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Úvodník
Vážení a milí spoluobčané,
v rámci dubnového úvodníku mám tu příjemnou povinnost,
představit vám nového starostu našeho města, kterého si
jednomyslně zvolili zastupitelé na svém březnovém jednání. Je jím Mgr. Petr Týfa, dlouholetý člen zastupitelstva
a rady města. Byl u toho, když jsme v roce 2010 kandidovali
a následně získali mandát k vedení našeho městečka. Dvě
období po sobě zastával funkci člena Rady města, poslední období nabídku pokračovat v této práci z důvodu pracovní vytíženosti odmítl a stal se řadovým zastupitelem.
Právě jemu naše město vděčí za vydání knihy o historii
Svobody nad Úpou. Postaral se o prosazení myšlenky jejího vzniku, přesvědčil zastupitele o potřebnosti a způsobu
jejího financování a od počátku až do konce komunikoval
s týmem jejích autorů. Po celých 10 let odváděl pro město
kvalitní práci a byl takzvaně „u toho“. Právě proto jsem se
ho snažil přesvědčit ke kandidatuře na starostu, když jsem
se rozhodl již dále v této práci nepokračovat. Jsem totiž
přesvědčen, že právě on se
svými zkušenostmi tomu dá
vše a vnese na radnici i něco
navíc, co mně už chybělo.
Evidentně se s touhle myšlenkou ztotožnili i ostatní
zastupitelé, kteří mu dali
svůj hlas bez výhrad.
Petře, přeji Ti sílu, pevné
nervy a ten správný tah na
branku!

Koronavir změní spoustu věcí, které jsme brali jako samozřejmost. Pokud si někdo v minulosti stěžoval, že něco
v naší zemi nefunguje nebo není podle jeho představ, tak
teď už k tomu bude mít asi skutečný důvod. I město se
musí připravit na to, že výpadek ekonomiky bude mít zásadní dopad na plánované aktivity. Teď bude nutná větší
míra trpělivosti, pochopení a kooperace obyvatel s vedením města.
Je potřeba se v této době soustředit na bezpečnost svoji
a lidí ve svém okolí. Zbytečně nehazardovat a nesnažit se
zlehčovat tuto mimořádnou situaci. Také by nikdo neměl
zneužívat pomoci druhých a podporovat šíření polopravd
a výmyslů, kterých se v této době objevuje velké množství.
To situaci nezlepšuje, ale z toho důvodu se dezinformace
vyrábějí a šíří.
Většina z vás mě zná, ale přesto bych měl o sobě něco říct.
Ve Svobodě nad Úpou žiji od roku 1992. Vystudoval jsem
fyziku a výpočetní techniku na přírodovědecké fakultě UP
Olomouc. Jsem ženatý a mám dvě dospělé děti. Většinu
svého profesního života se věnuji bankovnictví a pojišťovnictví. Mezi moje největší záliby patří zejména muzika, příroda a historie. V komunální politice jsem od roku 2010.
Kandidoval jsem již třikrát společně s Ing. Špetlou, dvě
volební období pracoval v radě města a mohl být součástí
týmu, který ovlivnil pozitivně rozvoj města v oblasti řídících
procesů a investic. Mnozí si mě spojují s knihou o historii
Svobody nad Úpou. Po posledních volbách jsem zastupitelem města.
Nezažíváme jednoduchou dobu, ale věřím, že to všichni
zvládneme a co nejdříve se vrátí naše životy do normálu.
Město čeká spousta práce na jeho dalším rozvoji. Běží již
schválené investice a žádosti o dotace, které je potřeba dotáhnout a budeme
pracovat na dalších.

Ing. Jiří Špetla
Vážení spoluobčané,
Ing. Jiří Špetla z osobních důvodů rezignoval na funkci starosty
a já jsem na březnovém jednání zastupitelstva dostal od zastupitelů mandát v této funkci pokračovat do konce tohoto volebního období. Velmi si té podpory vážím a děkuji za ni. Děkuji
Ing. Špetlovi a jeho týmu, že přebírám město v kondici, v jaké se
nachází a přeji mu hodně úspěchů v novém zaměstnání. Funkce
starosty je pro mě velká čest a zároveň odpovědnost, zvláště
v této mimořádné situaci spojené s virovou nákazou.

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří nezištně dělají vše pro to, aby potřebným ulehčili komplikovanou
situaci a všem občanům
přeji hodně zdraví.
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 dubnu oslaví svá
životní jubilea dámy Zdenka Císařová, Marie Vrabcová, Jana Kobrová, Daniela
Smolíková, Jiřina Hubáčková a pan Jaroslav Fejkl. Přejeme jim všem do dalších
let především hodně zdraví.
S ohledem na vyhlášený
nouzový stav kvůli koronaviru jsme bohužel museli
pozastavit návštěvy našich seniorů s dárkovými balíčky,
abychom neohrozili jejich zdraví. Ale nebojte se, o své
dárkové balíčky nepřijdete, jakmile nám to situace dovolí, děvčata z komise pro občanské záležitosti vás navštíví
a přijdou vám poblahopřát dodatečně. Nyní pouze zasíláme do poštovní schránky alespoň blahopřání.

Letošní svoz bioodpadu začne od
10. 4. 2020!!!
V pátek dne 10. 4. 2020 se uskuteční první letošní svoz
bioodpadu. Podmínky stejné jako v loňském roce, tedy interval bude 14denní, vždy v pátky lichých kalendářních týdnů (druhý svoz tedy bude 24. 4. , dále pak 8. 5. atd.). Dále
UPOZORŇUJEME, že do biopopelnic se NESMÍ vkládat žádné igelitové sáčky nebo pytle (igelit nelze kompostovat).
Pokud máte velké množství bioodpadu a hnědá popelnice
vám nestačí, zavolejte vedoucímu technické čety (p. Vilém
Kaňka – 734 151 956), přiveze vám velký žok na bioodpad
nebo přistaví k domu velký kontejner na bioodpad. Od
10. 4. 2020 lze také bioodpad vkládat do velkého kontejneru u městských garáží (u řeky za Měšťanským domem).

Vyhlášení nouzového stavu
Vláda ČR vyhlásila dne 12. března 2020 nouzový stav pro
celé území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného
jako SARS CoV-2) na dobu 30 dnů. V souvislosti s tímto
vyhlášením nouzového stavu následovala celá řada dalších usnesení Vlády ČR, kterými byl a stále ještě je omezen život v rámci celé republiky (uzavření restaurací, škol,
školek, omezení pohybu obyvatel, uzavření hranic republiky s okolními státy, nařízené karantény obyvatel a i celých
provozoven, uzavření obchodů s výjimkou obchodů s potravinami, léky, hygienou, pohonnými hmotami, atd.), bylo
zavedeno povinné nošení roušek, zavedení určitého času
v obchodech pouze pro seniory… a další zákazy a omezení.
Současnou situaci samozřejmě nelze brát na lehkou váhu
a všichni se s ní musíme poprat. Nejdůležitější ze všeho
je teď zachovat si zdravý rozum, pevné nervy, nepodléhat panice, ale hlavně musíme si pomáhat. Proto apeluji
především na všechny mladší
ročníky, prosím buďte pro své
rodiče a blízké oporou, pomáhejte
jim, mluvte s nimi a nenechte je v tom samotné. Je důležité se vyvarovat osobnímu kontaktu a dodržovat si patřičný odstup, abychom seniory nevystavovali riziku nákazy, ale nemůžeme je v tom nechat samotné.
Dnešní doba zná moderní komunikační prostředky, všichni
máme mobily, internety, takže je možné se se svými blízkými spojit, popovídat si s nimi a pomoci jim. Radnice nabízí
pomoc všem svobodském seniorům, ale máme jich ve Svobodě přes 400, takže není v našich silách na radnici pomáhat úplně všem, proto je důležité, aby fungovaly rodinné
vazby a vzájemná pomoc a tolerance.
V prvních dnech vyhlášeného nouzového stavu jsme
museli vyřešit akutní nedostatek roušek, protože už od
18. 3. 2020 od 12:00 hodin bylo nařízeno povinné nošení

Oznámení Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou pro svobodské seniory
v době vyhlášeného nouzového stavu (koronavir)
v souladu s Usnesením vlády č. 240 ze dne 16. 3. 2020
Městský úřad ve Svobodě nad Úpou nabízí poskytování pomoci
všem svobodským seniorům nad 70 let
při zvládání základních životních potřeb včetně nákupů potravin a léků.
Milí senioři, pokud máte zájem o naši nabídku,
neváhejte a kontaktujte nás, pomůžeme Vám:
tajemnice MěÚ
Ing. Ivana Balcarová
tel. 731 479 260, 499 871 105
email: iva.balcarova@musvoboda.cz
2

DUBEN 2020

roušek na veřejném prostranství, v prostředcích veřejné hromadné dopravy, v obchodech, úřadech, poštách
či lékárnách. Jenže roušky se nedaly nikde sehnat!!!
A vida, v celé republice ženy vytáhly šicí stroje a roušky
se začaly šít podomácku ve velkém. Vzájemně si vyměňujeme střihy, sdílíme rady a návody, jak na to. Někdo
nabízí materiál, někdo rozvoz, prostě vlna solidarity byla
a je neuvěřitelná. V naší Svobodě se nám hned přihlásilo několik švadlenek a pomohly nám zajistit roušky pro
seniory a samozřejmě kromě toho šily i pro své nejbližší,
pro své okolí. Všem moc děkujeme!!! Je těžké jmenovat
jen několik jmen, protože o spoustě švadlenek vím jen
z doslechu nebo z facebooku, ale přesto musím jmenovat alespoň několik jmen, se kterými jsem byla osobně
v kontaktu a se kterými se nám povedlo Svobodu „orouškovat“ během dvou dnů
-

firma JAPIO z Horské ulice - město obdrželo zdarma
300 ks,
paní Alena Uxová (z cukrárny v Tyršově ulici)
paní Hela Bernardová (z mateřské školky)
paní Pavlína Reilová (z Rýchorského sídliště, pečovatelka z DPS)
paní Kristýna Šafářová z Maršova II
paní Eva Rusová z Maršova I (manželka pana
místostarosty)
paní Zdenka Dvořáková (zastupitelka)

Dále musím poděkovat paní Miloslavě Popelkové, která darovala spoustu materiálu paní Šafářové na výrobu roušek.
Paní Jolana Antošová darovala materiál na výrobu roušek
prostřednictvím facebooku dalším děvčatům, která šila
a o kterých víme jen z facebooku – paní Renata Málková
(pracuje v Japiu a ještě šila doma), paní Alice Bartoníčková…
Určitě těch švadlenek je po obci hodně a o spoustě ani nevíme, protože šijí pro své nejbližší v rámci rodin a pro své
sousedy, za což děkujeme také, protože pak nebyl tak velký tlak na distribuci roušek ze strany radnice.

