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Do naší betlémské rodiny také v průběhu ledna docestoval
druhý ze Tří králů – král Makedonie Baltazar, který podle
evangelia přivezl Ježíši myrhu. Nyní ho již nevystavíme, tak
se podívejte aspoň na obrázek. Na konci roku už by měli
být pohromadě všichni tři.

Úvodník
Vážení spoluobčané,
rád bych vám všem touto cestou popřál úspěšný vstup do
roku 2021.
Jak to bývá, závěr roku je hodně hektický. Do vánočních
svátků se toho stalo poměrně dost. Sešlo se zastupitelstvo
a řešilo celou řadu důležitých věcí. Mezi ty nejdůležitější
patří strategické rozhodnutí ohledně způsobu využívání
nově zbudovaných bytů v objektu bývalého kina. Původní
koncepci dotačně podpořeného využití jako sociální byty
zastupitelstvo změnilo na koncepci obecních bytů. Chceme, abychom mohli rozhodovat sami o tom, kdo bude
v těchto bytech v podnájmu. Měli by to být především naši
občané nebo rodinní příslušníci našich občanů, kteří mají
bytový problém. Dále mladí lidé, kteří zakládají rodiny, ale
nemají, kde by s bydlením začali. Měli by to být také lidé,
kteří si umí majetku vážit, starají se o něj a neničí ho.
S touto nemovitostí – bývalou radnicí a kinem – souvisí i vypracování projektové dokumentace k rekonstrukci druhé
části objektu. Dlouhodobě se v prostorech bývalého kina
plánuje vybudování multifunkčního sálu, aby se do Svobody vrátila klubová kultura s muzikou, divadlo, přednášky,
zájmové činnosti a další společenské záležitosti. Zastupitelstvo se shodlo na tom, že podpoří velkorysý návrh řešení z dílny trutnovského architekta Ing. Rosy. Pokud se nám
podaří získat dotace, posune to kvalitu života nás občanů
a atraktivitu města o velký kus dopředu. Projekt řeší i výtah
pro invalidy, kteří by se tak konečně osobně dostali na úřad.
Jak jsem avizoval v prosincovém čísle, podávali jsme žádost
o dotaci na komunikace a v lednu na další etapu rekonstrukce veřejného osvětlení, tentokrát v lokalitě Sluneční stráň
a autobusové nádraží. Bylo velmi náročné dodat v termínu
veškeré podklady, které Státní fond životního prostředí
požaduje, neboť jich stále přibývá. Ještě dramatičtější byl
boj o podání žádosti na webu fondu. Peníze byly rozebrány po 1,5 hodině, ale Svoboda si díky úsilí administrátora
dotace DRAG, s. r. o. zřejmě na dotaci sáhne, což je skvělé.
Dalším střednědobým a dlouhodobým investičním plánům
města se budu obšírněji zabývat v příštím úvodníku. Do
procesu revitalizace náměstí a ulice 5. května a dokončení
modernizace zázemí sportovců na stadionu chceme zapojit
širší veřejnost.

Vánoční svátky jsme měli sice na blátě, ale sněhová nadílka
nakonec přišla. Pozdě, ale přece.
Příval sněhu však přidal obvyklé starostí našim pracovníkům technické čety. Během krátké doby napadlo několik
desítek centimetrů sněhu a teplota byla okolo nuly, což je
ta nejhorší kombinace. Technika nemůže být v jednom okamžiku všude, proto děkujeme za vaši trpělivost a případné podněty, pokud se objeví špatně sjízdná nebo schůdná
místa. Díky i za to, že nám s tím pomůžete.
Mgr. Petr Týfa
starosta
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Pohlednice
Vzpomínám, že dávno tomu jsme měli doma pohlednici Maršova I a části „dvojky“, která upadla do zapomnění. Na pohlednici byl zobrazen stav, který se dlouhá léta neměnil. Především až s výstavbou Rýchorského sídliště se velká část této
lokality překopala.
Nyní jsem pohlednici znovuobjevil a mohl zavzpomínat, jak jsme zadní uličkou
uháněli domů poté, co nás
pan řídící učitel pan Stálý
vypustil po vyučování ze
školy a připomenout si, kdo
kde bydlel a kde vykukuje
střecha „Dřevěnky“ (pokud
mi to moje pomalu děravějící paměť dovolila).
A tak si dovoluji pohlednici zveřejnit, aby si i ostatní
pamětníci mohli zavzpomínat (možná i zamáčknout
slzu v oku) a ti mladší, mají
‑li zájem, se s tehdejším
Maršovem I a dolní částí
Maršova II seznámili.
Jaroslav Chmelař
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Zprávy z města a z radnice
Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci únoru oslaví svá
životní jubilea dámy Věra
Malinská, Jarmila Ženková,
Zofia Fleischerová, Naděžda Tippeltová, Vlasta Vychroňová a pánové Zdeněk
Ehl, Arnošt Horák, Jiří Zeman, Drahoš Tomášek, Jaromír Kučera, Jiří Bernard,
Alexandr Tupý a Jaroslav
Vít. Přejeme jim všem do
dalších let především hodně zdraví.

Poděkování
Vážení spoluobčané,
vedení Klubu důchodců ve Svobodě nad Úpou děkuje touto cestou Městskému úřadu za velmi dobrou spolupráci
našeho klubu a Městského úřadu, zvláště děkuji starostovi města Mgr. Petru Týfovi a tajemnici MěÚ Ing. Ivaně Balcarové. Naše spolupráce je velmi dobrá a vždy nás město
podporovalo. Velká podpora byla loňský rok počátkem šíření epidemie na jaře, kdy jsme s tajemnicí p. Balcarovou
zajistili rozvoz ochranných roušek všem členům klubu.
V loňském roce 2020 nebyla možnost čerpání finančních
prostředků na zájezdy ani na kulturní akce. Vážíme si velmi
dobré spolupráce a těšíme se na ukončení karantény, abychom se mohli opět scházet v klubu a pořádat zájezdy pro
důchodce včetně návštěv kulturních akcí.
Závěrem děkuji všem členům klubu za dodržování opatření
ke snížení epidemie v našem městě. Přeji vám všem hodně
zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti v roce 2021.
Za Klub důchodců
Jindřich Matějovic

Aktuální situace nemoci Covid – 19
V

posledních
vánočních
novinách, které vždy vydáváme
jako
prosincovolednové
dvojčíslo a které jsme psali
poslední listopadový týden,
jsem se lehce zaradovala, že
se epidemiologická situace
v souvislosti s nemocí COVID-19 mírně zlepšuje. Tehdy
vláda vydala tabulku opatření,
které se lidově říká „PES“.
Dnes (pozn. 25. 1. 2021) jsme uprostřed třetí vlny epidemie
a „PES“ už dávno chcípnul.

Potvrdil se scénář, že po krátkém rozvolnění počátkem
prosince, kdy jsme si lehce „užili“ předvánoční čas, vzápětí přišla hned po vánocích třetí vlna. Třetí vlna byla
a stále je mnohem horší než vlna druhá, co se týká zvyšujícího se počtu nakažených, počtu úmrtí a s tím související kritické situace v našich nemocnicích. Okres Trutnov dokonce v lednu vedl statistiky jako nejhorší okres
v rámci celorepublikového sledovávání vývoje počtu
nakažených. Podle tabulky „PES“, kterou už se beztak
nikdo z vedení státu moc neřídí, protože je v ní spousta výjimek, jsme stále v 5. nejhorším stupni, takže školy
jsou zavřené (s výjimkou mateřinek a žáků 1. a 2. tříd),
z obchodů jsou otevřené pouze prodejny s jídlem a drogistickým zbožím, lékárny, nyní nově se přidaly obchody
s dětským oblečením a botami, restaurace fungují jen
přes výdajová okénka, hotely a penziony jsou zavřené,
lyžařská střediska, tj. vleky a sjezdovky jsou zavřené,
kultura zakázaná, sport velmi omezeně, úřady fungují
v omezeném režimu… no prostě je to všechno na „pytel“, řečeno slušně.
A do toho všeho přišla v polovině ledna naděje v podobě
očkování. Určitě se mnoho z vás těšilo na viditelné světlo
na konci tunelu, které by mohlo přinést očkování. Vláda
nás ubezpečila, že 15. 1. 2021 v pohodě zaregistrujeme
své nejbližší z kategorie 80+, poté od 1. 2. 2021 další
z kategorii 65+ a od března či dubna pak bude očkování
postupně dostupné i pro všechny ostatní. No je poslední
lednový týden, rezervační očkovací systém sice existuje,
spoustu seniorů 80+ se do něj podařilo registrovat (o prvních dnech fungování systému už se snad ani nemá cenu
rozepisovat), jenže není vakcína, takže registrace pro
kategorii 65+ se odsouvá na neurčito. Z prvních dávek
vakcíny, která dorazila do České republiky se snad podařilo naočkovat zdravotní personál v našich nemocnicích,
někteří senioři v domovech důchodců, ale samozřejmě
také spousta lidí, kteří do žádné rizikové skupiny nepatří. Z očkování se tedy stal boj o očkování bez jakéhokoliv
systému, který vedení státu dle mého pohledu nezvládá,
a tak se v tom plácáme pořád dál a světlo na konci tunelu
je zase v nedohlednu.
Do systému očkování se snaží zapojit kraje, větší města či obce, samozřejmě také praktičtí lékaři, ale nějakou
smysluplnou strategii či plán se nám zatím nepodařilo
objevit, protože všechno drhne na dodávkách očkovacích vakcín.
Nicméně dne 21. 1. 2021 jsme obdrželi dopis od hejtmana
Královéhradeckého kraje s informacemi o epidemické situaci a mapkou druhé fáze očkování v našem kraji (najdete
dále v novinách). Tak uvidíme, jak se bude dále situace vyvíjet.
A jak si stojí naše Svoboda? I ve Svobodě jsme v lednu
zaznamenali rekordní počet pozitivních případů nakažených nemocí Covid-19, a to k 19. 1. 2021, kdy jich bylo
aktuálně ve Svobodě celkem 59. Byl tak překonán rekord z 31. 10. 2020, kdy jsme měli ve Svobodě aktuálně
53 pozitivních. Od 19. 1. 2021 počet pozitivních opět
klesá.
Aktuální informace ze systému AGIS SMS ČR:
ÚNOR 2021

