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Úvodník
Vážení a milí spoluobčané,
už se to blíží, lepší doba je doslova za dveřmi, všichni si
konečně s ulehčením vydechneme a budeme se radovat
z toho, že ta šílená „best in covid“ doba pominula. Možná
teď kroutíte nad prvními řádky úvodníku hlavou a myslíte
si, že jsem se dočista pomátl. Možná, než tyto řádky budete číst, změní se trend opět k horšímu. Možná nevěříte,
že bude líp. Nedivím se vám. Ale nelze jinak, jen víra, že
zlé časy pominou, nám dává sílu překonat trable a svízele. Takže nám všem přeji, aby se naše životy zase vrátily
k normálu.
I když, co je to vlastně ten „normál“? Každý si představí něco
jiného. Například pokud jde o turistický ruch, můžou se názory zásadně lišit. Pro někoho je turistický ruch důležitým
a často jediným zdrojem příjmů a velký zájem turistů vítá.
Pro druhé je zájem turistů spíše překážkou a rádi by měli ve
svém bydlišti klid. Rozdílnost zájmů těchto skupin se v našem městě projevuje dlouhodobě především v nedostatku
parkovacích míst v hlavní turistické sezoně. Někteří ubytovatelé nemají pro své hosty dostatečnou kapacitu parkovacích míst, hosté obsadí svými auty všechna myslitelná
volná prostranství a omezují parkování místních, kteří si
zvykli parkovat na pozemcích města. Kromě ubytovaných
hostů parkují ve městě i jednodenní návštěvníci, kteří zanechají auto na volném místě a odjedou skibusem na celý

Proč se tím zabývat teď, po lyžařské sezóně, která vlastně
nebyla? O vyřešení tohoto problému se snaží zastupitelé
města dlouhá léta. Nárůst návštěvnosti je ale neustálý,
možnosti úřadů a vedení města omezené a těžko vymahatelné. Loňské léto naznačilo, že v nejisté době roste zájem
o tuzemskou dovolenou, bude tento trend pokračovat?
A co nastane po dokončení dálnice D11 a polské S3 do Trutnova? Dojde vlivem snazší dosažitelnosti hor k dalšímu skokovému nárůstu návštěvnosti? Jak dlouho bude trvat, než
část turistů zjistí, že vlastně nestojí o fronty na vlecích a lanovkách, přeplněné sjezdovky, frontu na sestup ze Sněžky
do Obřího dolu a příště už nepřijedou? Samé otazníky.
Naše úpské údolí ale není „nafukovací“ a jeho kapacita je
omezená. Proto se bude Rada města parkováním zabývat,
zpracuje strategii a studii parkování ve městě. Rada přivítá
náměty a připomínky, chce návrhy a informace průběžně
předkládat zastupitelstvu a spoluobčanům na veřejných
zasedáních k diskusi.
Přeji vám příjemné jarní dny v našem městě a okolní přírodě a závěrem bych dodal dvě doporučení:
1. Nechte se očkovat (až na vás přijde řada).
2. Nechte se sečíst (viz Sčítání 2021).
Helmut Ruse
Místostarosta města
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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 Eva
Procházková, Marie Vrabcová, Helena Vlková, Zdenka
Císařová, Stanislava Kaněrová a pánové Imrich Polgár, Jaroslav Fejkl, Josef
Rozsévač, Petr Kadrmas,
Jaroslav Zeman a Jiří Kaňka. Přejeme jim všem do
dalších let především hodně zdraví.

Krásné svátky velikonoční
přejí všem
za Klub důchodců Jindřich Matějovic,
za vedení města Mgr. Petr Týfa – starosta,
za Městský úřad Ing. Balcarová – tajemnice

Při procházkách na čerstvém vzduchu nebo při
návštěvách příbuzných dodržujte daná opatření, čímž přispějete k opětovnému otevření našeho Klubu důchodců. Děkujeme

Aktuální situace nemoci Covid – 19
Přichází duben a s ním snad už
i konečně jaro. Navazuji tímto
na úvodník pana místostarosty a tentokrát budu jen a jen
pozitivní. Špatné nálady
a otrávenosti lidí máme kolem sebe víc než dost, a tak
začnu jen krátkým shrnutím
uplynulého měsíce. Nouzový
stav stále trvá, děti do školy
pořád nechodí, většina obchodů je
stále zavřená, okresy jsou stále uzavřené,
z měst a obcí nesmíme až na výjimky vytáhnout paty, preventivně se testuje ve všech firmách a na úřadech, očkovacích vakcín je nedostatek, v porovnání se světem je na tom
Česká republika nejhůř. No a na závěr to nejlepší - vedení
státu neví kudy kam, strategie či koncepce neexistuje, ale
využít nouzového stavu k nákupům předražených roušek,
respirátorů a dalšího zdravotnického materiálu, v tom nelenili. Naopak objednat dostatek očkovacích vakcín se jim
nechtělo. Nebudu tady rozšiřovat konspirační teorie, co
za tím vězí, to ať si každý udělá ve své hlavě sám. Ale jen
doufám, že při podzimních volbách na to nezapomeneme!!! A znovu opakuji, těm, co budou zvoleni na podzim
ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vůbec nezávidím a obdivuji jejich odvahu do toho jít. Převzít
zemi v totálním politickém a ekonomickém rozkladu bude
vyžadovat spoustu tvrdé práce a samozřejmě rozhodování
o nepopulárních opatřeních, která už jsou avizována – zvyšování daní, důchody už se nebudou zcela jistě zvyšovat
nad rámec zákona. A to nemluvím o rozkladu země v právním a trestním smyslu. No důsledky si poneseme všichni,
o tom už dnes nikdo nemůže pochybovat. Ani státní pokladna není bezedná, takže příštích pár let zcela jistě nebude jako dřív před Covidem.
Budeme možná za pár let rozlišovat další období. Teď to
máme hodně nastavené ve své mluvě před revolucí a po revoluci (pro ty nejmladší myšleno před sametovou revolucí
v roce 1989), na a v průběhu příštích let to možná posuneme o další termín „před koronou a po koroně“.
No ale už dost bylo krátkého shrnutí toho, co se děje v naší
zemí, které se v pozitivním smyslu napsat nedá. Podívejme
se, co se děje v naší Svobodičce, svobodské kotlině, no prostě u nás doma.
Vážení a milí spoluobčané klesáme!!! Na nule ještě sice
nejsme, ale to určitě přijde taky. Kolísáme koncem března
okolo hranice 20 nemocných Covidem-19. Důležité je, že
počet zemřelých nestoupá.

www.musvoboda.cz
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Aktuální počet nemocných COVID-19 k datu ve Svobodě - březen 2021
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V tomto dubnovém čísle jsme vám připravili nové porovnání s okolními obcemi, a to nejen v číslech, ale
i v přepočtu na procenta a dále porovnání s vypočteným průměrem za sledované obce. Zajímavý je údaj
v % ve třetím sloupci (kumulativní počet pozitivních
na COVID-19 v % na celkový počet obyvatel). Nejlépe
si vedou horské obce Malá Úpa a Pec pod Sněžkou, pak
následuje Horní Maršov, hned za ním pak Svoboda nad
Úpou. Takže by se dalo říct, že s klesající nadmořskou
výškou je to horší. Že by měl koronavir strach z nadmořské výšky a horských oblastí? Nebo to možná bude tím,
že jsme jako horalové odolnější a dokážeme se poprat
s nemocemi lépe 😊. Anebo je to možná jen náhoda.
Ale ta čísla mě prostě baví sledovat a porovnávat, mám
to tak trošku profesní diagnózu, takže se s vámi ráda
podělím.
Co je však za březen velmi důležité zmínit, je fakt, že
se začíná konečně očkovat!!! Skupina seniorů 80+, kte-

rá se registrovala v centrálním očkovacím systému, už
má většinou za sebou i druhou dávku očkovací vakcíny.
Pro skupinu seniorů 70+ se otevřel centrální očkovací
systém 1. března, a i ti už většinou mají za sebou první
dávku očkování nebo alespoň potvrzený termín na první očkování. Koncem března začala očkovat praktická
lékařka ve Svobodě MUDr. Oravcová, které se povedlo
získat dávku prvních vakcín pro své pacienty. Ve čtvrtek
25. 3. proběhlo první očkování v Domě s pečovatelskou
službou u klientů, kteří projevili o očkování zájem a kteří nechtějí jezdit do nemocnice v Trutnově přes registraci v centrálním očkovacím systému. Z cca 50 obyvatel DPS se v tomto prvním termínu nechalo naočkovat
22 seniorů. Někteří senioři z DPS už mají očkování za
sebou v Oblastní nemocnici v Trutnově přes centrální
očkovací systém, někteří musí počkat na první dávku
očkování, protože v minulých 3 měsících prodělali nemoc COVID-19. Těch, kteří odmítají očkování nebo stále
vyčkávají je menšina.