Samozřejmě nesmím zapomenout na své úžasné
kolegyně z úřadu - Martu Vlčkovou, Ivu Jaklovou
(sociální pracovnice), Romanu Pochybovou, Alenu
Dvořáčkovou, které pomohly a pomáhají, jak můžou,
pokud na můj koordinační telefon přijde nějaký požadavek.
Celou situaci se snažíme tak nějak koordinovat, poněvadž stát v tomto úplně selhal a opět jsme si museli
pomoci sami. Zase na druhou stranu i stát se s takovou
situací „pere“ poprvé. Nikdo z nás nezažil takovou
situaci, takže se učíme všichni stejně jako tomu bylo
o povodních v roce 2013. Tenkrát jsme však věděli,
že když vysvitne sluníčko a najede mechanizace, tak
tu velkou vodu zvládneme. Nyní je situace úplně jiná
a zatím jen se strachem čekáme na vývoj a sledujeme
celosvětovou pandemii z médií. Odhadovat vývoj???
Těžko, ale už dnes je jisté, že ekonomické ztráty
budou veliké, bohužel je nutno počítat i se ztrátami
na lidských životech. Nicméně i přesto věřím, že se
po nějaké době zase vrátí život do normálních kolejí
a že to společně jako lidstvo zvládneme!!! Ale znovu
opakuji musíme v sobě najít více pokory, skromnosti,
trpělivosti, tolerance a hlavně musíme si POMÁHAT!!!
Zapomeňte teď na žabomyší spory a politické boje, jde
o život a o to, aby lidstvo porazilo virového nepřítele a v tomto snažení musíme všichni táhnout za jeden
provaz. A víte co je ještě důležité??? Musíme věřit!!!
Věřit, že to zvládneme, nesmíme propadnout strachu
a panice a vzdát to. Na to ten prevít čeká, ale my mu
nesmíme dát šanci!!!
Děkujeme všem, že jste silní a zvládáte to, děkuji všem za
pomoc a pevně doufám, že za pár měsíců bude po všem
a pak uděláme ve Svobodě pořádný mejdan a společně
oslavíme vítězství nad koronavirem 😊  😊  😊.
Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ

V souvislosti se zákazem volného pohybu osob na
území ČR vyhlášeného Vládou ČR dne 15. 3. 2020
oznamujeme, že jsou omezeny úřední hodiny radnice
pouze na:
Pondělí

dopoledne 9,00 - 11,00

16,00 - 17,00 odpoledne

Středa

dopoledne 9,00 - 11,00

16,00 - 17,00 odpoledne

Individuální nezbytně nutné potřeby mimo tyto úřední hodiny prosím řešte telefonicky případně emailem
po dohodě s jednotlivými zaměstnanci.
DUBEN 2020
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Mgr. Petr Týfa – starosta od
1. 4. 2020

499 871 074
734 609 762

starosta@musvoboda.cz

Ing. Ivana Balcarová – tajemnice

499 871 197
731 479 260

iva.balcarova@musvoboda.cz

Mgr. Petr Schön – místní poplatky,
odpady

499 871 145
731 716 387

petr.schon@musvoboda.cz

Ing. Josef Hůrka – stavební úřad
pro obec Svoboda nad Úpou

499 871 145
605 459 755

josef.hurka@musvoboda.cz

Ing. Jitka Putalová – stavební úřad
pro obec Malá Úpa

499 871 145
733 130 145

jitka.putalova@musvoboda.cz

Romana Pochybová – podatelna,
matrika, evidence obyvatel, vidimace a legalizace

499 871 105

matrika@musvoboda.cz

Iva Jaklová – sociální pracovnice

499 871 105
734 310 989

socialni@musvoboda.cz

Alena Dvořáčková – účetní

499 871 105
499 871 921

alena.dvorackova@musvoboda.cz

Marta Vlčková – mzdová účetní

499 871 105
499 871 921

marta.vlckova@musvoboda.cz

Nová aplikace Hlášení rozhlasu
Rádi bychom vám nabídli možnost využívání nového komunikačního kanálu. Jde o bezplatnou službu „Hlášení rozhlasu“ ke které se mohou zájemci přihlašovat na internetu, prostřednictvím aplikace chytrého mobilního telefonu
nebo přímo v kanceláři podatelně úřadu.
Již přes padesát občanů (dle stavu k 23. 3. 2020) se
přihlásilo k odběru informací souvisejících s hlášením
obecního rozhlasu. Tato nová služba je v Svobodě nad
Úpou necelý měsíc a zcela nahradila nefunkční aplikaci
Mobysis. Zlepšuje informovanost obyvatel obce, popřípadě umožní hlásit podměty ke kterým lze připojit aktuální fotografie.
Pro občany, kteří mají vlastní e‑mailovou adresu a přístup
k počítači, je praktičtější, aby dostávali hlášení obecního
rozhlasu prostřednictvím elektronické pošty, případně po4
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užitím zvláštní aplikace v mobilním telefonu. Odběratelé
tak mohou dostat více informací včetně různých příloh. Zasílání hlášení obecního rozhlasu pomocí SMS do mobilního
telefonu bychom doporučili jen občanům, kteří skutečně
nepoužívají elektronickou poštu a mají jen starší mobilní
telefon. Hlášení rozhlasu šířené prostřednictvím SMS musí
být většinou zkráceno a nemůže obsahovat žádné přílohy.
A navíc za každou odeslanou SMS platí obec ze svého rozpočtu poplatek, zatímco rozesílání e‑mailů zpoplatněno
není.
Hlášení obecního rozhlasu jsou zveřejňována a archivována přímo v aplikaci nebo také na zvláštní internetové stránce http://musvoboda.hlasenirozhlasu.cz kde se můžete
registrovat.
S případnou instalací či radou, jak na to, vám pomůže
a poradí náš IT technik pan Jan Heřman – tel. 774 987 155,
admin@musvoboda.cz

POPLATKY PLAŤTE BEZHOTOVOSTNĚ!

Nájemné a pachtovné za pozemky:

Na základě opatření proti možné nákaze koronavirem žádáme občany, aby z důvodu ochrany zdraví svého a zdraví
pracovníků městského úřadu prováděli úhrady místních
poplatků (za odpady, psy, z pobytu atd.) a dalších plateb,
pokud možno pouze bezhotovostně bankovním převodem.
Platby v hotovosti v budově radnice prosím omezte na nezbytné minimum v případech, kdy nelze platbu provést jinak, případně ji prosím odložte na pozdější dobu (květen
a červen).

variabilní symbol je v tomto případě jednotný 2131, výše
platby je stejná jako loňský rok (případné informace
o výši plateb na mailu jitka.putalova@musvoboda.cz, tel.
733 130 145).

Všechny poplatky (a i další platby) lze hradit bezhotovostně převodem na účet č. 1303700359/0800 nebo
183523479/0300.
Poplatek za odpady (stále 500 Kč za osobu/rok):

DŮLEŽITÉ je do poznámky uvést identifikaci, např. „NÁJEMNÉ nebo PACHTOVNÉ – Dvořák Pavel“.
Nájemné je splatné většinou (dle příslušných smluv) do
30. 6. 2020, na základě zaslané faktury.
Podnikatelské odpady:
variabilní symbol je v tomto případě jednotný 3722, výše
poplatku je stejná jako loňský rok.

variabilní symbol sdělí správce poplatku, nejlépe na žádost mailem petr.schon@musvoboda.cz, případně tel.
731 716 387, a NEBO jako variabilní symbol lze uvést také
rodné číslo, velmi DŮLEŽITÉ je však do poznámky uvést popis platby, např. „ODPADY‑Dvořákovi Karel, Jindřich, Eliška“.

DŮLEŽITÉ je do poznámky uvést identifikaci, např. „ODPADY OSVČ – Dvořák Jindřich“.

Poplatek je splatný do 30. 6. 2020

Mgr. Petr Schön
referent odboru HSO

Tyto platby jsou splatné do 30. 6. 2020, na základě zaslané
faktury.

