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Úvodník
Vážení spoluobčané,
dneska to budou spíš jen takové střípky událostí, které nás
provázely v měsíci květnu. Státní svátky nám vyšly na sobotu, takže jsme si volna neužili, ale to nevadí, počasí nám
nebylo stejně nakloněno. Alespoň byl čas na úklid města,
který zorganizovala kulturní komise s podporou města. Pomohla spousta dobrovolníků a výsledek je dobrý. Rozjely
se také přípravy na Rudolfovy slavnosti, které vycházejí na
18. 9. 2021. Doufám, že už konání akce nic neohrozí. Dne
29. 6. ve večerních hodinách plánujeme na zelené ploše
u bývalé sokolovny představení putovního letního kina.
Film je určen hlavně školákům, pro které muselo být toto
období velmi obtížné a vyčerpávající, a pro jejich rodiče,
které obdivuji za to, že se z toho všeho nezbláznili a konečně i pro vedení školy a učitele, kteří se museli přeorientovat na způsob výuky, na který je univerzita nepřipravila.
Všem patří velký dík. Tak ještě to počasí a budeme se těšit.
Detaily zveřejníme s předstihem na sítích. Stáhněte si proto do mobilu aplikaci hlasenirozhlasu.cz, pokud ji ještě nemáte. Budete hned a kdekoliv u zdroje informací z města.

S ředitelem společnosti Transport Trutnov, a. s. bylo vedeno jednání ohledně nového způsobu nakládání s odpadem, jeho tříděním a svozem, které je plánováno na začátek příštího roku. Na můj úvodník z minulého měsíce,
který se tím zabýval, přicházejí pozitivní a pochopitelně
i kritické reakce. Je potřeba si uvědomit, že tato opatření
nejsou výmyslem vedení města, ale reakcí na nový zákon
o odpadech platný od 1. 1. 2020. Týká se všech obcí. Pokud za krátký čas nechceme platit poplatek 1200 Kč za
osobu, musíme pro to každý z nás něco udělat a přijmout
změnu. Podobně to budou muset řešit i v jiných městech
a obcích.
Na červnovém zastupitelstvu budeme znovu řešit přistoupení Svobody k lokálnímu projektu Destinační společnosti s názvem DMO Krajina pod Sněžkou, který bude
například:
• zajišťovat rozvoj destinace v souladu se zájmy jak soukromého, tak i veřejného sektoru
• snažit se turisticky zatraktivňovat méně známé lokality
• vytvářet a provozovat software, díky kterému dojde
k digitalizaci veřejné správy v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na výběr ubytovacích poplatků
• zajišťovat cílený rozvoj cestovního ruchu s primárním
zaměřením na rovnoměrnou distribuci turistů v rámci
celého regionu
• vytvářet společný marketing a prezentovat veřejnosti
region jako celek
• vytvářet prostor pro společná jednání mezi zájmovými
skupinami, které budou určovat další rozvoj DMO, dle
aktuálních potřeb regionu
• propojovat jednotlivé subjekty k vzájemné spolupráci
a vytvořit nové produkty v cestovním ruchu
Jedná se o přínosný projekt Svazku obcí Východních Krkonoš, jehož jsme členem. Očekáváme od něho podporu
v oblasti cestovního ruchu.

Jistě jste zaregistrovali, že se rozezněla zvonkohra na věžních hodinách staré radnice, která prošla v loňském roce
rekonstrukcí. Podle vašich pozitivních ohlasů usuzuji, že jste
také rádi, že se to nakonec povedlo. Odbíjecí zařízení bylo
ve velkém stupni rozkladu, což se ukázalo po jeho demontáži. Proto patří velký dík zkušenému hodináři - Dipl. Ing. Ivanovi Šmerdovi z Radoňovic u Hodkovic nad Mohelkou.

