších organizací. Smyslem a cílem je
v prvé řadě, aby občané a město platili jen za odpad, který
vyprodukují a v druhé řadě, aby podnikatelé a právnické
osoby měli uzavřené smlouvy se svozovou firmou. Jinými
slovy řečeno, jde o to, aby za podnikatelský odpad neplati
li občané a město. V současné době by již všichni vlastníci
měli mít známky vylepeny na nádobách, řeší se pouze pří
pady, kde nesouhlasí objem používaných nádob s údaji na
štítku. Nádoby bez štítku nebudou svozovou firmou vyvá
ženy.

8
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Nutno též zmínit, že naší bilanci značně pomáhá vylepšit
svoz bioodpadu, kterého jsme minulý rok vyprodukovali
cca 122 tun (nechceme raději ani počítat, kolik by vychá
zela čísla, kdyby bioodpad končil v černých popelnicích).
Sáhněme si ale všichni do svědomí, i tady je stále co zlepšo
vat. Často vidíme, že bioodpad ze zahrad či z kuchyně končí
v černých popelnicích a v černých popelnicích velmi často
končí také nevytříděný odpad v podobě plastů, papíru či
skla.
Zásadní změnu město připravuje na příští rok, kterou lze
zatím v kostce charakterizovat pouze stručně. Především
bude cílem změn snížit počet svozů směsného komunální
ho odpadu, a to z týdenního intervalu na interval jednou za
14 dnů (kromě lokality Rýchorského sídliště), tak jako tomu
je už v mnoha jiných městech. Dále bude snaha zrušit vět
šinu kontejnerových stanovišť na tříděný odpad s tím, že
majitelé domů obdrží nádoby na tříděný odpad. Též bude
možnost dávat tříděný odpad do pytlů, které bude svážet
svozová firma. Kontejnerová stanoviště hyzdí město a jsou
zdrojem „skládek“ kolem kontejnerů. Důvodem je, že krát
ce po vývozu jsou hned kontejnery znovu naplněny (z velké
většiny však podnikatelskými odpady a dále odpady, kte
ré nám sem importují obyvatelé některých okolních obcí).
Tato změna byla konzultováno se svozovou firmou a bylo
konstatováno, že to je cesta správným směrem, aby za svůj
odpad, tj. i ten vytříděný byl každý zodpovědný. I toto již
funguje v mnoha jiných městech. Další změnou bude svoz
bioodpadu po celý rok, tedy i v zimě (nebude tedy nutno
jej dávat do černých popelnic) a tím docílit snížení množ
ství vyprodukovaného zbytkového směsného komunálního
odpadu.
Odpadové hospodářství a obecně vůbec likvidace odpa
dů je téma příštích let. Žádný systém asi nebude ideální
a nebude vyhovovat všem. Ale bez vlastního přičinění nás
všech se nehneme z místa a jen budeme platit více a více
peněz. Nestojí tedy trocha snahy při třídění odpadu za ně
jaký ten ušetřený peníz? Pokud by měl někdo nějaký nápad
na systém, který by byl ideální a vyhovoval všem (ne pouze
mě), budeme rádi, když nám s tím pomůže.

Úřední hodiny radnice

3) Dotační program na kulturní aktivity - částka
k rozdělení 30.000 Kč

Budova Městského úřadu s účinností od 15. února 2021 do
odvolání je pro veřejnost zavřena mimo tyto stanovené
úřední hodiny:
Úřední hodiny:
Pondělí 08:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00
Středa 08:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00

Finanční příspěvky pro rok 2021
Na elektronické úřední desce na webu města www.musvo
boda.cz jsou k dispozici schválené dotační programy pro
poskytování finančních příspěvků v roce 2021. Dotační
programy jsou schváleny do čtyř oblastí s následujícími alo
kacemi:

4) Dotační program na sociální aktivity - částka k rozdělení
30.000 Kč
Příjem žádostí je od pátku 1. 4. 2021 do pátku 14. 5. 2021
do 11,00 hodin.
 Žadatel, resp. subjekt si může vybrat jeden z dotačních
programů a podat příslušnou žádost.
 Každý žadatel, resp. subjekt může v rámci každého do
tačního programu podat pouze jednu žádost.

1) Dotační program na sportovní aktivity dětí a mládeže
do 18let - částka k rozdělení 100.000 Kč

 V každém dotačním programu je uvedena maximál
ní možná výše dotace v jednotlivém případě a žadatel
nesmí požádat o částku vyšší, než je uvedeno v každém
z dotačních programů v článku III. odstavci 2!!!

2) Dotační program na sportovní aktivity dospělých částka k rozdělení 20.000 Kč

 Případné další informace podá tajemnice MěÚ (tel.
731 479 260) nebo starosta (734 609 762).

Starosta města Svobody nad Úpou svolává
16. veřejné zasedání Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou
na pondělí 15. 3. 2021 od 18,00 hodin
v kongresovém sále hotelu PROM na adrese Pietteho nám. 27, Svoboda nad Úpou
!!! Účast osob na jednání se připouští pouze s ochranou dýchacích cest - respirátor, zdravotnická obličejová maska nebo
obdobný prostředek (bez výdechového filtru) splňující podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC dle opatření
Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 2. 2021 !!!

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Schválení programu jednání
Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva
Architektonická studie a vizualizace akce „Svoboda nad Úpou - Společenské centrum, dostavba a re
konstrukce objektu č. p. 473 na st.p. č. 109 a p. p.č. 957, k.ú. Svoboda nad Úpou“
Písemnost č. j. SVO/20/2021 od společnosti Pod Černým vrchem, s. r. o. s vyjádřením o neochotě nést
z poloviny náklady směny pozemků
Žádost o odkoupení parcely p. p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II
Žádost o prodej parcely p. p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I
Žádost o prodej parcely p. p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č. 19/2020
Žádost o prodej části parcely p. p.č. 35/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č 02/2021
Žádost o prodej části parcely p. p.č. 6/2, 6/9 a 373/2, vše v k.ú. Maršov II dle Záměru města č. 03/2021
Žádost o prodej části parcely st.p. č. 142/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou dle Záměru města č. 04/2021
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 - místní poplatek z pobytu
Pravidla pro udělování medaile Za zásluhy o Svobodu nad Úpou a Ceny města Svobody nad Úpou
Vyúčtování nákladů pečovatelské služby za rok 2020 a návrhy smluvních dodatků pro rok 2021 pro za
pojené obce do projektu poskytování pečovatelské služby
Plnění rozpočtu města za rok 2020 - konečný výsledek plnění rozpočtu k 31. 12. 2020
Rozpočtové opatření č. 1/2021
Problematika parkování po obci
Diskuse
BŘEZEN 2021
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Výpis usnesení z 44. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 01. 02. 2021
USNESENÍ č. RM/555/44/2021

USNESENÍ č. RM/560/44/2021

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

zamítla

a) Opatření orgánů města č. 1/2021 – Pravidla pro přidělo
vání a užívání bytů v č. p. 473 (dále jen „Pravidla“) včetně
Přílohy č. 1 Pravidel - Formulář žádosti o přidělení bytu,
Přílohy č. 2 Pravidel - Domovní řád a vzorové Smlouvy
o nájmu bytu (vše viz přílohy originálu zápisu).