Poplatek ze psů:
variabilní symbol je v tomto případě jednotný 1341, výše
poplatku je stejná jako loňský rok. DŮLEŽITÉ je do poznámky uvést identifikaci, např. „PES - Dvořák Jindřich“.

www.musvoboda.cz

Poplatek je splatný do 30. 6. 2020
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Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou konaného dne 16. 03. 2020
USNESENÍ č. ZM/108/11/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
v souladu s pokynem Ministerstva vnitra České republiky pro obce k dopadům usnesení vlády č. 215 ze dne
16. 3. 2020, o přijetí krizového opatření spočívajícího
v zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest, že jednání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou je nezbytné
a zcela nevyhnutelné, a to s ohledem:
- na rezignaci starosty ke dni 31. 3. 2020 a volbu nového
starosty s účinností od 1. 4. 2020 a s tím souvisejícími
body jednání,
- s ohledem na zajištění financování pečovatelské služby
v příspěvkové organizaci města Dům s pečovatelskou
službou, která zajišťuje služby pro seniory a v době nouzového stavu a vyhlášené karantény je nezbytně nutné
zachovat její funkčnost a zajistit financování,
- s ohledem na potřebu schválení finančních prostředků na financování havarijního stavu sociálního zařízení
v budově základní školy (s ohledem na vypsané výběrové řízení a nutnost zajistit opravu v době prázdnin)
a havarijní opravy vodovodního a odpadního potrubí
v budově Městského úřadu (s ohledem na havarijní stav,
kdy je nutno zajistit alespoň základní chod úřadu coby
složky veřejné správy v době stavu nouze a vyhlášeného zákazu pohybu).
s tím, že zveřejněný program zastupitelstva dne 26. 2. 2020:
PROGRAM
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
2. Schválení programu jednání
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
4. Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva
5. Smlouva o vzájemné spolupráci a výměně zkušeností uzavřená mezi Městem Svoboda nad Úpou (Česká
republika, Královéhradecký kraj) a obcí Reumtegrün
(Spolková republika Německo, Sasko)
6. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů
pro rok 2020
7. Žádost SÚS Královéhradeckého kraje o bezúplatný převod silničního pozemku p. p.č. 369/13 v k.ú. Maršov II
8. Žádosti o prodej dvou částí p. p.č. 809/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou
9. Smluvní vztahy s okolními obcemi na spolupráci v oblasti poskytování pečovatelské služby - dodatky
10. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2019
11. Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2019 a rozpočtové opatření č. 2/2020
12. Zápisy z kontrolního a finančního výboru
13. Rezignace stávajícího starosty na funkci starosty
k 31. 3. 2020
14. Volba nového starosty s funkcí starosty od 1. 4. 2020
15. Delegace zástupce města na valnou hromadu a volba
návrhu na zástupce města do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s
6
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16. Rezignace člena finančního výboru a volba nového člena finančního výboru
17. Diskuse
se mění takto:
PROGRAM
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
2. Schválení programu jednání
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
4. Smluvní vztahy s okolními obcemi na spolupráci v oblasti poskytování pečovatelské služby - dodatky
5. Rozpočtové opatření č. 2/2020
6. Rezignace stávajícího starosty na funkci starosty
k 31. 3. 2020
7. Volba nového starosty s funkcí starosty od 1. 4. 2020
8. Delegace zástupce města na valnou hromadu a volba
návrhu na zástupce města do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s
9. Rezignace člena finančního výboru a volba nového člena finančního výboru
10. Diskuse

USNESENÍ č. ZM/109/11/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 17. 2. 2020 bez námitek.

USNESENÍ č. ZM/110/11/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření Dodatků č. 5 ke Smlouvám o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojené s veřejnoprávní
smlouvou o poskytnutí dotace s obcemi Mladé Buky, Horní
Maršov a Janské Lázně a Dodatků č. 1 ke Smlouvám o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojené s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace s obcemi Pec
pod Sněžkou a Malá Úpa (viz přílohy originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/111/11/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) návrh rozpočtového opatření č. 2/2020 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření č. 2/2020
činí objem celkových příjmů 941.720 Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2020 po této změně se zvyšují na
46.310.120 Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 2/2020 činí 2.791.720 Kč (celkové
výdaje rozpočtu na rok 2020 po této změně se zvyšují
na 60.270.320 Kč) a financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 2/2020 činí 1.850.000 Kč (celkové
financování rozpočtu na rok 2020 po této změně se zvyšuje na 13.960.200 Kč).
b) vyjmutí stavebních prací v rámci havarijní opravy vodovodního a odpadního potrubí v budově Městského úřadu č. p. 474 z režimu veřejných zakázek malého rozsahu
dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu č. j. SVO/3338/2016 ze dne 10. 11. 2016, a to
s odkazem na Čl. 1 odst. 6 této směrnice.

USNESENÍ č. ZM/112/11/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
ústní rezignaci stávajícího starosty Ing. Jiřího Špetly na
funkci starosty ke dni 31. 3. 2020 s tím, že mandát člena
zastupitelstva si ponechává.

USNESENÍ č. ZM/113/11/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
volí
starostou Města Svobody nad Úpou Mgr. Petra Týfu s účinností od 1. 4. 2020.

USNESENÍ č. ZM/114/11/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
deleguje
a) pana Ing. Jaroslava Chmelaře jako zástupce města na
valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a. s., konanou dne 25. 5. 2020. Zastupitelstvo
města Svobody nad Úpou určuje náhradníkem zástupce
města na valné hromadě pana Ing. Helmuta Ruseho.
navrhuje
b) pana Mgr. Petra Týfu jako zástupce za člena ke zvolení
za člena za člena představenstva společnosti Vodovody

a kanalizace Trutnov, a. s., a to namísto dosavadního člena představenstva Ing. Jiřího Špetly.

USNESENÍ č. ZM/115/11/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) ústní rezignaci pana Mgr. Petra Týfy ke dni 31. 3. 2020
na funkci člena finančního výboru.
volí
b) paní Irenu Galambošovou za členku finančního výboru
s účinností od 1. 4. 2020.

USNESENÍ č. ZM/116/11/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov uzavření provozu mateřské školky od 18. 3. 2020 do odvolání
s tím, že o případném otevření provozu školky rozhodne
Rada města Svobody nad Úpou.

www.musvoboda.cz

Výpis usnesení z 26. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 24. 02. 2020
USNESENÍ č. RM/326/26/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku na pacht parcely p. p.č. 356/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 30.178 m2 od pana XXXXXX XXXXXX, trvale bytem
XXXXXX XXXXXX, Svoboda nad Úpou, který nabídl roční
pachtovné ve výši 6.100 Kč s tím, že do příštího jednání
rady bude radě předložen návrh pachtovní smlouvy.

USNESENÍ č. RM/327/20/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) propachtování části parcely p. p.č. 15/4 o výměře
58,6 m2 dle zákresu v příloze zápisu paní XXXXXX
XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXX, Svoboda nad
Úpou za účelem užívání jako zahrádka na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok, minimální výši pachtovného
500 Kč ročně.
b) pronájem části parcely p. p.č. 15/4 o výměře 391,4 m2
dle zákresu v příloze zápisu panu XXXXXX XXXXXX,
trvale bytem XXXXXX XXXXXX, Svoboda nad Úpou za
účelem užívání jako relaxační plocha (umístění houpaček pro děti) a uskladnění lodí dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu za pachtovné ve výši
2 Kč/m2/rok, tj. 783 Kč ročně.

USNESENÍ č. RM/328/26/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pronájem části parcely st.p. č. 95/3 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře 8 m2 za účelem umístění předzahrádky
před provozovnou Lucky Bistro na období od 1. 3. 2020–

31. 11. 2020 paní Lucii Horáčkové, IČ 88515834, se sídlem
nám. Svornosti 446, Svoboda nad Úpou za nájemné ve výši
40 Kč/m2/ročně, minimální výši nájemného 500 Kč + DPH
včetně návrhu nájemní smlouvy (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/329/26/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru města darovat silniční pozemek
p. p.č. 369/13 v k.ú. Maršov II, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití silnice o výměře 36 m2 jedinému
zájemci (vlastníku komunikace II/296) vzhledem k tomu, že
pozemek nemá jiné využití a jiný význam než pro vlastníka
výše uvedené páteřní komunikace a doporučuje Zastupitelstvu města schválit darování této parcely ve smyslu zveřejněného záměru.

USNESENÍ č. RM/330/26/2020
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodat část parcely p. p.č. 809/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou označené nově dle níže uvedeného GP jako p. p.č. 809/13 o výměře 70 m2 a část parcely
označené nově dle níže uvedeného GP jako p. p.č. 809/12
o výměře 159 m2 (GP = Geometrický plán č. 897-12/2020,
jehož zpracování si zadali žadatelé sami z vlastní iniciativy
a na své náklady), protože v dané lokalitě má město záměr
vybudovat parkovací plochu, což je předmětem nového
územního plánu, a proto by se v tuto chvíli město nemělo
těchto částí zbavovat.
DUBEN 2020
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USNESENÍ č. RM/331/26/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na
dodávku s názvem „Nákup zametače ke stroji Weidemann“ včetně závazného vzoru Kupní smlouvy, který je
přílohou Výzvy (viz přílohy originálu zápisu).
b) výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
-AGROTIP – Široký, s. r. o., IČ 259 21 355, se sídlem č. p.
8, 549 11 Dolní Radechová
-EHL, s. r. o., IČ 259 71 417 se sídlem č. p. 46, 516 03 Lukavice
-Agriten Trutnov, s. r. o., IČ 054 44 047, se sídlem Nad
Jezem 586, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov
c) vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci 27. schůze Rady města dne 9. 3. 2020.