Na závěr chci poděkovat skautům a kulturnímu týmu za
organizaci soutěže pro svobodské děti, která probíhala v průběhu dubna a v části května a vyhodnocena byla
24. 5. 2021.
Přeji všem aspoň trochu slunečný červen.
Mgr. Petr Týfa
starosta
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Zprávy z města a z radnice
Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti

Ordinační doba v letních měsících:
PO – ST
ČT
PÁ

8 – 14 hodin
8 – 10 hodin, poté ordinace DPS
8 – 12 hodin

Na radnici můžete platit kartou!
V měsíci červnu oslaví svá
životní jubilea dámy Zdeňka Tlachačová, Anna Kapuciánová, Zdeňka Škopová,
Lilija Hrušovská a pánové
Pavel Křivka, Jan Dudek,
Michal Trpkovič a Petr Veselý. Přejeme jim všem do
dalších let především hodně zdraví.

Dovolená v ordinaci MUDr. Oravcové
Ordinace praktické lékařky MUDr. Jarmily Oravcové bude
od 16. 6. 2021 do 2. 7. 2021 uzavřena z důvodu dovolené.
Zástup zajišťuje MUDr. Dagmar Divišová v ordinaci Mladé
Buky 8 – 12 hodin, tel. 499 873 114, mobil 603 734 842.
Akutní případy pak pohotovost - LSPP nemocnice Trutnov po 17. hodině (víkendy a svátky: 499 866 117 nebo
499 866 222) nebo RZP - linka 155.
MUDr. Oravcová prosí své klienty, aby se včas předzásobili léky.
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Od 1. června 2021 můžete na radnici platit v pokladně
platební kartou a samozřejmě také platební kartou v mobilu
nebo v hodinkách. Město využilo akci Sdružení místních
samospráv v rámci projektu „Česko platí kartou“. Díky této
akci města a obce mohou využít na zkoušku zdarma na
půl roku platební služby bez jakýchkoliv vstupních poplatků prostřednictvím svých bank. Na programu Česko platí
kartou spolupracují karetní společnosti Mastercard a Visa
a samozřejmě jednotlivé banky, se kterými města a obce
spolupracují. Naše město využilo platební služby České
spořitelny a od června už můžete přijít na radnici bez peněz 😊, ale se svou platební kartou, budete‑li chtít zaplatit
třeba místní poplatky, které jsou letos splatné do 30. 6.

Květinová výsadba po obci
V úterý 18. května 2021 děvčata z radnice osázela všechny
obecní květníky po obci květenou od paní Bridczikové. Letos jsme vybrali ledovky, verbeny a balkongold a snad už se
konečně oteplí, aby rostliny mohly nabrat na síle a velikosti
a potěšit svou krásou všechny kolemjdoucí. Co nám však
kazí radost, jsou zlodějské manýry a nenechavé ruce, které
hned druhý den vytrhaly polovinu rostlin v květníku u au-

tobusové zastávky v Maršově II. Vloni se to stalo ve Staré
aleji, letos v Maršově. Maršovský květník jsme neprodleně
obnovili a dosázeli, ale chování těchto nenechavců prostě
nechápu. Pokud se situace bude opakovat, květník prostě
přemístíme jinam, kde je více na očích a pod kontrolou. Myslím si, že čtenáři, kteří čtou naše noviny, rovněž nechápavě
kroutí hlavou a zloděj mezi nimi zcela určitě není. Ale určitě
mohu naše čtenáře požádat o pomoc, aby si více všímali
svého okolí. Děkujeme.
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Přednáška Zanzibar

vnitřních prostorách však stále trvá. Od června by měl být
dostupný tzv. Covidpas.

Ve čtvrtek 17. června od 17 hodin (to se krásně pamatuje)
se koná na radnici dlouho odkládaná přednáška s projekcí
se dvěma cestovateli. Plakát najdete dále v novinách. Přednáška proběhne podle hygienických opatření, která budou
platná v daný den. Aktuální podmínky pro konání akce budou vyvěšeny ve výloze a uveřejněny na webové stránce
knihovny.

Covidpas má být vstupenkou k normálnímu životu. V budoucnu má zjednodušit cestování i návštěvu sportovních a kulturních akcí. Hlavní je unikátní QR kód, který očkovaní dostanou
společně s certifikátem. Nahrát půjde do aplikace i vytisknout v papírové podobě pro ty, co nemají chytrý telefonu.