3

počet nemocných COVID-19 ve Svobodě n. Ú. - leden 2021
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Okres
Počet obyvatel
Datum
-----Denní statistiky----Aktualní počet COVID pozitivních
Počet COVID pozitivních na počet obyvatel (v %)
-----Týdenní statistiky----Trend vývoje počtu COVID pozitivních (v %)
Počet nově nakažených za poslední týden
Počet nově hospitalizovaných za poslední týden
Počet vyléčených za poslední týden
Počet zemřelých za poslední týden
-----Celkové statistiky od počátku pandemie----Počet nakažených
Počet hospitalizovaných
Počet vyléčených
Počet zemřelých

Svoboda nad Úpou
579734
Trutnov
2081
27/1/2021
38
1,83
-26,92
18
2
32
0
198
9
157
3

Štítky na popelnice - informace
o zavádění systému

Informace k platbě místního poplatku
ze psů

Jak jsme již několikrát informovali, svozová firma Transport připravuje z důvodu nového zákona o odpadech
přesnou evidenci nádob na odpady na směsný komunální
odpad (popelnice a kontejnery). Tyto budou nově označeny štítkem neboli nálepkou (na štítku je uvedena adresa,
počet svozů a velikost nádoby). Také na štítku bude označení, zda se jedná občany nebo podnikatele či firmy. Od
února 2021 již bude Transport při vývozu kontrolovat, zda
jsou popelnice označeny štítkem. K dnešnímu dni byla již
provedena distribuce štítků majitelům většiny nemovitostí a nyní probíhá doobjednávání štítků v případech, kdy
evidence Transportu nesouhlasí nebo majitel nemovitosti
má jiný druh či velikost popelnic. Připomínáme, že plechová popelnice 110 litrů se bude označovat stejným štítkem
jako plastová popelnice 120 litrů. Pro Společenství vlastníků, kde jsou velké kontejnery 1100 litrů štítky zajistí město.

V souvislosti se změnou zákona o místních poplatcích s účinností
od 1. 1. 2020 byly minulý rok vydány nové obecně závazné vyhlášky, o čemž jsme již informovali. U místních poplatků ze psů
zůstaly sazby poplatku v naší obci stejné, pouze doplňujeme
a upřesňujeme aplikační výklad. Příslušný zákon upravil kritérium
pro některé osoby důchodového věku a držitele průkazu ZTP,
příp. ZTP/P. Nově zákon stanovuje úplné osvobození od poplatku kromě jiného pro držitele ZTP nebo ZTP/P (dříve měli pouze
slevu), a dále pro osoby starší 65 let stanovuje zákon maximální
částku poplatku 200 Kč (u nás v obci je tato částka stanovena na
100 Kč). Před touto úpravou používal zákon a obecně závazné vyhlášky termín „osoba požívající důchod (invalidní, starobní, či jiný“),
což nyní neplatí a osoby, požívající některý z důchodů, které ale
ještě nedosáhly věku 65 let tedy podle současné právní úpravy
nemají nárok na slevu. Osobám, které dosáhnou věku 65 let v průběhu roku bude (resp. již bylo) snížení provedeno automaticky
a nemusí o ně žádat (úřad má potřebné údaje k dispozici).

Pokud štítky někdo ještě neobdržel nebo vlastní jiný druh
nádob než plastovou popelnici 120 litrů, může si doobjednat na níže uvedeném kontaktu.

Opětovně upozorňujeme, že obecně závazné vyhlášky jsou
k nahlédnutí na webu města zde: http://www.musvoboda.
cz/dokumentykestazeni/category/9-vyhlasky

Případné další info na petr.schon@musvoboda.cz nebo tel.
731 716 387.

Případné další info na poplatky@musvoboda.cz nebo tel.
499 871 145.

Mgr. Petr Schön
vedoucí hospodářsko – správního odboru

Mgr. Petr Schön
vedoucí hospodářsko – správního odboru
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Kolik jsme vyprodukovali v roce 2020
odpadu
Jako každoročně přinášíme přehled o množství vyprodukovaných odpadů občany našeho města za minulý rok (včetně
přehledu za minulá léta). V níže uvedené tabulce a grafu
jsou uvedena souhrnná čísla za roky 2014 až 2020, a to
vždy v tunách za konkrétní rok. Pokud se blíže podíváme
na údaje za rok 2020, tak vidíme některé zajímavé skutečnosti.
Tak například množství vyprodukovaného komunálního odpadu za rok 2020 se oproti roku 2019 snížilo o cca 28 tun,
což je snížení o cca 7 % (zřejmě na úkor koronakrize). Co
se týká odevzdaného papíru, zde je navýšení o 6 tun (přechod z kamenných obchodů k balíčkům z e‑shopů), u odevzdaných plastů je pokles o cca 2,5 tuny. Bioodpadu jsme
ROK

2014

2015

vyprodukovali a odevzdali v roce 2020 celkem 69 tun, což
je přibližně tolik co v roce 2019. V tomto čísle není ale započítán bioodpad vzniklý při údržbě zeleně ve městě (ten
činil v roce cca 65 tun).
Je potřeba, abychom se všichni nad těmito čísly zamysleli,
protože pokud nedojde ke snížení produkce směsného komunálního odpadu, dojde zcela jistě k navýšení poplatku
za popelnice, a to již možná příští rok. Důvodem je nová
odpadová legislativa, konkrétně zákon o odpadech. Podle modelových výpočtů se totiž pohybujeme těsně pod
hranicí limitu 200 kg/osoba/rok. Překročení této hranice
bude znamenat dodatečné náklady pro město za navýšení tzv. skládkovacího poplatku ve výši desetitisíců korun,
přičemž tyto vícenáklady se samozřejmě promítnou do
poplatku za odpad (navíc limit 200 kg se bude každoročně
snižovat).
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Mgr. Petr Schön
vedoucí hospodářsko – správního odboru
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
v roce 2021 ZMĚNA

termín
SOBOTA

24.4.2021
16.10.2021

termín
SOBOTA

2x ročně - na jaře a na podzim
V případě vyhlášení nouzového stavu se svoz nekoná
stanoviště
Maršov II
Maršov I
Pod Světlou
Svoboda
Svoboda
Rýchorské
Horou
náměstí Svornosti Sluneční stráň
sídliště
(u domu čp.
(naproti aut.
(parkoviště u
(vedle
302)
zastávce na
Národního domu)
prodejny JIP)
Pec)
8.00 – 11.00

8.00 – 9.00

8.00 – 11.00

9.45 – 11.00

8.00 – 11.00

8.00 – 9.00

8.00 – 11.00

9.45 – 11.00

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU v roce 2021
ZMĚNA pouze 3x ročně
V případě vyhlášení nouzového stavu se svoz nekoná
stanoviště
Svoboda
Maršov I
Maršov II naproti aut.
náměstí Svornosti
u Rýchorky
zastávce na Pec

9.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 - 11.30
20.3.2021
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 - 11.30
3.7.2021
9.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 - 11.30
13.11.2021
Místní poplatek za odpad pro rok 2021 se nemění a činí stále 500,-Kč
za osobu a rok. Bez sankcí a navýšení jej musíte uhradit do 30.6.2021
!!!!

Poplatek je možné uhradit:
1) pokud možno bezhotovostně na běžné účty města:
- Česká spořitelna, a.s. 1303700359/0800
- ČSOB, a.s.
183523479/0300

2) v případě nutnosti v hotovosti do pokladny v budově radnice v 1. NP
ve Svobodě nad Úpou
Kontakt na správce místních poplatků:
Romana Půlpánová, tel. 499 871 145
email: poplatky@musvoboda.cz
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Tradice sklářského řemesla v Krkonoších
Již v první polovině 18. století se staly české země nejvýznamnějším vývozcem skla na světě. I v dnešní době
sklářské výrobky vyvážené daleko za hranice České republiky konkurují světové produkci. Zručnost a nápaditost českých sklářských mistrů můžete obdivovat v jejich dílnách. Vydejte se na místa, kde uvidíte skláře při
práci a zažijete neopakovatelné chvíle zapisující se do
historie řemesla.
Podívat se na výrobu foukaných skleněných perliček zajděte do rodinné firmy Rautis v Poniklé www.rautis.cz.
Projdete si proces foukání, stříbření, barvení, řezání až
k samotné montáži skleněných ozdob. V kreativní dílně
si sami též můžete některou z ozdob vyrobit, a držet na
chvíli v rukou práci perlařů, která je zapsána na Reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví
lidstva UNESCO.
Sklárna Novosad & Syn v Harrachově je nejstarší sklárnou v Čechách www.sklarnaharrachov.cz. Vyrábí se zde
luxusní nápojové sklo a lustry. A i tady máte možnost se
dozvědět, jak se fouká sklo, jak se brousí, a v muzeu si
prohlédnout sbírku těch nejcennějších výrobků.