USNESENÍ č. RM/332/26/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na
dodávku s názvem „Malování budovy radnice č. p. 474
a sportovní haly č. p. 344 ve Svobodě nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu).
b) výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
-VRAPO, spol. s r. o., IČ 455 38 913, se sídlem Na Besedě
83, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov
-LAKOMAL VRCHLABÍ, s. r. o., IČ 275 35 495, se sídlem
Krkonošská 274, 543 01 Vrchlabí
-Manatas, s. r. o., IČ 252 74 376, se sídlem Elišky Krásnohorské 2348, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
c) vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci 27. schůze Rady města dne 9. 3. 2020.

USNESENÍ č. RM/333/26/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na
dodávku s názvem „Oprava a modernizace věžních hodin na budově č. p. 473 ve Svobodě nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu).
b) výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Ivan Šmerda, IČ 86809687, se sídlem Radoňovice ev.
č. 5, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou (www.vezni
‑hodiny.com)
- Ing. Vítězslav Špidlen, IČ 62570714, se sídlem Rozšířena 2046/18, 180 00 Praha 8, Libeň (kontakt: SPEL Praha,
Tusarova 55, 170 00 Praha 7, www.hodiny‑spel.cz)
- Miloš Zikmund, IČ 13366131, se sídlem Zahradní
4090/12, 466 02 Jablonec nad Nisou – Mšeno nad Nisou
c) vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci 27. schůze Rady města dne 9. 3. 2020.

USNESENÍ č. RM/334/26/2020
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 veřej8

DUBEN 2020

ných zakázek s názvem „Oprava veřejného osvětlení
v ulicích Rýchorské sídliště, Maršovská, Pietteho nám.
ve Svobodě nad Úpou“, která obsahuje (všechny dokumenty jsou přílohou originálu zápisu, vyjma výkazů výměr a projektových dokumentací):
- Oznámení o zahájení výběrového řízení / Výzva k podání nabídky na VZMR na stavební práce s názvem
„Oprava veřejného osvětlení v ulicích Rýchorské sídliště, Maršovská, Pietteho nám. ve Svobodě 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 Munzarem, Projektování elektrických zařízení, Sportovní 172, 543 03 Vrchlabí, IČ: 13189638 pod zak.č. 18/2019 s datem vyhotovení
10/2019 pro lokality: A) OKRUH 4 a 6 - Rýchorské sídliště, B) OKRUH 5 - Pietteho náměstí C) OKRUH 7 - Maršovská a D) Přehledová situace celková - výkres VO.08
• 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 Rýchorské sídliště, Maršovská, Pietteho
nám. ve Svobodě 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, přičemž otevírání obálek a jejich vyhodnocení proběhne
dne 23. 3. 2020 od 16,00 hodin.

USNESENÍ č. RM/335/26/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a) kladné stanovisko k žádosti společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje, a. s. o vyjádření vlastníka zemědělské půdy v rámci stavby s názvem „II/297 Svoboda
nad Úpou, skalní svah v km 11,50“ (jedná se o pozemek
p. p.č. 79, druh pozemku trvalý travní porost o výměře
568 m2 v k.ú. Maršov I), pokud veškeré finanční náhrady
za vyněti ze ZPF půjdou za žadatelem a nikoliv městem.
b) kladné stanovisko k žádosti společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje, a. s. o stanovisko ke stavbě
s názvem „II/297 Svoboda nad Úpou, skalní svah v km
11,50“, a to jako vlastník dotčených pozemků p. p.č. 78
a 79 v k.ú. Maršov I a jako vlastník dotčeného lesního
pozemku p. p.č. 486/1, kdy realizace stavby bude ve
vzdálenosti menší než 20 metrů od tohoto pozemku určeného k plnění funkcí lesa.

USNESENÍ č. RM/336/26/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SVO/1644/2019 ze
dne 17. 6. 2019 na provedení díla „Rekonstrukce objektu
č. p. 473 Svoboda nad Úpou na sociální bydlení“ včetně příloh ke změně č. 2 a změně č. 3 (viz přílohy originálu zápisu).
Předmětem změny č. 2 je půdní vestavba v bytě č. 6 a sklad
nad schodištěm ve 3.NP z důvodu zvětšení užitné plochy
bytu a využití plochy nad schodištěm pro sklad. Předmětem změny č. 3 je obnova okna ve věži dle historické podoby a stavební úpravy věže včetně opravy střešní krytiny
a klempířských prvků věže na základě zjištěného stavu po

montáži lešení určeného pro provedení střešní krytiny.
Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 2 činí 694.409 Kč bez
DPH a všechny tyto vícepráce byly předmětem jednání
zastupitelstva a byly schváleny (změna č. 2 na 10. ZM dne
17. 2. 2020 a změna č. 3 v rámci schválení rozpočtu na rok
2020 na 9. ZM dne 16. 12. 2020).

USNESENÍ č. RM/337/26/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
podnět ohledně nevhodného parkování na ploše naproti čerpací stanici EUROBIT napravo při sjezdu ze Sluneční stráně z aplikace Mobisys a dále ústní podnět občana
z Rýchorského sídliště na instalaci dopravního značení ze
všech směrů do Rýchorského sídliště (tj. z Černohorské,
z Maršovské a z boční ulice od bývalé školky), a to zákazu
vjezdu s dodatkovou tabulkou pouze pro dopravní obsluhu
s tímto výsledkem:
- návrh na instalaci dopravního značení na Rýchorském
sídlišti rada zamítla, protože vymahatelnost pokut při
porušování zákazu je velmi náročná z hlediska dokazování a Městská policie v Trutnově na toto nemá kapacitu.
- plocha naproti čerpací stanici EUROBIT není v územním plánu určena pro parkování, a to ani v novém návrhu. Na plochu není vybudován sjezd, je zde obrubník,
takže se jedná o zelenou plochu, na které není možno
parkovat. Starosta přislíbil, že zahrne kontrolu parkování na této ploše do kontrolní činnosti Městské policie
Trutnov stejně jako ostatní zelené plochy po obci (u sokolovny, v Tyršově ulici apod.)

USNESENÍ č. RM/338/26/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh kupní a servisní smlouvy od společnosti EVROFIN
Int., spol. s r. o., IČ 490 98 934 na frankovací stroj NEOPOST

IS 350 s váhou za cenu včetně DPH 33.867,90 Kč a snímač
Godex GS 500 za cenu včetně DPH 7.865 Kč (viz příloha originálu zápisu) v rámci poptávkového řízení na nákup nového zařízení (vyhodnocení podrobně - viz zápis).

USNESENÍ č. RM/339/26/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o spolupráci při zajištění projektu „Příběhy
našich sousedů – Čtyřmezí 2020“ se subjektem POST
BELLUM, o. p. s., IČ 26548526, se sídlem Štěpánská 704/61,
110 00 Praha 1 (viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem bude zdokumentování příběhů občanů, kteří prožili důležité dějinné události 20. století, a aby se do sběru
vzpomínek zapojili i žáci a studenti místní školy, a dále aby
se měla možnost s těmito příběhy seznámit širší veřejnost,
a docházelo tak k budování pocitu sounáležitosti lidí různých generací s místem, kde žijí, přičemž cena za projekt
čin 21.900 Kč a jeho podrobný rozpočet na 1 tým je přílohou zápisu.

USNESENÍ č. RM/340/26/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení uvolněného bytu č. 32 pro jednotlivce paní
XXXXXX XXXXXX. V případě nepřijetí bytu paní XXXXXX,
rada stanovuje přidělit byt č. 32 v pořadí dle návrhu sociální pracovnice, a to nejprve panu XXXXXX XXXXXX, poté
paní XXXXXX XXXXXX.

USNESENÍ č. RM/341/26/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 11. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou dne 16. 3. 2020 (viz příloha originálu zápisu) se změnou popsanou v zápise.

Výpis usnesení z 27. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 09. 03. 2020
USNESENÍ č. RM/342/27/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
předložený návrh pachtovní smlouvy na propachtování
parcely p. p.č. 356/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 30.178 m2 s panem Tomášem Zelenkou, IČ 46468048 (viz příloha originálu zápisu)
za nájemné ve výši 6.100 Kč ročně na základě výběrového
řízení a v souladu se Záměrem města č. 01/2020 ze dne
15. 1. 2020 s tím, že ve smlouvě bude upravena doba pachtu na dobu neurčitou a dále bude do smlouvy zapracována podmínka zachování volného přístupu a příjezdu cesty
bez oplocení, která lemuje pozemek, jenž je předmětem
pachtu.

USNESENÍ č. RM/343/27/2020
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku vedené mimo režim zákona s názvem zakázky
„Nákup zametače ke stroji Weidemann“ a vyzve společnost

AGROMEX, s. r. o., IČ 27073157, se sídlem Modletice 102,
251 01 Modletice, která nabídla nejvýhodnější cenu ve výši
145.005 Kč bez DPH (175.456 včetně DPH) k podání vysvětlení a upřesnění nabídky (podrobně viz zápis).

USNESENÍ č. RM/344/27/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby vedené
mimo režim zákona s názvem zakázky „Malování budovy
radnice č. p. 474 a sportovní haly č. p. 344 ve Svobodě nad
Úpou“ nabídku od společnosti VRAPO, spol. s r. o., IČ 455
38 913, se sídlem Na Besedě 83, Dolní Staré Město, 541 01
Trutnov, která nabídla cenu ve výši 247.427,52 Kč bez DPH
(299.387,30 Kč včetně DPH) a předložený vlastní návrh
Smlouvy o dílo, který byl součástí nabídky.

