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Úvodník
Vážení spoluobčané,
v prvním prázdninovém úvodníku vás seznámím s nejžhavějšími novinkami, týkajícími se stavebního ruchu, který se
bude v našem městě odehrávat v následujících, nejen letních měsících. Jak jsem již minule zmiňoval, v březnu nám
bylo doručeno rozhodnutí o přidělení dotace z programu
IROP na akci „Rekonstrukce objektu č.p. 473 Svoboda nad
Úpou na sociální bydlení“. Jedná se o rekonstrukci budovy bývalého kina nebo bývalé radnice, chcete-li. V jižním
traktu budovy (pohled na náměstí) vznikne 6 nových sociálních bytů, nedílnou součástí díla je samozřejmě celková
rekonstrukce této části budovy, vč. fasády a střechy. Dle
projektantského rozpočtu činí celkové náklady necelých
12 mil. Kč, z toho dotace cca 9 mil. Kč. Vítězem výběrového
řízení na dodavatele stavby se podáním nejnižší nabídky
stala místní firma 3K stavby s.r.o. Staveniště je již předáno,
samotné stavební práce budou probíhat od července letošního roku do srpna roku příštího. Na podzim roku 2020 se
tedy (pokud vše poběží dle našich představ) budeme moci
potěšit pohledem z náměstí na krásnou staronovou „radnici“ města.
Další investiční akcí, která zasáhne do běžného života občanů
našeho města, je pokračování rekonstrukce veřejného
osvětlení. Po úspěšné výměně všech prvků osvětlení, včetně
sloupů kabeláže v ulici Úpská, pokračujeme dalšími třemi
lokalitami. Ve Svobodě to bude ulice Lázeňská a Horská,
v Maršově I ulice Černohorská, Spojovací a K Muchomůrce.
Na financování všech zmíněných lokalit jsme rovněž
obdrželi rozhodnutí o přidělení dotačních prostředků. Po
výběru dodavatele stavby, vzešlého z výběrového řízení,
přistoupíme k realizaci celé akce, která je naplánována
v podzimních měsících. Pokračujeme tak v obnově veřejného osvětlení ve městě, začali jsme lokalitami v nejhorším
technickém stavu, postupně budeme opravovat ty ostatní. Letošní finanční náročnost celé akce se pohybuje okolo
7 milionů Kč, přesná částka vzejde až z výběrového řízení.
Ti z vás, kteří dopravujete své ratolesti do naší školy autem, jste si jistě všimli opravy komunikace ve Svobodě podél Janského potoka od parkoviště až ke škole. Její stav
byl již dávno za hranicí životnosti a letošní zima celkovou
devastaci dokončila. Přistoupili jsme tedy k lokální opravě
tohoto úseku silnice. Z téhož důvodu jsme nechali opravit

část komunikace na Pietteho náměstí, od vjezdu ze silnice
na Janské Lázně směrem k Rýchorskému sídlišti.
A naopak ti z vás, kteří rádi využíváte prostředky veřejné
dopravy, jste si jistě všimli novinky na našem autobusovém
nádraží. V průběhu minulých týdnů se tam z fádní prosklené čekárny „vyloupla“ krásně barevná a dnes již i knihami
vybavená „Knihobudka“. Za nápad a hlavně provedení můžeme poděkovat děvčatům z Kulturního týmu, Míše Špetlové, Martině Vaňkové, Alici Bartoníčkové, Evě Rusové, Petře Obstové, Martině Hanušové, Aničce Tiché, ale i dětem
a zaměstnancům MěÚ a všem, kteří se na jejím vzniku podíleli. Doufám, že bude beze ztráty kytičky sloužit po mnoho
dalších let.
Přeji vám všem krásné léto, dětem úžasné prázdniny.
Ing. Jiří Špetla
Starosta města
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Kulturní tým

SVOBODSKÁ KNIHOBUDKA

Za krásného slunečného odpoledne jsme druhou červnovou neděli pořádali na kopci Muchomůrka OLYMPIJSKÝ
DEN DĚTÍ.

Určitě jste si již všimli, že jsme v během června na nádraží,
v nevyužitých čekárnách budovali KNIHOBUDKU. Nápad
vznikl jen tak – ze dne na den. Stálo nás to hodně práce,
volného času, ale zároveň nás to hodně bavilo.

Odpoledne plné sportovních her navštívilo spoustu dětí
a náramně si ho užily. V cíli byly děti odměněny vlastnoručně vyrobenou medailí, mohly si navlékat olympijské korále
a dostaly MEGA SUPER CENY.

