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Úvodník
Vážení spoluobčané,
poslední úvodník roku by měl být, protože to k prosinci
už tak nějak patří, veskrze pozitivní, přívětivý a plný klidu
a míru. A taky bude. I když ne hned od začátku. Ale na konec to všechno dobře dopadne, tak jako vždycky.
Je pravdou, že ačkoliv se my všichni v naší zemičce uprostřed Evropy máme bezpochyby nejlépe v její pohnuté
historii, nedáme si říct, a neustále nespokojeně „kafráme“
do všeho a na všechny kolem. Přitom nemá tenhle přístup
žádný reálný a odůvodnitelný základ. Když odhlédnu od
skutečnosti, že nikdo z nás nehladoví, kdo chce, ten může
pracovat (ale nemusí a stejně přežije), pokud jsme nemocní, je o nás v rámci možností postaráno, mimoto máme právo na bezplatné a kvalitní vzdělávání a v neposlední řadě
i stále ještě můžeme každý říkat, co se nám zlíbí a nikdo nás
za to nemůže trestat, máme především všichni stejnou příležitost vzít svůj život do vlastních rukou. A není to přece
jen o plných nákupních košících a dovolených u moře. Ani
o závidění těm, kteří se snad mají o něco lépe než my sami.
Celé je to podle mě o pozitivním přístupu, o tom, jakým
způsobem tady chceme fungovat. Ano, můžeme se potká-

vat s podmračenými obličeji, zdravit se napůl huby a soustředit se jen sami na sebe. Anebo si každé dobré ráno můžeme říct, že svět je vlastně fajn a stojí za to si ho užít. Stojí
za to vstát s úsměvem, pozdravit souseda, vyvenčit pejska
nebo jen tak jít ven místo bezduchého zírání na bednu
doma. A stojí za to alespoň jednou v roce udělat dobrý skutek a nemusí to být zrovna nic světoborného. Někdy stačí
opravdu málo, abychom druhého učinili šťastným. Někdy
stačí opravdu jen ten úsměv.
Tak hlavy vzhůru a snažme se na sebe být hodní a milí alespoň jeden měsíc v roce. Ale varuji dopředu – je to nakažlivé, mohlo by nám to zůstat! 😊
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok 2020 přeje
Ing. Jiří Špetla
Starosta města
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Zprávy z města a z radnice
Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci prosinci oslaví svá
životní jubilea dámy Anna
Drábková, Hana Mocková,
Milada Fingerová a pánové
Miroslav Jiruška a Kristian
Hassmann.
V měsíci lednu oslaví svá
životní jubilea dámy Irena
Krejcarová, Milada Bischofová, Marie Slawischová,
Oldřiška Málková, Eliška
Vlčková, Eliška Trojánková, Jaroslava Hanušová, Mária Suchardová, Hana Bernardová a pánové Ladislav Šteruský,
Zdeněk Šlechta, František Drahý, Jiří Kysela, Jan Černý,
Zdeněk Máslo, Jiří Jákl, Karel Zámečník a Ivan Valeš.
Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.

ÚŘEDNÍ HODINY
Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
o vánočních svátcích
pondělí 23.12.2019 - pouze do 12,00 hodin
pátek 27.12.2019 - ZAVŘENO
pondělí 30.12.2019 – běžný provoz 8,00 – 17,00 hodin
úterý 31.12.2019 Silvestr - pouze do 12,00 hodin
středa 1.1.2020 Nový rok - ZAVŘENO
od čtvrtka 2. ledna 2020 běžný provoz radnice
Hotovosti do pokladny MěÚ budou přijímány pouze do
pondělí do 30.12.2019 do 15,00 hodin.
Od čtvrtka 19.12.2019 do 1.1.2020 bude uzavřena také
knihovna z důvodu čerpání dovolené. Naposledy půjčit
knihy si mohou čtenáři ve středu 18.12.2019. V novém
roce bude poprvé otevřeno ve středu 2. ledna 2020. Paní
knihovnice přeje všem čtenářům krásný adventní čas.
Další vydání našich novin Svoboda fórum vyjde 1. února
2020. Toto vydání novin je tedy vánočním a novoročním
dvojčíslem. Důvodem je tradiční čerpání dovolené členů
redakce novin v době vánočních svátků a začátkem ledna.
Děkujeme všem za pochopení.

Zaměstnanci Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
přejí všem krásné vánoční svátky
a do nového roku 2020 jen to nejlepší.
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Jednání zastupitelstva
Starosta města Svobody nad Úpou svolává
9. veřejné zasedání
Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou
na pondělí 16.12.2019 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti (2.patro) Městského úřadu ve
Svobodě nad Úpou
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

PROGRAM (ke dni uzávěrky novin - 25.11.2019)
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Schválení programu jednání
Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva, Vyjádření Krajského úřadu k podnětu města ke
změně rozhodnutí o povolení provozu stacionárního
zdroje společnosti KVK PARABIT, a.s.
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Svoboda nad Úpou
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, o místním
poplatku ze psů
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, o místním
poplatku z pobytu
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství
Směna části parcely p.p.č. 40/6 (ve vlastnictví města)
za části parcel p.p.č. 39/1 a 39/4, vše v k.ú. Maršov II
Návrh směnné smlouvy č. SMLJ-22-372/2019 se
Správou KRNAP (směna části parcely p.p.č. 583/2
v k.ú. Maršov I (ve vlastnictví města) za parcelu p.p.č.
183/5 v k.ú. Svoboda nad Úpou (ve vlastnictví Správy
KRNAP)
Žádost o prodej dvou částí parcely p.p.č. 419 v k.ú.
Maršov II
Strategický rozvojový dokument
Návrh na změnu katastrálních hranic mezi městy Janské Lázně a Svoboda nad Úpou
Návrh rozpočtu města na rok 2020
Rozpočtové opatření č. 8/2019
Diskuse

Rozpočet na rok 2020
Jedním z bodů jednání zastupitelstva dne 16.12.2019 bude
i schvalování rozpočtu na příští rok. Jedná se o obsáhlý dokument, a tak zájemcům o obecní finance předkládáme
obecnou informaci v tom smyslu, že celý návrh rozpočtu
včetně všech příloh je zveřejněn od konce listopadu na
webových stránkách města www.musvoboda.cz v sekci
úřední deska a dále pak ve zjednodušené formě na úřední
desce před radnicí a na Rýchorském sídlišti.
V rámci investičních akcí na rok 2020 město plánuje tyto
projekty:

Výstavba sociálních bytů ve Svobodě nad Úpou

Název akce (projektu)
Rekonstrukce objektu č.p. 473 Svoboda nad Úpou na
sociální bydlení číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0//18_
104/0008971
Dodavatel: firma 3Kstavby s.r.o., IČ 03222683, se sídlem
5. května 544, Svoboda nad Úpou
Hlavním cílem projektu je podpora dostupného nájemního
sociálního bydlení, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením a ostatním osobám z cílové skupiny vstup do nájemního bydlení
v ČR.
V současné době prochází rekonstrukcí objekt č.p. 473 ve
Svobodě nad Úpou (objekt bývalé radnice nebo chcete-li
bývalého kina), kde dojde k vybudování šesti malometrážních bytů určených pro sociální bydlení včetně pořízení nezbytného základního vybavení. Byty by měly být dokončeny do 31.8.2020.
Cílovou skupinou projektu jsou osoby v bytové nouzi, a to:
• osoby spící venku,
• osoby v nízkoprahové noclehárně,
• osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení
bez lůžek,
• muži a ženy v azylovém domě
• matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,
• úplné rodiny v azylovém domě,
• osoby v domě na půli cesty,
• osoby ve veřejné komerční ubytovně,
• osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu,
• žadatelé o azyl v azylových zařízeních,
• osoby po opuštění věznice,
• osoby před opuštěním zdravotnického zařízení,
• osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče,
• invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,
• osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),
• osoby bydlící v bytě bez právního důvodu,
• osoby v nezákonně obsazené budově,
• osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),
• osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
• osoby žijící v mobilním obydlí,
• osoby žijící v budově, která není určena k bydlení
• osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách
bez kolaudace pro účely bydlení,
• osoby žijící v nevhodném objektu.
Osobou v bytové nouzi se rozumí osoba v ekonomicky
produktivním věku, která nemá uzavřenou jinou nájemní
smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový
dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely a zároveň její průměrný čistý měsíční příjem
v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní
smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy. Při určování započitatelných příjmů posuzované
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osoby se postupuje podle zákona č. 110/2006 Sb.,
o životním a existenčním minimu.
Výsledkem projektu bude vytvoření šest sociálních bytů:
Přehled velikostí bytů
byt č.
Název
1 (1NP)
1 + KK
2 (1NP)
1 + KK
3 (2NP)
1 + KK
4 (2NP)
1 + KK
5 (3NP)
3 + KK
6 (3NP)
1 + KK
CELKEM PLOCHA (m2)