Data z okolních obcí v porovnání se Svobodou a s průměrem - k 29.3.2021
název obce

Svoboda nad Úpou
Janské Lázně
Horní Maršov
Mladé Buky
Pec pod Sněžkou
Malá Úpa
Žacléř
Černý Důl
Rudník
Trutnov
CELKEM - průměr

počet obyvatel

2 081
690
979
2 308
648
142
3 136
683
2 172
30 234
43 073

kumulativní
kumulativní
kumulativní
v % na celkový
v % na celkový
v % na celkový
počet
počet zemřelých
počet pozitivních
počet obyvatel v
počet obyvatel v hospitalizovanýc počet obyvatel v
od počátku
od počátku
obci
obci
obci
h od počátku
epidemie
epidemie
epidemie

334
134
128
432
68
12
622
144
385
5 782
8 041

16,05%
19,42%
13,07%
18,72%
10,49%
8,45%
19,83%
21,08%
17,73%
19,12%
18,67%

21
4
14
21
4
1
40
7
23
449
584

1,01%
0,58%
1,43%
0,91%
0,62%
0,70%
1,28%
1,02%
1,06%
1,49%
1,36%
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0,34%
0,29%
0,51%
0,26%
0,15%
0,00%
0,29%
0,73%
0,18%
0,47%
0,42%

Aktuální
počet
nemocných k
29.3.2021

-
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4
19
0
0
30
6
13
200
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Očkování je skutečně šance, jak porazit koronavir, a proto prosím občany nevěřte konspiracím a hoaxům na sociálních sítích
a nedejte na zastrašování před očkováním, které slyším někdy
i v médiích. Ano v několika málo případech možná bylo očkování příčinou úmrtí či zhoršení zdravotního stavu, ale to tak
je i u jiných očkování – tetanus, obrna, TBC, zarděnky, příušnice, chřipka apod. Rozmýšleli jste se v minulosti, zda si tyto
očkovací vakcíny necháte aplikovat nebo svým dětem? Ne,
všichni je v sobě máme a účinkují ve většině případů správně.
O tolik diskutované vakcíně od firmy AstraZeneca snad jen tolik – EMA minulý týden (18. 3. 2021) jednoznačně potvrdila, že
vakcína je bezpečná a přínos očkování vakcínou stále převyšuje možné riziko nákazy. Jako důkaz předkládám znění tiskové
zprávy, které převzala i ČTK (Česká tisková kancelář):
Zd r o j : h t t p s : / /e u r a c t i v.c z / s e c t i o n / p o l i t i ka / n e w s /
astrazeneca‑ je‑ bezpecna‑ potvrdila‑ evropska‑ lekova
‑agentura‑setreni‑ale‑bude‑pokracovat/
Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dokončila šetření vakcíny od firmy AstraZeneca poté, co se u několika očkovaných osob objevily závažné případy krevních sraženin. Podle EMA je vakcína bezpečná a její používání nezvyšuje riziko
vzniku krevních sraženin. Spojitost mezi vakcínou a obtížemi
však nelze zcela vyloučit, šetření proto bude pokračovat.
Podle EMA přínos vakcíny stále převyšuje možná rizika. Experti z výboru pro rizika Evropské agentury pro léčivé přípravky
po prošetření desítek podezřelých případů vyloučili problémy
s kvalitou šarží vakcín dočasně stažených v unijních zemích.

„Je to bezpečná a účinná vakcína,“ prohlásila šéfka
EMA Emer Cookeová. „Pokud jde o mě, nechala bych se
očkovat hned zítra,“ dodala.
„Výbor dospěl také k závěru, že vakcína není spojena s celkovým zvýšením rizika vzniku tromboembolie nebo krevních sraženin,“ sdělila šéfka EMA.
Další zdroj dokazující bezpečnost vakcíny:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ema‑astrazeneca
‑je‑ucinna‑a-bezpecna‑vakcina-147659
„Je to bezpečná a funkční vakcína,“ přišla s konečným
vyhodnocením očkovací látky od firmy AstraZeneca
šéfka Evropské lékové agentury Emer Cookeová. Itálie,
Kypr, Litva a Lotyšsko poté oznámily, že obnoví očkování AstraZenecou.
Čtvrteční prohlášení Evropské lékové agentury (EMA)
potvrdilo bezpečnost vakcíny britsko‑švédské společnosti AstraZeneca. Ta se v posledních dnech dostala do kontroverzí
okolo možných vedlejších účinků včetně krevních sraženin.
„Po mnoha analýzách jsme dospěli k závěru, že vakcinační látka neměla přímou souvislost s úmrtími,“ potvrdila
Cookeová. Vakcíny proti onemocnění covid-19 od firmy
AstraZeneca tedy podle agentury nezvyšují riziko krevních
sraženin a krvácení a jsou bezpečné k užívání.
Takže naprosto souhlasím s panem místostarostou, který
to v úvodníku napsal krátce a stručně:

Nechte se očkovat.
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Obrázek – soutěž o čokoládu kdo
pozná, kde to je?
V minulém čísle Svoboda fórum jsem zveřejnila fotku
ze svých skialpových toulek po našem okolí. Na email mi
hned v první den, kdy byly noviny na pultech či na webu,
přišly první odpovědi, v dalších dnech pak ještě další dvě,
a všechny byly správné.
Správná odpověď Krausovy boudy.
1. Martin David – 1. 3. 2021 v 12:39 hodin
2. Jitka Putalová – 1. 3. 2021 v 14:59 hodin
3. Jan Štěp – 3. 3. 2021 v 07:55 hodin

Finanční příspěvky pro rok 2021
Na elektronické úřední desce na webu města www.musvoboda.cz jsou k dispozici schválené dotační programy pro poskytování finančních příspěvků v roce 2021. Dotační programy jsou schváleny do čtyř oblastí s následujícími alokacemi:
1) Dotační program na sportovní aktivity dětí a mládeže
do 18let - částka k rozdělení 100.000 Kč
2) Dotační program na sportovní aktivity dospělých částka k rozdělení 20.000 Kč
3) Dotační program na kulturní aktivity - částka
k rozdělení 30.000 Kč
4) Dotační program na sociální aktivity - částka k rozdělení
30.000 Kč
Příjem žádostí je od pátku 1. 4. 2021 do pátku 14. 5. 2021
do 11,00 hodin.

4. Jan Bartoníček – 9. 3. 2021 v 07:25 hodin
A protože Krausovky poznali jen čtyři lidé, a tak zkusím další. Tentokrát jsem vybrala jednodušší úkol.
Následující fotka je z letošního prvního jarního dne
20. 3. 2021. Poznáte, kde takhle krásně svítilo sluníčko a na
jaro to vůbec nevypadá???
Odměna je stále stejná – pro první tři nejrychlejší čokoláda –
odpověď prosím na email: iva.balcarova@musvoboda.cz

 Žadatel, resp. subjekt si může vybrat jeden z dotačních
programů a podat příslušnou žádost.
 Každý žadatel, resp. subjekt může v rámci každého dotačního programu podat pouze jednu žádost.
 V každém dotačním programu je uvedena maximální možná výše dotace v jednotlivém případě a žadatel
nesmí požádat o částku vyšší, než je uvedeno v každém
z dotačních programů v článku III. odstavci 2!!!
 Případné další informace podá tajemnice MěÚ (tel.
731 479 260) nebo starosta (734 609 762).
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Výpis usnesení z 16. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou konaného dne 15. 03. 2021
USNESENÍ č. ZM/168/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 15. 3. 2021.

USNESENÍ č. ZM/169/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 14. 12. 2020 bez námitek.

USNESENÍ č. ZM/170/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady města za období od 15. 12. 2020 do
14. 3. 2021 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva bez námitek.

USNESENÍ č. ZM/171/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) architektonickou studii a vizualizaci akce „Svoboda nad
Úpou - Společenské centrum, dostavba a rekonstrukce
objektu č. p. 473 na st.p. č. 109 a p. p.č. 957, k.ú. Svoboda nad Úpou“, datum 12/2020, kterou zpracovala
společnost ROSA – ARCHITEKT, s. r. o., IČ 05801141, se
sídlem Spojenecká 1111, 541 01 Trutnov.
b) s konečnou platností výsledek poptávkového řízení
v rámci VZMR na služby - Zpracování dílčích částí PD
(interiéry) na akci „Svoboda nad Úpou - Společenské
centrum, dostavba a rekonstrukce objektu č. p. 473 na
st.p. č. 109 a p. p.č. 957, k.ú. Svoboda nad Úpou“, v rámci kterého byla vybrána nabídka od společnosti ROSA
- ARCHITEKT, s. r. o., IČ 058 01 141, se sídlem Kryblická
428, 541 01 Trutnov v ceně ve výši 450.000 Kč bez DPH,
544.500 Kč včetně DPH.