Tak si KNIHOBUDKU užívejte. Třeba výběrem nějaké pěkné
knihy, při cestě do práce, nebo na dovolenou. Klidně si ji
vezměte domů a nechte si ji. Ale přineste za ni jinou. Nebo
přineste knihu jen tak, aby si ji mohl přečíst i někdo jiný.

ZA POMOC S ORGANIZACÍ DĚKUJEME: celé technické četě města, některým bezva dětem z naší
základní školy, za přípravu a pomoc na stanovištích.
Lyžařskému oddílu za super stanoviště nazvané –
PŘÍPRAVA NA ZIMNÍ OLYMPIÁDU. Svobodským hasičům za svezení na lanovce a policii, kde si děti mohly
zastřílet na nový terč, který zakoupilo naše město,
pro zpestření dětské střelby. A panu Zelenkovi, za
poskytnutí bezplatného vstupu do FARMAPARKU
MUCHOMŮRKA.

KNIHY PROSÍME NENIČTE A KNIHOBUDKU NÁM OPATRUJTE.
TAK AŤ VÁM SLOUŽÍ.
DĚKUJEME DĚTEM ZE ŠKOLY, KTERÉ DOBROVOLNĚ ZE
SVÉHO VOLNÉHO ČASU PŘIŠLY POMÁHAT, TVOŘILY
S NÁMI KRESBY A POMÁHALY UKLÍZET. BYLY ÚŽASNÉ
A ZASLOUŽILY BY SI ZLATOU MEDAILI.
VELIKÁNSKÉ DÍKY VŠEM, CO POMÁHALI.

Také děkujeme sponzorům: firmě KVK Parabit za u dětí
oblíbený barevný sliz a kukuřičné chlebíčky. Panu Hovardovi a panu Tlachačovi za sladkosti a dárky, které si
mohly děti v cíli za odměnu vybrat.

BYLO NÁS HODNĚ A NEBYLI TO JEN SVOBOĎÁCI, ALE
I PŘESPOLNÍ.
JSTE SUPER.

DÍKY CELÉMU KULTURNÍMU TÝMU, BEZ VÁS BY TO NEŠLO.
PANÍM UČITELKÁM MARTINĚ HANUŠOVÉ A PETŘE
ŠTĚPOVÉ, KTERÉ NÁM MOC A MOC POMOHLY.
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Krásné léto přeje za celý kulturní tým
a všechny super pomocníky
MÍŠA ŠPETLOVÁ

KRÁSNÉ LÉTO

Při psaní předešlého článku mě napadla ještě jedna věc, vlastně prosba na VÁS SVOBOĎÁKY.
Prosím, zkuste také pomoci ve městě s realizací nějakého nápadu, který nosíte v hlavě. Nebo vám tu prostě jen něco
chybí. Začněte třeba u sebe před domem. Zasazením kytiček, bylinek, posekáním trávy, nebo prostě třeba jen úklidem.
Zkuste se zastavit rozhlédnout a udělat dobrou věc nejen pro sebe, ale i pro druhé.
Ono věta: to by se mělo udělat, je fajn. Ale věta: JÁ bych to mohl udělat, nebo pomoci, je ještě hezčí.
ZKUSTE TO, TŘEBA S ÚSMĚVEM.
ÚSMĚV TOTIŽ NESTOJÍ NIC, ALE DÁVÁ MNOHO.
Vzhled města můžete ovlivnit k dobrému i vy SVOBOĎÁCI. Nemusí vše realizovat technická četa, město, nebo kulturní
tým a dobrovolníci. Někdy to totiž už ani není v našich silách. Jsme totiž také jen SVOBOĎÁCI – občané našeho města
a lidi jako vy. Zkuste to, třeba vám bude u srdíčka tak fajn, jako nám.
ZA CELÝ KULTURNÍ TÝM VÁM VŠEM SVOBOĎÁKŮM PŘEJI KRÁSNÉ LÉTO, PLNÉ SLUNÍČKA A POHODY
HODNĚ ÚSMĚVŮ
NA PODZIM SE UVIDÍME
TŘEBA NA RUDOLFKÁCH, NEBO NA DRAKIÁDĚ

ČERVENEC 2019

3

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

Jubilanti
V měsíci červenci oslaví
svá životní jubilea dámy Jiřina Kricnarová, Marie Smetanová, Helena Frütelová,
Anna Ševcová, Tomai Derlevová, Hilda Beranová, Eva
Cardová, Marta Bönschová a pánové Pavol Šefara,
Miroslav Jakubec a Rudolf
Pätzold. Přejeme jim všem
do dalších let především
hodně zdraví.