Podlahová plocha (m2)
25,6
45,5
49,3
41,8
74,9
41,2
278,30

Sociální byty budou splňovat stavebně technické parametry dané stavebními předpisy budov pro bydlení. Jednotlivé sociální byty budou vybaveny základním vybavením
bez nábytku (byt bude vybaven umyvadlem, sprchou nebo
vanou, WC, kuchyňskou linkou, varnou deskou s digestoří
a troubou). Jeden ze sociálních bytů, umístěných v 1. NP
splní požadavky na pohyb osob se sníženou schopností pohybu, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Každá bytová jednotka bude samostatná, autonomní, pouze vytápění bude z centrální plynové kotelny, která bude
umístěna v sousedním objektu Městského úřadu (č.p.474).
Společné pro všechny byty bude řešení odpadového hospodářství situované směrem do zadního traktu k manipulační ploše za objektem. Součástí projektu bude i rekonstrukce společných prostor (chodby, schodiště) v předním
traktu budovy, které přímo souvisejí se vznikem nových
sociálních bytů.
Zadní trakt budovy, který má samostatný vchod, zůstane
nezměněn (v původním stavu). Bude zde zachován společenský sál s minimálním zázemím někdy v budoucnu.
Podmínky pro nakládání se sociálními byty
 Příjemce podpory nepodmíní uzavření smlouvy o nájmu
složením finančních prostředků (např. kauce).
 Nájemné za 1 m2 podlahové plochy sociálního bytu,
sjednané při uzavření nájemní smlouvy nebo změněné
v průběhu trvání nájemního vztahu, nesmí překročit
61,10 Kč. Limit nájemného stanovuje Ministerstvo pro
místní rozvoj (MMR). Pokud v budoucnu dojde ke zvýšení limitu stanoveného MMR, je možné tento zvýšený
limit využít. Informace o limitu jsou k dispozici na webu
MMR.
Poznámka:
V podporovaných bytech, které byly postaveny s pomocí dotace v letech 2008 a dále limit nájemného stanovený podprogramem může upravit MMR, jestliže nárůst měsíčního
úhrnného indexu spotřebitelských cen od posledního stanovení limitu překročí 5 %. Upravený limit nájemného vyhlašuje
a zveřejňuje MMR na svých webových stránkách. Poslední
přehodnocení růstu cenové hladiny bylo provedeno z dat za
duben 2018.
4
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K 14. květnu 2018 vyhlašuje a zveřejňuje MMR upravený limit nájemného pro všechny podporované byty postavené
s dotací od roku 2008 a pro všechny sociální byty postavené
z IROP a pro sociální byty pořízené s dotací SFRB podle nařízení vlády č. 112/2019 Sb. Upravený limit činí 61,10 - Kč/m2
podlahové plochy bytu.
Přehled vývoje limitu nájemného upravovaného MMR v jednotlivých letech:
rok
limit nájemného
2013 2014 2015
57,20 57,20 57,20

2009
52,70
2016
57,20

2010
54,40
2017
57,20

2011
54,40
2018
61,10

2012
57,20
2019
61,10

 Příjemce je povinen uzavřít nájemní smlouvu k bytu
pouze s osobou z cílové skupiny, kdy minimálně 50 %
členů, užívajících domácnost, musí být v ekonomicky
produktivním věku, tj. ve věku 15 až 64 let.
 Nájemní smlouva může být uzavřena s osobou z cílové
skupiny, která není v ekonomicky produktivním věku (tj.
65 let a výše), avšak minimálně dalších 50 % členů, užívajících domácnost, je v ekonomicky produktivním věku
(tj. ve věku 15 až 64 let).
UPOZORNĚNÍ
Při uplatňování obou výše uvedených podmínek se nezapočítávají děti a mládež do 14 let věku včetně.
 Nájemní smlouva bude uzavřena s osobou, která prokáže, že její průměrný čistý měsíční příjem2 v období 12
kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy
nepřesáhl 0,6 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy
podle údajů ČSÚ (dále jen „průměrná měsíční mzda):
- https://www.czso.cz/csu/czso/prumerne-mzdy
 Pokud budou užívat sociální nájemní byt další osoby,
doloží osoba, s níž má být uzavřena nájemní smlouva, že
měsíční průměr součtu čistých příjmů a sociálních dávek
všech členů domácnosti nepřesáhl za 12 kalendářních
měsíců před uzavřením nájemní smlouvy:
a) 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy;
b) 0,9 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy;
c) 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy;
d) 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy.
 Bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena
v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou
za bezprostředně předcházející kalendářní rok; bude-li
nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období
od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za předminulý
kalendářní rok.
 Do započitatelných příjmů osoby, u níž insolvenční soud
určil jako způsob řešení úpadku oddlužení formou plnění splátkového kalendáře v souladu se zákonem
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení,

v platném znění, se tyto soudem určené splátky a případné další mimořádné splátky nezahrnují. Při určování započitatelných příjmů posuzované osoby se
postupuje podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním
a existenčním minimu, v platném znění.

 V případě ukončení stávající nájemní smlouvy musí
být nejpozději do tří měsíců od vyklizení sociálního
bytu uzavřena nová nájemní smlouva s osobou z cílové
skupiny. V odůvodněných případech může být lhůta pro
uzavření nové nájemní smlouvy prodloužena.

 Nájemní smlouva se uzavře na dobu určitou minimálně
na jeden kalendářní rok a nejdéle na 2 roky s možností
jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce.

 Nájemní smlouva může být uzavřena pouze s osobou,
která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá
ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný
dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely.
Tato podmínka se vztahuje na všechny osoby užívající
domácnost sociálního bydlení.

 Nájemní smlouva může být prodloužena, pokud nájemce a další osoby užívající domácnost nadále splňují podmínky pro uzavření nájemní smlouvy sociálního bydlení.
Při obnovení nájemní smlouvy není přihlíženo k minimálnímu počtu ekonomicky produktivních obyvatel ve
společné domácnosti.
 Pokud jsou uspokojeni všichni žadatelé z cílových skupin daných výzvou v dané lokalitě, a příjemce není schopen zajistit nájemníka cílových skupin daných výzvou,
lze nájemní smlouvu k podporovanému bytu uzavřít
i s osobou, která nepatří do cílových skupin daných výzvou anebo nesplňuje podmínky pro uzavření nájemní
smlouvy dle dotačních pravidel. Nájemní smlouva s osobou nepatřící do cílové skupiny sociálního bydlení IROP
může být uzavřena maximálně na jeden rok.

 Po dobu výkonu SOHZ („Služby obecného hospodářského zájmu“) sociální bydlení projektu musí být cílové skupině v sociálních bytech dostupná podpora
ve formě sociální práce. Sociální prací je myšleno poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, v platném znění, nebo další sociální práci, jejímž gestorem je kvalifikovaný sociální pracovník. Tato služba má inkluzivní dopad na
cílovou skupinu projektu zlepšující jejich nepříznivou
sociální situaci.
A jak vypadá objekt bývalého kina v současné době uvnitř?
Nabízíme čtenářům několik fotek z interiéru bývalého kina
z listopadu 2019:
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Mladí hasiči pomáhají
72 hodin! To je název projektu, kterého jsme se již poněkolikáté s naší bandou malých hasičů účastnili. Pro ty, kdo
neví, o čem je řeč, jedná se o projekt, kdy se ve vybraných
třech podzimních dnech konají dobrovolnické práce. Zapojit se může kdokoliv a může vymyslet cokoliv, co pomůže
městu, obci či přírodě.
My jsme se rozhodli zasadit strom, v rámci pomoci naší matičce zemi. Po dohodě s tajemnicí úřadu p. Balcarovou jsme
určili místo konání, a to na našem hřbitově ve Svobodě nad
Úpou. Na hřbitov před nějakou dobou byly dány nové lavičky a kašna na zalévání květin. Blízko laviček jsme zasadili
náš strom, aby zde každý mohl posedět v tichu, klidu a se
vzpomínkou. Obec zajistila strom u společnosti GRAS, které tímto děkujeme. Za technickou pomoc děkujeme p. Vilé-

mu Kaňkovi, který nejen přiložil ruku k dílu, ale také dodal
potřebné nářadí.
Společnými silami jsme vykopali velkou díru, strom zasadili
a zasypali novou hlínou. Děti s nadšením strom zalily, a to,
jak hasičům přísluší, ruční stříkačkou, kterou jsme si přivezli.
Sázení stromu nebyla jediná dobročinná aktivita, kterou jsme
na hřbitově vykonali. Neboť je podzim a všudypřítomné listí,
nebáli jsme se vzít do rukou hrábě. Listí jsme shrabali a nechali odvést. Vybaveni rukavicemi a pytlíky, jsme prošli celý hřbitov a sesbírali odpadky. Narovnali jsme převrhnuté květináče
a svíčky. Bylo to minimum, co jsme mohli na hřbitově vykonat,
avšak obrovské díky patří mým malým/velkým hasičům, kteří
se do všeho pustili bez zaváhání a s nadšením. Celou akci jsme
si užili a už přemýšlíme nad projektem příštího roku.
Veronika Nezvalová