Nadechni se v Malé Úpě! To je řemeslná dílna paní Dany
Augustové, kde máte možnost si vyrobit vlastní vinuté
perle a z nich si pak smontovat náramek, náušnice nebo
náhrdelník. A pokud si chcete tvoření vyzkoušet v teple
domova, objednejte si Tvořivou krabičku na stránkách
dílny www.danaaugustova.cz.
Originální šperk, který potěší každou ženu, slečnu, dívenku, zakoupíte nebo si necháte na zakázku vyrobit
u Hanky Šebkové ve Špindlerově Mlýně www.pribehperel.cz. Vyrábí s velkou trpělivostí nádherné vinuté
perle, z kterých pak tvoří dle vlastní fantazie a vkusu
jedinečné šperky i dekorace do bytu či na zahradu.
Vydat se za dalšími sklářskými mistry v Čechách lze díky
Křišťálovému údolí www.crystalvalley.cz. Zde najdete
příběhy jednotlivých míst a informace, kam se za skláři
vypravit na exkurzi.
oblastní destinační společnost Krkonoše – svazek
měst a obcí

Unikátní dekorační a užitkové ryté sklo vyrábí více jak
30 let rodinná firma DaMiRS v Čisté u Horek www.damirs.cz. Vybírat lze z velkého množství rytých vzorů na
vázách, sklenkách, půllitrech, lahvích či tyffany doplňků
a lamp. Vymyslet si však můžete i vlastní originální vzor
a nechat si jej na zakázku vyrobit.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V NOVÉM KABÁTĚ
Díky projektu DPS SVOBODA NAD ÚPOU – POŘÍZENÍ
AUTOMOBILU a za podpory zřizovatele Města Svoboda
nad Úpou mohl Dům s pečovatelskou službou nakoupit
nová vozidla pro terénní pečovatelskou službu. Cílem tohoto projektu je obnova vozového parku Domu s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou. Obnova umožní i nadále
poskytovat kvalitní terénní pečovatelskou službu sociálně
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vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, nebo osobám se zdravotním postižením. V rámci
tohoto projektu byla nakoupena 3 osobní a 1 užitkové vozidlo, které Vám tímto představujeme.
Martina Motejlková
ředitelka DPS
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Výpis usnesení z 15. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou konaného dne 14. 12. 2020
USNESENÍ č. ZM/154/15/2020

USNESENÍ č. ZM/159/15/2020

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) prodej části parcely p. p.č. 8 v k.ú. Maršov II, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 385 m2 (dle GP
č. 234-397/2019 nově vymezen jako p. p.č. 8/1) XXXXXX
XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXX, Horní Maršov.
b) prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 168.454 Kč, která se skládá z úhrady
za parcelu ve výši 154.000 Kč dle znaleckého posudku od pana Jiřího Danielise č. 7386/35/2020 ze dne
26. 10. 2020 a z úhrady nákladů spojených s koupí výše
uvedené parcely v celkové výši 14.454 Kč (3.500 Kč
za zpracování výše uvedeného znaleckého posudku,
8.954 Kč za zpracování GP č. 253-361/2020 a 2.000 Kč
za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
c) návrh kupní smlouvy na prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení (viz příloha originálu zápisu).
d) lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu
a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení
do 31. 12. 2020.

schvaluje
program 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 14. 12. 2020.

USNESENÍ č. ZM/155/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 15. 12. 2020 bez námitek

USNESENÍ č. ZM/156/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) zprávu o činnosti Rady města za období od 15. 9. 2020
do 14. 12. 2020 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.
schvaluje
b) návrh koncepce řešení rekonstrukce druhé části objektu č. p. 473 na víceúčelový sál a zázemí od Ing. arch. Michala Rosy tak, jak byl prezentován na jednání zastupitelstva dne 14. 12. 2020 (viz příloha originálu zápisu - 4
výkresy: půdorys 1.NP, půdorys 2.NP, půdorys 3. NP, řez
A‑A).

USNESENÍ č. ZM/157/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
žádost o odstranění nebezpečných toxických karcinogenních zapáchajících látek z ovzduší města Svoboda nad Úpou
v souvislosti s výrobou v závodě KVK PARABIT, a. s. s tím, že
zastupitelstvo pověřuje Radu města, aby se zabývala zřízením komise pro životní prostředí.

USNESENÍ č. ZM/158/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh směny části pozemku p. p.č. 154/12 (cca 220 m2), katastrální území Maršov II (trvalý travní porost), ve vlastnictví společnosti Pod Černým vrchem, s. r. o. za část pozemku
p. p.č. 380 (cca 630 m2), katastrální území Maršov II, s tím,
že i když nejsou ceny směňovaných pozemků stejné, budou
po provedení směny smluvní strany zcela vyrovnány a nebudou mít vůči sobě v souvislosti s touto smlouvou žádné majetkové nároky. Dále zastupitelstvo pověřuje Radu
města, aby zajistila všechny náležitosti nutné k této směně
(zejména zpracování geometrických plánů plánu, zveřejnění záměru směny, příprava návrhu směnné smlouvy pro zastupitelstvo ke schválení) s tím, že znalecké posudky rada
nemusí zajišťovat a zastupitelstvo požaduje po společnosti
Pod Černým vrchem, s. r. o. úhradu zálohy ve výši 10.000 Kč
na náklady spojené se směnou (geometrické plány, správní
poplatek za vklad do KN) a náklady budou rozděleny rovnou polovinou mezi obě budoucí smluvní strany tak jako ve
všech ostatních případech.
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USNESENÍ č. ZM/160/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej části parcely p. p.č. 625, která je v současné době
v pronájmu za účelem předzahrádky společnosti R BURGER, s. r. o., protože daná část parcely má veřejný charakter, navazuje na veřejné plochy před objektem Rýchorka,
takže zastupitelstvo ctí i nadále předchozí usnesení orgánů města, kterým nebyl prodej této části parcely schválen.

USNESENÍ č. ZM/161/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
že město nebude zvyšovat sazby pro rok 2021 u místních
poplatků z pobytu (i v roce 2021 zůstane sazba 21 Kč/osoba/den) a za odpad (pro rok 2021 zůstane sazba 500 Kč/
osoba/rok).

USNESENÍ č. ZM/162/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR č. j. 22 Cdo 1546/2020-405
ze dne 14. 8. 2020 (viz příloha originálu zápisu) ve věci žaloby o uložení povinnosti žalované zaplatit žalobci (Městu
Svoboda nad Úpou) částku 300 224,50 Kč (jedná se o 50 %
nákladů za opravu opěrné zdi ve Staré aleji) s úrokem
z prodlení 8,05% ročně z této částky, kterým se zamítavý
rozsudek Krajského soudu v Králové zrušil a Nejvyšší soud
ČR vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

USNESENÍ č. ZM/163/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
aktualizaci č. 2 Strategického rozvojového dokumentu na
období 2020 - 2024 (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/164/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
vrací
Radě města k přepracování Pravidla pro udělování čestného občanství města Svobody nad Úpou a Ceny města Svobody nad Úpou (viz příloha originálu zápisu) s odůvodněním dle zápisu.

USNESENÍ č. ZM/165/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) že nově vybudované byty v č. p. 473 nebudou obsazovány klienty z cílových skupin dle dotačního programu
Sociální bydlení z důvodů popsaných v zápise.
pověřuje
b) Radu města, aby zpracovala nová Pravidla pro přidělování bytů v č. p. 473 mimo režim dotačního sociálního
bydlení.
c) starostu města, aby neprodleně zjistil u dotačního managera způsob či výpočet sankcí, korekcí, případně postup při vrácení dotace za neplnění podmínek dotačního titulu Sociální bydlení.

USNESENÍ č. ZM/166/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 7. 12. 2020 provedenou tajemnicí MěÚ včetně Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 12/2020 ze
dne 7. 12. 2020 včetně průběžné stručné finanční analýzy hospodaření města k 7. 12. 2020 (vše viz přílohy originálu zápisu).
schvaluje
b) rozpočtové opatření č. 6/2020 (viz příloha originálu
zápisu). V rámci rozpočtového opatření č. 6/2020 činí
objem celkových příjmů 9.024.280 Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2020 po této změně se zvyšují na
58.227.017 Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 6/2020 činí mínus 3.890.603 Kč
(celkové výdaje rozpočtu na rok 2020 po této změně
se snižují na 54.430.773 Kč), financování rozdílu činí mínus 12.914.883 Kč (celkové financování rozpočtu na rok
2020 se snižuje na mínus 3.796.244 Kč).

USNESENÍ č. ZM/167/15/2020
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) rozpočet města pro rok 2021 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
35.569.600 Kč
financování ve výši
5.307.000 Kč
celkové zdroje ve výši
40.876.600 Kč
běžné výdaje ve výši
27.547.600 Kč
kapitálové výdaje ve výši
13.329.000 Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
40.876.600 Kč
závazné ukazatele rozpočtu dle dokumentu „Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2021“ (viz příloha originálu zápisu) s tím, že Zastupitelstvo města
stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací (odpovědnými orgány obce)

překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových
výdajů dle jednotlivých paragrafů a souboru položek
schváleného rozpočtu roku 2021 ve výše uvedeném
dokumentu. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých
položkách (vyjma mzdových položek) a včetně změn
mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do plného
třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb.
je v kompetenci účetní.
b) v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujících případech:
 rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtů pro zřízené příspěvkové organizace (průtokové dotace),
 rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtů s tím, že pokud se jedná o účelové přidělené finanční prostředky na akci,
která je již zapojena ve výdajích rozpočtu, tak rada
může takto přidělené finanční prostředky zapojit
pouze do financování na položku 8115 (zejména dotace ex post apod.),
 rozpočtové zapojení výdaje na základě rozhodnutí
o přidělení finančních prostředků z jiných rozpočtů
(zejména dotace ex post), pokud akce ještě není zapojena ve výdajích rozpočtu, rada je oprávněna tento výdaj zapojit do výdajů přes financování na položce 8115, pokud výše budoucí spoluúčasti z rozpočtu
města nepřesáhne 200.000 Kč (zejména dotace ex
post apod.),
 rozpočtové zapojení výdajů na financování schválených rozpočtovaných stavebních akcí započatých
v přechozím roce z důvodu nedodržení smluvních
termínů dokončení staveb,
 kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze,
výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady
penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady,
 úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován,
tj. i v případech vyšších výdajů nezávislých na vůli
obce (např. vyúčtování spotřeby energií…)
 proúčtování příjmů a výdajů z daňového přiznání
daně z příjmu za obec,
 technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů,
pokud mají vliv na rozpočet.
Usnesení rady města o rozpočtových opatřeních
musí obsahovat číslování jednotlivých rozpočtových
opatření a zdůvodnění. Rozpočtová opatření schválená radou budou zasílána zastupitelům neprodleně
emailem.
si vyhrazuje
c) provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený
radě města.
ÚNOR 2021
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Výpis usnesení z 41. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 30. 11. 2020
USNESENÍ č. RM/520/41/2020

USNESENÍ č. RM/525/41/2020

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

projednala

schvaluje

výpis nesplněných usnesení rady (viz příloha originálu zápisu) s tím, že pověřené osoby informovaly přítomné o stavu
nesplněného usnesení a tyto komentáře budou zapracovány tajemnicí do evidence modulu USN.

a) Dodatek č. 5 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. 2021 –
31. 12. 2021) - viz příloha originálu zápisu.