USNESENÍ č. ZM/172/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace o připravovaném projektu založení lokální organizace destinačního managementu pro region Východní
Krkonoše s názvem „Krajina pod Sněžkou z.s.“.

USNESENÍ č. ZM/173/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
ruší
a) usnesení zastupitelstva č. ZM/158/15/2020 ze dne
14. 12. 2020, kterým byl schválen 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 geometric6
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kých 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.
schvaluje
b) 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. Náklady spojené se směnou (geometrické plány,
správní poplatek za vklad do KN) uhradí město v plné
výši, s tím, že uzavření směnné smlouvy bude realizováno do 31. 5. 2021.

USNESENÍ č. ZM/174/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
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. ZM/175/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p. p.č. 38/1 v k.ú. Maršov I, druh pozemku
zahrada, o výměře 1126 m2, protože v současné době město tento pozemek nepotřebuje prodat z finančních důvodů a na parcelu byl zveřejněn záměr pronájmu za účelem
zahrádek v této lokalitě, která je zahrádkářskou osadou.
Vzhledem k tomu, že k parcele je přístup po pozemku
p. p.č. 29, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace, který je v majetku ČR - Státního
pozemkového úřadu, Zastupitelstvo města pověřuje Radu

města, aby prověřila stav komunikace v terénu a případně
zajistila změnu v Pasportu komunikací a následně podle výsledku prověření, aby za město starosta požádal ČR - Státní
pozemkový úřad o převod této parcely s ohledem na skutečnost, že se jedná druhově o ostatní komunikaci.

USNESENÍ č. ZM/176/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) prodej parcely p. p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh
pozemku zahrada o výměře 561 m2 manželům XXXXXX
a XXXXXX XXXXXX, trvale bytem dle žádosti v příloze
originálu zápisu.
b) prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku
v celkové výši 457.005 Kč, která se skládá z úhrady za
parcelu ve výši 451.605 Kč dle podané nabídky prostřednictvím obálkové metody a nákladů spojených
s koupí výše uvedené parcely v celkové výši 5.400 Kč
(3.400 Kč za zpracování znaleckého posudku, 2.000 Kč
za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
c) lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu
a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení
do 30. 4. 2021.

USNESENÍ č. ZM/177/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) prodej části parcely p. p.č. 35/4 v k.ú. Svoboda nad Úpou
o výměře 28 m2, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha (dle GP č. 913/220/2020 ze
dne 14. 1. 2021 od geodeta Jan Vaněk, Rudník označen
jako p. p.č. 35/11 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha) panu
XXXXXX XXXXXX, trvale bytem Rýchorské sídliště XXX,
Svoboda nad Úpou.
b) prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 22.650.-Kč, která se skládá z úhrady
za parcelu ve výši 11.200 Kč dle znaleckého posudku
č. 7406/4/2021-B ze dne 16. 2. 2021 od pana Jiřího Danielise a nákladů spojených s koupí výše uvedené parcely v celkové výši 11.450 Kč (3.400 Kč za zpracování
znaleckého posudku, 6.050 za zpracování GP, 2.000 Kč
za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
c) lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu
a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení
do 30. 4. 2021.

USNESENÍ č. ZM/178/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) prodej části parcely p. p.č. 6/2 v k.ú. Maršov II o výměře 239 m2, druh pozemku zahrada a část parcely
p. p.č. 6/9 v k.ú. Maršov II o výměře 4 m2, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha (dle
GP č. 244/126/2020 ze dne 1. 12. 2020 od geodeta
Jan Vaněk, Rudník označena jako nově vzniklá parcela
p. p.č. 6/12 v k.ú. Maršov II, druh pozemku zahrada o celkové výměře 243 m2) manželům XXXXXX a XXXXXX
XXXXXX, trvale bytem Pod Světlou Horou XXX, Svoboda nad Úpou.
b) prodej části parcely p. p.č. 373/2 v k.ú. Maršov II o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace (dle GP č. 244/126/2020 ze dne
1. 12. 2020 od geodeta Jan Vaněk, Rudník označena

jako nově vzniklá parcela p. p.č. 373/8 v k.ú. Maršov II,
druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná
plocha o celkové výměře 2 m2) Panu XXXXXX XXXXXX,
trvale bytem Pod Světlou Horou XXX, Svoboda nad
Úpou.
c) prodej parcel dle bodu a) a bodu b) tohoto usnesení za
částku v celkové výši 62.386.-Kč, která se skládá z úhrady za parcely ve výši 49.000 Kč dle znaleckého posudku č. 7406/4/2021-A ze dne 16. 2. 2021 od pana Jiřího
Danielise a nákladů spojených s koupí výše uvedené
parcely v celkové výši 13.386 Kč (3.400 Kč za zpracování
znaleckého posudku, 7.986 za zpracování GP, 2.000 Kč
za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
d) lhůtu pro uzavření společné kupní smlouvy na prodej
parcel dle bodu a) a b) tohoto usnesení za cenu dle
bodu c) tohoto usnesení do 31. 5. 2021.

USNESENÍ č. ZM/179/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) prodej části parcely st.p. č. 142/3 v k.ú. Svoboda nad
Úpou o výměře 37 m2, druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří pod garáží žadatele (dle GP č. 912/211/2020
ze dne 11. 11. 2020 od geodeta Jan Vaněk, Rudník)
panu XXXXXX XXXXXX, trvale bytem Luční XXX, Svoboda nad Úpou.
b) prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 22.550.-Kč, která se skládá z úhrady
za parcelu ve výši 11.100 Kč dle znaleckého posudku
č. 7406/4/2021-C ze dne 16. 2. 2021 od pana Jiřího Danielise a nákladů spojených s koupí výše uvedené parcely v celkové výši 11.450 Kč (3.400 Kč za zpracování
znaleckého posudku, 6.050 za zpracování GP, 2.000 Kč
za správní poplatek za vklad do Katastru nemovitostí).
c) lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu
a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení
do 30. 4. 2021.

USNESENÍ č. ZM/180/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku
z pobytu (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/181/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Pravidla pro udělování medaile Za zásluhy o Svobodu nad
Úpou a Ceny města Svobody nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/182/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
uzavření Dodatků č. 6 s obcemi Horní Maršov, Janské Lázně a Mladé Buky a Dodatků č. 2 s obcemi Pec pod Sněžkou
a Malá Úpa ke Smlouvám o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojené s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace (viz přílohy originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/183/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
deleguje
pana Ing. Jaroslava Chmelaře jako zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace TrutDUBEN 2021
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nov, a. s., konanou dne 31. 5. 2021. Zastupitelstvo města
Svobody nad Úpou určuje náhradníkem zástupce města na
valné hromadě pana Ing. Helmuta Ruseho.

USNESENÍ č. ZM/184/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
provedenou finální kontrolu plnění rozpočtu k 31. 12. 2020
provedenou tajemnicí MěÚ včetně Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 12/2020 (vytištěno 4. 2. 2021) včetně ročního vyrovnání vůči spořícímu
účtu za rok 2020 (vše viz přílohy originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/185/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2021 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření č. 1/2021 činí objem

celkových příjmů 3.130.041 Kč (celkové příjmy rozpočtu
na rok 2021 po této změně se zvyšují na 38.699.641 Kč),
objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření
č. 1/2021 činí 1.767.041 Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok
2021 po této změně se zvyšují na 42.643.641 Kč), financování rozdílu činí mínus 1.363.000 Kč (celkové financování
rozpočtu na rok 2021 se snižuje na 3.944.000 Kč).

USNESENÍ č. ZM/186/16/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
aktivní přístup Rady města a Komise pro rozvoj města ve
věci řešení problematiky parkování po obci (dopravy v klidu) a pověřuje starostu, aby na příštím zasedání zastupitelstva prezentoval výsledky této činnosti.

Výpis usnesení z 46. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 01. 03. 2021
USNESENÍ č. RM/590/46/2021

USNESENÍ č. RM/593/46/2021

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku v rámci VZMR na služby - Zpracování dílčích částí PD (interiéry) na akci „Svoboda nad Úpou - Společenské
centrum, dostavba a rekonstrukce objektu č. p. 473 na
st.p. č. 109 a p. p.č. 957, k.ú. Svoboda nad Úpou“ od společnosti ROSA - ARCHITEKT, s. r. o., IČ 058 01 141, se sídlem Kryblická 428, 541 01 Trutnov, která nabídla cenu ve
výši 450.000 Kč bez DPH, 544.500 Kč včetně DPH s tím, že
k podpisu Smlouvy o dílo dojde až po 15. 3. 2021 po projednání na veřejném zasedání Zastupitelstva města, kde se
celá záležitost bude projednávat, a dále bude připraveno
patřičné rozpočtové opatření (bude navržen pouze přesun
rozpočtových prostředků z obecné projektové činnosti na
konkrétní PD).

Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost vlastníků RD č. 347 na Novém světě o pronájem části pozemku na parkování, a to parcel p. p.č. 147/1 a 236/2,
obě k.ú. Maršov I, ale z důvodů popsaných v zápise požaduje předložení projektové dokumentace na vybudování parkovacího stání a dále konstatuje, že pokud by rada stavbu
v budoucnosti připustila tak pouze jako stavbu dočasnou,
s ohledem na skutečnost, že v dané navazující lokalitě je
počítáno s rozvojem území (výstavba rodinných domů).

USNESENÍ č. RM/591/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění nájemní smlouvy se společností JAPIO, spol. s r. o.
(viz příloha originálu zápisu), jejímž předmětem je pronájem dvou částí parcely p. p.č. 697/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou dle Záměru města č. 05/2021 o výměrách 105 m2
a 25 m2 s tím, že stanovila individuální sazbu nájemného ve
výši 10.000 Kč bez DPH ročně a dále s tím, že společnost si
musí ještě zajistit patřičné dopravní značení na své náklady

USNESENÍ č. RM/592/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění nájemní smlouvy na pronájem parcely p. p.č. 33/3
v k.ú. Maršov II o výměře 970 m2 dle Záměru města
č. 07/2021 s panem XXXXXX XXXXXX (viz příloha originálu
zápisu) za účelem dvou parkovacích míst, plochy pod dřevěným seníkem, plochy pro skládku instalačního materiálu,
ostatní plochy pro sekání trávy s tím, že stanovila individuální celkovou výši nájemného v částce 1.500 Kč ročně.
8
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USNESENÍ č. RM/594/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu „Komunikační vedení a zařízení – SVNU50_optický kabel“ na parcelách p. p.č. 10/5,
632 a 636, vše k.ú. Maršov I na Rýchorském sídlišti se společností CETIN, a. s. (viz příloha originálu zápisu + viz zápis).

USNESENÍ č. RM/595/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu (viz příloha originálu zápisu), který reaguje
pouze na novelu v daňového řádu z prosince 2020, kterou
města a obce nestihly zapracovat do svých nových vyhlášek, protože byla přijata v závěru prosince 2020 (novou vyhláškou se nemění sazby, ale pouze některé textové úpravy, např. v čl. 8 Osvobození apod) s tím, že bude tento bod
zařazen do jednání březnového zastupitelstva.

USNESENÍ č. RM/596/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku na právní ochranu pro město od pojišťovny D.A.S.
Rechtsschutz AG (právní ochrana pro členy zastupitelstva
a pro zaměstnance města včetně zaměstnanců organizačních složek), a to ve formou varianty 2, která spočívá v základním rozsahu právní ochrany + právní ochrana pro spory
a nároky ze smluv (viz nabídka v příloze originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/597/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 15. 3. 2021 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že bude doplněn program ještě o bod - Delegování zástupce města na Valnou hromadu společnosti VAK
Trutnov, a. s.

USNESENÍ č. RM/598/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) přidělení bytu č. 5 o velikosti 3 + KK ve 3. NP v bytovém
domě č. p. 473 paní XXXXXX XXXXXX, trvale bytem
Janské Lázně č. p. XXX na dobu určitou 1 roku od uzavření nájemní smlouvy za nájemné ve výši 100 Kč/1 m2
podlahové plochy bytu č. 5, tj. celkem 7.490 Kč + zálohy
na služby a energie a pověřuje Mgr. Schöna uzavřením
nájemní smlouvy. Zároveň rada uděluje žadatelce výjimku ve věci chovu psa v bytě a tímto jí chov psa v bytě
povoluje.
b) zajištění internetového připojení do všech bytů prostřednictvím společnosti SATAN, s. r. o. Trutnov za nabízený poplatek 420 Kč včetně DPH pro všechny byty,
tj. 70 Kč na jeden byt. Tato částka bude zahrnuta do
služeb, pokud nájemci o internetové připojení projeví
zájem.

USNESENÍ č. RM/599/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Ceník služeb a dodávek poskytovaných Městem Svoboda
nad Úpou prostřednictvím Městského úřadu ve Svobodě
nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/600/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
v celkové výši 218.680,30 Kč do fondu 413 - rezervní
fond (po schválení bude činit jeho stav 1.042.764 Kč)
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov sestavenou ke dni 31. 12. 2020.
b) použití finančních prostředků z rezervního fondu PO
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov na předfinancování akce Inovace ICT
učebny, která bude realizována z dotačních prostředků.
c) rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou ve výši 461.957,59 Kč
do fondu 413 - rezervní fond (po schválení bude činit
jeho stav 1.823.902,64 Kč) a schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou sestavenou ke dni 31. 12. 2020.

USNESENÍ č. RM/601/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
stanovuje
postup ve věci zveřejněného záměru města č. 19/2020, kdy
se sešly dvě žádosti od dvou zájemců o parcelu p. p.č. 469
v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 561 m2, druh pozemku

zahrada. Rada stanovuje tzv. obálkovou metodu, kdy minimální nabízenou cenou musí být částka 180.000 Kč, která
byla stanovena znaleckým posudkem, podání písemných
nabídek v zalepených obálkách do 15. 3. 2021 do 16,30 hodin do podatelny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou,
otevíraní obálek pak přímo na jednání zastupitelstva dne
15. 3. 2021 od 18 hodin a pověřuje tajemnici MěÚ, aby zajistila se zájemci výběrové řízení formou obálkové metody.

USNESENÍ č. RM/602/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) žádost ředitelky DPS o schválení prodeje 3 vozidel
(viz zápis) v souvislosti s nákupem 4 nových vozidel
z dotačního projektu v DPS z důvodu nepotřebnosti.
pověřuje
b) ředitelku DPS, aby zajistila prodej nepotřebných vozidel v bodě a) tohoto usnesení dle návrhu pana Hovarda
(viz zápis).

USNESENÍ č. RM/603/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 15 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu ze dne 20. 12. 2001 se společností TRANSPORT Trutnov, s. r. o. (viz příloh originálu zápisu), předmětem kterého
je celoroční zajištění svozu bioodpadu z obce tak, že v zimních měsících bude svážen bioodpad 1x měsíčně (prosinec,
leden, únor, březen) a 16 svozů bioodpadu od jara do podzimu bude tak jako doposud jednou za 14 dní.

USNESENÍ č. RM/604/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
finální podobu dokumentů, které souvisejí s rekonstrukcí bytu č. 5 v DPS. Jedná se o následující dokumenty (vše
viz přílohy originálu zápisu):
- Dohodu o změně předmětu nájmu s nájemce bytu č. 5
v DPS
- Krycí list rozpočtu a položkový rozpočet prací na rekonstrukci bytu
- Smlouva o dílo mezi Městem Svoboda nad Úpou, zhotovitelem (stavební firmou) a plátcem (nájemce bytu)
Ve Smlouvě o dílo byly pouze upřesněny podmínky platby
za dílo (rekonstrukci bytu si platí nájemce z vlastních prostředků).

USNESENÍ č. RM/605/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
přijímá
nabídku společnosti SIKA CZ, S.R.O. na dodání materiální
pomoci ve formě respirátorů FFP2 vyrobených v EU v souvislosti s epidemií nemoci Covid-19.

USNESENÍ č. RM/606/46/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh správce stadionu na zrušení dugoutů za sportovní halou s ohledem na vandalismus na majetku města (propálené
sítě) a nepořádek (odpadky, lahve, střepy, nedopalky cigaret), který neustále přetrvává, a proto, pokud bude na stadionu akce baseballu či softbalu, tak správce stadionu zajistí
montáž mobilních stanů včetně laviček, které se po skončení
akce zase uloží tak, aby se nejednalo o trvalé sezení.
DUBEN 2021
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Měsíční dění v naší škole
Únor 2021 v naší mateřské škole

Únor u Zajíčků

Únor u Myšek

Každoročně si v tomto měsíci povídáme o různých povoláních. Začali jsme u nejaktuálnějšího tématu - lékaři a naše
zdraví. Děti poznávaly své tělo, své smysly (hmatové hry,
hledání rozdílů, poznávání vůní či ochutnávka čajů). Hru
na lékaře si děti velmi oblíbily, ošetřovaly plyšáky, panenky, ale i své kamarády. Při hře na obchod děti třídily různé
druhy zboží, zároveň se učily slušnému chování. Během hry
na řidiče se děti seznamovaly s bezpečnostními pravidly,
světelným značením či prostorovými vztahy (kolona aut).
Rozličné materiály měly možnost poznat během hry na tesaře a dřevorubce (dřevo a dřevěné hračky, nábytek), na
švadlenu a ševce (textil, nitě a vlna), nebo pekaře („vaření“
se zrním, malování v pískovničce s moukou). Některá povolání jsme našli i v písničkách Kalamajka, Pec nám spadla,
Jede, jede, poštovský panáček. Řadu dalších řemesel jsme
si přiblížili prostřednictvím pohádek, her, cvičení (kominík,
zedník, listonoš), některá jsme ztvárnili výtvarně (kadeřník,
švadlena, švec, kuchař). Bohužel se děti letos v době pandemie nemohly blíže seznámit přímo s některými službami
či zaměstnáním rodičů (práce kadeřnice, knihovnice, různé
exkurse) jako v předchozích letech.