Krásná práce !!! DĚKUJEME všem malým i větším hasičům a Veronice a Vildovi zejména !!! 😊 😊.
PROSINEC 2019 | LEDEN 2020
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DŮLEŽITÉ - Změny v poplatcích za
ubytování
Jak jsme již na webu a v článku Svoboda forum uvedli, došlo v říjnu letošního roku ke schválení novely zákona o místních poplatcích. Zatímco u místního poplatku ze psů a za
odpady došlo spíše jen ke „kosmetickým změnám“, u tzv.
rekreačních poplatků, který se týká všech pronajímatelů
v našem městě, došlo ke změnám podstatnějším. Takže začneme popořádku.
S účinností od 1.1.2020 se ze zákona ruší místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a současně se ruší
místní poplatek z ubytovací kapacity, oba tyto poplatky
nahradí či spíše se oba sloučí v nový poplatek, který se
jmenuje „poplatek z pobytu“. Nebudeme zde rozebírat
právní konstrukci nového poplatku (o důvodech vzniku
jsme psali v minulém SF), jenom uvedeme, že umožní
vybírat poplatky jak z klasického rekreačního
ubytování, tak i z ubytování poskytovaného na
platformě Airbnb (což je ta sdílená ekonomika,
o které se teď hodně hovoří) a nebo poplatky za
ubytování např. dělníků, pracovníků na služební
cestě atd. Zde zdůrazňujeme, že se již nemusí jednat
o tzv. rekreační pobyt, ale v podstatě o jakýkoliv
pobyt, nepřesahující 60 dnů (osvobození od poplatku
bude uvedeno v obecně závazné vyhlášce č. 4/2019).
Výše poplatku z pobytu je navrhována ke schválení zastupitelstvem ve výši 21,-Kč za osobu a noc, což je výše,
kterou již teď platí přibližně třetina poskytovatelů v našem městě (nyní 15,-Kč rekreační poplatek a 6,-Kč poplatek z ubytovací kapacity).
Další změnou důležitou pro správný výpočet poplatku
z pobytu je skutečnost, že po 1.1.2020 již nebudou od platby poplatku z pobytu osvobození osoby nad 70 let (osvobození pro osoby do 18 let zůstává).
Nově zákon zavedl povinnost zapisovat do evidenční
knihy datum narození osoby, což umožní lepší kontrolu,
zda je osobám do 18 let přiznáno správně osvobození od
poplatku. Zde je namístě upozornit, že někteří ubytovatelé a pronajímatelé nesprávně osoby mladší 18 let do
evidenční knihy vůbec nezapisovali, což je samozřejmě
porušení zákona a obecně závazné vyhlášky. Správný
postup je zapsat všechny osoby včetně osob do 18 let
do evidence a pak případně vyznačit osvobození a uvést
sazbu 0 Kč.
Pro úplnost dodáváme, že pro rekreační poplatky a poplatky z ubytovací kapacity, které budou vybrány za letošní
rok, bude platit ustanovení současných předpisů. BUDE
TEDY NUTNO DŮSLEDNĚ rozdělit (týká se účtování vánočních a novoročních pobytů) účtovací období na období do
31.12.2019 (rekreační popl. 15,-Kč plus příp. ubytovací kapacita 6,-Kč) a období po 1.1.2020 (poplatek z ubytovací
kapacity 21,-Kč).
Současně si dovolíme apelovat na poskytovatele ubytování, aby poplatky za ubytování odváděli ve správné
výši, neboť příjem z těchto poplatků slouží např. ke
krytí nákladů spojených se zvýšeným turistickým ruchem (úklid okolo kontejnerů s odpady atd.). Při výbě8
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ru tohoto poplatku má městský úřad postavení správce daně, tedy stejně jako finanční úřad může např.
žádat banky o výpisy z účtů a kontrolovat správnost
odvedených poplatků, provádět daňové kontroly atd.
Ubytovatel má povinnost uschovávat evidenční knihu
po dobu 6 let.

Změna v organizaci svozu komunálního
odpadu v našem městě
Zatímco v předchozím článku jsme informovali o změnách v místních poplatcích, od 1.1.2020 vstoupí v platnost také další důležitá změna, která se bude týkat organizace svozu komunálního odpadu v našem městě.
Tyto věci řeší tzv. systémová vyhláška neboli obecně
závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení systému sběru, shromažďování atd. komunálního odpadu (měla
by být schválena na jednání zastupitelstva města dne
16.12.2019). Mezi nejdůležitější změny patří skutečnost, že nebezpečný odpad již nebude svážen 6 krát
ročně, nýbrž pouze 3 krát ročně, a to vždy první sobotu
v měsíci březnu, červenci a listopadu. Důvodem je skutečnost, že množství sváženého nebezpečného odpadu
bylo minimální a použité elektrospotřebiče, které byly
často odevzdávány, odebírá celoročně sběrna pana Kloseho v bývalých uhelných skladech. Naopak bude zvýšen počet svozů objemného odpadu, po kterém byla ze
strany občanů zvýšená poptávka, a to z jednoho na dva
ročně (jaro a podzim).
Předmětem nové systémové vyhlášky bude také zrušení
velkých černých kontejnerů na směsný komunální odpad
na některých místech, kde je využívaly osoby, které na to
neměly nárok (jednak lidé, kteří by měli mít své vlastní
popelnice a jednak nájezdníci z jiných měst, zpravidla turisté, kteří se vraceli z hor). Jedná se o stanoviště u školní jídelny, Pod Světlou horou a ve Staré aleji. V Tyršově
ulici je navržena změna v tom smyslu, že od 1.1.2020
bude zrušeno celé stanoviště na tříděný odpad (obyvatelé této lokality budou využívat stanoviště v okolních
ulicích).
Změn je tedy dost. Zároveň bychom chtěli požádat občany našeho města, aby se zamysleli nad tím, zda by
bylo možno ještě více třídit odpady. Jde o to, že stát
připravuje novelu zákona o odpadech, která radikálně zdraží ukládání směsného komunálního odpadu na
skládkách, což může přinést ve svém důsledku několikanásobné zdražení poplatků za popelnice. Bude tedy
záležet jenom na nás, jestli se nám podaří snížit množství směsného komunálního odpadu v černých popelnicích (mimochodem za rok ho vyprodukujeme v našem městě okolo 400 tun, což je cca 190 kg na jednu
osobu) a jestli budeme platit za popelnice v roce 2021
a dalších „jenom“ 600,-Kč a nebo také třeba 900,-Kč
za osobu.
Mgr. Petr Schön
správce místních poplatků

www.musvoboda.cz

Výpis usnesení z 21. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 04.11.2019
USNESENÍ č. RM/271/21/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu (viz příloha originálu zápisu) s účinností od
1.1.2020 a předává ji k projednání a schválení Zastupitelstvu města na prosincovém zasedání dne 16.12.2019.

USNESENÍ č. RM/272/21/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (viz
příloha originálu zápisu) s účinností od 1.1.2020, ve které
je navrhováno ponechat poplatek ve stávající výši 500 Kč,
a předává ji k projednání a schválení Zastupitelstvu města
na prosincovém zasedání dne 16.12.2019.

USNESENÍ č. RM/273/21/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
variantní nabídku na opravu a modernizaci věžních hodin
na budově staré radnice, čp. 473 od Ing. Ivana Šmerdy, Radoňovice 5, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ 86809687,
www.vezni-hodiny.com (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že specifikovala rozsah opravy věžních hodin (viz zápis)
a náklady na opravu hodin společně s odhadem nákladů na
vnitřní stavební úpravy věžičky budou zapracovány do návrhu rozpočtu na rok 2020.