USNESENÍ č. RM/345/27/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby vedené mimo režim zákona s názvem zakázky „Oprava a moDUBEN 2020
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dernizace věžních hodin na budově č. p. 473 ve Svobodě
nad Úpou“ nabídku od pana Ivana Šmerdy, IČ 86809687, se
sídlem Radoňovice ev. č. 5, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou (www.vezni‑hodiny.com), který nabídl cenu ve výši
209.500 Kč (dodavatel není plátce DPH) a předložený vlastní návrh Smlouvy o dílo, který byl součástí nabídky.

USNESENÍ č. RM/346/27/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
písemnost ve věci bezúplatného převodu pozemků
p. p.č. 102/1 a č. 235/20, oba v k.ú. Maršov I od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“),
kdy město požádalo o převod těchto pozemkových parcel
v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů s tím, že i nadále trvá
zájem města o bezúplatný převod výše uvedených pozemkových parcel v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostu, aby ÚZSVM sdělil požadované informace.

USNESENÍ č. RM/347/27/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
v celkové výši 33.454,29 Kč do fondu 413 - rezervní fond
a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov sestavenou ke dni 31. 12. 2019.
b) rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou ve výši 98.993,37 Kč
do fondu 413 - rezervní fond a schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou sestavenou ke dni 31. 12. 2019.

USNESENÍ č. RM/348/27/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
schvaluje žádosti o zavedení pečovatelské služby, a to pro
paní XXXXXX XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXX,
Svoboda nad Úpou a pro paní XXXXXX XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXXXXX, Svoboda nad Úpou.

USNESENÍ č. RM/349/27/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci Výzvy MF ČR pro rok 2020
z podprogramu 298D2280-Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí (Výzva VPS-228-2-2020) na projekt „Svoboda
nad Úpou - Rekonstrukce a renovace sociálního zařízení
v budově základní školy“ (podrobně viz zápis).

USNESENÍ č. RM/350/27/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) 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 „Svoboda nad Úpou - Rekonstrukce a renovace sociálního zařízení v budově základní školy“ která
10
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obsahuje (všechny dokumenty jsou přílohou originálu
zápisu, vyjma projektové dokumentace):
- Oznámení o zahájení výběrového řízení / Výzva k podání nabídky na VZMR na stavební práce s názvem „Svoboda nad Úpou - Rekonstrukce a renovace sociálního
zařízení v budově základní školy“
•Příloha č. 1 - Výkaz výměr, resp. slepý rozpočet k ocenění – 3 výkazy (1x hlavní, 2x samostatné VV pro elektro
a zdravotechniku)
•Příloha č. 2 - projektová dokumentace pro ohlášení
stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Svoboda
nad Úpou“, stupeň projektu pro ohlášení stavby, zak.
číslo 4792/Bk, datum II.2020, kterou vypracoval Ing. Tomáš Bukovský – DRUPOS Trutnov, IČ 429 30 359
•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 „Svoboda nad Úpou - Rekonstrukce a renovace sociálního zařízení v budově základní školy“ členy hodnotící komise, a to Ing. Jiřího Špetlu,
Ing. Jaroslava Chmelaře, Jiřího Rajsnera, Mgr. Petra
Týfu, Ing. Helmuta Ruseho, a jejich náhradníky Petra
Horáčka a Tomáše Hovarda, přičemž otevírání obálek a jejich vyhodnocení proběhne dne 30. 3. 2020 od
14,00 hodin.

USNESENÍ č. RM/351/27/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Směrnici pro nakládání s finančními prostředky v rámci výkonu veřejného opatrovnictví a zvláštního příjemce dávek
důchodového pojištění.

USNESENÍ č. RM/352/27/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. p.č. 346/1,
druh pozemku trvalý travní porost o výměře 134 m2 a části
p. p.č. 341/56, druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 41 m2, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to konkrétně část
pozemku p. p. č. 346/1 za účelem užívání jako plocha pod
garáží (3,6 m2), plocha pod skleníkem (39,5 m2), plocha pod
fotovoltaickými panely (11 m2), jako zahrádka (79,9 m2)
a část pozemku p. p. č. 341/56 účelem užívání jako plocha
pod garáží (21 m2) a jako zahrádka (20 m2).

USNESENÍ č. RM/353/27/2020
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se žádostí společnosti Futruy, s. r. o., IČ 27145905 o souhlas
se změnou uličního vzhledu budovy č. p. 432 na ulici 5. května
v k.ú. Svoboda nad Úpou, kdy v důsledku plánované opravy
střechy žadatel počítá s výměnou střešních oken za klasická
a vytvoření střešního pultu v celé délce budovy (viz přiložená dokumentace v příloze zápisu). Pult bude odskočen od
hrany domu, tedy z ulice nebude téměř vidět díky ozdobným prvkům na fasádě domu (viz příčný řez). V rámci opravy
bude vyměněna krytina z falcovaného červeného pozinku za
falcovaný hliník v barvě stříbrné a opraveny budou také oba
svody. Zároveň budou obnoveny veškeré nátěry v původních
barvách tak, aby splynuly s dříve realizovanou změnou provozovny na byt a s ní souvisejícími fasádními úpravami.

USNESENÍ č. RM/354/27/2020

USNESENÍ č. RM/355/27/2020

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

projednala

schvaluje

žádost o opravu místní komunikace na p. p.737 - část Luční
ulice směrem k domu č. p. 211 s tím, že rada pověřila stavebního technika, aby zkontroloval po zimě stav cesty a navrhl způsob řešení.

cenovou nabídku na nákup zemního plynu od 1. 1. 2021
od společnosti VEMEX Energie, a. s., a to na tříleté období 2021 – 2023, kdy cenová nabídka na celé období činí
528,00 Kč / MWh (podrobně viz zápis).

Přijatá usnesení z mimořádné schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 12. 03. 2020
s ohledem na vyhlášený nouzový stav Vládou ČR (koronavir)
USNESENÍ č. RM/356/MIM01/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) Vytvoření krizového týmu v souvislosti s vyhlášeným
nouzovým stavem, a to ve složení členové rady - Ing. Jiří
Špetla, Ing. Helmut Ruse, Tomáš Hovard, Ing. Jaroslav
Chmelař, Petr Horáček, Ing. Ivana Balcarová – tajemnice
MěÚ, Jan Bartoníček – velitel JSDH
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
b) Uzavření sportovní haly č. p. 343 a kabin šaten
v budově č. p. 222 v areálu městského stadionu od
13. 3. 2020 do odvolání – provozovna restaurace je
v pronájmu, nájemce byl upozorněn na vyhlášený nouzový stav a povinnost provozovat restauraci pouze
v čase od 6,00 – 20,00.
c) Městská knihovna coby veřejná knihovna bude uzavřena od 13. 3. 2020 v souladu s usnesením Vlády ČR
č. 72 ze dne 12. 3. 2020 – paní knihovnice zajistí zrušení
pondělní besedy o Zanzibaru a zrušení akce Noc s Andersenem
d) Dům s pečovatelskou službou – provoz zatím bez omezení, do DPS bude přesunuta pracovnice v rámci VPP za
účelem zvýšené dezinfekce přenosových nádob na obědy.
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
e) s poskytováním pomoci svobodském seniorům, kteří
nemají rodinné příslušníky ve městě a potřebovali by
nakoupit, zajistit léky apod. prostřednictvím Městského úřadu, který je připraven poskytnout pomoc seniorům, pokud o ni budou mít zájem s tím, že tajemnice
zajistí zveřejnění této informace včetně organizačního
zajištění.
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
f) informace ze Základní školy – ředitel ZŠ informoval, že
základní škola je již uzavřena od 11. 3. 2020 na základě
předchozího mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Učitelé do školy normálně docházejí a připravují pro žáky Domácí přípravu, která je dostupná přes
webové stránky školy a jsou v kontaktu se svými žáky
prostřednictvím elektronické komunikace. U některých
žáků tato komunikace schází, takže i zde se snaží zajistit
domácí přípravu dětí tak, aby rodiče nemuseli suplovat
práci učitelů. V rámci domácí přípravy vyžadují učite-

lé i zpětnou vazbu, zadané úkoly budou kontrolovat
a opravovat.
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
g) s tím, že Mateřská školka bude prozatím v provozu –
ředitel ZŠ navrhl školku nezavírat, v současné době
dochází do školky cca 50 dětí, nemocnost není veliká,
takže prozatím nevidí důvod zavírat školku.
h) s tím, že Školní jídelna bude rovněž v provozu a školní
jídelna zajistí vaření obědů zejména pro pečovatelskou
službu a seniory. Do školní jídelny chodí na obědy pouze
učitelé základní a mateřské školy, několik seniorů si pro
obědy chodí s nádobami (v samotné jídelně oběd jí 1
senior), dále do jídelny dochází zaměstnanci Městského
úřadu a cizí ostatní strávníci jsou cca do 10 lidí (z toho
v samotné jídelně jich oběd jí 3 – 4), takže rizika jsou zde
prozatím minimální.
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
i) v rámci krizového týmu jeden kontaktní email za účelem společné komunikace, a to na tajemnici MěÚ – iva.
balcarova@musvoboda.cz, která vytvoří v rámci elektronické komunikace skupinu pro rozesílání aktuálních
informací a pokynů.
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
j) informace o Městském úřadu, kdy městský úřad
funguje a zatím bude fungovat bez omezení, je
prováděna pravidelná dezinfekce prostor. Pouze jednomu zaměstnanci (nikoliv však přímo na radnici) byla
nařízena domácí karanténa, protože se vrátil z pobytu
v Rakousku v úterý 10. 3. 2020. Pokud by se situace ve
městě nějak výrazně zhoršila a riziko by mělo být velké
tak samozřejmě bude provoz radnice omezen, ale zatím
to není nutné.
Rada města Svobody nad Úpou
svěřuje
k) starostovi města pravomoc rozhodovat o úpravě otevírací doby Městského úřadu v souladu s § 102 odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

www.musvoboda.cz
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Měsíční dění v naší škole
Návštěva výstavy výtvarného umění

Masopustní karneval ve školní družině

V úterý 25. února jsme společně s žáky 6. a 7. ročníku
a s paní učitelkou Albrechtovou navštívili výstavu výtvarných prací Václava Girsy s názvem „Noc je temná jako hřích“.