Dovolená v ordinaci MUDr. Oravcové
Ordinace praktické lékařky MUDr. Jarmily Oravcové je od
24.6.2019 do 19.7.2019 uzavřena z důvodu dovolené. Zástup zajišťuje MUDr. Dagmar Divišová, v ordinaci Mladé
Buky 8 – 12 hodin, tel. 499 873 114, mobil 603 734 842.
Akutní případy pak pohotovost - LSPP nemocnice Trutnov po 17. hodině (víkendy a svátky: 499 866 117 nebo
499 866 222) nebo RZP - linka 155. MUDr. Oravcová prosí
své klienty, aby se včas předzásobili léky.

Taneční úspěchy břišních tanečnic
Sultánky na soutěží Bellydance MČR Praha aneb „Hujerovi
na výletě“
V neděli 26.5.2019 ve 4 hodiny ráno jsme vyjeli na soutěž
Bellydance Grand finále MČR do Prahy. Cesta byla super,
ani jsme neusnuli, což asi bylo tím nadšením a očekáváním,
abychom měli vše za sebou a jak dopadneme.
Prezentovali
jsme
MŠ a ZŠ
Svoboda
nad Úpou
a opět jsme
nezklamali.
Dovezli jsme do
Svobody 2x
bronz,
1x
bramborovou medaili,
1x 7. místo.
V rámci soutěže jsme
také předvedli premiéru nové
skladby fusion a s ní
4

jsme se umístili na 6. místě, což je super (i když ten scénický
tanec nám nikde nešel), ale snaha byla. Za holky jsem byla
spokojená a hrdá, že vše zvládly na SUPER.
Všem moc děkuji za vše (holky, rodiče) - za veškerou pomoc, snahu….. Obrovské DĚKUJI a poklona. Letos jste
báječné. Také děkuji škole za finanční podporu, organizátorům za skvělou organizaci a porotě za zpětnou vazbu.
Vážíme si toho.
Irena Viničuk
trenérka
ČERVENEC 2019

Závěr soutěžní sezóny Sultánek
V sobotu dne 1.6.2019 na Den dětí skupina Sultánky jela
reprezentovat ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou. Výkony byly
úžasné a dokonalé. Z 8 přihlášek jsme dovezli 3x zlato, 3x
stříbro, 1x bronz, 1x 4. místo.
Moc děkuji holkám za letošní sezónu. Byly jste super
a předvedly jste krásné výkony. Jsem spokojená. Děkuji
ještě jednou a nyní si zasloužíte letní odpočinek. Také děkuji škole a rodičům za podporu. Organizátorům děkuji za
skvělou soutěž, porotě za hodnocení a zpětnou vazbu. Holky byl to krásný dárek ke Dni dětí.
Irena Viničuk
trenérka

Vítání občánků
V pátek 31. května 2019 jsme na radnici do života přivítali naše nové Svoboďáčky, kteří se narodili na začátku
roku 2019 a jejichž rodiče přijali pozvání na tradiční Vítání občánků. Slavnostně jsme přivítali do života naše nejmenší občánky města, a to Anežku Kratochvílovou, Annu
Šafářovou, Martina Jirouta, Michala Kubrta, Sebastiana
Ficnera a Marii Davidovou. Děkujeme dětem z mateřské
školky a paní učitelce za krásné vystoupení a našim nejmenším do života přejeme ještě jednou hodně zdraví,
štěstí a lásky.
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Výpis usnesení z 13. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 04.06.2019
USNESENÍ č. RM/156/13/201
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) finální podobu kompletní zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce vedené mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek s názvem „Oprava veřejného osvětlení v ulicích Lázeňská, Horská, Černohorská, K Muchomůrce a Spojovací ve městě Svoboda nad Úpou“, která
obsahuje (všechny dokumenty jsou přílohou originálu
zápisu, vyjma projektových dokumentací):
-

Oznámení o zahájení výběrového řízení/Výzva k podání nabídky na VZMR na stavební práce s názvem
„Oprava veřejného osvětlení v ulicích Lázeňská,
Horská, Černohorská, K Muchomůrce a Spojovací ve
městě Svoboda nad Úpou“
• Příloha č. 1 - Výkaz výměr, resp. slepý rozpočet
k ocenění – 3 dílčí výkazy pro jednotlivé lokality
• Příloha č. 2 - tři dílčí projektové dokumentace
pro provedení stavby zpracované Pavlem Munza-