USNESENÍ č. RM/521/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh dodatku č. 14 se společností TRANSPORT Trutnov, s. r. o. ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ze
dne 20. 12. 200, kdy předmětem dodatku je cenová úprava
- navýšení cen o 3% oproti minulému roku s ohledem na
meziroční inflaci v roce 2020 (viz příloha originálu zápisu).

b) Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. SVO/3305/2019
(SML00750) 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. 2021 – 31. 12. 2021) - viz příloha originálu zápisu.

USNESENÍ č. RM/526/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/522/41/2020

schvaluje

Rada města Svobody nad Úpou

souhrnnou zprávu o kontrole finančních vypořádání u všech
poskytnutých dotací v roce 2020 prostřednictvím veřejnoprávních smluv (viz příloha originálu zápisu). Poskytnuté
dotace byly řádně vyúčtovány jednotlivými příjemci dotace, kteří předložili finanční vypořádání poskytnuté dotace
prostřednictvím vyúčtování dotace na rok 2020. Byla provedena kontrola všech vyúčtování v souladu s uzavřenými
veřejnoprávními smlouvami s tím, že byl zjištěn výsledek
kontroly – bez závad u všech příjemců dotace, kterým byla
poskytnuta dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2020.

schvaluje
že město nebude zvyšovat sazby pro rok 2021 u místních
poplatků z pobytu (i v roce 2021 zůstane sazba 21 Kč/osoba/den) a za odpad (pro rok 2021 zůstane sazba 500 Kč/
osoba/rok).

USNESENÍ č. RM/523/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) podání žádosti o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj
(MMR), které vypsalo na nové dotační období podprogram 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací. Účastníkem programu může být obec do 3000 obyvatel. Dotace je poskytována až do výše 70% skutečně
vynaložených uznatelných nákladů akce (dolní limit činí
500.000 Kč, horní limit 5 mil. Kč). Město má připravenou projektovou dokumentaci na rekonstrukci části ul.
Kostelní od roku 2018 s předpokládanými náklady přes
2 mil. Kč.
b) nabídku společnosti Drag, s. r. o. Trutnov, která za přípravu a kompletaci žádosti dle bodu a) tohoto usnesení
požaduje 10.400 Kč bez DPH, za přípravu podkladů ke
Smlouvě po schválení žádosti 20.600 Kč bez DPH a za
administraci realizace projektu včetně závěrečného
vyhodnocení akce (ZVA) 19.800 Kč bez DPH, celkem
50.800 Kč bez DPH.

USNESENÍ č. RM/524/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou
jmenuje
a) nového člena likvidační komise, která provádí návrhy na
likvidaci nepotřebného majetku, a to pana Jana Heřmana, který nahradí v komisi Ing. Josefa Hůrku.
schvaluje
b) Plán inventur na rok 2020 včetně jmenování UIK (ústřední inventarizační komise) a DIK (dílčí inventarizační komise) - viz příloha originálu zápisu.
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USNESENÍ č. RM/527/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 15. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Svobody nad Úpou dne 14. 12. 2020 (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/528/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) Plán zimní údržby místních komunikací ve Svobodě
nad Úpou a místních částech pro zimní sezonu 20202021(viz příloha originálu zápisu).
b) ve věci provádění zimní údržby v lokalitě Maršov II nabídku od paní Dagmar Tlachačové, IČ 039 53 211, se
sídlem Pod Rýchorami 150, 542 24 Svoboda nad Úpou,
která nabídla hodinové sazby za stroje traktor Valtra, traktor Zetor a kloubový nakladač Caterpillar 906
(viz příloha originálu zápisu).
pověřuje
c) starostu, aby dojednal spolupráci na základě nabídky
ředitele České lesnické akademie Trutnov o možnosti
využití školní techniky k údržbě ulice Horská (od náměstí k lesnickému učilišti, případně o ul. Kostelní), a to
společně s vedoucím technické čety (prověřit techniku
školy pro potřeby zimní údržby).

USNESENÍ č. RM/529/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

VO města Svoboda nad Úpou II. etapa - lokalita Pietteho
náměstí“ ve výši1.062.246,09 Kč,
- Smlouvu č. 1190800040 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí České republiky na akci „Oprava
VO města Svoboda nad Úpou II. etapa - lokalita Maršovská“
ve výši 666.206,82 Kč,

zveřejnění záměru prodeje parcely p. p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou, o výměře 561 m2, druh pozemku zahrada
s tím, že po žadateli bude požadována úhrada zálohy ve
výši 5.000 Kč na zpracování aktualizace znaleckého posudku na ocenění parcely.

USNESENÍ č. RM/533/41/2020

USNESENÍ č. RM/530/41/2020

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

schvaluje
přidělení uvolněného bytu č. 35 v DPS pro jednotlivce paní
XXXXXX XXXXXX a bytu č. 5 v DPS pro jednotlivce paní
XXXXXX XXXXXX, obě trvale bytem ve Svobodě nad Úpou.
V případě nepřijetí bytů těmito žadatelkami, rada stanovuje přidělit byt č. 35 a byt č. 5 dle návrhu sociální pracovnice
(viz příloha originálu zápisu).

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML000845 ze dne
20. 4. 2020 se společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o.
(viz příloha originálu zápisu), jehož předmětem jsou méněpráce a vícepráce na akci opravy VO v lokalitách Maršovská, Rýchorské sídliště a Pietteho náměstí. Konečným
finančním efektem je úspora ve výši 252.889,54 Kč včetně
DPH na celé akci.

USNESENÍ č. RM/531/41/2020

USNESENÍ č. RM/534/41/2020

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

předává

grafický návrh loga příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu
zápisu).

komisi pro rozvoj města k projednání žádost o stanovisko
města ke stavebním úpravám v č. p. 475, nám. Svornosti, Svoboda nad Úpou včetně projektové dokumentace.
V domě je 6 stávajících bytových jednotek a záměrem stavebníka je vznik dalších 5 nových malometrážních bytových
jednotek v podkroví, z nichž 4 by měly být mezonetové.

USNESENÍ č. RM/532/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu č. 1190800044 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí České republiky na akci „Oprava
VO města Svoboda nad Úpou II. etapa - lokalita Rýchorské
sídliště“ ve výši 1.243.625,74 Kč,
- Smlouvu č. 1190800041 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí České republiky na akci „Oprava

vše viz přílohy originálu zápisu.

USNESENÍ č. RM/535/41/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
doplnění Ceníku nájemného a pachtovného z pozemků ve
vlastnictví města Svobody nad Úpou v položkách č. 1 a 2,
kde bude doplněn křížek i do kolonky nájem.

Výpis usnesení z 42. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 16. 12. 2020
USNESENÍ č. RM/536/42/2020

USNESENÍ č. RM/537/42/2020

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

schvaluje

a) změnu č. 3 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok
2020 u PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu) - předmětem změny
je pouze úprava výše dotací ve výnosech na činnost PO
pro rok 2020 v rámci úseku pečovatelské služby (navýšení částky o 61.020 Kč) a navýšení spotřeby materiálu v nákladech na úseku pečovatelské služby o stejnou
částku v součtu, přičemž celková výše provozního příspěvku a výše dotací od okolních obcí na rok 2020 se
nemění.

a) žádost o zavedení pečovatelské služby pro paní XXXXXX
XXXXXX, trvale bytem Rýchorské sídliště XXX, Svoboda
nad Úpou.

b) změnu č. 2 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok
2020 u PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu) předmětem změn jsou úpravy rozpočtu spočívají zejména ve snížení provozního příspěvku města o 300.000 Kč
a s ním související úpravy nákladů a dále zapracování
finančních ukazatelů ze strany státního rozpočtu.

schvaluje

b) žádost o zavedení pečovatelské služby pro pana
XXXXXX XXXXXX, trvale bytem Rýchorské sídliště XXX,
Svoboda nad Úpou.

USNESENÍ č. RM/538/42/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vyřazení 15 položek z majetku města (soupis viz příloha
originálu zápisu) s tím, že pověřuje účetní paní Martu Vlčkovou, aby zajistila dokončení likvidace majetku, tj. vyřazení z inventarizačních soupisů a protokolární fyzickou
likvidaci majetku.
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USNESENÍ č. RM/539/42/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nastavení stmívacího režimu v aplikaci CityTouch na novém
veřejném osvětlení, a to ve všech dnech stejně takto: v čase
od 16 - 22 na 80%, v čase od 22 - 24 na 60%, v čase od 24 - 04
na 40%, v čase 04 - 06 na 60% a v čase od 06 - 08 na 80%.