Děti z naší školky a školy si 26. února mohly užít masopustní karneval ve stylu, Z pohádky do pohádky“ pořádaný školní družinou.

Žáci se dozvěděli, že výstava je instalována v jednom
z nejstarších domů v Trutnově, v Galerii města Trutnova.
Zjistili, že v každém člověku obrazy vzbuzují trochu jiné
pocity a představy a že to je tak v pořádku. Na akci navazovala výtvarná dílna, ve které žáci plni dojmů z výstavy
vytvořili nejrůznější koláže.

Společně jsme si užili masky, tanec i hry a soutěže. Za pomoc s organizací akce děkujeme zúčastněným žákyním
6. a 8. třídy.

Do školy jsme se vrátili spokojení, trochu zmoklí a snad
s větší odvahou nebát se sami tvořit díla podle našich vlastních představ.
Mgr. Milada Pleskačová
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Vychovatelka školní družiny Lenka Paříková

Výsledky okresního kola chemické
olympiády
V úterý 3. března proběhlo na trutnovském gymnáziu
okresní kolo chemické olympiády, do kterého se probojovala i naše žákyně 9. třídy Tereza Matějková. Jak bývá
zvykem této soutěže, zjišťovaly se znalosti a dovednosti
v praktické a teoretické části.
Terka skončila z deseti účastníků celkově sedmá a v teoretické části se umístila dokonce na páté příčce. Nutno říci,
že deset soutěžících bylo pouze z pěti škol a z okolí Trutnova se kromě gymnázia zúčastnily pouze dvě základní školy,
z nichž jedna byla ta naše.
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a gratulujeme k pěknému umístění.
Ing. Michal Krtička - ředitel školy

Stavebnice ve výuce
V rámci projektu Královéhradeckého kraje „Elektřina a elektronika nás baví“
(číslo projektu 19SMVU10017) obdržela naše škola
dotaci ve výši 70.000 Kč. Za tyto peníze byly zakoupeny
stavebnice na výuku fyziky v 9. ročníku a na práci v elektrotechnickém kroužku. Zde se můžete přesvědčit, že nám
stavebnice opravdu pomáhá.

Přijímací zkoušky
Podle poslední informace ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Plagy se letos budou konat jednotné přijímací zkoušky na střední školy jen v jednom termínu asi
14 dní po otevření škol. K potvrzení zájmu žáků na dané
střední škole je třeba zápisový lístek, který mají žáci připravený ve škole a bude jim vydán ihned po návratu do školy.
V případě potřeby se na mě obraťte prostřednictvím mého
e‑mailu na adrese: irena.nesnerova@zssvoboda.eu.
Mgr. Irena Nešněrová - výchovná poradkyně

Informace k zápisu žáků do 1. třídy
Na základě opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy bude probíhat zápis žáků do 1. třídy bez osobní
přítomnosti dětí ve škole. Taktéž bude upřednostňováno,
pokud je to jenom možné, podání přihlášky bez osobní
přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Upřednostňované formy odevzdávání přihlášky budou - datová
schránka, e‑mail s elektronickým podpisem, poštou, případně osobním doručením do školy. Zároveň se pro příjem
žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovuje dlouhé období od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými
dětmi zaměřené na seznámení se s učiteli, prostory školy
a vzdělávacím programem.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Michal Krtička - ředitel školy

Mgr. Jan Hainiš

Nový způsob zadávání domácí přípravy
Vážení rodiče,
v průběhu příštího týdne (23.–27. 3. 2020) dojde k zásadní
změně v systému zadávání domácí přípravy našim žákům.
Dosavadní způsob zadávání domácí přípravy v podobě
vkládání úkolů na webové stránky školy zůstane po
nějakou dobu zachován, ale souběžně s ním již od příštího týdne začneme domácí přípravu vkládat do systému Bakaláři. Tento způsob zadávání domácí přípravy
bude povinně využíván všemi žáky od 5. ročníku včetně.
Mladší žáci budou moci využívat dosavadního zadávání
prostřednictvím webových stránek naší školy záložkou
Domácí příprava.
Pro tento systém jsme se rozhodli díky široké škále možností, které nám jako škole i Vám jako rodičům nabízí.
Všichni třídní učitelé Vás budou v nejbližší době kontaktovat ohledně zaslání přístupových údajů do tohoto
systému (přihlašovacího jména a hesla). Tyto údaje,
prosím, předejte svým dětem, aby s aplikací mohly začít
pracovat. Pokud někdo z Vás přihlašovací údaje neobdrží,
kontaktujte nás nebo třídního učitele Vašeho dítěte na
e‑mailové adrese, kterou najdete v záložce Kontakty.
Pro vstup do aplikace využívejte záložku Bakaláři, kterou
najdete hned pod záložkou Domácí příprava na školním
DUBEN 2020
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webu. Aplikaci Bakaláři lze zdarma stáhnout i do mobilních
telefonů.
Na tomto odkazu naleznete podrobné informace v podobě
návodu, pomocí nichž se žáci dostanou k zadané domácí
přípravě.
Aplikace Bakaláři se v dohledné době stane preferovanou
aplikací, kterou budeme v rámci vzájemné komunikace
(škola x rodiče) používat. Díky ní získají obě strany velmi
podrobný přehled nejen o výuce, docházce a aktuálních informacích, ale třeba i o platbách.
Pokud si s čímkoliv nebudete vědět rady, neváhejte nás
kontaktovat. Zároveň nás tu v případě potřeby najdete
i v úředních hodinách každé pondělí a každou středu od 8
do 11 hodin.
Děkujeme za pochopení.
Vedení školy

Únor v mateřské škole
Únor u Myšek
Letošní zima je záhadná. Každou chvíli se hlásí jarní počasí
se sluníčkem a další den zase chumelí. A tak se nám i u Myšek probudili ze zimního spánku „medvědi“. Uspořádali
jsme si Medvědí týden. Děti si nosily z domova své plyšové
medvídky, s nimi jsme cvičili, stavěli jim domečky, hledali je
v prostoru, počítali je, porovnávali, zpívali o nich písničky či
říkadla. Prozkoumávali jsme, jak vypadá den či noc v medvědí školce nebo u nás. Nakonec jsme medvědy poslali zpět
do doupat a pustili jsme se do prozkoumávání života ptáčků v zimě. Pozorovali jsme je při vycházkách u krmítek, ve
školce jsme si na ně hráli,
napodobovali jejich hlasy,
pojmenovávali ty nejznámější a naučili se o nich písničku a říkanku. Ptáčci nás
navštěvovali prostřednictvím pohádek před spaním,
naučnými příběhy s plyšáky
nebo během pohybových
her. Ptáčci nás na svých křídlech přenesli do prostředí
lidských řemesel. Hráli jsme
si na zedníky, tesaře, truhláře, kominíky a prodavače.
Děti stavěly komíny, domy,
obchody z různých kostek
či stavebnic, pojmenovávaly pracovní nářadí, třídily
PET víčka podle barev, učily
se slušnému chování (poprosit, pozdravit- což budeme muset nadále trénovat). Již nyní se ale těšíme,
jaká další řemesla poznáme
v březnu.
Paní učitelka Olina
14
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Únor u Zajíčků
Hlavní pohádka měsíce – Zajíček strakaté ouško stoná - nám
poskytla spoustu příležitostí. Povídali jsme si, jak se chránit
před nachlazením – správným oblečením, ale také co nám
pomůže, když už onemocníme. Děti vyjmenovávaly druhy
čajů a čtyři druhy jsme si také uvařili. Poznávali jsme je podle barvy, vůně i chuti. I několikrát za den jsme se přesvědčili, zda si děti názvy čajů pamatují. Při tvoření s barvou si
děti vymalovaly hrneček, vystříhaly a přilepily nitku z čaje.
Grafomotoriku jsme procvičovali na pracovním listu – kouř
z hrnečků čaje. A při tom jsme si připomněli bezpečnost –
čaj je horký, mohl by nás spálit.
V souvislosti s nemocemi jsme se také věnovali tématu
lidského těla – pojmenovávali jsme části těla, skládali dřevěné postavičky kluka a holčičky, procvičovali jsme smysly – hmat, sluch, zrak – hrou na slepou bábu, poznávání kamaráda po hmatu, poznávání kostek dvou stejných zvuků,
poznávání hmatem kostky se stejným povrchem. Prohlíželi
jsme si také oči kamaráda, protože své nevidíme a zkoušeli
jsme si jaké to je „nevidět“.
Nadále jsme využívali sněhových podmínek ke hrám na
školní zahradě, při vycházkách také např. vyšlapávání cest
na čerstvém sněhu a jeden kouzelný sluneční den jsme si
udělali malý výlet skibusem k lyžařskému vleku Duncan,
kde si děti báječně pojezdily na klouzácích a užily si cestu
autobusem.
Po jarních prázdninách jsme si k tématu vybrali starost
o ptáčky v zimě. Poznávali jsme je na obrázcích, po zvuku –
máme v MŠ čtyři druhy ptáčků, které krásně zpívají, také
jsme se seznámili s novou říkankou, která byla doplněna
jednoduchou kresbou krmítka. Při tvoření si děti zkusily
vytrhávat proužky papíru a krmítko si nalepit a přidat vy-

si hráli na kominíky. Cvičili
jsme s obručemi, kterými
jsme prolézali. Při vycházce
jsme pojmenovávali profese dospělých, kteří pracují
v našem městě. Při hrách si
děti na tyto profese hrály.
Kluci Tadeáš a Míša postavili krásný nápojový automat,
který máme nově ve školní
jídelně.
Před karnevalem jsme si
vyrobili papírové masky
zvířátek, kterými jsme si vyzdobili naši třídu. Některé
děti si užily masopustního
karnevalu v tělocvičně, který připravila paní vychovatelka ze školní družiny.

barveného a vystřihnutého ptáčka. A podle fantazie si děti
obrázek ještě dokreslily. Téma se promítlo i do dalších činností – děti hledaly odvahu vylézt na kozu a z výšky skočit
na žíněnku (let ptáčka) a nebo si zkusit orientaci v prostoru – poskoky na předkreslených kartách různými směry buď
po jedné nebo obou nohách. Zařazovali jsme také pohybové činnosti spojené s písničkami.