rem, Projektování elektrických zařízení, Sportovní 172, 543 03 Vrchlabí, IČ: 13189638 pod zak.č.
44/2017 s datem vyhotovení 11/2018 pro lokality: A) Lázeňská, B) Horská, C) Černohorská, K Muchomůrce, Spojovací + 1 doplňková projektová
dokumentace pro lokalitu Černohorská – úprava
pod zak.č. 51/2018 s datem vyhotovení 05/2019
+ D) Příloha PD - Technické požadavky na svítidla,
sloupy a rozvaděče
• Příloha č. 3 - Závazný vzor Smlouvy o dílo
• Příloha č. 4 - Krycí list nabídky
jmenuje
b) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle bodu a) tohoto usnesení s názvem „Oprava veřejného osvětlení
v ulicích Lázeňská, Horská, Černohorská, K Muchomůrce a Spojovací ve městě Svoboda nad Úpou“ členy hodnotící komise, a to Ing. Jiřího Špetlu, Tomáše Hovarda,
Ing. Jaroslava Chmelaře, Jiřího Rajsnera a Petra Horáčka, a jejich náhradníky Mgr. Petra Schöna a Ing. Helmuta
Ruseho.

Výpis usnesení z 14. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 17.06.2019
USNESENÍ č. RM/157/14/2019

USNESENÍ č. RM/159/14/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

bere na vědomí

vydává

a) zápis z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne
5.6.2019 (viz příloha originálu zápisu).

kladné stanovisko k žádosti vlastníků domu čp. 304 na
Sluneční stráni o stanovisko města ve věci ohlášení stavby
„Rekonstrukce RD č.p. 304 na Sluneční strání“, přičemž rozsah rekonstrukce je podrobně popsán v zápise.

odvolává
b) v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů členky komise pro občanské záležitosti, a to Věru
Fingerhutovou a Libuši Vostrovskou, které ukončily činnost v této komisi.
jmenuje
c) v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů novou členku komise pro občanské záležitosti, a to
paní Marii Gašparikovou.

USNESENÍ č. RM/158/14/2019
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti vlastníků domu čp. 138 o stanovisko města ve věci umístění krytého stání u čp. 138
v Maršově II s tím, že stavebník musí před zahájením prací
informovat stavebního technika města ve věci napojení na
místní komunikaci.
6
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USNESENÍ č. RM/160/14/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje parcely p.p.č. 160/19 v k.ú. Maršov I o výměře 33 m2, druh pozemku zahrada s tím, že po
žadateli bude požadována úhrada zálohy ve výši 5.000 Kč
a teprve poté bude objednán znalecký posudek na ocenění
parcely a zařazení prodeje na jednání zastupitelstva.

USNESENÍ č. RM/161/14/2019
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost vlastníka chalupy čp. 76 na Novém Světě o pronájem části parcely p.p.č. 595 v k.ú. Maršov I za účelem zajištění parkování, protože komunikace vedoucí mezi domy čp. 76 a 105 je příliš
úzká na to, aby se zde parkovalo a v případě parkujících aut není
zajištěn průchod komunikací, přičemž v zimě se tato komunikace neudržuje. Vlastník chalupy čp. 76 má možnost parkování na
svém pozemku, a proto rada doporučuje, aby si vybudoval přejezd přes stávající žlaby a zajistil parkování na svém pozemku.

USNESENÍ č. RM/162/14/2019

USNESENÍ č. RM/165/14/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

projednala

ruší

a) podkladový materiál ohledně stále nedokončeného
kolaudačního řízení objektu čp. 425 na ulici 5. května
(Skihotel) a dále výsledek kontroly úhrady pokuty uložené stavebním úřadem za přestupek proti stavebnímu
zákonu, kdy bylo zjištěno že stavebník stále nepředložil projekt autorizované osoby o výpočtu potřebnosti
parkovacích míst pro provozování ubytovací části, ale
také restaurační části v souladu s usnesením rady č.
RM/1169/94/2018 ze dne 26.9.2018 a pokuta nebyla
uhrazena, protože se vlastníkovi objektu nepodařilo
doručit písemnost.

a) své usnesení č. RM/146/12/2019 ze dne 27.5.2019.

dává

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje
b) Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě -„Kanalizační
přípojka Svoboda nad Úpou č.p. 66“ dle projektové dokumentace pro územní řízení, vypracované Ing. Blankou
Matějkovou, Tovární 496, Trutnov, IČ 16761898, datum
4/2019, zakázka 24/2019 na části parcely ve vlastnictví
města p.p.č. 426 v k.ú. Maršov II.

USNESENÍ č. RM/166/14/2019
schvaluje

b) podnět stavebnímu úřadu ve Svobodě nad Úpou, aby
důsledně pokračoval v nedokončeném kolaudačním řízení včetně řízení o pokutě udělené stavebním úřadem
dle bodu a) tohoto usnesení.

zveřejnění záměru pronájmu části parcely p.p.č. 625 v k.ú.
Maršov I o výměře 8 m2 za účelem umístění předzahrádky
před Rýchorkou pro restaurační zařízení Aquabar.