USNESENÍ č. RM/274/21/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) Plán zimní údržby místních komunikací ve Svobodě nad
Úpou a místních částech pro zimní sezonu 2019 - 2020
(viz příloha originálu zápisu).
projednala
b) organizací zimní údržby, kdy se vedení města stále nedaří zajistit dodavatelským způsobem zimní údržbu
Maršova II, a proto se rada shodla na tom, že se pokusí
o veřejnou poptávku se specifikací dle zápisu a do příštího jednání rady bude připraveno znění poptávkového
řízení včetně zadávací dokumentace.

lu zápisu) a předává jej k projednání Zastupitelstvu města
na prosincovém zasedání.

USNESENÍ č. RM/276/21/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 419 v k.ú. Maršov
II, obci Svoboda nad Úpou, druh pozemku ostatní plocha, se způsobem využití ostatní komunikace, o výměře
25 m2 (nově vymezen jako p.p.č. 419/5) dle geometrického plánu č. 234-397/2019 (viz příloha originálu zápisu).
b) zveřejnění záměru směny části p.p.č. 40/6, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda
o výměře 163 m2 (ve vlastnictví města - v GP označena
jako díl „a“, který bude včleněn do p.p.č. 39/1) za část
p.p.č. 39/4, druh pozemku travní porost o výměře 23 m2
(ve vlastnictví manželů XXXXXX - nově vymezena jako
p.p.č. 39/5, druh pozemku ostatní plocha se způsobem
využití ostatní komunikace) a za část p.p.č. 39/1, druh
pozemku travní porost o výměře 75 m2 (ve vlastnictví
manželů XXXXXX – v GP označena jako díl „b“, který
bude nově včleněn do p.p.č. 40/5, druh pozemku ostatní
plocha se způsobem využití neplodná půda), vše v k.ú.
Maršov II, obci Svoboda nad Úpou, dle geometrického
plánu č. 233-396/2019 (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/277/21/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o směnu, odkup, pronájem nebo prodej pozemku
p.p.č. 230/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou od vlastníka sousední
parcely p.p.č. 229/7 a domu čp. 342 v Luční ulici, vše v k.ú.
Svoboda nad Úpou s tím, že rada se shodla na tom, že nabídka směny v dané lokalitě by mohla být vhodná a navrhne žadateli směnu části p.p.č. 229/1 a 226/1 (ve vlastnictví
žadatele) za požadovanou část p.p.č. 230/1 dle zákresu
v pozemkovém snímku (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že veškeré náklady spojené se směnou půjdou k tíži žadatele.

USNESENÍ č. RM/278/21/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

bere na vědomí

a) Dodatek č. 4 k Příkazní smlouvě č. SVO/1872/2016
(SML000171) s PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou včetně přílohy (Kalkulace měsíční odměny
z příkazní smlouvy na období od 1.1.2020 – 31.12.2020)
- viz příloha originálu zápisu.

Vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k podnětu města ke změně rozhodnutí o povolení provozu stacionárního zdroje společnosti KVK PARABIT, a.s. ze dne
21.10.2019, č.j. KUKHK-28670/ZP/2019 (viz příloha originá-

b) Příkazní smlouvu s PO Základní škola a mateřská škola,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov včetně přílohy (Kalkulace měsíční odměny z příkazní smlouvy na období od
1.1.2020 – 31.12.2020) - viz příloha originálu zápisu.

USNESENÍ č. RM/275/21/2019
Rada města Svobody nad Úpou
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USNESENÍ č. RM/279/21/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov na rok 2020 (viz příloha originálu
zápisu) pro účely zveřejnění s tím, že provozní příspěvek
zřizovatele pro rok 2020 bude činit 3.700.000 Kč.
b) návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou na rok 2020 (viz příloha originálu zápisu) pro účely
zveřejnění s tím, že provozní příspěvek zřizovatele. pro
rok 2020 bude činit 1.336.000 Kč.

USNESENÍ č. RM/280/21/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Plán inventur na rok 2019 včetně jmenování členů UIK
(ústřední inventarizační komise) a DIK (dílčí inventarizační
komise) - viz příloha originálu zápisu

USNESENÍ č. RM/281/21/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
kupní smlouvu č. 9419002745/4000215204 se společnosti GasNet, s.r.o. IČ 27295567 (viz příloha originálu zápisu),
kdy předmětem smlouvy je úplatný převod plynovodní
přípojky k hasičské zbrojnici za kupní cenu ve výši 58.858,-

Kč bez DPH (s DPH 71.218,-Kč) a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.

USNESENÍ č. RM/282/21/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
a) koncept návrhu rozpočtu města Svoboda nad Úpou pro
rok 2020 ve formě pracovního rozpisu rozpočtu (viz
příloha originálu zápisu) s tím, rozpis bude dopracován
do konečného návrhu rozpočtu, doplněn komentářem
a předložen k projednání tak, aby mohl být na příštím
jednání rady schválen a poté zveřejněn po zákonnou
dobu před projednáváním v zastupitelstvu.
schvaluje
b) převod prostředků ve výši 761.256,44 Kč z investičního
fondu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov zpět do
rezervního fondu příspěvkové organizace, protože v minulých letech nebyla realizována rekonstrukce zahrady
v mateřské školce, na kterou byly tyto prostředky v investičním fondu vyčleněny.
c) použití částky 550.000 Kč z rezervního fondu (případně investičního fondu) příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na financování dvou investičních položek, které pro
rok 2020 škola požaduje (inovace ICT vybavení pedagogických pracovníků - 400.000 Kč a rekonstrukce podlahy a nábytkového vybavení učebny hudební výchovy ve
druhém patře - 150.000 Kč).

Výpis usnesení z 22. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 25.11.2019
USNESENÍ č. RM/283/22/2019
Rada města Svobody nad Úpou

nem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně
samosprávných celků.

USNESENÍ č. RM/284/22/2019

schvaluje
zpracovaný návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na
rok 2020 ke zveřejnění včetně 4 příloh:

Rada města Svobody nad Úpou

- Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu města Svobody nad Úpou
na rok 2020

program 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 16.12.2019 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že z programu bude vyjmut bod 13 - Žádost
o prodej části parcely p.p.č. 230/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
žádost o směnu, odkup, pronájem nebo prodej pozemku
č. 230/1 (viz zápis) a místo něj bude do programu zařazen
bod Strategický rozvojový dokument.

- Příloha č. 2 - Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody
nad Úpou na rok 2020
- Příloha č. 3 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na
rok 2020 PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov
- Příloha č. 4 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na
rok 2020 PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou
(vše viz přílohy originálu zápisu) s tím, že do návrhu rozpočtu bude doplněna investiční položka 3419/6121 - nákup
materiálu na výstavbu pergoly před restaurací na městském stadionu a v souladu s tím, budou upraveny všechny
rozpočtové dokumenty. Po opravě budou všechny dokumenty neprodleně zveřejněny před projednáváním návrhu
rozpočtu na rok 2020 v zastupitelstvu v souladu se záko10
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schvaluje

USNESENÍ č. RM/285/22/2019
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu vedenou mimo režim zákona o zadávání veřejných
zakázek s názvem „Zajištění zimní údržby v lokalitě Maršov
II (obec Svoboda nad Úpou) v měsících leden a únor 2020“
včetně návrhu Smlouvy o dílo (vše viz přílohy originálu zápisu) s tím, že výzva bude zveřejněna na webu města.

USNESENÍ č. RM/286/22/2019

USNESENÍ č. RM/290/22/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

projednala

Dodatek č. 13 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ze
dne 20.12.2001 se společností TRANSPORT Trutnov s.r.o.
(viz příloha originálu zápisu), jehož předmětem jsou změny
popsané v zápise.

žádost Centra spokojeného stáří Alzheimer Care - Svoboda
nad Úpou o pomoc se zajištěním úklidu sněhu v zimní sezoně roku 2019/2020. Rada se žádostí zabývala, ale vzhledem
k tomu, že město samo nemá dostatečné kapacity pro vlastní
zimní údržbu a samo si musí zajistit dodavatelským způsobem
výpomoc ze strany jiných subjektů, nemůže žadateli vyhovět.