Hlavní náplní měsíce února byly zimní sporty a je pravda, že
počasí nám k tomu opravdu přálo. Lyžování jsme si zkusily
nejprve v bezpečí třídy na koberci, ale odvážné děti měly
zájem o lyžování na zahradě. Velmi dobrým příkladem jim
byly děti od Zajíčků, ty lyžovaly o týden dříve. Podmínky
na zahradě mateřské školy byly ideální – vyšlapaná stopa a zapůjčené dva běžkařské sety ze základní školy děti
nadchly. Ostatní děti si užily kopec při jízdě na klouzácích.
K zimním sportům patří také bruslení – i to jsme si zkusili
hlavně ve školce na koberci – postačily nám dvě krabičky
od papírových kapesníků – nádherně kloužou. A opravdové
bruslení na nás čekalo při chůzi po zamrzlých chodnících.
Také jsme sledovali, jak zamrzla řeka Úpa, a rozhovory se
týkaly hlavně bezpečnosti při pohybu na zamrzlých plochách. K tématu jsme se naučili nové básničky, písničku
a také děti zhlédly improvizovanou divadelní hříčku o lyžařce myšce.
Ta nám nastínila další téma, které se sportu týká, a to oblékání v zimě a ochrana zdraví. Měli jsme také plné ruce práce
u stolečků – malovali jsme barvami čepice, rukavice, brusle,
pastelkami jsme se pokoušeli střídat dvě barvy při zdobení
šály a také jsme si zkusili pokusy s klovatinou a zapouštění barvy, a tím vzniklo krásné kluziště, kam si děti nalepily
obrázek bruslaře.
V závěru měsíce jsme si ještě povídali, jak pojmenujeme
části dne, pomohla nám k tomu básnička a pro večerníčka
jsme si poskládali čepičku. Přiřazovali jsme také obrázky
předmětů k denním činnostem. Závěr měsíce připomínal
spíše blížící se jaro, a tak jsme sledovali při procházkách,
jak se příroda mění, našli jsme i první jarní kytičky.

Tak snad za rok budeme mít více štěstí.

Únor u Medvídků
V měsíci únoru jsme s dětmi procvičovali téma „Doktor
datel“ a povídali si o lidském těle, o našem zdraví, ale
i o nemocech a úrazech. Pracovali jsme s obrázky k danému tématu, vyrobili si papírové hrníčky s čajem a citrónem,
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DUBEN 2021

Soutěž v anglickém jazyce
V minulých týdnech proběhla na naší škole soutěž v anglickém jazyce pro žáky II. stupně. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: mladší žáci (6. a 7. ročníky) a starší žáci (8. a 9.
ročník). Účastníci nejprve vyplnili interaktivní lexikální test
a ti nejlepší pak postoupili do druhého kola, které probíhalo jako video rozhovor s ostatními soutěžícími a učitelkami
anglického jazyka přes Microsoft Teams.
Kategorii I. vyhrál Marek Šustr (6. B), druhé místo obsadila
Marie Línková (7. A) a na třetím místě se umístili shodně
David Hynek (7. A) a Jiří Krudenc (6. A)
Kategorii II. vyhrála těsně Veronika Hradecká (9. ročník)
před Andreou Horáčkovou (9. ročník). Třetí místo obsadila
Tereza Hedvičáková (8. ročník).
Vítězům gratulujeme a všechny ostatní chválíme za výborné jazykové znalosti.
Mgr. Lucie Ševčíková a Mgr. Iva Hejnová – vyučující AJ

Okresní kolo olympiády v německém
jazyce
Díky pandemické situaci se letošní okresní kolo olympiády
v německém jazyce konalo pouze za účasti žáků naší školy.
Snažíme se podporovat nadané žáky a vytvářet jim podmínky, aby rozvíjeli svá nadání. Bohužel tak v okrese Trutnov učinila pouze naše škola. Své síly poměřili Vít Vrbenský
a Jakub Kraus. Jako vítěze určila komise Víťu Vrbenského.
Víťovi gratulujeme a doufáme, že se v celém kraji najdou
i jiné školy, aby si žáci mohli i v takto nepříznivé době poměřit své znalosti na krajské úrovni.
papírové kamarády se zdravou a nezdravou stravou a papírové sportovce. A protože nám počasí přálo, k tématu jsme
zařadili zimní sportování, sjezd na kluzácích, hry se sněhem
a uvařili si mátový čaj na zahřátí.
Pojmenovávali jsme naše smysly a také formou hry si je vyzkoušeli - co vidíš, co slyšíš, co cítíš, co jsi ochutnal, co jsi
nahmatal?
Nezapomněli jsme ani na naše zoubky a naučili se básničky
o lidském těle.
Dalším tématem, které jsme procvičovali, bylo povolání,
kde jsme navázali na předchozí téma a vyrobili si, skládáním z papíru, paní doktorku. Podle obrázků jsme poznávali
další profese a také si je sami vyzkoušeli. Hráli jsme si na
prodavačku, pekaře, malíře, stavitele, muzikanty, listonoše, na keramiky a vyrobili si obrázky z hlíny. Opakovali
jsme písmenka na začátku slova, počítání, labyrinty, skládání rozstříhaných obrázků povolání v celek a vše obohatili
básničkou i písničkou. Při vycházkách jsme pozorovali práci
dospělých.
Nezapomněli jsme ani na naše ptáčky v zimě, učili jsme se
je poznávat, pojmenovat, poslouchat z CD a také si je vyrobit. Naše výrobky můžete vidět v galerii na plotě u ZŠ - zima
u Medvídků.

Mgr. Milena Hainišová – vyučující NJ

Matematický klokan
Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla
v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii.
Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se
rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty.
V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů
soutěžících z více než 60 zemí celého světa. Pořadatelem
Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve
spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi
soutěže kategorie A.
I v letošním roce se žáci naší školy do této soutěže zapojili.
Výsledky nejlepších ze šesté a sedmé třídy vypadají takto:
6. třída
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

příjmení
Hasman
Adamec
Horák
Bělík
Šustr
DUBEN 2021

body
86
84
79
57
55
11

6.
7. - 9.
7. - 9.
7. - 9.
10.

Honzíková
Reginová
Říhová
Kulda
Málková

7. třída
pořadí
1.
2.
3. - 4.
3. - 4.
5. - 6.
5. - 6.
7.
8.
9.
10. - 12.
10. - 12.
10. - 12.

příjmení
Losenický
Feltová
Hradecký
Línková
Humňalová
Báchor
Dvořáková
Kučerová
Kornfeld
Brátová
Milionová
Košťálová

54
50
50
50
46
body
76
68
67
67
60
60
59
57
56
52
52
52

Únor v I. oddělení školní družiny
V únoru jsme ve školní družině plnili úkoly projektu, Krkonoše, místo, kde žijeme“, děkujeme tatínkovi Dana Vláška
za propagační materiály, materiály na plnění úkolů i odměny.
Děti tvořily valentýnská přáníčka z knoflíků, děkujeme mamince Járy Řeháka za knoflíky.
Povídali jsme si o Masopustu a malovali maškary v průvodu. Víte, co představuje, Strakatý“ nebo, Slaměný“?
Samozřejmostí byl pobyt na zdravém vzduchu v přírodě
a hry na sněhu.