HOTEL PROM***

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozstrel
‑ d z u r i l l a ‑ z m o c n e n e c‑ p r o ‑ i t‑ o c k o v a n i ‑ c o v i d p a s .
A210511_162122_domaci_klf

Přijme pracovníky:
Recepční, obsluha, ženy na úklid pokojů a do kuchyně
Na DPP (brigáda), nebo HPP (i zkrácený úvazek)
od 01. 06. 2021
Kontakt: Tel.: 777 871 180 Email: prom@hotelprom.eu

Aktuální situace nemoci Covid – 19
Tímto červnovým číslem ukončíme tuto „koronasérii“, v rámci
které jsme pravidelně informovali o aktuální situaci.
Proč? Inu proto, že situace
se stabilizovala, život se pomalu vrací do normálu. Zcela
určitě za to může promořenost obyvatelstva a očkování,
které je od 1. června dostupné
pro všechny věkové kategorie od
16 let. V květnu se otevřely obchody,
školáci se vrátili do škol bez střídání skupin. Sportovat
ve vnitřních prostorách už lze také ve 12členné skupině,
maximálně 30 osob, otevřely se zahrádky restaurací, hotely a penziony mohou ubytovávat. Ve firmám se stále ještě testuje (snad už jen do konce června), ale pokud někdo
už má alespoň 22 dní po první dávce očkování, nemusí se
preventivně testovat. Konečně můžeme ke kadeřnici, na
pedikúru či na kosmetiku. Nošení respirátorů či roušek ve

Ke konci května v celé České republice prodělalo nemoc
Covid-19 téměř 1,7 mil. obyvatel ČR, což je cca 16%. Zemřelo cca 30 tis. lidí, což představuje cca 0,28 %. Ke konci května aktuálně s nemocí Covid-19 zápasí v celé republice ještě
cca 47.000 lidí, z toho je cca 800 lidí hospitalizovaných.
O nás ve Svobodě se ke konci dubna objevil pouze jeden
nový případ a od 17. 5. 2021 jsme opět na nule. Z celkových
2081 Svoboďáků nemoc prodělalo 335 našich spoluobčanů, 328 se jich vyléčilo a 7 bohužel zemřelo. Hospitalizováno s nemocí v nemocnici bylo celkem 21 svobodských
obyvatel.
Jak to vypadá v porovnání s okolnímu obcemi? Tentokrát
naposledy s ohledem na aktuální počet nemocných v řádu
jednotlivců – viz poslední sloupec.
Je to neuvěřitelné, ale s „koronou“ se potýkáme už od
loňského března. První tři případy v ČR byly potvrzeny
1. 3. 2020. V červnu 2021 po 15 měsících!!! můžeme konstatovat s nadějí, že snad máme nejhorší za sebou. V předchozí větě slůvko SNAD však musíme mít ještě nějaký čas
na paměti. Uvidíme, co nám přinesou letní měsíce a touha
po cestování, kultuře či sportování.
Aktuální novinka z 25. 5. 2021!!! – Ministr zdravotnictví
Petr Arenberger ve funkci končí!!! Ve funkci ministra zdravotnictví byl od 7. 4. 2021 a po jeho majetkových eskapádách se rozhodl rezignovat kvůli rodině. A hádejte, kdo se
prý vrací na post ministra zdravotnictví??? Adam Vojtěch.

Data z okolních obcí v porovnání se Svobodou a s průměrem - k 24.5.2021
název obce

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

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

2 081
690
979
2 308
648
142
3 136
683
2 172
30 234
43 073
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335
136
128
439
68
13
632
144
387
5 873
8 155

16,10%
19,71%
13,07%
19,02%
10,49%
9,15%
20,15%
21,08%
17,82%
19,43%
18,93%

kumulativní
kumulativní počet
v % na celkový
v % na celkový
počet zemřelých
hospitalizovaných
počet obyvatel v
počet obyvatel v
od počátku
od počátku
obci
obci
epidemie
epidemie

21
4
14
22
4
1
42
7
23
460
598

1,01%
0,58%
1,43%
0,95%
0,62%
0,70%
1,34%
1,02%
1,06%
1,52%
1,39%

7
2
5
6
1
0
9
5
4
149
188

0,34%
0,29%
0,51%
0,26%
0,15%
0,00%
0,29%
0,73%
0,18%
0,49%
0,44%

Aktuální
počet
nemocných
k 24.5.2021

-

0
1
1
0
0
0
1
0
0
0

Takže ponožkové střídání na Ministerstvu zdravotnictví pokračuje. K tomu už není co dodat, natož se snažit o nějaký
smysluplný komentář. Takže pouze na vědomí a tečka.