Počasí v měsíci únoru nám
moc radosti ze sněhu nepřineslo, přesto jsme využili
skromné sněhové nadílky
a několikrát si stihli postavit
sněhuláky a poslední únorový den jsme vyjeli skibusem na Duncan, kde si děti
užily sněhu jízdou na kluzácích a stavěním domečků. Všichni se ale už těšíme na první
jarní měsíc.
Paní učitelka Hela

Paní učitelka Martina

Únor u Medvídků
Práci a naše hry jsme v únoru zahájili s integrovaným blokem Sněhová peřina, s tématy - Doktor datel a Jak zvířátka
stavěla domeček.
Rozvíjeli jsme vědomosti o lidském těle, o zdraví, zdravé
stravě, hygieně a o zoubkách. Vyrobili jsme si talíř plný vitamínů, uvařili si a ochutnali šípkový čaj oslazený medem.
Naše povídání jsme na týden odložili a užívali si jarních
prázdnin a pak jsme se k uvedenému tématu o našem těle
opět vrátili. Hráli jsme si hry na rozvoj smyslů. Zkoušeli
jsme náš sluch, čich, zrak, chuť a hmat. Před spaním jsme si
četli z knihy Heč, jdu do nemocnice od autorky Nataši Týnské. Shlédli jsme vzdělávací pořad Byl jednou jeden život.
Seznámili jsme se s pomůckou „kostliváčka“ a povídali si
o jednotlivých částech našeho těla.
V dalším tématu jsme se seznamovali s prací dospělých.
Poznávali jsme různé profese a pojmenovali jsme předměty potřebné k práci. Skládali jsme obrázky a naučili se
básničky a písničky k oběma tématům. V tělocvičně jsme
DUBEN 2020
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Střípky z dějin – Jak se to
pytlíkovalo
Antonín Tichý
Poslat někoho lepit pytlíky je totéž jako navlíknout ho do
tepláků nebo zavřít za katr. V dobách před sametem museli
muklové v lochu tvrdě hákovat. Zdánlivě lehké lepení pytlíků
bylo synonymem úmorné, jednotvárné a neubývající práce,
že leckterý odsouzený se občas v duchu rouhal sněním
o změně rachoty za broušení karoserií v mladoboleslavské
automobilce nebo fárání do černé díry na Odolově. A ti největší frajeři si namlouvali, že by lépe snášeli nečas někde
v lomu a v nejhorším případě i Jáchymov. Takovým strašákem bylo pro tvrdé chlapy lepení papírových sáčků, které
mnoho domáckých pracovnic často vítalo jako jedinou možnost skrovného přivýdělku. Dnes, kdy zeměkouli neúnosně
zaneřádily plastové obaly se lidstvo k recyklovatelným
a přírodě šetrnějším papírovým sáčkům opět pokorně
vrací. I laikům, kteří by do Kauflandlů a Lidlů vkročili jen
pod hrozbou totálního vyhladovění je nad slunce jasnější,
že nejlepší obaly jsou žádné obaly. Než se s tím ale všichni vlajkonoši konzumu srovnají a přestanou si to spojovat
s heslem „Zpátky na stromy“ čeká nás ještě dlouhá cesta.
Ještě žijí pamětníci mléka nalévaného do bandasky, piva
do džbánu a vážených bonbonů do kornoutu. To není volání po starých dobrých časech, ale střízlivá úvaha hospodáře. Copak je ekonomicky únosné, aby nákladná předimenzovaná krabička s barvami hýřícím potiskem byla dražší než
uvnitř skrytý výrobek? My senioři se s tím na příklad u léků
setkáváme dnes a denně. Ale vraťme se od planých ekonomických úvah zpátky na zem k nálezu několika různě velkých unifikovaných sáčků z jednobarevných papírů pamatujících jeden z krámků se smíšeným zbožím v předválečné
Svobodě nad Úpou. Panu Procházkovi patří dík, že je nevyhodil do popelnice. Podle dochovaných adresářů majitelů
domů a provozovaných živností patřil v první polovině 20.
století až do roku 1945 domek č. p. 44 na jižní straně svobodského náměstí rodině kupce Heinricha Henschela staršího. V přízemním krámku se zbožím smíšeným našly různě
velké pytlíky nepochybně všestranné uplatnění. Kromě
toho největšího s emblémem Turka s fezem na hlavě a šálkem kouřící kávy určeného pravděpodobně na kostkový
cukr jsou všechny dvouvrstvé z papírů místní provenience.

Určitě by se daly dohledat v některém z početných vzorníků papírenské firmy Piette, pokud se nějaký ještě zachoval.
Naštěstí jsem nikdy neměl tu smůlu, že bych byl k potupnému lepení nucen, takže pohledem neodborníka odhaduji,
že každý nalezený Beutel skládala a lepila nějaká důmyslná
mašina. I když šikovnost lidských rukou je nevyzpytatelná
a při nacvičeném grifu a vhodné šabloně alias mustru se to
možná dá zvládnout. Ještě při sčítání obyvatelstva v roce
1900 bydlela v domě majitelka Marie Hübnerová, která se
zde do rodiny obchodníka s přízí Franze Hübnera narodila
24. října 1829 a živila se zemědělstvím. V adresáři z roku
1906 se v domě prvně objevuje Heinrich Henschel narozený 17. června 1856 v Kalné Vodě hlášený ve Svobodě od
roku 1882 s manželkou Filomenou *1873 ze Starého Rokytníka, která se přistěhovala v roce 1904 a záhy si otevřela
ještě obchůdek s ovocem a zeleninou. Heinrich bydlel původně se svou první ženou Johannou v domě č. p. 51, který
přenechal stejnojmennému synovi. Právě hrob Heinricha
juniora (1884 – 1913) a jeho matky Johanny na svobodském hřbitově s téměř nečitelným nápisem na pomníčku
od trutnovského kameníka Zeippelta je jednou z mála dochovaných stop po zajímavé měšťanské rodině. V té době
zastával mladší bratr Heinricha seniora Albin Henschel,
účetní městské spořitelny a majitel výstavného domu č. p.
46, do kterého se později také podíváme, narozený v Kalné
Vodě 17. března 1864 významné místo tajemníka obecního úřadu. Pozdější dlouholetý sekretář, pokladník městské
spořitelny, obecní kronikář a autor prvního vlastivědného
spisku o Svobodě nad Úpou Bernard Hampel mu dělal asistenta. Druhá sada pytlíků pocházejících průkazně ze Svobody a spojená se jménem Henschel je na první pohled jiný
level. Jsou z drogerie Adolfa Richtera zřízené v přízemí
Henschelova domu č. p. 46 nově postaveného na náměstí
v roce 1900. Svobodný podnikavý drogistický příručí, rodák z Arnultovic u Hostinného (*7. dubna 1886) se „udělal
pro sebe“ v roce 1909. Svůj široký sortiment drogistického
zboží včetně bylinných čajů, parfumerie, fotopotřeb, barev a laků propagoval na většině autentických reklamních
sáčků s oboustranným potiskem. Na zadní straně býval podrobný návod na použití, receptury na užití bylinek a další
potřebné údaje. Asi mu to vynášelo, když si mohl v roce
1933 troufnout postavit luxusní rodinnou vilu v Lázeňské
ulici s číslem 215, kde v současnosti sídlí obvodní oddělení
Policie České republiky. Dnes již neexistující drogerii převzal po roce 1945 Vlastimil Hák.

Sada barevných sáčků z koloniálu Heinricha Henschela seniora v čísle 44 na náměstí.
Reklamní pytlíky na bylinky z drogerie Adolfa Richtera v čísle 46 ve Svobodě nad Úpou.
Na žádném sáčku nechybí propagace firmy včetně čísla telefonu a návodu na použití.
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Řekne se obyčejný papírový pytlík! Každý historický
předmět ale má svou vypovídací hodnotu. Nevyhazujte doklady regionální historie! Ani když jsou to staré papíry „po
Němcích“ nebo třeba fotografie zapomenutých předků.
Vždycky se najde někdo, kdo po usilovném studiu dokáže

k anonymním předmětům připojit třeba jen miniaturní lidský příběh, z jakých se skládají obecní dějiny.
…a jak nicotné je to všecko jen necelý měsíc od napsání
článku!

Reklamní diapositivy drogisty Richtera se promítaly v kině před představením.
Richterovu drogerii v přízemí domu č. p. 46 převzal v roce 1945 Vlastimil Hák.