USNESENÍ č. RM/163/14/2019

USNESENÍ č. RM/167/14/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

vydává

Výroční zprávu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou za rok 2018 (viz příloha
originálu zápisu) bez námitek.

USNESENÍ č. RM/164/14/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvy na věcná břemena v souvislosti s plynovodní přípojkou pro hasičárnu v Lázeňské (viz přílohy originálu zápisu), a to:
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900077278/3/2019
na právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení (STL
plyn. přípojka pro Hasičskou zbrojnici - Svoboda nad Úpou,
č. stavby 9900077278) a na právo vstupovat a vjíždět na
pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na pozemku města p.p.č. 679/1, 679/17, 900 a 906
mezi Městem Svoboda nad Úpou (povinný z VB) a společností GasNet s.r.o. zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. (oprávněný z VB),
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č, 990077278/1/2019
na právo provozovat výše uvedené plynárenské zařízení
a na právo vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na části pozemku manželů Peškových st.p.č. 63/1 dle GP č. 755-1052/2018 ze dne
22.6.2018 mezi manželi Peškovými (povinní z VB), společností GasNet s.r.o. zastoupené na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. (oprávněný z VB) a Městem
Svoboda nad Úpou (investor stavby).

kladné stanovisko k žádosti vlastníka objektu na p.p.č. 962 v k.ú.
Svoboda nad Úpou o změnu užívání stavby na tomto pozemku
s tím, že původní užívání jako prodejna bude změněno na byt
a záměrem žadatele je úprava vnitřních prostor, vsazení oken
a dveří do zahrady bez jakékoliv přístavby, vše na vlastním pozemku.

www.musvoboda.cz

DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU
SVOBODA NAD ÚPOU
PŘIJME KOLEGU NA POZICI:
DOMOVNÍK, TOPIČ
BLIŽŠÍ INFORMACE NA:
www.musvoboda.cz
Bc. Martina Motejlková
e-mail: reditel@dps-svoboda.cz
tel: 739 934 545
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Výročí 50 let skautského
střediska Svoboda nad Úpou
V malebném městě pod horou Černou, kterým řeka Úpa
protéká, se dne 15. června 2019 mnoho současných a především bývalých skautů ku veliké slávě sešlo. Tento den
byl totiž vybrán k oslavě padesátiletého výročí od založení
zdejšího střediska.
Slavnostně ustrojeni do krojů jsme s vlajkami v pažích
a sluncem v zádech vyrazili v průvodu. Naše kroky směřovaly k předem připravenému ohništi, které se nacházelo
v chladivém stínu stromů, v našem Údolíčku. Vyšli jsme po
druhé hodině od skautské klubovny, přes náměstí, kolem
kostela a přes posekané pastviny jsme došli až do Údolíčka.
Zde po pozdravení se s přáteli následovalo slavnostní zažehnutí ohně a zpěv junácké hymny, který oficiálně slavnost zahájil. Následoval krátký proslov, ve kterém náš střediskový
vedoucí Pan Tomák krátce vzpomenul na vznik našeho střediska a jména s ním spojená. Poté došlo na poděkování a předání nejvyššího ocenění Královéhradeckého kraje za dlouhodobou činnost a práci s dětmi v Junáku pro Jana Štěpa a za
dlouhodobou činnost, obnovu skautingu po revoluci a dlouhodobou práci s dětmi a na středisku pro Danu a Jiřího Eliáška.
Po chvilce nostalgie a děkování nastala volná zábava.
K nahlédnutí byly staré kroniky, mnoho fotoalb, a pokud jste se občas pozastavili a zaposlouchali do vyprávění starších nad kronikami, zaslechli jste nejednu zábavnou historku z let minulých. Starší skauti si s námi
osvěžili Ruskou pikolu, a kdo měl hlad, mohl po uvázání některého ze skautských uzlů zakousnout buřt.
Vyprahlou zem po parném dni smočily dešťové kapky po
setmění a zahnaly tak poslední mohykány do tee-pee či domů.
Děkujeme všem, kteří dorazili a doufáme, že se opět při nějaké příležitosti sejdeme. A především děkujeme těm, kteří
to tu se skautem nevzdali. Věřím, že i ti, kteří nemohli dorazit, stále nosí skautské ideály v srdcích a prolínají se do jejich
životů.
Petra Höhneová
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V třídění odpadů vynikají menší obce
Hradec Králové, 28. května 2019 – Třináctý ročník soutěže obcí Královéhradeckého kraje v třídění odpadů potvrdil
trend posledních let. Tituly „Čistá obec“ si ze slavnostního vyhlašování výsledků v krajské metropoli odvážejí
především obce a města z Krkonoš a Orlických hor. Jednu novinku přesto prozatím poslední ročník soutěže má –
skokani roku jsou totiž hned tři.
V soutěži „Čistá obec 2018“ jsou automaticky hodnoceny všechny obce z Královéhradeckého kraje, které jsou zapojeny do
systému zpětného odběru a využití obalových odpadů provozovaného Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM,
a.s. Soutěž, jejíž součástí jsou i výsledky z kolektivních systémů ASEKOL a ELEKTROWIN, podporuje Královéhradecký kraj.
„Separovat odpad je dnes už běžnou součástí mnoha českých domácností. Stále je ale co zlepšovat a zdokonalovat. Zajímavým
ukazatelem je fakt, že třídění odpadů věnují mnohem větší pozornost zejména malé obce. Naším úkolem teď je, abychom naučili
třídit i obyvatele velkých měst, kteří se možná skrývají za větší anonymitou sídlišť. Snad se budou inspirovat u dnešních vítězů,“
řekl Karel Klíma, radní Královéhradeckého kraje pro oblast vodního hospodářství, životního prostředí a zemědělství.
Obce nad 2 000 obyvatel
Vítězem kategorie obcí nad 2 000 obyvatel je současně skokan této soutěže. Je jím město Nová Paka na Jičínsku. „U nás
třídíme odpad už dvacet let. Třídění tu bylo vždy na dobré úrovni. Má to ale nějaký kontinuální vývoj, systém podle potřeby
upravujeme a reagujeme na aktuální potřeby, ale žádné velké změny nebo nové věci tu nemáme. Je to prostě dlouhodobá
práce,“ vysvětlil starosta Nové Paky Josef Cogan. Na druhém místě se umístila Svoboda nad Úpou, třetí je Týniště nad
Orlicí.
Více informací nejen o soutěži, ale i o dalších projektech, je možné najít na internetových stránkách www.cistykraj.cz.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE „ČISTÁ OBEC 2018“
Kategorie do 300 obyvatel
1. místo
2. místo
3. místo
Skokan roku