USNESENÍ č. RM/287/22/2019
Rada města Svobody nad Úpou
projednala

USNESENÍ č. RM/291/22/2019
Rada města Svobody nad Úpou

koncept návrhu Strategického rozvojového dokumentu
(viz příloha originálu zápisu) s tím, že jednotlivé akce byly
upřesněny, rozklíčovány a systematicky uspořádány s tím,
že návrh dokumentu dopracuje Ing. Ruse a bude předložen
k projednání zastupitelstvu

schvaluje

USNESENÍ č. RM/288/22/2019

USNESENÍ č. RM/292/22/2019

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

vydává

schvaluje

kladné stanovisko coby vlastník sousedního pozemku p.p.č.
552 v k.ú. Maršov I k žádosti společnosti Elektro-comp spol.
s r.o. o stanovisko města ke stavebnímu záměru výstavby
pojistkového pilíře na p.p.č. 101/8, k.ú. Maršov I.

a) platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov s účinností od 1. listopadu 2019, ve kterém je
přiznán osobní příplatek (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/289/22/2019

b) udělení mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov s účinností za měsíc listopad 2019
ve výši a s odůvodněním dle přílohy originálu zápisu.

Rada města Svobody nad Úpou
vydává

Výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
2018/2019 (viz příloha originálu zápisu).

kladné stanovisko k žádosti vlastníka domu čp. 141 na Novém světě o povolení odbagrování části p.p.č. 236/11 v k.ú.
Maršov I (tento pozemek je ve vlastnictví žadatele) a žádosti o souhlas s výstavbou opěrné zdi na jeho pozemku
p.p.č. 236/11 s tím, že je třeba ze strany žadatele a stavebního úřadu důsledně dbát na to, aby opěrná zeď byla vystavěna výhradně na pozemku žadatele.
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Kulturní tým
SVOBODSKÝ DÝŇÁK

ADVENT - po uzávěrce:

Poslední říjnový den - na Halloween - uspořádal kulturní tým ve
spolupráci se školou již tradiční akci nazvanou Svobodský dýňák.

V první adventní sobotu (30. listopadu) se konalo ROZSVÍCENÍ STROMEČKU. Svobodský Pietteho park se odpoledne
proměnil v Adventní trh. Zazpíval nám nový dětský sbor
Svobodička. Děti se zabavily ve vánoční dílně a vyrobily si
hezký dáreček. K večeru jsme rozsvítili náš malý, ale krásný vánoční stromeček. Pohostili jsme vás svařeným vínem
nebo punčem. Ochutnali jsme cukroví, které napekli paní
učitelky a žáci školy. Na závěr nás ozářil ohňostroj.

Město nakoupilo 60 dýní, paní kuchařky ze školy uvařily dýňovou polévku. Školní zahrada se proměnila v tvořivou oranžovou
dílnu. Děti přišly i s rodiči a prarodiči, aby zvládly nelehkou práci
s nožíky. Navíc aktivně pomáhali starší žáci v dýňových převlecích.
Byli jsme překvapeni, jaké krásné výtvory vznikly. Porota
z rodičů vybrala a odměnila nejlepších 15 prací, ale malou
odměnu dostali všichni. Navíc děti mohly být pyšné, že jejich svítící dýně zkrášlily Svobodu.
Děkujeme všem za účast a za pomoc při organizaci akce.
Bylo to krásné studené odpoledne, ale horká polévka, svítící dýně a úsměv na tvářích dětí nás všechny rozehřál.

Zároveň se ve Svobodě rozsvítily ještě dva další větší stromečky a krásná vánoční výzdoba.
Doufáme, že i tato akce přispěje k příjemné předvánoční
atmosféře v našem městě.
Za kulturní tým Eva Rusová

Kulturní tým
Děkujeme všem, kteří nás v tomto roce přišli navštívit na akce, které jsme pro Vás připravili.
Ale zároveň i těm, kteří nám pomáhají s přípravami všech akcí. Bez vás všech by to nebylo ono.
Naposledy se v tomto roce uvidíme v pondělí
9. prosince od 16 hodin na Vánoční dílně se seniory, v Domě s pečovatelskou službou. Posedíme, něco si i uvaříme a ozdobíme.
Jste všichni srdečně zváni.
Krásné Vánoce a ještě krásnější celý příští rok
2020.
přeje váš KULTURNÍ TÝM – Míša, Martina,
Alice, Eva a Anička
Líbezné melodie
na nebi andílci pějí,
krásné Vánoce
Vám ze srdce přejí.
Na vločkách
k Vám nesou přáníčko,
ať v novém roce
nechybí láska, štěstí
a zdravíčko

12
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9.PROSINCE

OD 16 HOD

VÝROBA
DEKORACÍ

MALÉ
OBČERSTVENÍ

PŘIJĎTE SI VYROBIT VÁNOČNÍ DEKORACI A PŘITOM ZPŘÍJEMNIT
SENIORUM NÁVŠTĚVOU JEDNO PROSINCOVÉ ODPOLEDNE

SVÁTEČNÍ
ATMOSFÉRA

SVOBODA NAD ÚPOU

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

se seniory

DÍLNA

Vánoční

PONDĚLÍ

školy

I letos se sejdeme na zahradě základní

Měsíční dění v naší škole
Pátá třída na návštěvě v Praze
1. listopadu zakončili žáci 5. třídy měsíční projekt o Praze
výletem do historického centra našeho hlavního města.
„Abychom mohli jet do Prahy, museli jsme spolupracovat
ve skupinách a dělat dobrovolné úkoly. Noc před výletem
jsem nemohla vůbec spát, protože jsem se moc těšila. Cesta autobusem byla super! Když jsme dojeli na Černý Most,
tak jsme nastoupili do metra a jeli na Malou Stranu. Tam
nám paní učitelka rozdala pracovní listy, které jsme během
dne ve skupinkách vyplňovali. Museli jsme získávat podpisy
různých turistů, což mě moc bavilo. Také jsme psali o různých památkách.
Nejprve jsme vyrazili po starých zámeckých schodech na
Pražský hrad, kde se mi nejvíce líbila katedrála sv. Víta.
Odtud jsme se rychle přesunuli k Loretě, která má nádhernou zvonkohru. Na Hradčanském náměstí jsme viděli
morový sloup i sochu T. G. Masaryka. Z Pražského hradu
jsme sešli do Nerudovy ulice, ve které se mi moc líbilo
(viděli jsme třeba dům U Dvou slunců). Z Nerudovy ulice
jsme šli na Malostranské náměstí, kde stojí chrám sv. Mikuláše. Na oběd jsme se stavili v Mc´Donaldu a každý si
mohl dát, co chtěl. Moc mi to chutnalo! Po obědě jsme šli
na Karlův most a z něj jsme viděli Kampu a Národní divadlo, prohlédli jsme si Vltavu a sochy a pohladili si sochu
sv. Jana Nepomuckého. Prý budu mít štěstí. Poté jsme šli
na Staroměstské náměstí, kde jsme si prohlédli Orloj s 12
apoštoly a také Týnský chrám a mohli si vybrat, co budeme kreslit. Poté jsme měli půl hodiny rozchod, abychom
si mohli koupit trdelník a dárky a doplnit pracovní listy.
Dále jsme šli Celetnou ulicí k Prašné bráně a na Václavské
náměstí. Cestou jsme si prohlédli různé tabule s fotkami
k Sametové revoluci a potkali u nich i ČT. Pak jsme nasedli
do metra a jeli na autobusovou zastávku, kde jsme ještě
na chvíli šli na trhy, které tam byly. Potom už nás autobus
dovezl zpátky do Trutnova, kde si nás vyzvedli rodiče. Výlet do Prahy se mi strašně moc líbil. Děkujeme paní učitelce Hanušové, paní asistentce Špetlové a Pétě, že nás tam
vzaly.“
Denisa Rudavská a Míša Dudková z 5. třídy

Tonda Obal na cestách

V pátek 8. listopadu jsme pro naše žáky uskutečnili další vzdělávací program, tentokrát od společnosti EKO-KOM, s názvem
Tonda Obal na cestách. Tento program se zaměřuje zejména
na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadů,
což jsou návyky, které by děti měly získávat a osvojovat si již
od útlého věku. Program se spoustou názorných ukázek proběhl ve všech třídách naší školy. Děti i vyučující si jej velmi pochvalovali. Děti svou aktivitou potvrdily, že zajisté patří k těm
73% obyvatel naší republiky, kteří odpady třídí.