žádost Diakonie Broumov, sociální družstvo (zajišťuje služ
bu vývozu kontejnerů s textilním odpadem v našem městě)
o finanční příspěvek na provoz ve výši 500 Kč/měsíc, pro
tože i město se musí vypořádat s nepříznivými vlivy z hle
diska ekonomického v rámci svého rozpočtu a doporučuje
Diakonii ucházet se o dotaci v rámci dotačního programu
na sociální služby a aktivity, který bude město vyhlašovat
v roce 2021.

stanovuje
b) pro nájem bytů v č. p. 473 čisté nájemné (tj. bez záloh na
energie a služby) v minimální částce 100 Kč / 1 m2, po
kud samozřejmě nebude uplatněna obálková metoda.
Nicméně o konečné výši nájmu bude vždy rozhodovat
Rada města v souladu s odst. 4. 1. 2 Pravidel.

USNESENÍ č. RM/561/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/556/44/2021

pověřuje

Rada města Svobody nad Úpou

starostu města, aby vyvolal jednání s vedením společnosti
Transport Trutnov, s. r. o. ohledně změn v odpadovém hos
podářství (zejména způsob výpočtu množství vyproduko
vaného odpadu na jednoho občana ročně, vazba na cenu
skládkovného, vliv uzavřených smluv s menšími podnikateli
na množství odpadu atd.).

pověřuje
starostu města, aby do příštího jednání rady připravil nový
návrh Ceníku nájemného a pachtovného z pozemků ve
vlastnictví města Svoboda nad Úpou, protože tento do
kument pochází z roku 2014, byl několikrát aktualizován
a jeho obsah již nekoresponduje s aktuálními účely nájmu
a je třeba se zabývat valorizací cen u položek v ceníku.

USNESENÍ č. RM/557/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a) žádost nového nájemce bytu č. 35 v DPS o výměnu
oken v tomto bytě, protože okna mají vliv na celý objekt
a město chce řešit objekt jako celek včetně zateplení
budovy a výměny oken a rekonstrukce střechy.

USNESENÍ č. RM/562/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnostiuložení inženýrských sítí pro stavbu RD (nových přípojek
vody, kanalizace a plynu) na pozemcích města p. p.č. 552
a 102/3, oba k.ú. Maršov I (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/563/44/2021

přijímá

Rada města Svobody nad Úpou

b) usnesení, že jakékoliv provádění stavebních úprav bytů
nájemci v Domě s pečovatelskou službou bude prová
děno pouze se souhlasem města (nájemce musí před
ložit podrobný rozsah prací, nejlépe stavební rozpočet
a jednoduchý projekt a smlouvu s dodavatelem). Po
případném odsouhlasení budou veškeré stavební prá
ce probíhat pod dohledem stavebního technika města
a budou převzaty stavebním technikem města na zákla
dě protokolu.

projednala

USNESENÍ č. RM/558/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní XXXXXX
XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXX, Svoboda nad Úpou.

a) nabídku na odkoupení pozemku p. č. 944 v k.ú. Svoboda
nad Úpou (jedná se o parcelu, která sousedí s přilehlou
komunikací na p. p.č. 477/3) a konstatovala, že tuto na
bídku nevyužije, protože tuto parcelu město nepotře
buje.
b) nabídku na bezplatný převod pozemku p. č. 477/3 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, na kterém je dle pasportu komuni
kací umístěna místní komunikace s tím, že tuto nabíd
ku na bezplatný převod město využije, a to s ohledem
na to, že je zde umístěna komunikace města a veřejné
osvětlení, které bude v roce 2021 rekonstruováno.

USNESENÍ č. RM/564/44/2021

USNESENÍ č. RM/559/44/2021

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

schvaluje

zveřejnění pronájmu dvou částí parcely p. p.č. 697/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou (dle vyznačení v žádosti společnosti JA
PIO, spol. s r. o. - viz příloha originálu zápisu).

Dohodu o samostatném poplatku na rekultivaci skládky
(viz příloha originálu zápisu).
10
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USNESENÍ č. RM/565/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) zveřejnění záměru pronájmu parcely p. p.č. 38/1 v k.ú.
Maršov I, druh pozemku zahrada, o výměře 1126 m2
s tím, že bude možné parcelu rozdělit na více částí
a pronajmout je případně více žadatelům na zahrádky.
předává
b) Zastupitelstvu města k projednání žádost o prodej par
cely p. p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I, druh pozemku zahrada,
o výměře 1126 m2.

USNESENÍ č. RM/566/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost vlastníka RD na st.p. č. 147 v k.ú. Maršov II o odkou
pení parcely p. p.č. 129/3 v k.ú. Maršov II nebo její části do
doby, než bude radě předloženo závazné stanovisko odbo
ru územního plánování MěÚ v Trutnově na základě usnese
ní č. RM/549/43/2020 z 11. 1. 2021.

USNESENÍ č. RM/567/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části parcely p. p.č. 625, druh pozemku ostatní
plocha se způsobem využití jiná plocha o výměře 26 m2
společnosti R BURGER, s. r. o., IČ 04988281 s tím, že rada
stanovila základní parametry této smlouvy, a to nájem na
dobu určitou do 31. 12. 2021, účel nájmu - umístění dět
ského hřiště s názvem Burton Riglet Park., nájemné 500 Kč
ročně bez DPH, přičemž nájemné za rok 2021 se nebude
krátit a bude činit rovněž 500 Kč bez DPH. Mimo to rada
požaduje, aby byl zachován průchod z chodníku přes asfal
tovou plochu ke vchodu do zastřešené části před infocen
trem a barem Akvárko tak, aby chodci nemuseli vstupovat
do trávníku.

USNESENÍ č. RM/568/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
a) s umístěním druhé dočasné stavby na p. p.č. 270/1 v k.ú.
Maršov I o rozměrech 5 x 4 metry, umístěné od hranice
s cestou 4 metry a 10 metrů od hranice pozemku s le
sem.
odkládá
b) žádost o pacht pozemků p. p.č. 456/2, 456/7 a 288/7
(všechny v k.ú. Maršov I) za účelem zemědělské podnika
telské činnosti (2 z nich se nacházejí v blízkosti objektu
č. p. 30 v Černohorské ulici a vedle zahrádkářské kolonie
za tímto domem, třetí pak sousedí s areálem Duncan za
Černohorským potokem a není k něm přístup), protože
pozemky nenavazují na stávající chov dobytka žadatele
a rada požaduje o záměru žadatele více informací.

USNESENÍ č. RM/569/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu parcely p. p.č. 33/3 v k.ú. Mar

šov II o výměře 970 m2, druh pozemku ostatní plocha se
způsobem využití jiná plocha.

USNESENÍ č. RM/570/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se stavbou kůlny na pozemku žadatele p. p.č. 453/9 v k.ú.
Maršov I v Černohorské ulici s tím, že stavba bude v režimu
stavby dočasné na dobu 10let dle stavebního zákona.