Obec Malá Úpa
Obec Orlické Záhoří
Obec Říčky v Orlických horách
Obec Kostelec

Kategorie od 300 do 2 000 obyvatel
1. místo
2. místo
3. místo
Skokan roku

Město Pec pod Sněžkou
Městys Černý Důl
Obec Jílovice
Obec Jetřichov

Kategorie nad 2 000 obyvatel
1. místo
2. místo
3. místo
Skokan roku

Město Nová Paka
Město Svoboda nad Úpou
Město Týniště nad Orlicí
Město Nová Paka

Cena Královéhradeckého kraje – Kolektivní systém ASEKOL
do 2 000 obyvatel
Obec Lodín
2 000 - 5 000 obyvatel
Městys Velké Poříčí
nad 5 000 obyvatel
Město Jičín
speciální cena KS ASEKOL
Městys Nový Hrádek
Cena Královéhradeckého kraje – Kolektivní systém ELEKTROWIN
do 2 000 obyvatel
Obec Hřibiny - Ledská
nad 2 000 obyvatel
Město Sobotka
Skokan roku
Obec Lovčice
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Zprávy ze školy
V květnu se na základní škole uskutečnil další velice úspěšný
sběr papíru. Děkujeme tímto všem za shromažďování, skladování a doručení papíru a také všem, kteří se ujali organizace, vykládání aut a třídění dovezeného sběru. Ze získaných
peněz budou odměněni ti, kteří dovezli nejvíce (jak jednotlivci, tak třídy) a zaplaceno bude také doskočiště pro skok
vysoký, které nám zatím pro trénink této disciplíny chybělo.
Děti ze 4. třídy se rozhodly využít peníze získané za sběr
a část peněz z Velikonočních trhů na zaplacení pobytu na
atrakcích Baldova světa. 18. 6. tak došlo na dopolední výšlap do Mladých Buků. V areálu Baldova světa si užili od potůčků, přes trampolíny a jiné atrakce až po nákup dobrot,
vše plnými doušky. Nejraději by zde všichni zůstali nejlépe
až do večera, ale to už budou muset absolvovat s rodiči, jelikož my jsme museli stihnout oběd. Cestu tam i zpět jsme
zvládli bez problémů, i když někteří vypadali, že sotva došli. Dopoledne plné pohybu jistě všechny potěšilo.