Poznávací soutěž
Správná odpověď:
Obrázek č. 1 Kaple Narození Páně, Horní Lysečiny –
Horní Maršov
Obrázek č. 2 Kaple Smíření, Bystřice – Mladé Buky
(původně kaple Navštívení Panny Marie)
Obrázek č. 3
Maršov

Kaple Svaté Anny, Temný důl – Horní

K obrázku č. 3 z minulého čísla:
Kapličku postavil na panské půdě s vrchnostenským svolením u své chalupy s pozdějším č. p.10 hospodář Johann
Christoph Bensch s manželkou Elisabethou v roce 1752.
Byla vysvěcena 22. října maršovským farářem Franzem Antonem Čeregethem. Je pravděpodobné, že původní kaple
je dnešní pravá část, protože potomek zakladatele Johann
Bensch kapli v roce 1810 výrazně rozšířil do dnešní podoby.
Původně byla zasvěcena Panně Marii, ještě v roce 1841 je ve
skice stabilního katastru uvedena jako „Maria Hülf Kapelle“. Kdy se změnila na kapli svaté Anny se nepodařilo zjistit.
Ke kultu sv. Anny již patří sádrová soška v nice nad hlavním
vchodem. Možná změna souvisí s přestavbou kolem první
světové války, kdy byl upraven presbytář a rozšířen krov.
Po roce 1945 kaple postupně chátrala, k největším škodám

K obrázku č. 1 z minulého čísla:
Kaplička Narození Páně se nachází na lesní cestě půl km
pod Lysečinskou boudou ve směru na Dolní Lysečiny.
Kaplička byla z úplné zbořeniny v letech 1995-2002 nově
zbudována. Vnitřní výzdobu provedla Květa Kahánková se
svými dcerami Magdou Pichovou a Hankou Bělinovou, náročnou, avšak trvalou technologií malbou do syrové omítky. Ve výjevu narození Páně kráčejí z levé strany krkonošští horalé a z pravé strany koledníci z celého křesťanského
světa. V klenutém stropu je vykresleno 27 andělů. Takovéto dílo bylo v Krkonoších vytvořeno poprvé za 50 posledních let.
Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/kaplicka
‑narozeni‑pane‑na‑hornich‑lysecinach
K obrázku č. 2 z minulého čísla:
Osada Bystřice (Klingental) je součástí obce Mladé Buky.
Kaple stála v Bystřici u křižovatky dříve dvou hlavních cest již
před více než 180 lety. První „polní kaplička Navštívení Panny
Marie“ tu podle farní kroniky byla vysvěcena v roce 1829. Po
roce 1945 byla kaple byla kaple zkonfiskována rodině Franzů
podle dekretů prezidenta republiky a od té doby chátrala.
Památku ležící v ochranném pásmu Krkonošského národního parku získal park v neutěšeném stavu v roce 2005 a od
té doby se snažil získat finanční prostředky na její opravu.
To se podařilo až po deseti letech díky podpoře z Česko
‑německého fondu budoucnosti a darům soukromých partnerů z Německa. Zaniklé osady Bystřice a nedaleké Sklenářovice připomínají nejkontroverznější poválečné období ve
vývoji osídlení Krkonoš. Proto na obnovu bystřické kaple
můžeme pohlížet nejen jako na záchranu památky, ale zároveň jako na snahu o zachování důležitých lidských hodnot. Obnovená Bystřická kaple nejenže připomíná historii
zaniklé osady, ale je i symbolem přátelských vztahů mezi
bývalými a dnešními obyvateli Krkonoš.
• Realizace proměny: 1. 4. 2015 – 31. 8. 2015
• Iniciátor proměny: Správa Krkonošského národního
parku
• Investor: Správa Krkonošského národního parku