USNESENÍ č. RM/540/42/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) uzavření krátkodobé nájemní smlouvy na období od
1. 1. 2021 do 24. 1. 2021 se společností Rectus Mountain, s. r. o., IČ 06638244 (znění smlouvy - viz příloha
originálu zápisu), na kterou se vztahuje výjimka dle
§ 39 odst. 3 zákona o obcích (na krátkodobý nájem do

30 dnů nemusí být zveřejněn záměr) za účelem umístění dočasné stavby „Půjčovna lyží a servis Šafář Svoboda
nad Úpou, Maršov I“ za nájemné ve výši 2.500 Kč bez
DPH (k nájemného bude připočteno DPH).
b) záměr pronájmu parcely p. p.č. 414/5 v k.ú. Maršov I,
druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná
plocha o výměře 45 m2.
c) obecné podmínky nové nájemní smlouvy od 25. 1. 2021
na pozemek dle záměru v bodě b) tohoto usnesení se
společností Rectus Mountain, s. r. o., IČ 06638244 tak, že
požaduje realizaci rekonstrukce objektu dle PD (viz zápis) do 31. 12. 2021, pokud bude přestavba realizována
v termínu, bude uzavřen nájem na dalších 10 let a tímto
pověřuje městského právníka JUDr. Havla, aby připravil
znění nájemní smlouvy do 10. 1. 2021 tak, aby mohla
být projednána na dalším jednání rady dne 11. 1. 2021.

Výpis usnesení z 43. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 11. 01. 2021
USNESENÍ č. RM/541/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) přidělení uvolněného bytu č. 13 (pro dvojici) paní
XXXXXX XXXXXX s manželem. V případě nepřijetí bytu
paní XXXXXX rada stanovuje přidělit byt č. 13 dle návrhu sociální pracovnice (viz příloha originálu zápisu).
b) přidělení uvolněného bytu č. 42 (pro jednotlivce) paní
XXXXXX XXXXXX V případě nepřijetí bytu paní XXXXXX
rada stanovuje přidělit byt č. 42 dle návrhu sociální pracovnice (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/542/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) zápis č. 4 z jednání komise pro rozvoj města dne
7. 1. 2021 (viz příloha originálu zápisu).
vydává
b) kladné stanovisko bez podmínek na základě doporučujícího stanoviska komise pro rozvoj města ze dne
7. 1. 2021 k žádosti o vydání závazného stanoviska ke
společnému povolení pro umístění biofiltru s integrovanou pračkou vzduchu, kterou za stavebníka (KVK
PARABIT, a. s.) podala SOLICITE, s. r. o. Projektová dokumentace pro společné povolení řeší umístění nového
biofiltru, jehož cílem je odstranění zápachu ze zásobních nádrží a stáčecího místa asfaltu v průmyslovém
areálu společnosti.
c) kladné stanovisko s podmínkou zajištění dostatečného
počtu parkovacích míst na pozemku investora na základě doporučujícího stanoviska komise pro rozvoj města
ze dne 7. 1. 2021 k žádosti o stanovisko městské rady
k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení pro stavební úpravy 4.NP a vestavby mezonetového patra 5.NP do prostor podkroví v bytovém domě č. p.
475 na náměstí Svornosti ve Svobodě nad Úpou.
d) kladné stanovisko bez podmínek na základě doporučujícího stanoviska komise pro rozvoj města ze dne
7. 1. 2021 k žádosti o vydání závazného stanoviska k zá16
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měru stavby „Stavební úpravy za účelem změny užívání
z rodinného domu na bytový dům“, Kostelní č. p. 418,
Svoboda nad Úpou.

USNESENÍ č. RM/543/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
předává
k projednání Zastupitelstvu města na nejbližším zasedání
dne 15. 3. 2021 písemnost č. j. SVO/20/2021 doručenou
dne 5. 1. 2021 od společnosti Pod Černým vrchem, s. r. o.,
ve které sděluje, že společnost není ochotna nést náklady
spojené se směnou pozemků (náklady požaduje zastupitelstvo rozdělit rovnou polovinou mezi obě budoucí smluvní
strany tak jako ve všech ostatních případech), a to části
p. p.č. 154/12 a části p. p.č. 380, obě v k.ú. Maršov II z důvodů popsaných v písemnosti, protože je to v rozporu s přijatým usnesením zastupitelstva (podrobně viz zápis).

USNESENÍ č. RM/544/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o stanovisko města ve věci
změny stavby před dokončením v č. p. 505 na ulici 5. května a názvem „Návrh rekonstrukce bytového domu č. p.
505, ul. 5. května, Svoboda nad Úpou“ (dále jen „stavba“)
na pozemku st. p. č. 124/1, st. p. č. 124/2 v k.ú. Svoboda
nad Úpou, přičemž změny se týkají pouze vnitřních úprav
- 1. NP změna dispozice bytu investora, místo prodejny je
navržena společenská místnost, místo skladu je navržena
infrasauna a whirpool, šatna a WC, dále je navržena kolárna
a lyžárna. 2. NP a podkroví se nemění. Ve 2. NP zůstávají 3
byty, v podkroví zůstávají 3 byty.

USNESENÍ č. RM/545/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
ve věci provádění zimní údržby v lokalitě Svoboda nad Úpou
(ul. Horská, ul. Kostelní) Smlouvu o dílo s Českou lesnickou
akademií – střední škola a vyšší odborná škola se sídlem
Lesnická 9, 541 01 Trutnov (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/546/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej parcely p. p.č. 64/2 v k.ú. Maršov II, protože parcela je zahrnuta do změny v rámci nového Územního plánu města společně se sousední parcelou
p. p.č. 457 (před revizí pozemků ze strany KÚ se jednalo
o stavební parcelu st.p. č. 73) a v návrhu nového ÚP je zde
počítáno s územím smíšeným obytným - komerčním (nyní
se jedná o zeleň). Ze strany vlastníků objektu č. p. 22 se jedná o opakovanou žádost o prodej parcely, kdy opakovaně
zastupitelstvo města prodej neschválilo s odůvodněním,
že ačkoliv je pozemek znehodnocen částečně uloženými
inženýrskými sítěmi, tak by na něm v budoucnu mohl vyrůst menší objekt nějaké komerční provozovny ve spojení
se sousedním pozemkem, protože se oba pozemky nacházejí podél hlavní silnice směrem na Pec pod Sněžkou. Dále
bylo konstatováno, že pozemek město prozatím nepotřebuje prodat z finančních důvodů a do budoucna budou mít
podobné pozemky zcela jistě vyšší hodnotu.

USNESENÍ č. RM/547/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu části p. p.č. 625 v k.ú. Maršov
I o výměře 26 m2 (dle zákresu v příloze žádosti).

USNESENÍ č. RM/548/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko bez podmínek k žádosti o stanovisko
města k územnímu souhlasu a stavebnímu povolení a k žádosti o souhlas s uložením inženýrských sítí na pozemcích
města pro stavbu „Novostavba RD na p. p.č. 101/8 a 101/5
v k.ú. Maršov I“, a to na základě doporučujícího stanoviska komise pro rozvoj města ze dne 7. 1. 2021 (viz zápis
a viz také bod 2 tohoto zápisu).

USNESENÍ č. RM/549/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o stanovisko města k PD pro dodatečné povolení pro
stavební objekty na p. p.č. 133/3, 129/1 a 129/3, vše v k.ú.
Maršov II a žádost o odkoupení části parcely p. p.č. 129/3
v k.ú. Maršov II, na kterou zasahuje část parkovací plochy
a protože u některých staveb není soulad s regulativy ÚP
zcela jasný, Rada města požaduje po žadateli předložení
závazného stanoviska odboru územního plánování MěÚ
v Trutnově, které bude poté předloženo společně s žádostmi komisi pro rozvoj města k vydání stanoviska pro radu.

USNESENÍ č. RM/550/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádosti od ÚZSVM o vyjádření k nabídce na převod parcel
p. p.č. 565/8 v k.ú. Maršov I, druh parcely ostatní plocha
se způsobem využití ostatní komunikace o výměře 490 m2
a p. p.č. 874/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh parcely ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha o výměře 49 m2.
U parcely v Maršově I se jedná o pozemek pod místní komunikací v ulici K Muchomůrce (parcela byla převedena na
ÚZSVM od Správy KRNAP jako nepotřebný majetek poté,
co Správa KRNAP provedla opravu místní komunikace

v roce 2019, což byla podmínka města pro převzetí parcely s komunikací). Parcela ve Svobodě nad Úpou je parcela
pod částí chodníku u čerpací stanice Benzina navazující na
pozemky okolo ocelo‑plechového přístřešku pro technickou četu města. Rada města konstatovala, že o obě parcely
město projeví zájem v rámci bezúplatného převodu.

USNESENÍ č. RM/551/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem parcely p. p.č. 414/5 v k.ú.
Maršov I o výměře 45 m2, na které je umístěna dočasná
stavba „Půjčovna lyží a servis Šafář Svoboda nad Úpou, Maršov I“, se společností Rectus Mountain, s. r. o., IČ 06638244
(viz příloha originálu zápisu), ve které jsou sjednány tyto
základní podmínky nájmu:
- nájem se uzavírá na dobu určitou od 25. 1. 2021 do
31. 12. 2022,
- smluvní ujednání o podmínce pro prodloužení doby nájmu na deset let počínaje dnem 1. 1. 2023 a konče dnem
31. 12. 2032 tak, že pokud nájemce stavebně dokončí rekonstrukci objektu dle výše uvedené projektové dokumentace do 31. 12. 2022, tedy pokud bude rekonstrukce
realizována v termínu, dojde k prodloužení doby nájmu na
dalších 10 let a smluvní strany za tím účelem uzavřou do
31. 12. 2022 dodatek nájemní smlouvy,
- nájemné za dobu nájmu v celkové výši 30.101 Kč bez DPH
ročně. Nájemné za rok 2021 nebude kráceno podle počtu
dní nájmu a bude činit rovněž 30.101 Kč bez DPH,
- součástí smluvního ujednání je inflační doložka pro případ
prodloužení nájemní smlouvy.