USNESENÍ č. RM/571/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o souhlas města se stavbou
Dobíjecí stanice ČEZ‑lokalita Benzina Svoboda nad Úpou
na p. p.č. 782/2, k.ú. Svoboda nad Úpou.

USNESENÍ č. RM/572/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
zamítavé stanovisko k žádosti o stanovisko města k zámě
ru vystavět na p. p.č. 58/1 v k.ú. Maršov II bezkontaktní
myčku, protože pro případný provoz myčky by bylo nutné
zřídit sjezd k myčce přes pozemek města p. p.č. 440 v k.ú.
Maršov II, na kterém byl vybudován v roce 2018 nový chod
ník v rámci dotačního projektu IROP Bezpečná pěší dopra
va s názvem „Rekonstrukce chodníků a oprava veřejného
osvětlení města Svoboda nad Úpou“ a udržitelnost projek
tu je 5 let od celkového dokončení projektu, tj. minimálně
až do roku 2023. Rada se dále shodla na tom, že z hlediska
okolní zástavby v dané lokalitě se jí záměr nejeví jako příliš
vhodný. Nicméně v tuto chvíli k němu nemůže vydat kladné
stanovisko s ohledem na výše citovaný projekt a jeho udrži
telnost v rámci dotačních podmínek.

USNESENÍ č. RM/573/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace Zá
kladní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov Ing. Michala Krtičky s účinností od 1. 1. 2021
v souvislosti s novými platovými tabulkami některých
pracovníků ve veřejné správě od ledna 2021 (viz příloha
originálu zápisu).
b) nový platový výměr ředitelky PO Dům s pečovatelskou
službou Bc. Martiny Motejlkové od 1. 1. 2021 v souvis
losti s novými platovými tabulkami některých pracovní
ků ve veřejné správě od ledna 2021 (viz příloha originá
lu zápisu).
c) nový platový výměr ředitelky PO Dům s pečovatelskou
službou Bc. Martiny Motejlkové od 1. 2. 2021 v souvis
losti s jejím platovým postupem od 1. 2. 2021 (viz přílo
ha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/574/44/2021
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s Dohodou o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru slouží
cího k podnikání č. 100/0566/00/17 se společností KRKO
NOŠSKĚ PAPÍRNY, a. s. k 31. 3. 2021.
BŘEZEN 2021
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

www.scitani.cz

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

www.scitani.cz

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.

Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt
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954250004
954250005
954250008
954250009
954250011
954250012

954250346
954250351

Pospíšilova 215/11a, 50003, Hradec Králové

Pardubická 752, Kukleny, 50004, Hradec Králové

Fráni Šrámka 1518/3, Pražské Předměstí, 50002, Hradec
Králové

K Sokolovně 540, Věkoše, 50341, Hradec Králové

Lesní 157/2, Nový Hradec Králové, 50008, Hradec Králové

Mrštíkova 1767/38a, Nový Hradec Králové, 50009, Hradec
Králové

Štefánikova 534/29a, Moravské Předměstí, 50011, Hradec
Králové

třída Edvarda Beneše 1423/21, Nový Hradec Králové,
50012, Hradec Králové

Nám. Míru 361, 50303, Smiřice

Husovo nám. 38, 50315, Nechanice

Žižkova 850, 50346, Třebechovice pod Orebem

Kozelkova 402, Chlumec nad Cidlinou IV, 50351, Chlumec
nad Cidlinou

Jablonského 505, 50401, Nový Bydžov

Šafaříkova 142, Valdické Předměstí, 50601, Jičín

Náměstí K. V. Raise 138, 50781, Lázně Bělohrad

Havlíčkova 40, 50801, Hořice

Komenského 313, 50901, Nová Paka

Bezručova 14, 51601, Rychnov nad Kněžnou

Mírové nám. 268, 51721, Týniště nad Orlicí

Dukelských hrdinů 900, 51741, Kostelec nad Orlicí

Struha 698, 51754, Vamberk

náměstí T. G. Masaryka 79, 51761, Rokytnice v Orlických
horách

Opočenská 71, 51801, Dobruška

Hradební 11, Střední Předměstí, 54101, Trutnov

Dlouhá 572, Horní Staré Město, 54102, Trutnov

č.p. 197, 54221, Pec pod Sněžkou

Hradec Králové 3

Hradec Králové 4

Hradec Králové 5

Hradec Králové 7

Hradec Králové 8

Hradec Králové 9

Hradec Králové 11

Hradec Králové 12

Smiřice

Nechanice

Třebechovice pod Orebem

Chlumec nad Cidlinou

Nový Bydžov

Jičín 1

Lázně Bělohrad

Hořice v Podkrkonoší

Nová Paka

Rychnov nad Kněžnou

Týniště nad Orlicí

Kostelec nad Orlicí

Vamberk

Rokytnice v Orlických
horách

Dobruška

Trutnov 1

Trutnov 4

Pec pod Sněžkou

Na padesátém 81
100 82 Praha 10
www.czso.cz

954250002

Zamenhofova 915/2, Pražské Předměstí, 50002, Hradec
Králové

Hradec Králové 2

954254221

954254102

954254101

954251801

954251761

954251754

954251741

954251721

954251601

954250901

954250801

954250781

954250601

954250401

954250315

954250303

954250341

954250003

954250001

Telefon

Československé armády 383/5, 50003, Hradec Králové

Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)

Hradec Králové 1

Název pobočky

Kontaktní místa České pošty, s. p.

Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích
formulářů pro Sčítání 2021.

Seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021
pro Královéhradecký kraj

1

č.p. 188, 54351, Špindlerův Mlýn
Horská 143, 54371, Hostinné
Legionářská 406, 54401, Dvůr Králové nad Labem
Masarykovo náměstí 43, 54701, Náchod
náměstí Republiky 6, 54901, Nové Město nad Metují
T. G. Masaryka 302, 54931, Hronov
17. listopadu 298, 54941, Červený Kostelec
Tyršova 340, 54954, Police nad Metují
Československé armády 380, 55001, Broumov
nám. Československé armády 18, 55101, Jaroměř
třída T. G. Masaryka 878, 55203, Česká Skalice
náměstí Hilmarovo 90, 50732, Kopidlno

Špindlerův Mlýn
Hostinné
Dvůr Králové nad Labem
Náchod 1
Nové Město nad Metují 1
Hronov 1
Červený Kostelec
Police nad Metují
Broumov 1
Jaroměř 1
Česká Skalice
Kopidlno

Adresa pracoviště (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)
Myslivečkova 914/1, Slezské Předměstí, 501 11, Hradec
Králové

Telefon

495762322

Telefon

954250732

954255203

954255101

954255001

954254954

954254941

954254931

954254901

954254701

954254401

954254371

954254351

954254301

954254232

Na padesátém 81
100 82 Praha 10
www.czso.cz

Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce
https://scitani.ceskaposta.cz.

ČSÚ Hradec Králové

Název pracoviště

Kontaktní místo Českého statistického úřadu

Krkonošská 149, 54301, Vrchlabí

Vrchlabí 1

Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)
Palackého 1096, 54232, Úpice

Název pobočky
Úpice

2

Výpis usnesení z 45. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 15. 02. 2021
USNESENÍ č. RM/575/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů se společ
ností Transport Trutnov, s. r. o. (viz příloha originálu zápi
su).