Děti ze čtvrté třídy se ve spolupráci s městem opakovaně
ujaly osazování velkých květináčů. U pošty, školky, školy, na
náměstí a u cukrárny je na jaře osázely maceškami, které
nyní postupně nahrazují např. ledovkami, afrikány a dalšími květinami, které pro vás zakoupilo město. Doufáme, že
budou všem zpříjemňovat celé léto a nebudeme je muset
dosazovat opakovaně, jelikož z květináčů zmizí. Děti všem
děkují, že si vážíte jejich práce stejně jako snahy města.
10
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V termínu 7. – 16. června se uskutečnil již téměř tradiční zájezd dětí z naší základní školy k moři. Letošním
cílem byl poloostrov Cavallino, který leží v těsné blízkosti severoitalských Benátek. Jelikož letní sezóna teprve začíná, trochu jsme se obávali počasí, teploty vody
a vůbec všeho, co nám nová destinace nabídne. Hned
po příjezdu do cíle ale byli všichni doslova nadšení. Celý
týden nás zde čekalo krásné počasí, teplota vody byla
nadmíru příjemná a ubytování bylo z našich zájezdů
prozatím asi nejlepší. Když dodám české kuchaře, celý
týden nám nic nechybělo. Součástí našeho pobytu byl
i výlet na nedaleké trhy, kde jsme strávili horké nákupní
dopoledne. Bylo vidět, že mnoho dětí má na nakupování mimořádný talent. O den později jsme se v kompletním složení 42 dětí a 4 učitelů vydali do Benátek.
S českou průvodkyní jsme prošli spoustu zajímavostí,
které toto město nabízí. Paní průvodkyně nám představila poutavou minulost i zajímavou současnost tohoto
výjimečného města. Z výletu se všichni vrátili unešení.
Dny utíkaly jako voda. Poslední tři dny jsme strávili neustálým řáděním v moři, na pláži, stavěním staveb z písku, malováním přímořských scenérií a sportováním na
pláži. Pak už nás čekala pouze cesta zpátky, která krásně utekla, a my tak dorazili domů do Svobody nad Úpou
už v neděli po 8. hodině ranní.

Klicperovo divadlo
Ve středu 5. 6. 2019 jsme se vypravili autobusem do Klicperova divadla v Hradci Králové. Bylo to poslední divadelní představení v tomto školním roce. Doprovodem
nám byla paní učitelka P. Štěpová a paní učitelka L. Ševčíková.
Divadelní hra se jmenovala VINCENC v režii Petra Štindla
a ztvárnili ji čtyři herci. Představení bylo o vztazích mezi lidmi a jejich emocemi. Mně osobně se hra velmi líbila.
Po skončení divadelní hry jsme se zastavili občerstvit do
OC FUTURUM. Kolem půl osmé jsme přijeli do Svobody nad
Úpou a rozešli se domů.
Paním učitelkám moc děkujeme a těšíme se na další divadelní představení v následujícím školním roce.
Michaela Churavá
8. třída
ČERVENEC 2019
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Střípky z dějin - Tři oříšky pro…
Antonín Tichý
Hned na úvod musím prozradit, že Popelka tentokrát
ostrouhá. Nerozlousknuté oříšky, ležící dlouho na dně autorského šuplíku v podobě nevyřešených záhad jsou určeny
čtenářům. Letní okurková sezóna je pro regionální mudrlanty, kolem nichž fofrují celostátní převratné události jen coby
stokrát zažitá pěna dní, doslova jako stvořená. Vnuk mého
dědy, syn mého otce, táta mého syna a vykutálený brácha
mých sester je kupodivu jedna a táž mě velice blízká osoba.
Léta jsem se domníval, že ji dokonale znám. A vida, také neví
všechno! A protože se dokážu nezištně podělit i o černé díry
ve vesmíru vědomostí – tady je máte. Nebyl bych to tak docela já, abych je aspoň neochutnal. Nejdéle přešlapuji kolem křížku ve stráni nad vodárnou vedle pensionu Riegel na
hranicích katastrů kdysi samostatných obcí Maršov I a Maršov II. To našlapování nelze brát doslova, dnes už bych se
k němu nevyškrábal, ani kdyby mě tam čekala ta nejmilejší
z mých Květ. Ale byl jsem tam, byl. Kdysi v dávnověku s kamarádem Šedým vlkem, než mu kvůli výstavbě nové silnice
zbourali starou chaloupku stojící poblíž. Podnětem byla získaná amatérská zimní fotografie někdy ze začátku 50. let.
Tenkrát ještě kamenný podstavec s masivním litinovým
křížem čněl nad úpským údolím s budovami papíren podél
řeky a roztroušenou zástavbou Dolního Maršova bez panelákového sídliště. Křížek postavili podle německého nápisu
v roce 1881 Johann, August a jeho žena Aloisia Zienekerovi. Biblický text “Also hat Gott die Welt geliebt, Dass er
seinen eingeborenen Sohn her gab, Damit alle, die an
ihn glauben, nicht verloren gehen, Sondern das ewige
Leben haben“ odkazuje na evangelium podle sv. Jana
(Jan 3 – V, 16 – 21). Podařilo se mi ho rozšifrovat jen díky
pomoci rodilého mluvčího pana Güntera Fiedlera. Volně
přeložen do češtiny zní „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal
svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný“. Nebyla by to asi zas tak velká náhoda,
kdyby donátoři byli předkové právě té rodiny Zieneckerů,
která žila v již zmíněné chalupě, kde naposledy hospodařil
tulák Šedý vlk, než byl nucen nastěhovat se do jednoho
z paneláků na nově vybudovaném Rýchorském sídlišti.