Slavnost slabikáře v 1. třídě

11. listopadu Prvňáčci oslavili ukončení Živé abecedy a každý předvedl čtení probraných písmen nebo slabik. Všichni si zasloužili Slabikář a slíbili, že si budou pravidelně číst.
Přejeme jim mnoho úspěchů!
Mgr. Milada Pleskačová

Exkurze do firmy SAAR GUMMI
Abychom si udělali představu o různých pracovních prostředích před volbou budoucího povolání, rozjeli jsme se
s dětmi 7. a 8. třídy na několik exkurzí, 13. listopadu například do firmy SAAR GUMMI v Červeném Kostelci. Tato
firma se zaměřuje na výrobu gumy a gumových komponentů hlavně pro automobilový průmysl. Náš průvodce děti
upoutal historií firmy i soutěží ve vědomostech. V provozních prostorách jsme měli možnost vidět výrobu těsnění
pro AUDI nebo Volkswagen, což zaujalo zejména chlapce.
Počasí se sice nevydařilo, ale dobrou náladu jsme si udrželi návštěvou cukrárny během čekání na druhou skupinu.
Domů jsme se mohli vrátit domů spokojeni, plni nových zážitků a spousty námětů k přemýšlení.
Mgr. Irena Nešněrová

Okresní kolo Čeps cupu ve florbale
chlapců
Ve čtvrtek 14. listopadu hostila naše sportovní hala florbalisty z celého okresu. Za účasti 6 škol jsme vybojovali
krásné druhé místo, když jsme postupně porazili ZŠ Domky
Trutnov, ZŠ Lánov a ZŠ Bernartice. Ve finále kluci nestačili
na ZŠ Domky Trutnov.
14
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v besedě s pamětníkem, paní Polákovou. Výpověď paní
Polákové je pro její účast ve všech demonstracích, včetně
té 17. listopadu, součástí projektu Paměť národa. Žáci
prokázali dobrou připravenost a za pěkné vystupování
i nepředstíraný zájem během debaty byli velmi pěkně
ohodnoceni.
V dalších týdnech se žáci seznamovali s manifestem Několik
vět nebo pojmy Charta 77 a jejími představiteli, přečetli si
článek z novin, který byl vydán v roce 1989 a ukazoval, jak
fungovala cenzura a propaganda, a vypracovali pracovní
list na téma „Jak nás informovala média“ zaměřený právě
na cenzuru. Toto téma se přímo nabízelo k propojení
se současnou dobou, a tak na naši školu 16. 10. zavítaly
studentky ze „Zvol si info“, které se ve volném čase zabývají osvětou nejen mezi žáky, a to na téma mediální
gramotnosti. Nejen učitele, ale dokonce i tyto dívky, překvapila informovanost našich žáků ohledně sociálních
sítí i lživých a zavádějících informací. V průběhu dalších
týdnů děti pracovaly na výrobě transparentů, šití vlajek
ČR z prostěradel věnovaných paní Dudkovou a obarvených
dětmi na VV kroužku, probíraly texty dobových písní a jejich význam, debatovaly doma s rodiči, prarodiči, případně
dalšími pamětníky dané doby o otázkách, které je zajímaly.
S naprostým nepochopením děti „zíraly“ na film o tom, co
nebylo a na co se stály fronty…

Naši školu reprezentovali chlapci z 3. - 5. třídy: Pačes,
Roudný, Blažek, Bureš, Voborský, Skála, Meisnar, Šustr,
Drábek a Pich.

Na přelomu října a listopadu pak naše přípravy na demonstraci vyvrcholily. Žáci osmé a deváté třídy následně sepsali žádosti o povolení demonstrace ve Svobodě nad Úpou.
Sepsanou žádost poté žákyně deváté třídy odnesly 12. 11.
na Městský úřad ve Svobodě nad Úpou panu starostovi,
který ji svým podpisem schválil.

Mgr. Jan Hainiš

Celoškolní projekt - Sametová revoluce
Naše škola se rozhodla zapojit do celorepublikové akce
k 30letému výročí od uskutečnění Sametové revoluce.
Chtěli jsme, aby se naši žáci napříč školou seznámili s událostmi, které se staly před jejich narozením, ale bez nichž
by se jim nežilo tak, jak jsou na to nyní zvyklí. 30. výročí Sametové revoluce bylo tématem více než měsíčního
projektu prolínajícího se různými předměty žáků 7., 8. a 9.
třídy. Přípravy celkového rozvržení činností do jednotlivých týdnů a předmětů se ujala bývalá žákyně naší školy
Petra Höhneová, která již v polovině září seznámila s plánem realizace veškeré vyučující druhého stupně a zajistila
účast hlavní postavy besedy s žáky - paní Polákové, přímé
účastnice nejen listopadových událostí přímo v centru
dění v Praze.
Další již bylo přímo na vyučujících, kteří po celý říjen a první
polovinu listopadu průběžně zařazovali toto téma do svých
hodin. Nejpodrobněji se s dobou totalitního režimu seznámila osmá a devátá třída.
Žáci 7. - 9. třídy se postupně seznamovali s rozdíly mezi
komunismem a demokracií nebo s odlišnostmi v přáních
dnešních lidí a lidí z doby před 30 lety. V průběhu
projektu zhlédli několik dokumentů a vypracovali několik
pracovních listů k tématu, o kterém mimo jiné i debatovali
PROSINEC 2019 | LEDEN 2020
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Celý projekt pak pokračoval celoškolní přípravou na vzpomínkovou akci k této události. Demonstrace nám byla povolena na čtvrtek 14. 11. Ve středu 13. 11. se v 7 učebnách
skupiny starších žáků ujaly svých mladších spolužáků. Během dopoledne jim předaly získané znalosti. Žáci 1. - 6. tříd
prošli během 4 vyučovacích hodin 4 stanoviště, na kterých
tvořili vlajky do oken, svazky klíčů, vlajky na tyčce a trikolory, skládali puzzle mapy Československa a dozvěděli se
přiměřeně věku mnohé o období totalitní komunistické
vlády, zlomových událostí roku 1989 i něco ze života známých osobností či symbolů a hnutí popisované doby. Děti
viděly také 2 videa týkající se Sametové revoluce a starší
děti ještě další videa a klipy.
Vyvrcholením celého snažení pak bylo zážitkové prožití
událostí Sametové revoluce, a to ve čtvrtek po velké přestávce po vyslechnutí slov žáků 8. a 9. třídy, která shrnula
jejich měsíční studium tématu. Žáci 1. stupně se přesunuli
na parkoviště na náměstí Svornosti, kde čekali na příchod
starších spolužáků. Žáci 9. třídy se převlékli do kombinéz,
které je jasně odlišily od ostatních dětí a pro příští půl hodiny se stali členy VB a parkoviště uzavřeli. Starší děti jim
dávaly růže, děti provolávaly dobová hesla, cinkaly klíči
a při postupných povolených přesunech směrem ke škole
také zpívaly píseň Náměšť, kterou se postupně naučila celá
škola. Cílem cesty bylo hřiště u školy, kde se opět zvonilo,
provolávala se hesla, a dokonce z okna ve 2. patře vyzdobeného vlajkou, kterou ušily dívky 9. třídy, promluvil sám
Václav Havel, který, ústy pana starosty Špetly, pronesl svoji
řeč z listopadu 1989.
Žáci celé školy se poté spolu s vyučujícími přesunuli ke
Stromu Svobody v Tyršově ulici, kde byl na počest 30. výročí Sametové revoluce slavnostně odhalen historický mezník v národních barvách Československé republiky. Mgr.
Lucie Ševčíková zazpívala část modlitby Marty Kubišové,
žákyně 9. třídy položily k mezníku růže a zapálené svíčky
a celý slavnostně pojatý okamžik tak ukončily.
Chystání materiálů pro všech 7 „dílniček“ na středeční celoškolní projekt s odstupňovanou obtížností a přípravy
žáků 9. a 7. třídy na práci s mladšími dětmi se ujala Mgr.
Martina Hanušová, stejně jako organizování realizace vize
Petry Höhneové ve čtvrtek. Za výzdobu školy pracemi žáků
patří velký dík Michaele Špetlové a Mgr. Petře Štěpové. Poděkování patří také panu Špetlovi za ztvárnění Václava Havla a panu Křivkovi za fotografické zdokumentování čtvrtečních akcí.