USNESENÍ č. RM/576/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Ceník nájemného a pachtovného pro pozemky v majetku
města (viz příloha originálu zápisu), kdy cílem vydání no
vého ceníku je celkové zjednodušení, zpřehlednění polo
žek a úprava cen, které odpovídají obvyklým cenám v dané
době. Ceník také počítá s širší možností individuálního na
stavení ceny s přihlédnutím ke konkrétnímu místu ve měs
tě a způsobu využití pronajatého pozemku. I nadále bude
platit, že pokud výpočtem nájemného bude zjištěna cena
nižší jak 500 Kč, tak nájemné bude stanoveno v hodnotě
500 Kč ročně.

stráň (3 úseky) a autobusové nádraží ve Svobodě nad
Úpou“.
b) finální podobu kompletní zadávací dokumentace k ve
řejné zakázce malého rozsahu na stavební práce vedené
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřej
ných zakázek s názvem „Oprava veřejného osvětlení
Sluneční stráň (3 úseky) a autobusové nádraží ve Svobo
dě nad Úpou“, která obsahuje (všechny dokumenty jsou
přílohou originálu zápisu, vyjma výkazů výměr a projek
tových dokumentací):
Oznámení o zahájení výběrového řízení/Výzva k podání
nabídky na VZMR na stavební práce s názvem „Oprava
veřejného osvětlení Sluneční stráň (3 úseky) a autobu
sové nádraží ve Svobodě nad Úpou“
 Příloha č. 1 - Výkaz výměr, resp. slepý rozpočet
k ocenění – 4 dílčí výkazy pro jednotlivé lokality

Rada města Svobody nad Úpou

 Příloha č. 2 - 4 dílčí projektové dokumentace pro pro
vedení stavby zpracované Pavlem Munzarem, Pro
jektování elektrických zařízení, Sportovní 172, 543
03 Vrchlabí, IČ: 13189638 pod zak.č. 49/2020 s da
tem vyhotovení 09/2020 pro lokality Autobusové ná
draží, Sluneční stráň – úsek 1, Sluneční stráň – úsek
2, Sluneční stráň – úsek 3

schvaluje

 Příloha č. 3 - Závazný vzor Smlouvy o dílo

Sazebník úhrad za poskytování informací podle záko
na č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(viz příloha originálu zápisu).

 Příloha č. 4 - Krycí list nabídky

USNESENÍ č. RM/577/45/2021

USNESENÍ č. RM/578/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
podání žádosti o uzavření nájemní smlouvy na pronájem
parcely p. p.č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou od SŽDC,
protože tento nájemní vztah je předpokladem pro násled
ný bezúplatný převod parcely pod komunikací v majetku
města, o který projevilo město zájem (viz jednání rady dne
1. 2. 2021, přijaté usnesení č. RM/563/44/2021).

USNESENÍ č. RM/579/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Architektonickou studii a vizualizaci akce „Svoboda nad
Úpou - Společenské centrum, dostavba a rekonstrukce ob
jektu č. p. 473 na st.p. č. 109 a p. p.č. 957, k.ú. Svoboda nad
Úpou“ od vybraného projektanta Ing. arch. Michala Rosy,
která bude přílohou následujícího poptávkového řízení na
vybavení vnitřních prostor nového společenského cent
ra a po vysoutěžení bude vše předloženo k projednání na
březnovém zastupitelstvu.

USNESENÍ č. RM/580/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a enviromen
tálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné za
kázce s názvem „Oprava veřejného osvětlení Sluneční
14
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 Příloha č. 5 - Závazný vzor Čestného prohlášení do
davatele ohledně dodržování zásad sociálně odpo
vědného zadávání, environmentálně odpovědného
zadávání a inovací podle § 6 odst. 4 zákona.
jmenuje
c) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle bodu a) to
hoto usnesení s názvem „Oprava veřejného osvětlení
Sluneční stráň (3 úseky) a autobusové nádraží ve Svo
bodě nad Úpou“ členy hodnotící komise, a to Mgr. Petra
Týfu, Tomáše Hovarda, Ing. Jaroslava Chmelaře, Jiřího
Rajsnera a Petra Horáčka, a jejich náhradníky Mgr. Petra
Schöna a Ing. Helmuta Ruseho, přičemž otevírání obá
lek a jejich vyhodnocení proběhne dne 22. 3. 2021 od
15,00 hodin.

USNESENÍ č. RM/581/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a enviromen
tálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné za
kázce s názvem „Zpracování dílčích částí projektové do
kumentace na akci „Svoboda nad Úpou – Společenské
centrum, dostavba a rekonstrukce objektu č. p.473“,
a to projekt AV technologie, projekt interiérů, projekt
parkoviště, zpevněných ploch a výsadeb“.
b) znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na služby
s názvem „Zpracování dílčích částí projektové doku
mentace na akci „Svoboda nad Úpou – Společenské
centrum, dostavba a rekonstrukce objektu č. p.473“,
a to projekt AV technologie, projekt interiérů, projekt
parkoviště, zpevněných ploch a výsadeb“ včetně

- Přílohy č. 1 - Závazný návrh Smlouvy o dílo
- Přílohy č. 2 – Architektonická studie od společnosti
ROSA – ARCHITEKT, s. r. o.
c) výběr 3 dodavatelů, kterým bude Výzvy dle bodu a) za
slána:
- ROSA - ARCHITEKT, s. r. o., IČ 058 01 141, se sídlem Kry
blická 428, 541 01 Trutnov,
- vocet arch, s. r. o., IČ 08798842, se sídlem Novodvorská
232, 541 01 Trutnov,
- PROJEKTIS, spol. s r. o., IČ 45537879, se sídlem Legio
nářská 562, 544 01 Dvůr králové nad Labem
d) vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci 46. schů
ze Rady města dne 1. 3. 2021.

USNESENÍ č. RM/582/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
architektonický návrh mostu Nepomuckého od projek
tanta Ing. Ivana Šíra (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že schválení návrhu je pro projektanta nutné k finalizaci
projektové dokumentace (smluvní termín dodání PD je do
31. 3. 2021).

USNESENÍ č. RM/583/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby zajistil od zástupce společnosti D.A.S.
Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR variantní nabídky na po
jištění právní ochrany města, která by se týkala zastupitelů
města, ale i zaměstnanců města.

lu zápisu) bez připomínek s tím, že tento materiál bude
neprodleně zaslán všem zúčastněným obcím k projed
nání v zastupitelstvu a bude zařazen do programu jed
nání svobodského zastupitelstva dne 15. 3. 2021 s návr
hem na schválení.
schvaluje
b) úpravu č. 1 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok
2021 u PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu - změny vyznačeny
červeně) - předmětem změny je pouze úprava výnosů
- provozního příspěvku zřizovatele na činnost PO pro
rok 2021 (snížení na 1.211.000 Kč), úprava výnosů od
okolních obcí (navýšení na 1.058.000 Kč) v rámci úseku
pečovatelské služby a navýšení dotace od MPSV na pe
čovatelskou službu (navýšení o 68.720 Kč) a úprava ná
kladů - posílení mzdových nákladů o částku 68.720 Kč
z poskytnuté dotace nad rámec plánu.