Mgr. Jan Hainiš

Matematický klokan kategorie Kadet –
žáci 8. a 9. třídy
62
55
52
50
49
48
46
45
44
41
39
38
37
35
34
33
32
31
30
27
26
25
24
21
20
19

Voborská
Koubková, Vrbenský
Horáčková
Volman
Hradecká
Dudková, Hedvičáková, Krudencová
Veselá
Ježek
Kratochvílová
Bělík, Tam Vojtěch
Fedko
Čekaňáková, de Rijke, Jiřička
Pilný, Uždil, Špetla
Tam Michal
Tomešová, Vlčková, Pour, Vaněk
Hedvičáková, Vávra
Reháková
Karlík, Dvořáková
Bartošová
Vagnerová
Trinh, Podojil, Kloz, Beranová
Kaňka
Bejdák
Brátová
Kalivoda
Kraus

Vychovatelka školní družiny Lenka Paříková

Výrobky školní družiny v časopisu
AMOS
Vážení rodiče, milé děti,
nouzový stav nám překazil i letošní jarní tvoření ve školní
družině.

Mgr. Irena Nešněrová

Prvňáčci v přírodě

Pokud vás to alespoň trochu potěší, pár našich výtvorů,
které jsme stihli namalovat loni před první vlnou pandemie,
je zveřejněno v časopisu AMOS.

Poslední den před uzavřením škol i pro 1. a 2. třídy jsme ještě
s prvňáčky stihli pozorovat přírodu na konci zimy - větvičky
a plody lesních stromů a stopy zvířat. Těm jsme také donesli
dobroty do nedalekého krmelce. Všichni si to moc užili.

Naše výrobky a obrázky tak mohou být inspirací pro
širokou veřejnost, pro všechny, kteří rádi tvoří a jarní
vydání časopisu AMOS si zakoupili.

Mgr. Martina Hanušová

Vychovatelka školní družiny Dana Šritrová

12

DUBEN 2021

Nové informace o přijímacím řízení
na SŠ
Podle informací ministerstva školství se mění některá ustanovení přijímacího řízení. Důležitá je zejména
možnost zrušení přijímacích zkoušek u škol, které
obdržely menší počet přihlášek než počet plánovaných přijatých studentů. O tomto rozhodnutí by měl
ředitel školy informovat uchazeče do 19. 3. 2021.
V případě, že si žák podal jen jednu přihlášku na
střední školu s maturitou nebo jednu přihlášku na
maturitní obor a jednu na učební obor, bude konat
přijímací zkoušku v obou termínech na škole, kde si
zvolil maturitní obor.
Změny termínů letošních přijímacích zkoušek jsou přehledně uvedeny v tabulce.
Mgr. Irena Nešněrová – výchovná poradkyně
DUBEN 2021
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Kontrola Krajské hygienické stanice
Ve čtvrtek 11. února 2021 se na naší škole uskutečnilo kontrolní šetření Krajské hygienické stanice. Tato kontrola byla
provedena na základě anonymního a velmi vulgárního
písemného podnětu (udání). Úsudek nad tím je na každém
z nás. Z výsledků kontroly, která se zaobírala dodržováním
opatření proti šíření nákazy Covid-19 v prostorách základní
školy a školní jídelny, dále dodržováním osobní a provozní
hygieny a skladováním potravin, je patrné, že státním
zdravotním dozorem v uvedených oblastech nebyly zjištěny
závady a aktuálně platná a mimořádná opatření byla ve
všech směrech plně dodržována. V protokolech, které jsou
dostupné na školním webu, se o tom můžete sami detailně
přesvědčit.
Vedení školy

Informace k zápisu žáků do 1. třídy pro
školní rok 2021/2022
Na základě doporučení ministra školství, mládeže a tělovýchovy bude probíhat zápis žáků do 1. třídy bez osobní
přítomnosti dětí ve škole. Upřednostňované formy odevzdávání přihlášky budou - online prostřednictvím portálu zapisyonline.cz (odkaz bude aktivní od 1. 4. 2021), datovou schránkou, e‑mailem s elektronickým podpisem,
poštou, případně osobním doručením do školy.
Preferovaný způsob zápisu je prostřednictvím portálu zapisyonline.cz. Po odeslání přihlášky z webu zapisyonline.
cz Vás bude kontaktovat pracovník školy a domluví s Vámi
podpis přihlášky a doložení požadovaných dokumentů. Výhodou pro Vás je, že přihlášku sami vytiskneme a pořídíme
kopii požadovaných dokumentů na místě. Další velkou výhodou je možnost rezervace online motivačního rozhovoru
14
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s budoucí paní učitelkou třídní, který proběhne prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.
Zároveň se pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovuje dlouhé období od 1. 4. 2021 do
30. 4. 2021. Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s učiteli, prostory školy a vzdělávacím programem.
Podklady pro zápis:
1. Žádost o zápis dítěte k plnění školní docházky / Žádost
o odklad plnění povinné školní docházky
2. Rodný list dítěte (kopie) / u cizinců pas dítěte (kopie)
3. V případě žádosti o odklad je nutné dodat vyjádření
PPP/SPC + vyjádření odborného lékaře nebo klinického
psychologa
4. U dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského
roku je nutné dodat kopii Rozhodnutí o udělení odkladu
Pozor: Přihlášky doručené před termínem nebo po termínu zápisu jsou neplatné. Neplatné přihlášky jsou také
přihlášky poslané běžným emailem bez elektronického
podpisu.
Výše zmíněné žádosti naleznete na webových stránkách
školy v sekci Formuláře.
Dobrou pomůckou pro budoucí prvňáčky by mělo být Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, které naleznete
taktéž na školním webu. Prosíme vás o seznámení se s tímto dokumentem, který uvádí, jaké úrovně by měl každý
předškolák dosáhnout v době nástupu do první třídy.

Není‑li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé
a požádá‑li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době
zápisu dítěte k povinné školní docházce (od 1. 4. do
30. 4. 2021), odloží ředitel školy začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle
do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok
věku. Žádost o odklad školní docházky předají zákonní zástupci vedení školy v den zápisu, nejpozději do 30. 4. 2021.
Ředitel Základní školy a mateřské školy Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov stanoví následující kritéria, podle
kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí žáků
k základnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí
podaných zákonnými zástupci žáků o přijetí překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu pro základní
školu.
Kritéria přijetí:
1) Dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní
školy Svoboda nad Úpou.
2) Sourozenci již přihlášených dětí, které budou i nadále
navštěvovat místní mateřskou nebo základní školu.
Kapacita tříd prvního ročníku: 30 žáků
Děkujeme za pochopení.
Ing. Michal Krtička - ředitel školy

Bilancování nad rokem od prvního
uzavření naší školy
Vážení rodiče, milé děti, vážení přátelé školy,
v této chvíli je tomu již více než rok, kdy došlo z důvodu celosvětově se šířící koronavirové epidemie k prvnímu uzavření naší základní a posléze i mateřské školy. V průběhu
následujících měsíců k uzavření došlo ještě několikrát a ani
v současné chvíli (březen 2021) nevíme, jak dlouho bude
nastalá situace trvat a kdy už konečně a snad i natrvalo uvidíme své žáky ve školních lavicích.
Navzdory nepříznivému vývoji jsme se s nastalou situací
snažili vyrovnat, jak nám jenom síly stačily. Hned v prvních
týdnech po uzavření školy v březnu roku 2020 jsme se stali
průkopníky distančního vzdělávání, nejdříve jenom formou
zasílání, vyvěšování a poskytování domácích úkolů, posléze
ovšem již aktivním on‑line vyučováním v technikou opatřených třídách. Nutno dodat, že sehnat technické vybavení
v době přechodu všech a všeho do on‑line prostředí také
nebyl snadný úkol. Až do konce školního roku 2019/2020
jsme poté střídavě ob týden, bruslili“ mezi profilovými
a ostatními předměty, abychom na žádný předmět nezapomněli a zároveň kladli důraz především na to nejpodstatnější.
Poslední měsíc školního roku jsme v určité okleštěné formě vyučovacích skupin došli do šťastného konce a školní
rok 2019/2020 byl zdárně za námi.