Dům vyhlížel po válce dost zpustle a ani státníci ve výloze a vyvěšená vlajka to nevylepšili.
Osobní vizitka drogisty Adolfa Richtera působí i dnes vkusně a moderně.
Náhrobek Johanny Henschelové a jejího syna Heinricha na svobodském hřbitově.
DUBEN 2020
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Kulturní tým
I přes nepodařenou zimu se nám jen tak tak podařilo uspořádat lyžařské závody. Věřte
nebo ne, tento ročník byl již 10. I přes to, že jsme do poslední chvíle nevěděli, zda
závody budou, sešlo se asi padesát účastníků, kteří si závody náležitě užili.
Opět patří velké díky areálu Duncan za bezplatnou jízdu nahoru a umožnění uspořádat
závody, Helmutovi a Evě za pečlivé zapisování do startovní listiny a časů závodníků,
Martině a mně za rozdání medailí nejen malým závodníkům, Zdeňkovi Rolencovi a Jirkovi
za asistenci na startu a v cíli, technické četě, Oldovi za hudební doprovod a paní Pichové
za fotodokumentaci. Však už nás všechny znáte.
Příští rok opět, snad (a budu si to moc a moc přát) s více sněhem na viděnou – SKOL.
Fotografie ze závodů zde:
https://andy0777.rajce.idnes.cz/Lyzarske_zavody_2020/?

A JEŠTĚ DOPLŇKOVÁ INFORMACE.
I když se nám od 1. dubna mění pan starosta, my budeme s radostí nadále pokračovat
v našich kulturních plánech, nápadech a akcích :o) a velice se těšíme na spolupráci
s novým panem starostou.
Bohužel, ale nedokážeme říct, kdy se s vámi uvidíme :o (
Moc si přejeme, aby to bylo co nejdříve.
Dáme Vám určitě vědět.
Mějte se krásně, a i přes ty krásné roušky, rozdávejte úsměvy, až vás s toho budou
bolet tváře
Míša Špetlová
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Lyžařský karneval masek
V sobotu hned po dokončení lyžařských závodů „O pohár města Svobody nad
Úpou“ následoval již tradiční karneval masek. I přes
nepřízeň počasí se v areálu
shromáždily desítky masek, u kterých někteří jejich
výrobci vskutku nešetřili
kreativitou. Velký dík patří
Romanu Šafářovi a lyžařské
škole Skicentrum Šafář za
zajištění hladkého průběhu celé akce, kdy hudební
doprovod zajišťoval opět
Olin Kysela. Zapomenout
ale nesmíme poděkovat
provozovateli celého areálu
Zdeňkovi Tlachačovi a pracovníkům za skvělý přístup
v průběhu celého dne, kdy
bezchybně fungovali od
ranního postavení závodní
trati přes zajištění hladkého
provozu obou akcí včetně
občerstvení všech účastníků. Fotodokumentaci najdete na odkazu: https://andy0777.rajce.idnes.cz/Karneval_2020/?
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Pořadí

20

Příjmení a křestní jméno

Kategorie

Startovní číslo

Čas

1

Stránská Klára

Dívky MŠ

14

38,06

1
2
3
4
5

Adamec Matěj
König Tomáš
Havrda Jan
Dudek Mikuláš
Kopecký Jonáš

Chlapci MŠ
Chlapci MŠ
Chlapci MŠ
Chlapci MŠ
Chlapci MŠ

28
22
24
36
35

32,71
42,89
53,41
127,02
137,73

1
2
3
4
5
6
7

Šustrová Amálie
Havrdová Klara
Pichová Andrea
Wittnerová Tereza
Ziegenfusová Iva
Benová Adéla
Štěpová Klára

Dívky 1. a 2. třída ZŠ
Dívky 1. a 2. třída ZŠ
Dívky 1. a 2. třída ZŠ
Dívky 1. a 2. třída ZŠ
Dívky 1. a 2. třída ZŠ
Dívky 1. a 2. třída ZŠ
Dívky 1. a 2. třída ZŠ

45
23
25
20
4
33
37

28,75
31,58
33,48
35,03
37,44
40,78
40,8

1
2
3
4

Roušal Jakub
Wittner Adam
Adamec Antonín
Blažek Daniel

Chlapci 1. a 2. třída ZŠ
Chlapci 1. a 2. třída ZŠ
Chlapci 1. a 2. třída ZŠ
Chlapci 1. a 2. třída ZŠ

5
21
32
46

30,77
33,08
39,37
40,68

1

Štěpová Kristýna

Dívky 3.-5. třída ZŠ

38

31,42

1
2

Richter Adam
Pich Denis

Chlapci 3.-5. třída ZŠ
Chlapci 3.-5. třída ZŠ

2
26

27,02
29,46

1

Králová Eliška

Dívky 2. stupeň ZŠ

12

35,52

1
2
3

Špetla Adam
Losenický Radek
Pich Dominik
Vaněk Štepán

Chlapci 2. stupeň ZŠ
Chlapci 2. stupeň ZŠ
Chlapci 2. stupeň ZŠ
Chlapci 2. stupeň ZŠ

13
30
27
11

26,27
27,51
28,87
35,18

1

Šedová Eva

Snowboard dívky

6

46,29

1
2
3
4
5
6
7

Richter Adam
Horak Jiří
Špetla Adam
Roušal Jakub
Blažek Kamil jr
Šustr Marek
Čožík Marek

Snowboard chlapci
Snowboard chlapci
Snowboard chlapci
Snowboard chlapci
Snowboard chlapci
Snowboard chlapci
Snowboard chlapci

2
1
13
5
43
47
8

31,55
33,52
34,39
36,76
40,39
42,75
53,46

1
2
3
4
5
6

Kopecká Michaela
Glovňová Michaela
Křížová Monika
Horáková Alena
Dolníková Denisa
Königová Lucie

Ženy
Ženy
Ženy
Ženy
Ženy
Ženy

48
18
16
3
15
19

25,37
25,57
26,05
26,92
29,11
32,33

1
2
3
4
5
6
7

Horáček Petr
Harasym Maciej
Bena Michal
Bena Jan
Král Martin
Blažek Martin
Hassmann Petr

Muži
Muži
Muži
Muži
Muži
Muži
Muži

34
9
29
31
10
44
17

24,83
25,06
25,19
25,32
25,57
29,45
31,25

1
2

Kapucián Jan
Král Milan

Senioři muži
Senioři muži

41
7

30,33
30,49

1
2

Dudková Šárka
Kopecká Alžběta

Snowboard ženy
Snowboard ženy

39
40

33,73
34,69

1
2

Král Martin
Blažek Kamil

Snowboard muži
Snowboard muži

10
42

30,5
36,19

2
1

Rolenec Zdeněk
Špetla Jiří

Skialp
Skialp

50
55
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Vážení spoluobčané,
chtěli byste být informováni o aktuálním dění v našem městě?
Připravujeme pro vás nový komunikační kanál Hlášenírozhlasu.cz, díky kterému vás budeme
informovat SMS zprávami, e-mailem, mobilní aplikací, přes webové stránky nebo Facebook.
Ing. Jiří Špetla, starosta města Svoboda nad Úpou

Vyplněný jej odevzdejte na úřadu města.

Vyplňte ústřižek vpravo

Vyberte si jednu z možností, jak odebírat hlášení:

Přihlaste se přes internet
Přejděte na www.musvoboda.hlasenirozhlasu.cz
klikněte na tlačítko Odebírat hlášení a zaregistrujte se.

Město
Svoboda nad
Úpou

Oznámení městského úřadu

Registrace k odběru hlášení

Jméno a příjmení:

Ulice a č.p.:

Telefon:

E-mail:

Podpis:

Vyplněním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů
za účelem zasílání aktuálních informací z města.
Je mi více než 16 let.

Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou

ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou

Nepřítomnost lékařů, změna ordinačních
hodin

Opravy inženýrských sítí a vozovek,
odstávky vody, elektřiny a plynu

Kulturní akce, sportovní akce a jiné

Oznámení městského úřadu

Výstražné informace

Mám zájem o tyto informace:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Neváhejte nás kontaktovat:
podatelna@musvoboda.cz
info@hlasenirozhlasu.cz

Potřebujete poradit?

E-mailem

Pošlete SMS

- ve tvaru MUSVOBODA JMENO PRIJMENI ULICE CISLOPOPISNE na číslo 774 724 136
(informace budete dostávat formou SMS)
- ve tvaru MUSVOBODA JMENO PRIJMENI ULICE CISLOPOPISNE +"Váš e-mail" na číslo 774 724 136
(informace dostanete formou SMS i na Váš e-mail)
- chcete-li dostávat jen některé druhy informací, doplňte jejich čísla do SMS (např. MUSVOBODA….. INFO 1 3 5 )

Další možnosti odběru:

Nainstalujte si aplikaci

Nově si také nainstalujte Mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz, kterou
najdete na Google Play nebo App Store. Naskenujte jeden z QR kódů do
aplikace ve Vašem telefonu a klikněte na odkaz, který Vám nabídne.

Přihlaste se přes Facebook

Na Facebooku vyhledejte Město Svoboda nad Úpou
a přidejte si tuto stránku k oblíbeným.

Důležité informace

Přihlášením k odběru hlášení dává registrovaný občan souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem zasílání aktuálních informací z města.
Více informací o rozsahu a účelu zpracování a odvolání souhlasu najdete na adrese www.musvoboda.hlasenirozhlasu.cz nebo osobně na městském úřadě.

Kulturní a sportovní události

DUBEN 2020

22

SMSkou