USNESENÍ č. RM/586/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IE-12-2006793/1 (viz příloha
originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/587/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

Rada města Svobody nad Úpou

zveřejnění záměru pronájmu části parcely st.p. č. 95/3 o vý
měře 8 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou před objektem č. p. 521
v Tyršově ulici.

schvaluje

USNESENÍ č. RM/588/45/2021

a) znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla
Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města v roce 2021 na sportovní
aktivity dětí a mládeže do 18let včetně žádosti (viz pří
loha originálu zápisu).

Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/584/45/2021

b) znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla
Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města v roce 2021 na sportovní
aktivity dospělých včetně žádosti (viz příloha originálu
zápisu).
c) znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla
Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města v roce 2021 na kulturní ak
tivity včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).
d) znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla
Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města v roce 2021 na sociální služ
by a aktivity včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/585/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) podkladový materiál s vyúčtováním nákladů pečovatel
ské služby za rok 2020 a návrhy smluvních dodatků se
zúčastněnými obcemi pro rok 2021 (vše přílohy originá

schvaluje
přidělení uvolněného bytu č. 10 pro jednotlivce v Domě
s pečovatelskou službou paní XXXXXX XXXXXX, trvale by
tem XXXXXX Malá Úpa XXX. V případě nepřijetí bytu rada
stanovuje přidělit byt č. 10 dle návrhu sociální pracovnice
(viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/589/45/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) vzor Dohody o změně nájmu, kterou může město jako
vlastník nemovitosti (objekt DPS) vyjít vstříc nájemní
kům, kteří jsou zvyklí na vyšší standard bydlení a chtějí
si provést úpravy bytu či jeho rekonstrukci, kterou vy
pracoval JUDr. Havel (viz příloha originálu zápisu).
b) ve vztahu k požadovaným úpravám bytu č. 5 v DPS, po
žadavek rady v souladu s odst. 4 vzorové dohody dle
bodu a) tohoto usnesení na předložení Smlouvy o dílo
se stavební firmou, která bude realizovat případné
stavební práce a dodá vybrané zařizovací předměty za
cenu dle odsouhlaseného položkového rozpočtu prací
včetně ocenění zařizovacích předmětů.
BŘEZEN 2021
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Měsíční dění v naší škole
Leden 2021 v naší mateřské škole
Leden u Myšek
Po návratu dětí z vánočních prázdnin došlo hlavně na zá
žitky – děti vyprávěly o nových hračkách, také o ohňostro
ji a ten se také stal naším prvním tvořením v novém roce.
Děti obtiskovaly rozstříhanou ruličku, která vytvářela ba
revné květy. Kolektivně zdobily velkou čtvrtku se zasněže
nými domky.
Tématem prvního týdne byli Tři králové – děti zpívaly pís
ničku, seznámily se se jmény králů, hledaly cestičku na pra
covním listě, a také jsme sledovali nápisy nad dveřmi domů
při procházkách městem.
Naštěstí nám koncem prvního lednového týdne napadl
sníh, a tak zbytek měsíce ledna mohl být ve znamení Sně
huláka. Četli jsme pohádku o Krtečkovi a sněhulákovi, vi
děli jsme ji také z DVD. Tvořili jsme z papíru, obtiskovali
jsme korkové špunty, a tím vznikli krásní sněhuláci. Skládali
jsme je z plastových koleček, víček, modelovali jsme a stá
le jsme čekali, až se prachový sníh změní a půjde postavit
sněhuláka i na zahradě mateřské školy. Dočkali jsme se až
20. ledna.
Naučili jsme se nové básničky, písničku a při cvičení jsme
se seznámili s pohybovou hrou na sněhuláky. S tím také
souviselo, jak jsme s dětmi sledovali počasí – sněžení,
mráz a rampouchy, oblevu a jak se nám sníh mění před
očima. Na jednu procházku jsme si vzali malé skleničky
s víčky a nabírali jsme do nich sníh z různých míst – ze
silnice, z aut, ze zahrady a porovnávali jsme ho. Také
jsme využili mrazivých dnů ke tvoření ledových ozdob.
Do mističek si děti dle fantazie dávaly přírodniny a poté
je zalily vodou. Nezapomněli jsme ani na kousek prováz
ku. Přes noc nám voda v mističkách zmrzla, po vyklopení
vznikly krásné ledové ozdoby, které jsme pověsili na plot
mateřské školy. Přijďte se podívat, než nám je sluníčko
nebo déšť zničí.
Martina Holubová

Vzhledem k pravému zimnímu počasí jsme už všichni dobře
věděli, co je potřeba si v zimě obléknout. Hry se zimním ob
lečením děti velmi bavily, hledaly páry rukavic, cvičily s ru
kavicemi. Vytvořili jsme sněžící mraky navlékáním vloček
na šňůrku. Potrénovali jsme kreslení geometrických tvarů
na rukavicích i čepicích. Nechyběla dramatizace, tentokrát
pohádky O rukavičce, do které se v zimě zvířátka schováva
jí. Naučili jsme se píseň s pohybem o zimním oblečení.
Celou dobu nás provázely venkovní hry se sněhem, bobo
vání a také zkouška běžek na školní zahradě. Měsíc leden
jsme ukončili povídáním o zimních sportech, vyprávěli jsme
o dosavadních zážitcích ze zimních sportů a radovánek.
Nechyběla ani názorná ukázka a zkouška běžek, lyží, snow
boardu, ale také sání, kluzáků či bruslí. Zahráli jsme si kou
lovačku ve třídě pomocí papírových koulí, malovali jsme
do mouky. Vyrobili jsme si sněhuláčka na lyžích. Také jsme
se seznámili s bezpečným chování při zimních sportech,
o možném hrozícím nebezpečí, a jak se správně zachovat
v takových situacích.
Lucie Licková

Leden u Medvídků
Počátkem měsíce ledna jsme si s dětmi dramatizovali
tříkrálový příběh, který jsme si i nakreslili. Navštívili jsme
kostelík, a tím jsme se hezky rozloučili s vánočními svátky.
Leden nás obdaroval sněhovou nadílkou, z které měly ra
dost především děti. Naše činnosti byly zaměřeny na hry
se sněhem a na sněhu.
Pracovali jsme, hráli, cvičili, zpívali, povídali jsme si o zimě
a o zimních sportech. Vyráběli jsme sněhové vločky, spor
tovce, rukavice, sněhuláky, kde si děti procvičovaly stříhá
ní, lepení, vytrhávání, kreslení a grafomotoriku.