Od 1. 9. 2021 se distanční vzdělávání stalo ze zákona povinnou formou vzdělávání, což jako by předestřelo to, co
nás v následujících měsících čekalo. S výjimkou žáků 1. a 2.
třídy, kteří byli prezenční formou vyučováni nejdelší dobu,
tu máme i ročníky od 3. do 9. třídy, z nichž některé byly
v souvislosti s protiepidemickými nařízeními prezenčně ve
škole jenom 7-8 týdnů.
Jelikož jsme si vědomi toho, že distanční forma výuky
není zcela plnohodnotnou výukou, snažili jsme se po celou dobu, kdy probíhala omezení, hledat co nejefektivnější cesty k tomu, jak být našim žákům nablízku, podat
jim co nejvíce informací a pomoct jim v jejich cestě za
vzděláním.
Nová forma vzdělávání s sebou přináší požadavek na technické vybavení a internetové připojení, což mohou být
velmi zásadní položky leckdy už dost napjatých rodinných
rozpočtů. I z toho důvodu jsme pro žáky, kteří nebyli dostatečně technicky vybaveni, zajistili možnost zápůjčky starších školních notebooků a v případě potřeby i internetového připojení, které na dobu distanční výuky poskytla firma
T‑Mobile.
Abychom v rámci všestranného rozvoje našich žáků žádný předmět neopomněli a dodrželi zákonnou povinnost
distanční výuky, rozběhlo se distanční on‑line vzdělávání od 14. října 2021 v plné šíři, takže vyučujeme podle
běžného rozvrhu hodin. Tímto krokem se žáky snažíme
udržet co nejvíce ve školním režimu, a pokud to jenom
jde, ulevit i jejich rodičům. Samozřejmě jsme si ale vědomi toho, že bez nich a jejich podpory by se celý průběh
distanční výuky neobešel a velice si jí ceníme. Distanční
výuka probíhá formou kombinace výkladu před tabulí, procvičováním s učebnicí a dalšími didaktickými pomůckami, sdílením obrazovky s prezentacemi a různými
cvičeními, ale i zadáváním samostatné domácí přípravy
a úkolů, které naši žáci svým učitelům následně odesílají
ke kontrole.
Jako pomocníky k výuce jsme využili aplikací Microsoft
Teams a komunikačního kanálu Bakaláři, díky jehož rozšířené verzi komunikujeme se žáky i s rodiči, vedeme elektronické třídní knihy, žákovské absence a také celou školní
matriku. Kromě těchto aplikací využíváme i dalších programů, které nám v naší práci pomáhají a dětem dělají výuku
zábavnější a snad i pochopitelnější.
V tomto školním roce jsme za jeho 1. pololetí poprvé použili kromě běžného známkového hodnocení také hodnocení slovní, a to ve všech ročnících 1. stupně a v profilových
předmětech na 2. stupni. Věříme, že tato forma hodnocení
poskytla cenné podrobnější informace nejen rodičům, ale
i hodnoceným žákům.
Závěrem našeho ročního ohlédnutí se za převážně distanční podobou výuky žáků na Základní škole a mateřské
škole ve Svobodě nad Úpou bychom rádi poděkovali všem
rodičům našich žáků za spolupráci, dětem za jejich aktivní
přístup a našemu zřizovateli a přátelům školy za podporu
v této nelehké době.
Vedení školy
DUBEN 2021
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Střípky z dějin: Svobodští volové
Antonín Tichý
Při úředním sčítání k 1. dubnu 1922 bylo v našem městečku pod Rýchorami před 99 lety podle zápisu v obecní kronice oficiálně celkem sedm volů. Sarkastické
připomínky, že o ně není nouze ani dnes ponechme
stranou. Tentokrát mám na mysli opravdu jen ona dobrácká těžkotonážní tažná zvířata, která zlomyslný chovatel vykastrováním ochudil o jejich přirozené poslání.
Takový vůl byl v zápřahu levnější než kůň a pracant
k nezaplacení. Někteří se objevili několikrát i na kuriózních fotografiích zapřažení do kočáru pro obveselení
přihlížejících. Anebo je to stále jen ten jeden a tentýž?
Podle některých starousedlíků se prý jmenoval Bubi.
Nejznámější snímek, který se snažím publikovat při každé vhodné i nevhodné příležitosti mi při vstupu České
republiky do Schengenského prostoru dokonce posloužil jako „vtipná“ novoročenka. Fotografie je na první pohled dílem profesionála, s největší pravděpodobností
majitele místního vyhlášeného foto atelieru u kostela
Josefa Jeschke. Ostatně civilnější záběry se čtveřicí původních dřevěných domků na náměstí i s fotogenickým
zvířetem vyjíždějícím z uličky, tentokrát s klasickým
žebřiňákem zvěčnil na pohlednicích pan fotograf mnohokrát. (A nebyl sám. Pro žánrový snímek s hospodářským zátiším bez kašpařin a maškarád si na svobodské
náměstí zajel v roce 1927 i významný fotograf Krkonoš
Rudolf Slavík z Jablonce nad Jizerou. A také třeba pedagog Bohumil Vavroušek z Prahy v roce 1933, kterému jiný vůl na jiném místě náměstí kapánek utekl ze záběru. Inu – vůl!). Malebný štít domku č. p. 49 s podsíní
a firmou bednáře Augusta Wende byl pro legrační spřežení nejen domovem, ale zároveň ideálním pozadím.
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Jako u většiny starých podsíňových domů byl i zde při
vstupu z náměstí do chodby vlevo chlév se samostatným vchodem z boční uličky a vpravo krámek řemeslníka. Obytné místnosti a dílna byly vzadu. Je téměř biblickým podobenstvím, že po odeznění válečných událostí
vystřídal v padesátých letech vola ve stáji osel. A nezbývá, než znovu zalitovat, že unikátní stavební komplex ač chráněný památkovým úřadem byl neuváženě
a nenávratně zbořen v polovině šedesátých let minulého století. Podobná skupinka pasažérů jen v trochu
přemístěném seskupení je i na necitlivě ořezaném novinovém snímku datovaném rokem 1932. Přispěvatelka
krajanského listu Riesengebirgsheimat s odstupem tří
čtvrtin století ztotožnila pouze „babku“ stojící vpravo
jako svou příbuznou Johannu Pieschel rozenou Rindt,
v té době šedesátiletou majitelku sousedního domku
číslo 50, kde měla krámek s prodejem ovoce a zeleniny. Můžu doplnit, že se narodila v Heřmanových Sejfech
(dnešním Rudníku) 14. ledna 1870 a do Svobody se přistěhovala s manželem Josefem Pieschelem, rodákem
z Dolní Olešnice u Vrchlabí, později továrním dělníkem
z papírny firmy Piette 1. září 1895. To nejlepší nakonec.
Bohužel nikoliv podle kvality. Značně opotřebovaná
amatérská fotografie s neodmyslitelnou patinou let
z rodinného alba hostinského Aloise Kühnela použitá v titulu je zajímavá ani ne tak pro již známý volský
motiv se změněným obsazením, nýbrž vzácným pohledem na zaniklý dřevěný dům rodu Kühnelů s číslem 11,
patřící do nejstarší chaotické zástavby kolem kostela.
O tom, že vůl v ulicích patřil v době mezi světovými válkami k samozřejmému koloritu podhorského městečka
Svobody nad Úpou, vypovídá i fotografie alegorického
vozu z jisté pompézní spolkové slavnosti, kde je vedle
makety jednoho z nejstarších domků v hlavní ulici s číslem 110 vkomponován i model zemědělského vozu se
dvěma tažnými volky jak vyjíždějí z průjezdu.

Pf 2004 se sloganem „Na cestu do Evropy jsme připraveni“ / Kopie novinového snímku

Skupina domků s volem uprostřed – foto Josef Jeschke / Domky bez vola vyfotil Rudolf Slavík

Zkušenému fotografovi architektury Vavrouškovi utekl vůl ze záběru / Na alegorickém voze jsou volové před vraty vlevo sotva vidět

Potah z alegorického vozu v originále v lipové aleji za původním č. p. 110. / Starý dřevěný dům č. p. 11 stával vedle Kühnelovy hospody (na obrázku je vlevo)
DUBEN 2021
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POLICIE ČR VARUJE PŘED PODVODNÍKY V ONLINE PROSTŘEDÍ
Policisté se v Královehradeckém kraji v poslední době stále častěji setkávají s případy
podvodného jednání, které probíhá zejména v online prostředí, tedy internetu. Tyto
případy mají podobný scénář. Podvodníci se za pomoci telefonu i sociálních sítí snaží
navázat kontakt s konkrétní občanem a vylákat od něj pod smyšlenými příběhy finanční
prostředky. A jak takové podvodné jednání probíhá?
VYLÁKÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ K PLATEBNÍM
KARTÁM A INTERNETOVÉMU BANKOVNICTVÍ
Tyto podvody mohou probíhat po telefonu, v SMS zprávách nebo v aplikacích jako
WhatsApp, či Messenger, případně může přijít takový požadavek i formou e-mailu.
Podvodník se často vydává za zaměstnance bankovní instituce a požaduje přístupové
údaje k platebním kartám a internetovému bankovnictví. Pokud je volaný poskytne,
následně si převede jeho peníze na jiný účet.