USNESENÍ č. RM/552/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města k projednání upravené znění pravidel
s názvem Pravidla pro udělování medaile Za zásluhy o Svobodu nad Úpou a Ceny města Svobody nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/553/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o finanční podporu Nadačního fondu při Oblastní
nemocnici Trutnov, a. s., protože financování zdravotnictví je věcí státu a nikoliv obcí, dalším důvodem je pokles
daňových výnosů v roce 2021 a nutnost maximálně šetřit
v rámci rozpočtového hospodaření obce - položka na financování podpory není zapojena do rozpočtu obce, dalším důvodem je skutečnost, že finanční podpora ze strany
města u podobných aktivit (sport, kultura, sociální oblast)
je poskytována již několik let prostřednictvím několika dotačních programů, které město každoročně vyhlašuje, takže žadatel případně může využít budoucí dotační program
na sociální aktivity.

USNESENÍ č. RM/554/43/2020
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
prvotní koncept Pravidel pro přidělování bytů v č. p.
473 s tím, že stanovila několik bodů a návrhů na doplnění
pravidel (viz zápis), pravidla včetně příloh budou dopracována a předložena ke schválení na příštím jednání rady.
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Měsíční dění v naší škole
Vyhlášení výsledků voleb do Školské rady

Tereza Voborská, 9. tř.

14

10

24 b.

V termínu od 25. 11. do 4. 12. 2020 proběhla elektronická
volba do Školské rady prostřednictvím systému Bakaláři.

Vít Vrbenský, 8. tř.

9

15

24 b.

Sára Vlčková, 8. tř.

8

15

23 b.

V této volbě získal nejvíce hlasů pan Řehák. Gratulujeme
mu ke zvolení a těšíme se na nadcházející spolupráci.

Michal Tam, 8. tř.

7,5

14

21,5 b.

Anna Bartošová, 8. tř.

9

11

20 b.

Anna Vagnerová, 8. tř.

8

12

20 b.

Adam Špetla, 9. tř.

9

10

19 b.

6,5

12

18,5 b.

3

11

14 b.

4,5

5

9,5 b.

4

neodevzdána

4 b.

Zároveň děkujeme paní Nýčové a paní Škardové za účast
ve volbách.
Pořadí:
Marek Řehák
17 hlasů
Helena Škardová 14 hlasů
Martina Nýčová 10 hlasů

Kryštof Kaňka, 8. tř.
Johanka Dudková, 8. tř.
Jakub Kraus, 8. tř.

Ing. Michal Krtička – ředitel školy

Jana Reháková, 8. tř.

Školní kolo olympiády v českém jazyce
Na přelomu listopadu a prosince se uskutečnilo školní kolo
olympiády v českém jazyce. Letošní olympiáda měla s ohledem na střídání prezenční a distanční výuky žáků 8. a 9. třídy nevšední formu. Ujít jsme si ji ale nechat nemohli. Stejně
jako každý rok byla i letošní olympiáda rozdělena do dvou
částí – jazykové a slohové.
Školního kola olympiády v českém jazyce se zúčastnilo
celkem 11 žáků 8. třídy a 5 žáků 9. třídy. Jako každoročně
narazili na obtížné jazykové úkoly, na které nejsou tak úplně zvyklí. Ve slohové části měli poté během hodiny napsat
200-300 slov na zadané téma. Tématem letošního slohu
byla formulace: „V mé knihovničce nesmí chybět…’’.

Mezinárodní projekt, Záložka do knihy
spojuje školy“
V průběhu měsíců října až prosince se na naší škole uskutečnilo v pořadí již čtvrté pokračování mezinárodního
projektu, Záložka do knihy spojuje školy“. V uvedeném
projektu se jedná o spolupráci českých a slovenských základních a středních škol, během které zúčastnění žáci
vyrobí knižní záložky a následně si je s žáky partnerské
školy vymění. Naši žáci vytvářeli stejně jako v předchozích letech záložky různých tvarů, velikostí, typů i barev,
a to spoustou různých výtvarných technik. Celkem jich
i přes v mnohém nepříznivou situaci vyrobili 128 kusů.

Díky spoustě povedených prací se i tento školní rok vydáme na okresní kolo do Trutnova, které nás čeká v průběhu
měsíců února až března také distanční formou (přes Microsoft Forms).
Všem žákům, kteří se školního kola zúčastnili, patří dík za
pilnou přípravu. Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Vojtěch
Tam, Lenka Beranová a Petr Hlaváček.
Vítězům gratulujeme a prvním dvěma přejeme úspěch
i v kole okresním.
Mgr. Jan Šváb a Mgr. Petra Štěpová

Výsledková listina olympiády v českém jazyce
Gramatická
část

Slohová
část

Celkem

Vojtěch Tam, 8. tř.

12

16

28 b.

Lenka Beranová, 9. tř.

10

17

27 b.

Petr Hlaváček, 9. tř.

15

10

25 b.

Klára Koubková, 8. tř.

11

13

24 b.

Kateřina Veselá, 9. tř.

12

12

24 b.

Jméno
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Doufejme, že se slovenským protějškům budou líbit.
K těmto výtvorům jsme následně připojili propagační
materiály o našem městě a průvodní dopis a toto celé
odeslali na Slovensko, konkrétně do Základné školy
s mateřskou školou Beňadovo v Žilinském samosprávném kraji. Už se těšíme na záložky, které našim žákům
poslali jejich slovenští vrstevníci.
Mgr. Jan Šváb

Vánoční nadílka v 1. třídě
Ve výbavě první třídy přibyla v prosinci multidotyková tabule s rozlišením 4 K s mnoha výukovými programy, které děti uchvátily. Nabízí nám mnoho možností k využití ve
všech předmětech. Prozatím jsme se zabývali adventem

Vendulka a čertice Alička a z kostýmů ve školce jsme ještě
jedno dítě převlékli za Mikuláše a navštívili jsme kamarády
u Zajíčků. Ti nám to pak také oplatili a všechny děti si tak
balíček, ale hlavně zážitek ze školky odnesly.
Naučili jsme se nové básničky, písničky i taneček, kreslili
jsme černým uhlem čertíky a za pomoci paní učitelky si děti
vyrobily andílka a čerta, kterého si odnesly domů.
a tradicemi s ním spojenými, včetně počítání prskavek
a prozkoumali jsme také lidské tělo od popisu jeho částí,
přes vnitřní orgány až po kostru. Již se těšíme, až se v novém roce pustíme do dalšího objevování.
Mgr. Martina Hanušová

Prosinec v naší mateřské škole
Prosinec u Myšek
Nejkrásnější měsíc roku začal pro děti překvapením. V herně se na magnetické tabuli objevil adventní stromeček
plný malých pytlíčků. Každý den jsme s dětmi jeden rozbalili a našli jsme značku kamaráda, bonbonek a děti si vybraly malý dáreček – dřevěnou vločku. Bylo to pro ně „velké
čekání“, kdy už se objeví právě jejich obrázek. Každý týden
jsme také zapalovali svíčku na adventním věnci.
Nastalo období očekávání. Těšili jsme se na návštěvu Mikuláše a čertů, ale současná situace to nedovolila. Děti ale
nebyly o nic ochuzeny – využili jsme toho, že některé děti
přišly z domu trochu upravené – našel se krásný andílek

Při procházkách jsme marně vyhlíželi sníh – snad jen dva
až tři dny jsme si zimních radovánek užili. Jinak jsme při
procházkách sledovali, jak se město proměňuje a přibývá
vánoční výzdoba.
16. prosince jsme si užili vánoční den – děti přinesly od
maminek trochu cukroví, na svačinku měly slavnostně prostřeno a čekalo se na kouzelné zazvonění. Pod stromečkem byly nové hračky a začalo rozbalování, seznamování
s novými pravidly her a prostě hraní. Nezapomněli jsme
ani tradice – zpěv a poslech koled, pouštění skořápek se
svíčkou, povídání nad betlémem. A teď už jen ať přijdou
Vánoce v kruhu rodinném a další rok bude pro nás všechny
příznivější.

Prosinec u Zajíčků
Jak trávili předvánoční čas Zajíčci? Jako každoročně jsme
si zapálili adventní věnec, jeden jsme si vyrobili i na nástěnku do šatny a pravidelně jsme sledovali adventní
kalendář, kde jsme věšeli každý den jednu ozdobu na
stromeček na tabuli a zároveň plnili úkoly od vánočního andílka. Děti se připravovaly i na návštěvu Mikuláše
(naučily se básničku, taneček, vyrobily papírové čerty,
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stavěly peklo nebo cvičily s plyšovými čerty), ta ale
z důvodu letošních zdravotních omezení proběhla trochu
jinak. Děti v kostýmech Mikuláše, čerta a anděla navštívily
třídu Myšek a ti nám tuto návštěvu pak oplatily, a takto
jsme si alespoň mohli rozdat nadílku a tento den pěkně užít. A pak už jsme se věnovali přípravám na Vánoce.
Děti pekly a zdobily perníčky, ozdobily si přírodní vánoční stromeček, zhotovily vánoční přáníčka s fotografiemi,
seznámily se s betlémem dramatizací vánočního příběhu.
Naučily se vánoční písničku i koledu, sledovaly vánoční
výzdobu i venku a těšily se na vánoční den. Ten probíhal
ve sváteční atmosféře. Společně jsme si vyzkoušeli
některé vánoční zvyky a tradice: krájení jablka, pouštění
ořechových lodiček, prskání prskavek, poslech vánočních
koled a mlsání vánočního cukroví, které šikovné maminky
doma napekly. Moc jim za to děkujeme, protože dětem
viditelně chutnalo! Samozřejmě že největší radost byla
z obdržených dárků a nových hraček. Mrzelo nás jen, že
s námi v těchto chvílích nebyla naše paní učitelka Lucka,
která onemocněla, ale budeme se těšit, že se po Vánocích
opět všichni ve zdraví setkáme a budeme si mít o čem
vyprávět.