Leden u Zajíčků
Začátek měsíce a nového roku začal vyprávěním zážitků
z vánočních svátků a oslav silvestra. Pomalu jsme ukon
čili Vánoce i u nás ve školce, odstrojili jsme stromeček
a postupně sundali vánoční výzdobu. Nezapomněli jsme
si připomenout svátek Tří králů, pomocí dramatizace
vánočního příběhu jsme poznali, jak to bylo s Ježíškem
i jaké poslání Tři králové měli. Hráli jsme si na království
a krále, vyráběli jsme z papíru Kašpara, Melichara
i Baltazara, naučili se o nich i koledu, naučili se psát známá
písmena K+M+B. Oslavili jsme také narozeniny s několika
kamarády.
Konečně nám napadl sníh, a tak nám nic nebránilo vrhnout
se na téma ptáčků v zimě či zimních radovánek spojených
se zimním oblečením.
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Vyrobili jsme si ptáčka v krmítku, naučili se písničku o sý
korce a vrabečkovi. Naučili jsme se poznat ptáčky, které
na krmítku můžeme vidět, pomocí atlasu ptáků, i co jim
nasypat k zobání. Pověsili jsme v okolí školky koule se zr
níčky a pozorovali, jak se pomalu zmenšují díky hladovým
ptáčkům. Vyzkoušeli jsme si, jak ptáčci zobají zrníčka po
mocí kolíčků a pet víček. Doprovázely nás básně i písně,
např. Bude zima, bude mráz.
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Rozvíjeli jsme slovní zásobu k tématu zima, hádali jsme há
danky, procvičovali jsme zrakové a sluchové vnímání a ori
entaci v prostoru a počítání. Děti hledaly stejné rukavičky,
rozdělovaly slova na slabiky a hledaly dlouhou samohlás
ku ve slovech. Při logopedické prevenci jsme procvičovali
pohyblivost jazyka a dechové cvičení. Zpívali jsme písně
o zimě a o sněhulákovi. Procvičovali jsme říkanky se zim
ní tématikou. Naše pohybové dovednosti jsme zdokona
lovali jednou týdně v tělocvičně a při vycházkách. Využili
jsme sněhové nadílky na jízdy na kluzácích a ke stavbám
sněhuláků. Před spaním jsme si četli z knihy Štuclinka a Za
chumlánek od F. Nepila.
Bc. Alice Havlíková

Olympiáda z německého jazyka

Okresní kolo olympiády v českém jazyce

V pátek 22. ledna proběhlo školní kolo Olympiády z ně
meckého jazyka, v tomto roce vzhledem k situaci online
formou. Soutěže se letos účastnilo celkem 8 žáků z 8. a 9.
třídy. Zadání byla těžká, ale žáci si s úkoly poradili. Na prv
ním místě se umístil Vít Vrbenský (8. třída), druhou příčku
vybojoval Jakub Kraus (8. třída) a třetí místo náleží Micha
lu Tamovi (8. třída). Všem soutěžícím děkuji za účast a těm
nejlepším gratuluji.

V úterý 26. ledna se v netradičním on‑line prostředí webové apli
kace Microsoft Teams uskutečnilo okresní kolo olympiády v čes
kém jazyce. Naši školu na této soutěži reprezentovali vítězové
školního kola Vojtěch Tam z 8. třídy a Lenka Beranová z 9. třídy.

Mgr. Milena Hainišová – vyučující NJ

Podle výsledků, které jsme po několika dnech napětí ob
drželi, můžeme konstatovat, že oba dva naši reprezentanti
svůj rodný jazyk ovládají na výbornou.

Okresní kolo dějepisné olympiády

Tak jako každý rok i v on‑line formě čekalo na účastníky
okresního kola této olympiády dvoudílné zadání v podobě
mluvnické části a části slohové.

I přes koronavirovou krizi běží olympiády ve všech
předmětech a věkových kategoriích. Po školním kole
byli vysláni do okresního kola dějepisné olympiády
dva naši žáci. Díky distanční formě výuky se museli
připravovat samostatně doma na základě poskytnu
tých studijních materiálů. O to více si cením krásné
ho třetího místa, kterého dosáhl žák 9. třídy Marek
Hedvičák v silné konkurenci velkých trutnovských
škol a osmiletých gymnázií našeho okresu. Marko
vi blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci naší
školy.

Z výsledkové listiny je patrné, že v mimořádných podmín
kách aktuálního období není tolik běžné účastnit se podob
ných soutěží. Nakonec se zapojilo pouze 6 škol se svými
dvěma zástupci, přičemž naší škole velikostně a početně
odpovídá pouze jedna ze zúčastněných.

Mgr. Milena Hainišová

Mgr. Jan Šváb

Oběma olympionikům patří velký dík za příkladnou reprezentaci
naší školy. Zejména Vojtův bodový zisk nebyl daleko od vyšších po
zic, ale věřme, že jako osmák ukáže příští rok ještě více ze svých vě
domostí. Oběma bych tímto rád popřál, ať cennou zkušenost se sou
těží na okresní úrovni bohatě zúročí během svých budoucích studií.
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Zprávičky z první třídy
Prvňáčci jsou ve škole a moc si toho váží. Tentokrát ukázka
toho, jak pracují sochaři a co dokáže potravinářské barvivo.
A ještě jedna ze seznamování se s exotickým ovocem.
Mgr. Martina Hanušová

Poděkování rodičům za sponzorské
dary pro školní družinu
Tímto bychom rádi poděkovali rodičům Járy Řeháka za látky,
vysílačky, pexeso, Černého Petra a další drobné dárky a od
měny pro děti, rodičům Vaška Chroustovského za pastelky,
rodičům Tadeáše Hanuše za propisky, tužky a papíry, rodičům
Dana Vláška za propagační
materiály k projektu Krkono
še – místo, kde žijeme a dále
rodičům Terezky Konikové,
Járy Řeháka, Tádi Hanuše,
Saši Shusty a Adélky Suchán
kové za společné zakoupení
duhových pastelek.
Velice děkujeme za podporu.
Děti a vychovatelka školní
družiny Lenka Paříková

Zpřísněná pravidla
ochrany dýchacích
cest
Vážení rodiče,
dle nařízení vlády ze čtvrtka
11. 2. 2021 začala od pátku
12. 2. 2021 platit zpřísněná
pravidla ochrany dýchacích
cest.
Nově bude nutné chránit
dýchací cesty buď jednorá
zovými chirurgickými rouš
kami, nebo respirátory mi
nimálně třídy FFP2.
Z tohoto důvodu bychom
vás rádi požádali, abyste
své děti těmito ochrannými
prostředky vybavili.
Pro děti, které by výjimečně
přišly bez patřičné ochrany
dýchacích cest, jsme při
pravili dostatečný počet
požadovaných ochranných
pomůcek.
Věříme, že díky jarním
prázdninám budete mít do
statek času na pořízení jed
norázových chirurgických
roušek nebo respirátorů.
Děkujeme za
a spolupráci.

pochopení

Ing. Michal Krtička – ředi
tel školy
18
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Středeční vycházky školní družiny
Každou středu chodí školní družina při příznivém počasí na
vycházky. Tentokrát jsme stavěli sněhuláky u Muchomůrky.

www.zssvoboda.eu

Děti by měly mít vhodné oblečení. Když si užíváme zimních
radovánek, mohou být děti mokré nebo upocené. Prosíme
proto rodiče, aby svému dítěti dali i náhradní ponožky, prá
dlo a tepláky. Děkujeme.