NEREAGUJTE na pokyny v příchozích zprávách a NEPOSKYTUJTE soukromé
informace
NENECHTE se přesměrovat na jiné stránky, často k nerozeznání od stránek Vaší
banky.
NIKOMU nesdělujte kód (bezpečnostní, ověřovací, jednorázový), který Vám přišel
nečekaně
VŽDY využijte zadání přímé cesty do internetového bankovnictví tak, jak jste zvyklí
V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ kontaktujete telefonickou linku vaší banky a ověřte si
jejich požadavek
BANKOVNÍ INSTITUCE po klientech nikdy nepožadují zadávat citlivé informace
formou emailových či SMS zpráv

Policie v tomto případě radí a doporučuje:
•
•
•
•
•
•

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PODVOD TYPU „AMERICKÝ VOJÁK“
V tomto případě podvodníci těží ze získání důvěry zejména osoby opačného pohlaví pod
záminkou společné budoucnosti. Snaží se zkontaktovat osobu (oběť) přes různé
komunikační portály, ať už seznamky, či sociální sítě, mnohdy za využití Google
překladače. Ústředním motivem tohoto podvodu, a tedy vymyšleného příběhu, bývá slib
společného života, přesun majetku a návnadou pak zlato, peníze či jiné cennosti. Když
získá důvěru, požádá o pomoc dostat tyto komodity z nějakého nebezpečného místa
typu Afghánistán, Sýrie a dalších států s nestabilním režimem, kde jsou přítomny
mezinárodní síly, apod. Podvodník se zpravidla vydává za amerického vojáka, námořníka,
právníka, lékaře či úředníka, ale i umělce, kteří jsou zde na misi, mají ušetřené peníze,
nebo mají možnost získat třeba dědictví a potřebují nalézt někoho, kdo jim pomůže s
vyvedením zmiňovaného bohatství mimo nebezpečnou zemi, případně jim tím pomůže
se záchranou života. Následuje příslib společné budoucnosti se zajištěným člověkem,
popřípadě příslib na podílu z majetku. Dalším varovným momentem jsou opakující se
žádosti o zaslání finančních prostředků.

Policie v tomto případě radí a doporučuje:
•
•

BUĎTE OPATRNÍ a nikomu neznámému, natož internetovému příteli, neposílejte
žádné finanční prostředky
VŽDY v takovýchto případech poproste o názor dalšího člověka, který se na situaci
bude dívat nezatížený předešlou romantickou či naléhavou komunikací

PŘI PODEZŘENÍ NA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ UDĚLEJTE DOKUMENTACI (SNÍMKY
OBRAZOVKY, ZÁLOHY E-MAILŮ A KOMUNIKACE) A NAHLASTE VŠE NA NEJBLIŽŠÍM
ODDĚLENÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NEBO NA TÍSŇOVÉ LINCE 158!

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

NEBOJTE SE KOMUNIKOVAT
S ÚŘADY ELEKTRONICKY,
UŠETŘÍTE ČAS I PENÍZE

Přihlaste se na Portál občana na gov.cz
a řadu záležitostí si příště už vyřídíte z domova.

Místo chození na úřady si nyní můžete pohodlně
vyřídit řadu záležitostí zcela bezpečně online,
kdykoli a odkudkoli. Pracujte přímo z vašeho
počítače, tabletu nebo telefonu.

JEDNODUŠE ONLINE A ZDARMA

• eObčanka
• identifikační prostředek NIA ID
(Jméno, heslo, SMS kód)

• potvrzení o studiu
• výpis bodového
hodnocení řidiče

• informace z katastru
nemovitostí
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Vyberte ze seznamu
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• archivace datových
zpráv

• formuláře v portálu
vaší obce

• potvrzení bezdlužnosti

• vyřízení
živnostenského
oprávnění

• výpis z živnostenského
rejstříku

• výpis z Rejstříku trestů

www.mojedatovaschranka.cz

• výpis z Rejstříku trestů

• výpis z živnostenského
rejstříku

• přístup k portálům
obcí

• informace z registru
řidičů

• přehled o důchodovém
pojištění

• informace o pracovní
neschopnosti

zřídit si rovněž i osobní datovou schránku (fyzických
osob nebo podnikajících fyzických osob), která vám
umožní snadno komunikovat s veřejnou správou
(např. činit podání)
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Datovou schránku si můžete zřídit na nejbližším
kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT)
nebo online pomocí aktivované eObčanky a ostatních
prostředků elektronické identifikace.

zajít si pro novou eObčanku a aktivovat její čip,
případně si pořídit jiný prostředek elektronické
identifikace

1.

Pro maximální využití elektronických
služeb veřejné správy vám doporučujeme:

• jiné prostředky elektronické identifikace

PROSTŘEDKŮ ELEKTRONICKÉ IDENTIFIKACE

2.

• daňové přiznání

PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ K DATOVÉ SCHRÁNCE

1.

S DATOVOU
SCHRÁNKOU

BEZ DATOVÉ
SCHRÁNKY

• přístup k eReceptu

Do Portálu občana je potřeba se nejdříve
přihlásit a elektronicky se identifikovat
pomocí:

K čemu slouží a co si lze
prostřednictvím Portálu občana
zařídit:

ŠETŘÍ ČAS I PENÍZE

Jaké jsou výhody eObčanky?
•
UMOŽŇUJE PŘIHLÁŠENÍ K PORTÁLU OBČANA

UMOŽŇUJE VZDÁLENÉ PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI

A ŘADĚ DALŠÍCH PORTÁLŮ A ONLINE SLUŽBÁM

•

•
NEJVYŠŠÍM STUPNĚM ZABEZPEČENÍ

eOBČANKA JE KLÍČEM
K ONLINE VEŘEJNÝM SLUŽBÁM
Kam se můžu přihlásit s aktivovanou
eObčankou?
PORTÁL OBČANA
DATOVÁ SCHRÁNKA
PORTÁLY OBCÍ A MĚST
FINANČNÍ SPRÁVA
eRECEPT
ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK
PORTÁL MPSV
ÚŘAD PRÁCE ČR

NOVÉ SLUŽBY A PORTÁLY NEUSTÁLE PŘIBÝVAJÍ.
Aktuální seznam portálů, kam se můžete přihlásit eObčankou
najdete na info.eidentita.cz/sep/.
V budoucnu bude možné se rovněž přihlásit k online službám
jiných členských států EU.

Co musím udělat, aby bylo možné
používat elektronické funkce
eObčanky:

do svého počítače. Instalační balíček vás provede instalací
dvou aplikací:

eObčanka - identifikace: slouží jako podpůrná aplikace, do
které budete zadávat IOK.

Nyní už můžete začít používat eObčanku pro přihlašování

1. AKTIVOVAT ČIP SVÉ eOBČANKY
Aktivaci můžete provést nejlépe při převzetí nebo
kdykoliv poté na jakémkoliv úřadě, který vydává
osobní doklady. Při aktivaci je třeba zadat 2 číselné
kódy s libovolnou kombinací 4 - 10 čísel.

k online službám veřejné správy.

eObčanka - správce karty: slouží k administraci kódů IOK
a DOK, odblokování IOK, zapisování a mazání dat
souvisejících s elektronickými podpisy
a autentizačními certifikáty.

IOK (IDENTIFIKAČNÍ OSOBNÍ KÓD)

zveřejněny na: info.eidentita.cz/eop/InstalaceMobil.aspx

•

•

komunikační standard PC/SC

CCID (Chip Card Interface Device)

soulad s normou ISO 7816

Aplikace ke stažení
info.eidentita.cz/Download/

Instalace na mobil
info.eidentita.cz/eop/InstalaceMobil.aspx

Aktuální seznam portálů
info.eidentita.cz/sep/

www.gov.cz
info.eidentita.cz
www.datoveschranky.info
www.czechpoint.cz
www.mvcr.cz

Další informace najdete na:

Bližší informace včetně podporovaných Bluetooth čteček jsou

eObčanku je možné použít rovněž na mobilním telefonu.

Je obdobou PINu u platební karty nebo vašeho
telefonu, tento kód budete zadávat při každém
přihlášení pomocí eObčanky.

DOK (DEBLOKAČNÍ OSOBNÍ KÓD)
Je obdobou PUKu u vašeho telefonu a slouží
k odblokování či nastavení nové hodnoty IOK.
Po 10 neúspěšných pokusech zadání DOK dojde
k zablokování eObčanky. Odblokování provádí
pouze úřad, kde vydávají osobní doklady.
Pokud se nerozhodnete svůj čip aktivovat,
budete při převzetí vyzvání pouze k zadání BOK
(bezpečnostního osobního kódu). Svou eObčanku
můžete aktivovat kdykoliv později.

2. POŘÍDIT SI ČTEČKU ČIPOVÝCH KARET

•

kompatibilita s operačním systémem PC

Pokud nemáte ve svém počítači čtečku
zabudovanou, zakoupíte zařízení v běžném
obchodu s elektronikou. Čtečka by měla splňovat
následující parametry:

•

3. STÁHNOUT APLIKACI eOBČANKA
Na stránkách info.eidentita.cz/Download/ si
stáhnete aplikaci podle typu vašeho zařízení
a operačního systému a tu následně nainstalujete
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