Fotosoutěž Podzim na horách
V rámci celoškolního klání proběhla na podzim soutěž určená zájemcům od čtvrté po devátou třídu – fotosoutěž
Podzim na horách. Soutěžící nafotili scenérie či detaily
z podzimní přírody.
O vyhodnocení se postarali jejich spolužáci.
Prvních šest nejlepších snímků má pořadí:
1. Magdalena Rolfová 7. r. snímek č. 11
2. Magdalena Rolfová 7. r. snímek č. 6
3. Nikola Kirchnerová 5. r. snímek č. 3
4. Nikola Kirchnerová 5. r. snímek č. 9
5. Jana Reháková
8. r. snímek č. 2
6. Kristýna Štěpová
4. r. snímek č. 5
Všechny práce jsou promítány na školní informační tabuli
v přízemí.

Tak ať jsou Vánoce pro všechny šťastné a veselé!!!

Gratuluji výhercům a děkuji zúčastněným v soutěži –
Magdaleně Rolfové, Nikole Kirchnerové, Janě Rehákové, Kristýně Štěpové, Lence Brátové a Míše Macháčkové.

Prosinec u Medvídků

Těšíme se na květnovou verzi fotosoutěže.

Nastal nejkrásnější měsíc v roce, letos bohužel poznamenaný velkými omezeními, kdy jsme se s dětmi nemohli zúčastnit tradičních vánočních akcí. Přesto jsme se snažili si
adventní čas v MŠ krásně prožít a užít. Třídu, chodbu i šatnu se nám podařilo slavnostně vyzdobit.

Mgr. Stanislav Kopiš

Děti se proměnily v Mikuláše, andílky, čerty a čertice a nadělily si dopoledne plné her, soutěží, tanečků, zpívání
a toto veselí jsme zakončili sladkou nadílkou.
Ve školce jsme si vyrobili adventní věnec, adventní kalendář, kde byl na každý den pro jednoho z dětí připravený
perníček a dáreček, udělali jsme si papírový betlém, přáníčka a dárečky z keramiky. Upekli jsme si cukroví, rozvoněli
celou školku a s chutí ochutnávali. Ozdobili jsme si stromeček, naučili se básničky a písničky k Vánocům, poslouchali
koledy, dívali se na vánoční pohádky. Počítali jsme oříšky,
hledali cestičky od dětí k dárkům, hledali písmenka ve
slovech, která patří do Vánoc.
A pak už přišel vánoční den. Děti si přinesly v krabičkách
cukroví od maminek a pěkně je narovnaly na tácky. Rozkrojili jsme si jablíčko, kde na nás čekala hvězdička pro štěstí,
pouštěli jsme skořápkové lodičky a pak už nedočkavě čekali na zazvonění zvonečku. To bylo radosti, když jsme pod
stromečkem našli bohatou nadílku a každý pro sebe i jednu hračku, háčkovaného sněhuláčka. Moc děkujeme touto
cestou paní Sochorové za výrobu dárků pro děti.
Během vycházek jsme šli do lesa ke krmelci a donesli nadílku zvířátkům, chodili jsme k Úpě a nakrmili kačenky suchým
pečivem, prošli jsme se do Maršova na Rýchorské sídliště,
podívat se na stromeček a na vyřezávaný betlém.

Přijímací řízení 2020/2021
Každý žák 9. třídy si může podat 2 přihlášky k dalšímu vzdělávání. Podle návrhů žáka škola přihlášky vytiskne, zákonný zástupce zajistí potvrzení lékaře (pokud je SŠ vyžaduje) a odešle nejpozději do 1. 3. 2021.
Jarní prázdniny letos začínají 15. 2. a pro administraci ve škole potřebujeme 2 - 3 dny. Je proto nutné
dodat plnou adresu škol, kód a název zvolených studijních oborů nejpozději do 11. 2. 2021. Seznam škol
a oborů v našem kraji dostali žáci v brožuře Atlas školství, celorepublikový seznam lze najít na stránkách
http://www.infoabsolvent.cz/. V případě potřeby můžete navštívit školu (bude‑li vládou otevřena) v konzultačních hodinách k volbě povolání 27. 1. 2021 nebo
3. 2. 2021 od 14 do 16 hodin, při uzavření škol využijeme ve stejných termínech on‑line formu prostřednictvím MS Teams.
Sledujte pozorně kritéria hodnocení k přijímacímu řízení,
která ředitelé SŠ vyvěsí na stránkách svých škol nejpozději
do 31. 1. 2021. Jednotné přijímací zkoušky 15. 4. 2021 zatím nebyly oficiálně zrušeny, ministerstvo ale již vydalo nařízení o nepoužitelnosti vysvědčení z června 2020 a stejný
osud pravděpodobně potká i aktuální vysvědčení, proto
bude situace kolem přijímacího řízení letos mimořádně náročná.
Stejně to platí i pro žáky 5. třídy, kteří chtějí studovat osmileté gymnázium.
Přeji všem šťastnou ruku při volbě budoucího povolání.

Všem přejeme krásné Vánoce a pevné zdraví v novém roce.
Užijte si prázdniny.
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Mgr. Irena Nešněrová

My tři králové jdeme k vám…
Děti ze třídy Medvídků si ve středu připomněly svátek Tří
králů. Navštívili jsme kostelík, kde jsme si prohlédli betlém
a společně jsme si zazpívali. Tímto jsme se hezky rozloučili
s vánočním obdobím. Děti si odnesly pěkné zážitky.

-	udržování homogennosti skupin žáků
-	oddělený vstup do školy v případě prezenční výuky více
tříd
-	rozdělená oddělení družin podle tříd (3 oddělení namísto
2)
-	rozdílná doba oběda (vyhrazené časy) a návštěvy toalet
-	pravidelný úklid všech prostor školy několikrát denně
-	nošení roušek, pravidelné mytí a dezinfekce rukou
-	velmi časté větrání všech místností
-	zrušení všech mimoškolních akcí
-	omezení kontaktů školy se všemi cizími osobami
Kromě těchto doporučení je třeba řídit se i dalšími nezbytně nutnými pokyny, které z aktuální situace rovněž
vyplývají:

Literární soutěž Zlatá tužka s naší již
tradiční účastí
Stejně jako každoročně se i letos navzdory složité situaci
kolem koronavirové epidemie uskutečnilo odevzdávání
příspěvků do celostátní literární soutěže mladých autorů
s názvem Zlatá tužka.
Žáci základních a středních škol se do této soutěže mohou
zapojit krátkými příběhy nebo veršováním na volné téma.
Naši žáci jsou v Zlaté tužce již pravidelnými účastníky,
a proto se zapojili i letos, jmenovitě pak Veronika Kučerová
a Matyáš Kornfeld ze 7. třídy a Tereza Hedvičáková, Vojtěch Tam, Sára Vlčková a Adéla Doulíková z 8. třídy. Věříme,
že se jim podaří navázat na loňské úspěchy, kdy nám jejich
předchůdkyně ve věkové kategorii žáků 2. stupně základních škol získaly celkové vítězství a k tomu i jedno čestné
uznání za velmi povedené práce. Všem našim zástupcům
držíme palce, aby se jejich texty líbily. Po přečtení jejich
příspěvků musím podotknout, že se povedly velice.
Mgr. Jan Šváb

Důležité informace pro rodiče našich
žáků a dětí aneb Co dělat, když nevím,
jak postupovat
Vážení rodiče,
rádi bychom Vás formou několika řádků informovali o aktuální situaci kolem koronaviru a opatření uplatňovaných
proti šíření nákazy na naší škole.
Opatření proti šíření nákazy koronavirem, která se snažíme
co nejstriktněji dodržovat, vycházejí z pokynů a doporučení vydávaných MZ a MŠMT pro provoz základních a mateřských škol v době celosvětové pandemie.
Mezi uvedená doporučení patří:
-	rotace žáků 2. stupně (žáci 6. tříd a 8. a 9. třídy/ žáci 7. tříd
a 9. třídy)