Co je nového v mateřské škole?
Myšky
Měsíc říjen byl u Myšek pestrý stejně jako celý podzim.
Začali jsme poznáváním ovoce a zeleniny. Děti jednotlivé
druhy pojmenovávaly, ochutnávaly, třídily, poznávaly po
hmatu nebo vůni. Výtvarně využívaly bramborová tiskátka
nebo přímo malovaly či modelovaly. S bramborami jsme
cvičili, krájeli je a pekli a pak si na nich pochutnali. Děti se
naučily říkanky o jablíčku, bramboře a okurce.
Letošní podzim byl nádherně barevný a tak i my jsme si
uspořádali dva barevné dny, zelený a červený. Děti se důkladněji seznámily s těmito barvami pomocí her, pohádek,
písniček a barevného oblečení. Velké poděkování patří rodičům za úžasnou spolupráci. Hodně času jsme trávili venku. Podzimní vycházky byly do lesa, pouštěli jsme draka,
hrabali jsme listí na zahradě. Podzim se zkrátka vydařil.
Zajíčci
Dominantou pro měsíc říjen byla pohádka O Smolíčkovi
a jelenovi. Tentokrát jsme ji jen nečetli, ale děti shlédly
i improvizaci s plyšovými loutkami, a také hned po skončení zkoušely různé role. Pohádka nás také inspirovala
k pohybovým hrám. Téma les, zvířátka a přírodniny nás
provázelo dál celým měsícem. Při vycházkách do okolních
lesů jsme pozorovali prostředí lesa, poznávali jsme hou-
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by, druhy stromů, jejich plody a přinášeli jsme je sebou
do školky. Z vylisovaných listů vznikl skřítek Podzimníček.
Další přírodniny, které jsme venku sbírali, byly kaštany. Využili jsme je ke hrám a také se nám hodily k příběhu Dobrodružství kaštánka – knížka, kterou jsme četli před usnutím.
Z přírodnin jsme si do bedničky s hlínou na chvíli vytvořili
kousek lesa – s mechem, listy, malými stromečky, houbami. Hodně času jsme trávili nad knížkou Les ve dvanácti
měsících. Procvičili jsme toho více – rytmizaci, rozklad na
slabiky, pokus o grafické zaznamenání, určování počtu slabik (kolikrát jsme tleskli), grafomotoriku – šikmé čáry (les),
obloučky (klobouky houbiček). K naší nové písničce ze září
jsme přidali i druhou sloku a zahráli si na muzikanty s dětskými hudebními nástroji a hlavně stále dokola opakovali
nově naučené básničky.
Medvídci
V měsíci říjnu jsme prožili několik krásných podzimních
dnů babího léta, a tak jsme s dětmi chodili na poznávací
vycházky do přírody, které byly velmi přjemné. Sbírali jsme
kaštany, barevné listy a hráli si v lese s přírodninami. Středy patřily našim výletům do krytého bazénu v Trutnově
a všechny děti dostaly na závěr mokré vysvědčení, fotku,
sladkost a velikou pochvalu, že předplavecký výcvik zvládly a užily si ho. V rámcovém programu jsme procvičovali podzimní témata s poznáváním ovoce a zeleniny, kdy
je děti poznávaly podle obrázků, podle skutečnosti, dle
hmatu, vůně a chuti. Vyprávěli jsme si pohádku O veliké
řepě, kde si děti následně procvičovaly orientaci v řadě. Do
školky si děti přinesly brambory, které jsme využili k tiskání
a také k pečení ve školní kuchyňce a ochutnání bramborové dobroty. Naučili jsme se hodně podzimních říkadel
a básniček a zpívali jsme písně o jablíčkách a o pečených
bramborách. Hráli jsme hru Na bacil a vitamín, Doktora se
nebojíme. Navštívili jsme prodejnu ovoce a zeleniny, kde si
děti prohlédly různé druhy zeleniny a ovoce. Děti dostaly
od paní prodavačky, babičky Klárky Stránské, malou mlsotku. Děkujeme. Třídu, šatnu a chodbu jsme si společně
podzimně vyzdobili. V pátek před podzimními prázdninami
děti přivítaly nové občánky našeho města.

• pí. Tomešové – za darování lampiónků na Halloween,
za umožnění výstavy dětského tabla ve výloze svého
obchodu
• všem maminkám – za upečení cukroví na vánoční
den pro děti
• pí. Humňalové – za darování plyšových hraček
• pí. Turynové - za darování hraček pro děti
• pí. Voborské - za darování hraček pro děti
• pí. Škardové – za darování lízátek pro děti
• p. Gecové - za darování melounu k MDD
• pí. Uxové - za zajištění zmrzliny pro děti na MDD
• pí. Plíhalové – za darování razniček pro tvoření s dětmi
• pí. Horáčkové – za darování navlékacích korálků pro
děti
• pí. Fejkové – za darování malých autíček
• pí. Blažkové – za darování hraček pro děti
• p. Dřízkové – za darování dřevěného věšáčku královna a reflexní vesty
• p. Bartoníčkovi – za ukázku nové hasičské zbrojnice
• pí. Saibertové – za látky na textilní obrázky
• pí. Kaprasové – za darování stavebnice Lego
• pí. Tiché – za papíry na kreslení pro děti
• pí. Sainerové – za darování dětského odrážedla
a dětské lavice na školní zahradu
Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na spolupráci
v dalším školním roce.
Za mateřskou školu Jana Hanušová

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK
2018/2019
Kolektiv zaměstnanců a dětí Mateřské školy ve Svobodě
nad Úpou chce touto cestou poděkovat všem, kteří nás
v uplynulém školním roce obdarovali a něco pro nás ve
svém volném čase udělali.
•
•
•
•
•

pí. Suchánkové - za papíry na kreslení
pí. Semerádové – za darování obrázků pejsků
p. Zelinskému - za opravu dřevěných grafomotorik
pí. Vláškové – za papíry na kreslení
manželům Horákovým – za darování sušenek a bonbónů na besídku
• neznámé dárkyni – za darování krásných látek na
tvoření
• p. Valkema – za darování knížek
• p. Dvořákovi – za darování sady CD s dětskými písničkami
PROSINEC 2019 | LEDEN 2020

17

Apel
Obracím se na některé vás, vážení kuřáci. Byť si nejsem
jist, zda ti, kterým je můj apel určen, ví o novinách Svoboda fórum, natož aby je četli.
Začnu tím, že nejsem zapřisáhlý odpůrce kuřáků. Ale
vadí mi kouření v tom případě, je-li jeho produkty obtěžováno okolí. A o jednom produktu se chci zmínit.
Po dokouření cigarety vám v ruce zůstane takový malý
zbytek s filtrem. Co s ním? V mnoha případech skončí
volně pohozen na zemi a „zkrášluje“ naše okolí. Systematicky jsem nepohledával naše město, ale stačí se například rozhlédnout po okolí před vstupem do maloobchodu JIP a určitě se tam nějaký „vajgl“ najde. A přitom
je to jen několik kroků k odpadkovému koši. Podobné to
někdy bývá i u autobusové zastávky ve směru na Horní
Maršov u nás ve „Dvojce“. I s těmi koši za „zadkem“.

Možná si řeknete, že za krátký čas je nedopalek rozložen. Ale to je jen zdání. Rozloží se papírový část nedopalku, ale vlastní filtr přírodu opustí po několika letech
(uvádí se rok až asi 15 let podle materiálu filtru). Tak
dlouho, nasycen všemi těmi „zdravými“ složkami z hoření tabáku, nám dělá společnost.
Zda se některý z kuřáků, jak se říká, chytne za nos a po
dokouření příště nevyhodí nedopalek na zem, je jen na
vás – kuřácích. Přeji vám pěkné chvilky s cigaretou, jen
ty nedopalky se snažte kulturně odložit.
Jen tak mimochodem. Víte, že se cigaretové filtry vyráběli i v textilním podniku TEXLEN Trutnov? Taková
„přidružená“ výroba k hlavnímu výrobnímu programu.
Konkrétně z umělého hedvábí – viskózy.
Jaroslav Chmelař
radní města

Svazek obcí Východní Krkonoše
(Trutnov, Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Horní Maršov, Pec pod Sněžkou,
Malá Úpa, Janské Lázně, Černý Důl, Žacléř)
Národní 199, Trutnov 541 01, IČO: 71188371