Lednová fotogalerie z II. oddělení
školní družiny

Vychovatelka školní družiny Lenka Paříková

Dana Šritrová – vychovatelka školní družiny
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Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2021

Uzavřelo se koledování do tříkrálových pokladniček a pokračujeme v online koledě
Velmi netradičně proběhla v lednu již jednadvacátá Tříkrálová sbírka. Díky našim věrným dárcům se i v této nelehké
době nasbíralo do zapečetěných pokladniček celkem 50 233 Kč! Kvůli koronaviru nechodili koledníci dům od domu, ale
byly umístěné na místních úřadech, v obchodech nebo také v kostelech a sídlech místních Charit. Nově letos probíhala
souběžně online koleda (https://www.trikralovasbirka.cz/), která stále pokračuje až do 30. dubna. Do této chvíle jste
na Tříkrálový účet Oblastní charity Trutnov zaslali kouzelných 32 832 Kč. K dnešnímu dni se vybralo pro naši charitu
v pokladničkách i online koledou celkem 83 065 Kč, děkujeme Vám! Výtěžek bude použit na dostavbu půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, která je již mnoho let nevyhovující.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem obyvate
lům Svobody nad Úpou za jejich příspěvek do tříkrálové
pokladničky, za zaslání peněz na účet a především za
jejich stálou důvěru v tuto sbírku. Vám všem, kteří jste
se jakýmkoliv způsobem zapojili a pomohli s realizací
letošní Tříkrálové sbírky, vyslovujeme naše upřímné po
děkování. Letos se do 2 pokladniček ve Svobodě nad
Úpou vybralo 2 770 korun. Z toho na městském úřadě
2 140 korun a 630 korun na základní škole. Každá ko
runa se počítá a letos dvojnásob, děkujeme Vám!
Výtěžek Tříkrálové sbírky roku 2021 bude z velké části
použit na dostavbu půjčovny zdravotních a kompenzač
ních pomůcek, a také na nákup sterilizátoru. Skladova
cí prostory pro uskladnění zdravotních pomůcek jsou
dlouhodobě nevyhovující. Sklad má malou plochu a není
zde možnost jakýchkoli bezbariérových úprav. Řešením
je dobudování již započaté přístavby v roce 2020 ke stá
vajícímu objektu Oblastní charity Trutnov s parametry,
které budou provozu půjčovny plně vyhovovat. Z Vašich
darů putuje také 5% na podporu vzdělávání dětí a mla
dých lidí v Indii a 3% z částky jsou využity na mimořádné
situace, jako je krytí nákladů vzniklých při odstraňování
následků povodní, požárů apod.
Kolik peněz se nasbíralo do pokladniček umístěných v jed
notlivých obcích naleznete na webových stránkách Oblast
ní charity Trutnov (https://trutnov.charita.cz/trikralova
‑sbirka/aktualni‑vysledky/). A pokud by Vás zajímali
výsledky z celého kraje, můžete se podívat na webu Diecé
zní katolické charity Hradec Králové (https://hk.caritas.cz/
trikralova‑sbirka/vysledky/) popřípadě na celore
publikové výsledky na webu Charity České repub
liky (https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/).
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Pokud jste nestihli vložit svůj dar do kasičky, a nebo se
k Vám nedonesla informace dříve, můžete stále přispí
vat do online kasičky až do konce dubna. A to na čís
lo účtu: 66008822/0800
pod variabilním symbolem:
77705026 (tento variabilní
symbol prosím uvádějte,
je důležitý pro specifikaci
naší trutnovské Oblastní
charity). K platbě můžete
využít také QR kód, ve své
mobilní aplikaci si darova
nou částku upravte dle své
ho přání.
Děkujeme všem dárcům za podporu Tříkrálové sbírky
a ceníme si, že i v této nelehké době myslíte na nemoc
né a potřebné, kterým Charity pomáhají.
Nezapomeňte, že i vy se na nás můžete kdykoli ob
rátit. Oblastní charita Trutnov je nestátní nezisko
vou organizací, která poskytuje své služby zejména
v oblasti sociální a zdravotní. Pomáháme lidem v ne
příznivých životních situacích a jsme tu i pro Vás!
Veškeré naše služby naleznete na webových strán
kách www.trutnov.charita.cz, nebo nám zavolejte či
napište.
Za Oblastní charitu Trutnov
koordinátor tříkrálové sbírky

Linda Paterová

tel: +420 734 641 871
email: Linda.Paterova@tu.hk.caritas.cz

Střípky z dějin: Bumbass
Antonín Tichý
Staří krkonošští horáci znalí jazyka německého poznají, kte
rá bije hned na první šlápnutí. Současníci bez hudebního
vzdělání budou možná tápat, i když se řekne hezky česky
vozembouch. Samozřejmě nemám na mysli tělesnou obrat
ností nevybaveného jedince, jak lze dnešním hyperkorekt
ním slovníkem nazvat nemotorného nešiku nebo neohra
bané nemehlo. Míním dodnes užívaný jednoduchý rytmický
hudební nástroj zahrnutý do skupiny nazývané módně per
kuse. Definovat by ho šlo zajisté i bez vševědoucí Wikipe
die, matky všech moudrostí, blbostí a krávovin, ale když
ono je to tak pohodlné: „Vozembouch, případně ozembouch, oblastně ozembúch, dále také bambas, bumbas, bumbasa apod., je lidový rytmický hudební nástroj používaný nejen
v české lidové hudbě. Název je odvozen od způsobu hry, kdy
se zvuk částečně tvoří úderem nohou nástroje o zem. Původ
nástroje je zřejmě ve středověku“. Podle jiného pramene je
to lidový hudební nástroj, který hudebník drží svisle a jímž
bouchá o zem a současně bubnuje paličkou do tamburíny.
Základem je dřevěná tyč, asi 150 cm dlouhá, často zdobená
fábory, na které je upevněná tamburína a případně další
zvonky a rolničky. V dávnověku to byl původně jen prostý
dřevěný luk s jednou strunou, pod kterou byl vložen nafo
uklý zpravidla vepřový měchýř. Hráč vyluzoval drnčivý zvuk
ozubenou tyčí nebo smyčcem z koňských žíní. Proto se mu
říkalo také čertovy, flanderské nebo žebrácké housle. Tam
burína, činely, zvonky a všechny ty další bicí hlomozící se