Uplatňováním všech vydaných nařízení se snažíme udržet
chod školy alespoň v tomto režimu. Víme, že distanční výuka není plnohodnotnou formou výuky a nevyhovuje většině žáků, navíc zatěžuje rodiče a je velmi náročná i pro
všechny vyučující (přesto se snažíme dodržovat rozvrh v co
největší možné míře, snažíme se udržet žáky aktivní, a ulevit tak rodičům, pokud to jenom lze). Provoz školy plánujeme postupně, po termínech, které stanovuje MŠMT.
O všech krocích se Vás snažíme včas informovat.
Aby výuka probíhala co nejzdárněji, je nutná i Vaše pomoc.
Nepodceňujte, prosím, současnou situaci. Průběžně sledujte zdravotní stav Vašich dětí a v případě jakýchkoliv
zdravotních problémů je raději nechejte pro jistotu pár
dní doma. To samé platí i v případě, že víte o rizikovém
kontaktu s Covid pozitivním člověkem. Protiepidemická
opatření dodržujte, prosím, i doma a omezte případné rizikové kontakty na minimum. V případě nákazy v rodině
o této skutečnosti informujte naši školu a dbejte pokynů
stanovených zdravotníky. Bezpečnou jistotu Vám dá pouze testování.
Pokud se u některého z našich žáků (ZŠ) nebo dětí (MŠ)
objeví nákaza, informují nás o této skutečnosti jeho rodiče a obvodní dětský lékař. My následně komunikujeme
s Krajskou hygienickou stanicí, která řeší další trasování,
kontakty a možnou karanténu či izolaci jednotlivců nebo
skupin. Škola o těchto krocích nerozhoduje, jsou automatické. Naší povinností je také dodržovat ochranu osobních
údajů a poskytovat Vám pouze obecné informace.
V organizaci karantény nastalo několik zásadních změn.
Při výskytu nákazy již do karantény nejde celá třída, ale
jen možné rizikové kontakty. Ty zjišťuje KHS trasováním
a jedná se o kontakty bez roušek, ve vzdálenostech menších než 2 metry a trvajících více než 15 minut.
V případě objevení nákazy v rodinách a následném
negativním výsledku testování u žáka/dítěte mohou žáci/
děti po určité době do školy. O této době rozhoduje dětský
lékař a příslušná Krajská hygienická stanice.
Věřme, že i tento všemi opatřeními a omezeními poznamenaný školní rok ustojíme a společnými silami dotáhneme
do úspěšného konce.
Ing. Michal Krtička - ředitel školy
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Střípky z dějin: První poválečný
profesionální photograf
Antonín Tichý

Jindřich Černý řečený „Mojda“
Věhlasný svobodský fotoateliér v Kostelní ulici založil Josef Jeschke (*16. 9. 1877) který se z rodného Černého Dolu
přistěhoval do Svobody nad Úpou v roce 1904. Krátce na to
zřídil svou první provozovnu zaznamenanou v adresáři živností z roku 1911 v domě č. p. 109 (dnes 509) na hlavní třídě. Starousedlíci tak s hrdostí říkali dnešní ulici 5. května.
Ještě před první světovou válkou, snad již v roce 1912 se
přestěhoval do nově postaveného domu č. p. 9 (nyní 409)
s prosvětleným ateliérem v prvním patře na místě zaniklé
budovy, jejíž tradiční číslo popisné převzal. Dnes už je dům
opět částečně přestavěn. V minulosti tam byla první celodřevěná farní škola postavená poblíž kostela za učitele Antona Bergera podle letopočtu ve štítě v roce 1747. Ještě
starší kusý zápis o učiteli Christianu Fiebigerovi bydlícím
ve škole z roku 1684 bližší lokalizaci neuvádí. Chatrná stavba o jedné místnosti pro učitele a jedné třídě s chlévem
pro krávu a kůlnou se v zimě 1855 sesula pod tíhou sněhu
a vyučování bylo na dlouhá léta přesunuto jinam. Fotograf
Jeschke si už v meziválečném období vybudoval zvučné
jméno nejen kvalitními ateliérovými portréty, ale také početnými pohlednicemi krkonošské krajiny, urbanistických
celků a architektonických detailů. Svůj obsáhlý archiv negativů a skleněných desek pilně doplňoval i během připojení
pohraničních oblastí ČSR včetně Svobody nad Úpou k Německu. Po květnu 1945 byl na základě dekretů presidenta
republiky, nazývaných dnes se škodolibým nádechem personifikace všeobecně Benešovy, veškerý majetek „Němců,
Maďarů, zrádců a kolaborantů“ zkonfiskován a většina původních německých obyvatel „odsunuta“. Národní správu
nad firmou Josefa Jeschke převzal s vidinou vládou slibovaného pozdějšího převzetí do vlastnictví vyučený fotograf
z Hradce Králové Jindřich Černý. (Na snímku ve Svobodě
nad Úpou v roce 1945 jako by si říkal „Páni, tady bude práce…“). Narodil se 23. září 1923 v obci Praskačka u Hradce
Králové do kantorské rodiny. Děda řídící učitel v Praskačce, otec učitel, matka učitelka. Jindřich se ještě před válkou začal učit fotografem v dodnes činném renomovaném
hradeckém fotoateliéru Petr, založeném Františkem Petrem už na přelomu 19. a 20. století. Po vyučení, již za války
byl totálně nasazen na práci do německého města Görlitz,
kde byl zaměstnán v jednom z tamních fotoateliérů. Majitel
bojoval za vítězství Třetí říše na frontě a firmu vedla jeho
manželka. Černému se podařilo utéct a do konce války
se skrýval u rodičů v Praskačce a u dalších příbuzných. Se
svou nastávající Hanou Voženílkovou se seznámil v ateliéru
Petr, když tam půvabná mladá dáma po ukončení rodinné
školy v roce 1939 – 1940 nastoupila jako účetní. Vzali se
11. srpna 1945 a ještě týž rok se na výzvu vlády k osídlování pohraničí přestěhovali i s rodiči Voženílkovými do Svobody nad Úpou, kde se jim v roce 1946 narodil syn Honza
a v roce 1950 dcera Hana, které děkuji za laskavé poskytnutí fotografií a životopisných údajů. Až do začátku léta
1946 žili manželé Černí údajně naprosto bezkonfliktně
pod jednou střechou s rodinou původního majitele, než byl
fotograf Jeschke 24. června ve sběrném táboře v Mladých
22

ÚNOR 2021

Bukách – Kalné Vodě umístěn do vagonu číslo 34 zařazeném v transportu s pořadovým označením XI a tak zvaně
odsunut přes Bad Brambach do sovětské okupační zóny
poraženého Německa. Než se mohl první poválečný fotograf Jindřich Černý pustit s vervou do práce, byl povolán
na vojnu a rozvíjející se živnost vedla paní Černá, vyškolená
v Hradci u Petrů. Černému vojna nesvědčila a po půl roce
byl kvůli onemocnění žloutenkou propuštěn do civilu. To
mu nikterak nebránilo, aby se po zotavení věnoval svým
oblíbeným sportovním disciplínám, atletice a gymnastice.
Patřil i k té hrstce občanů Svobody nad Úpou, která holdovala tenisu, přestože bílý sport měl v těch budovatelských
letech nálepku buržoazního přežitku. Vlivem intelektuální
rodinné výchovy se u Černých také pilně muzicírovalo na
piano. Hlava rodiny dokonce „dávala hodiny“ malým talentům, kteří nechodili do houslí. Z podnikání se Jindřich Černý
neradoval dlouho. Po komunistickém puči v únoru 1948 mu
byl zkonfiskován rozsáhlý archiv pohlednic, až do té doby
hlavní zdroj obživy, pro národní podnik Orbis což prakticky
znamenalo zánik živnosti. Talentovaný fotograf pak pracoval v dělnických profesích v místních papírnách nebo jako
pradlák v mladobucké prádelně. Fotografování si ponechal
jako koníčka. V roce 1959 se i s rodinou přestěhoval za prací do nově budované papírny ve Štětí, kam před tím delší
čas dojížděl. Ani tam neunikly jeho fotografie pozornosti
a po krátkém zařazení v provozu se záhy stal „dvorním fotografem papíren“. Zemřel v nemocnici v Ústí nad Labem
9. prosince 1997. A proč „Mojda“? Jindřich byl z dvojčat. Ačkoliv si prý nebyli s bratrem vůbec podobní, rodiče jim po-

řizovali oblečky v rozlišovacích barvách bílé a modré. Malý
Jindříšek byl „Modráček“ a jelikož neuměl vyslovit er říkal
si Mojdáček. Když povyrostl, byl prostě Mojda! Přestěhováním do Štětí doufal, že svou dětskou přezdívku setřese. Ale
kdeže. Spolu s ním odešla ze Svobody do Štětí postupně
celá řada dalších „papíráků“ – spoluhráč z tenisu Ing. Píša

zakotvil nakonec v Praze v Chemoprojektu, dále Paškevičovi, Vidlákovi, Brabcovi, Pavlíkovi, Vlastík Řehák, Jan Černý
s manželkou Ludmilou, učitelkou zdejší školy, bratr Rudy
Schröfela Viktor, manželé Pitašovi s příbuznou Oldřiškou
Chlupatou a snad i několik dalších. Jindřich Černý byl Mojda až do smrti.

Fotograf Jindřich Černý / Inzerát z dobové publikace / Hana Černá rozená Voženílková

Původní dům č. p. 9 od kostela / Jindřich Černý alias „Mojda“ / Č. p. 9 s fotoateliérem v patře

Pohlednice s motivem ze Svobody nad Úpou vydaná Jindřichem Černým s použitím negativu jeho předchůdce Josefa Jeschke
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Kuchyně na DOTEKu
DOTEK je znám svou vynikající kuchyní,
která využívá tradiční české suroviny,
jako je kořenová zelenina, luštěniny
nebo sezónní zelenina. Část surovin je
v biokvalitě. Každý den připravujeme
masové i vegetariánské menu.
Nabídka menu k nahlédnutí:
www.dotek.eu/Jidelni-listek.

Cena polévky a hlavního jídla včetně
dovážky je 90Kč.

Vlastní odběr přes okénko v DOTEKu
80Kč.

Rozvážíme: Horní Maršov, Temný Důl,
Svoboda nad Úpou a Mladé Buky.
Při dostatečném počtu objednávek lze
sjednat rozvoz obědů i do jiných obcí.

Pokud máte zájem o objednávku stravy,
kontaktujte Martinu James.

Telefon: 608663960

Email: martina.james@ekologickavychova.cz

Adresa: DOTEK, Horská 175,
Horní Maršov
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