Kříž z roku 1881nad Dolním Maršovem
12
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Šedý vlk Jára Hofman před chalupou čp. 18

Na procvičení mysli je i akrobatická sestava cvičenců německého tělocvičného spolku „Svoboda – Maršov“ založeného v roce 1884. Že by to mohli být mladí
svobodští borci v klasických turnerských cvičebních
úborech na hřišti za výstavnou tělocvičnou z roku
1897, postavenou místním zednickým mistrem Franzem Wankou podle plánů architekta Franze Lanterbacha z Vídně, napovídá adresní strana poštou prošlé pohlednice. Pomineme – li neumělé vylepšování
poštovního razítka s našvindlovanou mnohem mladší
nesprávnou známkou některým z „takysběratelů“,
kterému prošla rukama, zůstává faktem, že byla odeslána tak zvanou vlakovou poštou číslo 387 ve vlaku
ze Svobody nad Úpou do Trutnova 27. 6. 1908. Odesílatel Josef Breuer byl majitelem a provozovatelem
obchodu se smíšeným zbožím – železářství, barvy
– laky, sklo a porcelán v čp. 31 (nyní 431) na „hlavní třídě“. Z banálního rukopisného sdělení se víc vyčíst nedá. Kuriozitku přidávám já. V nejpopulárnější
hospodské stolní společnosti ve Svobodě té doby
s názvem „Ecke Freiheit“ (volně „Kout Svobody“) si
kupec Breuer nechal říkat Sepp von Stahl (Pepa z oceli). Docela výmluvné. Rodák z Brna, ročník 1872 se do
Svobody přistěhoval v roce 1907.
Třetí oříšek je ještě tak trochu zelený. Když mi nedávno jedna dobrá duše půjčila snímek k okopírování,
tvrdila, že je tam její muž Karel jako mimino s maminkou při nějakém vítání občánků před mateřskou škol-

Mladí turneři při cvičení, dobová pohlednice

Adresní strana s razítkem odesílatele

kou. V euforii jsem úplně přehlédl, že to v žádném
případě nejspíš není svobodská školka na Malém náměstí v bývalé výstavné vile někdejšího starosty Rudolfa Lissaka. Nejsem tamní odchovanec, znám dům
jen z čelního pohledu. A ono je to opravdu foceno
u této budovy. Avšak na schodišti ze zahrady. Karel
už mi to nepotvrdí, ale paní Kapuciánová se moc neměnila - to je sázka na jistotu. Věk mimin se pohybuje
plus mínus v rozmezí ročníku narození 1946 – 1947.
Podle oficiálních seznamů absolventů místní základní školy s ukončeným vzděláním lze k mnoha tvářím

zobrazených maminek přiřadit známá svobodská jména. Jistota však chybí. Podle některých indicií, jako je
například stejně nezpochybnitelná paní Šrůtková to
dokonce ani není Karel, ale jeho mladší bratr Honza
a celá událost se posouvá o dva roky blíž k současnosti. Nezbývalo než jako obvykle obejít pamětníky. Jenže pamětníci vědí taky - zvuk na tři písmena,
jak s oblibou říkával můj děda. Zásadní odpovědi na
otázky, co je to za akci a kdo jsou zachycení aktéři,
zůstávají otevřené. Tak louskejte se mnou. Máte na
to celé prázdniny. Přeji nám všem úspěšné léto.

ČERVENEC 2019
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POLICIE ČR
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Nabízíme:

Po zaškolení plat přes 29 000 Kč
Šest týdnů dovolené
Příspěvek na rekreaci/dovolenou

JSEM POLICISTA
A JSEM NA TO HRDÝ

Náborový příspěvek 75 000 Kč
Výsluhový příspěvek
Nárok na odchodné
Příspěvky na sportovní činnosti

https://www.policie.cz/nabor
krph.nabor@pcr.cz
tel. 974 521 022
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