repatičky včetně vyřezávané hlavičky čerta, šaška a jiných
skopičin na horním konci hole jsou jen výsledkem fantazie
celých generací hráčů. Na mnoha krkonošských boudách
v minulosti tvrdil vozembouch muziku domácích ansáblů
a ještě častěji sloužil hospodáři jako sólový nástroj pro
obveselení společnosti. Bohatě zdobený exemplář známý
z pohlednic interiéru Staré Erlebachovy boudy proslavil
například svérázný boudař František Kukačka - Erlebach.
Ty sáhodlouhé teoretické cavyky v úvodu jsou důležité pro
pokračování příběhu jedné historické pohlednice z kdysi
slavné svobodské hospody. Zařízení tří místností hotelu
Aloise Kühnela u kostela z třetího desetiletí minulého sto
letí jsou jako dokument sběratelsky zajímavé samy o sobě.
Slogan největší a nejvýznamnější lokál v místě nemusí být
vůbec nadnesený. Pohled do hudební a společenské míst
nosti, kde jak je známo se scházela také populární stolní
společnost „Ecke Freiheit”, herna s kulečníkovými stoly
i prostorná jídelna vyhlížejí lákavě. Nelze pominout ani do
plňující nabídku plzeňského piva na čepu, volných pokojů
a zejména vlastní kapely, o které je zmínka i na druhé straně
pohlednice. Věhlas podniku budoval jeho zakladatel Alois
Kühnel narozený v sousedním č. p. 11 ve Svobodě 2. červen
ce 1871 od začátku 20. století. Rodný dům zdědil po před
cích z nichž krejčí Johann Kühnel, narozený v roce 1798 je
zde písemně doložen už při sčítání farníků po roce 1840.
Kühnelů bylo v Úpském údolí jako naseto. Aby ne, když
dávní prapředci se psaní od poslechu jako Kyhnel objevují
v krkonošských pramenech už před známou dřevařskou ko
lonizací odborníky z Alp v 16. století a údajně patřili k zakla
datelům lánové obce Maršov. Na rozlišení sousedů stejného
jména užívali dávní horáci s oblibou tak zvaný přídomek
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či „příšlapek”. Po chalupě, podle řemesla nebo rodinných
tradic či osobních vlastností. Mezi původními německými
obyvateli to byl někdy celý rodokmen v jednom jméně. Ho
stinský Kühnel byl všeobecně znám jako „Kühnel – papa”.
„Táta” Kühnel byl čtyři dekády regenschorim v místním
katolickém kostele sv. Jana Nepomuckého, dlouholetým
členem a čtvrt století sbormistrem pěveckého spolku Har
monie a pilným členem mnoha dalších spolků a organizací.
Jistý čas předsedal společnosti hostinských a výčepních
nebo mysliveckému spolku. A hlavně byl také kapelníkem
domácí kapely Hotelu Kühnel, složené povětšině z rodin
ných příslušníků a zaměstnanců podniku. Mezi nimi je často
zmiňován šprýmař, veselá kopa a hráč na vozembouch jistý
Bumbass. Mnozí docela staří potomci pamětníků, žijící dnes
většinou v Německu někdy ani netuší, že nositelem žer
tovné přezdívky nebyl ten Bumbass, ale ta Bumbass spo
luhráči důvěrně nazývaná „Tante Anna”. Nebyla to údajně
žádná pokrevní tetička, ale skoro součást inventáře, prostě
Anča od Kühnelů s největší pravděpodobností šikovná
nájemnice, takové „děvče pro všecko” (ve vší počestnosti)
manželka mašinfíry z papírny a spolumajitele domu Johan
na Erbena rodačka z Rudníku Anna Erbenová (*8. 6. 1872).
Na velmi nekvalitním snímku kapely vidíme vlevo jmenova
nou hudebnici s vozembouchem, u klavíru sedí matka rodu

korpulentní zpěvačka Marie Kühnelová, vzadu s houslemi
stojí Kühnel junior (Rudolf – pozdější prokurista městské
spořitelny) a principál „Papa Kühnel”. Vpravo neidentifi
kovaný hráč na violoncello. V tomto obsazení hráli k tanci
i poslechu oblíbené melodie z operet, lidovky i populární
waltze, tanga a foxtroty. Aukční cenu autentické regionál
ní pohlednice vydané ve fotoatelieru Josefa Jeschke od
naproti podstatně navýšila skutečnost, že je vlastnoručně
napsaná hostinským Kühnelem očividně 28. září někdy
po roce 1924. Alespoň podle typu, vzhledem k nějakým
pra - filatelistou odlepené známce částečně nečitelného
razítka, které místní pošta užívala v letech 1924 až 1938.
Adresována je profesoru Robertu Haslingerovi do Mladé
Boleslavi, což byl svého času známý sbormistr a hudeb
ní pedagog (* 20. 04. 1883 Mladá Boleslav + 20. 01. 1936
Mladá Boleslav). Jeho stopy lze vysledovat kromě Mladé
Boleslavi i v Chlumci nad Cidlinou, Chotěboři a vedle Pra
hy i ve vzdáleném Karlovaci v Chorvatsku. Německý text
jsem si dovolil s pomocí dvojjediného „strýčka G.” (což je
nejen multilingvistický všeuměl Google, ale i přítel Günter
Fiedler) přeložit následovně: „Mockrát děkuji za Váš milý
lístek a zdravím Vás za celou kapelu včetně Bumbassa. Váš
Kühnel. Ruky políbení i Vaší ctěné paní manželce“. Pováleč
ná mašinerie neušetřila ani Papa Kühnela. I přes poměrně

Kühnelova hospoda na detailním záběru a ve výřezu s panoramatem Svobody nad Úpou (historické pohlednice z meziválečného období 20. století)

Moderní vozembouch v netradiční poloze (ilustrační foto)
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vysoký věk 75 let byl již mnohokrát citovaným X. transpor
tem 2. července 1946 ve vagonu číslo 5 s částí svých po
tomků nuceně vystěhován „nach Bad Brambach“ do ruské
okupační zóny Německa. Národní správou podniku byl jako

první pověřen Miloš Bubeníček. Že se právě v Kühnelově
hospodě sešlo 14. června 1945 šedesát lidí na ustavující
schůzi místní organizace KSČ je jen paradoxní dějinná epi
zoda k hořkému pousmání.

„Papa“ Alois Kühnel ve výřezu a mezi členy pěveckého spolku Harmonie v roce 1928, kde je také jeho žena Marie a syn Rudolf

Adresní strana titulní pohlednice Hotelu Kühnel / Interiér Staré Erlebachovy boudy s proslulým vozembouchem vedle máselnice u dveří

Domácí rodinná kapela hotelu Kühnel / Zpustlá budova kdysi slavné hospody v roce 1964
BŘEZEN 2021
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Testovací centrum v UFFO Trutnov
nově testuje i ve středu

středa

úterý

9:00 - 16:00

9:00 - 16:00

9:00 - 16:00

Testovací centrum v UFFO Trutnov bude nově díky
velkému zájmu veřejnosti testovat také ve středu.

čtvrtek

Pro informaci bylo v úterý 16. února testováno 107 osob, z toho bylo
15 osob pozitivních a z toho 10 bezpříznakových. Ve čtvrtek 18. úno
ra bylo testováno 208 osob, z toho bylo 20 osob pozitivních a z toho
15 bezpříznakových.

Celkem tedy za minulý týden bylo testováno 315 osob, z toho 35 pozi
tivních výsledků.

Zájemci z řad veřejnosti mohou také využít odběrové místo v Oblastní
nemocnici Trutnov, kde si mohou zarezervovat den i přesný čas. Re
zervace https://www.trutnov.cz/cs/obcan/informace‑pro‑verejnost/
testovaci‑centrum‑v-uffo‑trutnov‑nove‑testuje‑i-ve‑stredu.html.
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