Svazek obcí Východní Krkonoše v novém hávu a s novou energií
Letošní rok byl na Svazku obcí východní Krkonoše obdobím velkých změn. Tou nejviditelnější změnou byla výměna na klíčových pracovních pozicích. S novými lidmi přišla i nová energie a velká chuť využít potenciál tohoto
sdružení. Obce ve svazku řeší velmi podobné otázky v oblasti odpadového hospodářství, v dopravě a také cestovního ruchu. V tomto roce jsme se zaměřili zejména na rozvojové plány obcí a na dlouhodobou strategii celého
území.
Během roku 2019 se podařilo následující:
− Zorganizovali jsme 6. ročník Krakonošova cyklomaratonu, který svou trasou 172 km protnul členské obce
SOVK a přilákal do východních Krkonoš opět stovky závodníků.
− Připravili jsme stanovy organizace destinačního managementu, jejímž úkolem bude zajistit destinační management a marketingové aktivity v oblasti východních Krkonoš.
− Získali jsme dotace v celkové výši téměř 7 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí a Ministerstva
práce a sociálních věcí na projekty s názvem: „V rámci SOVK myslíme strategicky“ a „Pasporty MK pro obce
SOVK“, které pomohou členským obcím s místním rozvojem. (Více se dozvíte na webových stránkách SOVK).
− Navázali jsme spolupráci se spolkem Rýbrcoul-duch hor, z.s., jehož činností je organizace nejrůznějších zábavných aktivit pro děti i dospělé. SOVK podpořil spolek Rýbroul-duch hor, z.s. při letošní akci Rýbrcoulovo
podzemí a další podporu spolku poskytne při žádostech o dotace, a také po organizační stránce.
V současnosti připravujeme nové webové stránky SOVK a destinační společnosti, které budou sloužit veřejnosti
jako hlavní zdroj informací nejen o regionu východní Krkonoše, ale také o realizovaných projektech v rámci SOVK.
Předseda Svazku obcí Východní Krkonoše
Mgr. Tomáš Eichler
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POMŮŽEME VÁM S CESTOVÁNÍM V IDS IREDO
Nevíte si rady s cestováním
v IDS IREDO?

Potřebujete vyhledat vlakové
a autobusové spojení?

Nevíte jaké můžete využít
navazující spojení?

Potřebujete zjistit zpoždění
spoje?

Potřebujete poradit s využitím
výhod tarifu IREDO?

491 580 333
CALL CENTRUM IDS IREDO
Integrovaná REgionální DOprava
Královéhradeckého a Pardubického kraje

Pracovní dny 6:00 - 21:00, ostatní dny 8:00 - 19:00

OREDO - integrátor regionální dopravy

Veřejná doprava Královéhradeckého kraje

Call centrum IDS IREDO 491 580 333

Veřejná doprava Královéhradeckého kraje

CESTUJTE S MOBILNÍ APLIKACÍ IDS IREDO

Aplikace ke stažení pro iOS

Aplikace ke stažení pro Android

Autobusy linkové dopravy
v rámci IDS IREDO.

Vlaky osobní dopravy
v rámci IDS IREDO.

Ukládání vybraných spojů
jako oblíbené.

Sledování aktuální polohy
autobusů a vlaků.

Zobrazení zastávky na mapě
ve službě Street View.

Zjišťování zpoždění spojů
a jejich dalších návazností.

Zobrazení jízdního řádu
spoje autobusu nebo vlaku.

Snadné vyhledávání spojů
z vybrané zastávky.

Přednastavené volání na
Call centrum IDS IREDO.

Vyhledávání odjezdu na
základě lokalizace polohy.

Nastavení notifikací podle
vybraných okresů.

Zasílání novinek ve veřejné
dopravě v IDS IREDO.

STÁHNĚTE SI ZDARMA NAŠI APLIKACI.

Integrovaná REgionální DOprava
Královéhradeckého a Pardubického kraje

OREDO - integrátor regionální dopravy

Veřejná doprava Královéhradeckého kraje

Call centrum IDS IREDO 491 580 333

Veřejná doprava Královéhradeckého kraje
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Střípky z dějin – Zažeňte slepice,
jede autobus!
Antonín Tichý
Když po první světové válce docházel „chlupatému benzinu“ v zápřahu poštovních fiakrů dech, tlačily se na scénu
objemnější omnibusy, autokary a autobusy. Do Svobody
nad Úpou se sice dalo od roku 1871 pohodlně přicestovat
vlakem, ale doprava dál do hor byla nezbytná, pokud člověk nechtěl, nebo nemohl jít pěšky. Zejména s nejbližším
lázeňským a sportovním střediskem Janskými Lázněmi
byla Svoboda po staletí spojena pomyslnou pupeční šňůrou; do roku 1867 dokonce i administrativně. Důležitost
téměř kyvadlové dopravy od každého vlaku ještě stoupla po zahájení provozu první kabinové lanovky na Černou
horu v roce 1928, čímž několikanásobně stoupl turistický
ruch. Nejen páteřní hlavní ulicí, náměstím a úzkou silnicí od Trutnova k Peci pod Sněžkou i do Janských lázní se
ostrými zatáčkami proplétaly, míjely a předjížděly oblud-

né mašiny, před kterými hospodyně ještě dlouho vyháněly z cesty slepice uvyklé na koňské živočišné stopy. Do
olejových skvrn a čoudu z výfuků si holt neklovnete. Události v převážně německém Freiheitu před rokem 1945
většině současníků nic neříkají, nemají tu kořeny. V zájmu
kontinuity doprovodných obrázků by bylo chybou je jen tak
přeskočit. Těžiště vzpomínek na druhou polovinu minulého století je v souvislosti s autobusovou dopravou spojené s legendárním typem Škoda 706 RO a modernějším
Škoda 706 RTO, přezdívaným veřejností mazlivě vajíčko,
okurka nebo knedlík. Na nejfrekventovanější lince do Janských Lázní jezdila řada stálých řidičů ve službách místní
provozovny ČSAD. Nás noční flamendry nejčastěji vozíval
koncem 50. let za kačku chápající a ochotný Jaroušek Háž.
Oblíbený byl i jeho nástupce Standa Kaněra. Oba už bohužel dávno točí volantem na nějaké nebeské lince. Několik
snímků starých autobusů a lidí kolem nich jsem vybral z archivů místních fotografů Josefa Jeschke, Vlastimila Háka,
Františka Celby, Bohdana Holomíčka, Stanislava Ondráčka,
Pepy Čermáka a možná i dalších, které se mi během let nakupily v kompjútru.

Poštovní dostavník přepravující cestující ze Svobody do Janských Lázní a zpět.
Výrobek vrchlabské karosárny pro linku Svoboda – Pec pod Sněžkou.

Jeden z prvních autobusů na nejznámější místní lince.
Autobusy a jejich řidiči sešikovaní před nádražím ve Svobodě nad Úpou - 1925.

Otevřený autokar „faethon triple“ se svatebčany před fotoateliérem Josefa Jeschke.
Svobodský řidič Štefan Srník s vozem Praga NDO na otočce v centru lázní.
20
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S řidiči zájezdových autobusů z Jižních Čech pózuje nastávající maminka Marie Háková se psem Bafíkem.
Na prostranství pod lipami kde je dnes parkoviště stál toho času kolotoč (asi 1951- 1952).

Stejný typ Škoda 706 RO, všudybyl Hubert Wurbs, řidič Háž a rodačka paní Ruhsová (po 1960).
Zaměstnanci místní provozovny ČSAD (po 1980) Veverka, Erben, Tichý, Navrátil a Nevečeřal.

Frajeři z Mladých Buků čekají na náměstí na spoj do Janských Lázní.
Podle lešení na věži i v roce 1966 přijela opět populární Škoda 706 RO.
PROSINEC 2019 | LEDEN 2020
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Řidič Kaněra prodává jízdenky z brašny. Autor fotil spíš svou krásnou manželku Květu.
Standův malý pasažér je budoucí dispečer autobusové dopravy.

Přeji všem čtenářům poklidné dny adventní, spokojené Vánoce, veselého Silvestra a šťastný nový rok 2020 ve
zdraví a s pestrým čtením v novinách Svoboda fórum.
22
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sobota 7. prosince 2019
19.00, kino Vlast
Janské Lázně
hosté: pěvecký sbor Berthold z Horního Maršova
Hrají: Andrea Francová, Jan Bříza, Richard Kocík, Anna Francová,
Lucie Berchová, Veronika Kaňková, Sabina Hrnčířová,
Kateřina Krtičková, Marie Scibiorová, David Kováč
Stanislav Kopiš, Štěpán Vaněk, Jiří Horák
Realizační tým: Pavla Tůmová, Iveta Stránská, Věra Fingerhutová,
Izabela Imrišková, Józef Scibior, Petra Höhneová

www.divadlosnu.cz
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