došlo po roce 1974, kdy se ze sousední chalupy Temný Důl
č. p. 10 odstěhovali poslední trvalí obyvatelé rodiny Zdenka Říhy. Mnoho věcí bylo z kaple ukradeno, už v roce 1967
zmizela dřevěná socha Panny Marie z vedlejšího oltáře,
který se také nedochoval. Harmonium bylo uložené v charitním domově v Dolní Albeřicích č. p. 1. V roce 1945 byl
do věžičky zavěšen nový zvon s českým textem: „Věnováno
věřícími z Temného Dolu.“ Generální opravu kaple s přispěním Česko‑německého fondu budoucnosti, Správy KRNAP
a obce Horní Maršov provedla Stavební a inženýrská firma
KLIMEŠ v roce 2001. V den 250 výročí od vysvěcení kaple
8. 6. 2002 byla na zvonici osazená nová korouhev jako zlatá
tečka dokončení obnovy kaple a křížové cesty.

Zdroj: http://www.cestamipromen.cz/promeny/391bystrice‑u-mladych‑buku‑kaple

Zdroj: https://archakrkonos.cz/en/objects/2038-td‑kaple
‑svate‑anny/
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Výherci poznávací soutěže z květnového čísla – tentokrát
reagovali pouze dva soutěžící:
1. Jaroslava Davidová – 3. 5. 2021, 12:17 hodin
2. Vojta Procházka – 5. 5. 2021, 17:36 hodin
Škoda, dárkové balení plzničky a čokoládová odměna pro
třetího výherce tak zůstává na radnici.
V tomto vydání novin jsem pro vás připravila téma hradů a zámků v našem okolí.
Stihla jsem však pouze dvě fotky,
protože květnové počasí v letošním
roce moc výletům nepřeje ☹.
Pro první tři nejrychlejší je opět připravena sladká odměna a překvapení
v podobě chmelového moku 😊. Odpověď prosím pošlete na mail:
iva.balcarova@musvoboda.cz
anebo můžete zavolat na telefon 731 479 260.

Obrázek č. 1

Věžní hodiny na č. p. 473 po letech
odbíjejí!!!
Dne 3. 5. 2021 byla konečně dokončena instalace elektronického odbíjecího hodinového strojku do věže na objektu
bývalého kina č. p. 473 na náměstí. Fotodokumentaci z instalace hodin zaznamenal pan Pavel Křivka a je k dispozici
zde:
https://www.zonerama.com/Pavka/Album/7207766
Panu Křivkovi touto cestou moc děkujeme.

Sekání, řezání a podobné hlučné
činnosti o víkendu
Připomínáme všem ustanovení z platné obecně závazné
vyhlášky č. 1/2020, která reguluje hlučné činnosti v naší
obci. V článku 2 této vyhlášky je stanoveno následující:
(1) Každý je povinen zdržet se veškerých činností spoje6
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Odpověď Vojty Procházky

Obrázek č. 2

ných s užíváním hlučných strojů a zařízení, například
sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů apod.:
o nedělích a ve dnech státních svátků a ostatních svátků
stanovených zákonem v době od 06.00 do 09.00 hodin
a od 12.00 do 22.00 hod.
(2) Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na:
a) řešení mimořádných situací, jako jsou např. kalamitní stavy, způsobených přírodními vlivy (odstranění
spadlých dřevin z komunikací apod.),
b) zajištění obnovy a zmírnění škod způsobených haváriemi a poruchami dodávek vody, energií a dopravní
obslužnosti,
c) na údržbu veřejně prospěšných zařízení a komunikací.
(3) Starosta může na základě žádosti udělit výjimku
ze zákazu specifikovaného v článku 2 odst. 1 této
vyhlášky.
V praxi přeloženo do „češtiny“ to znamená, že si v neděli
a ve dnech svátečních od 9,00 – 12,00 hodin můžete posekat zahradu či pořezat dřevo apod.

Matriční události a stav obyvatelstva
ve Svobodě
Předkládáme čtenářům roční statistiku za minulý rok 2020. Do
dalších čísel připraví naše nová paní matrikářka Bc. Ilona Vaňousová další statistická data, např. nejčastější jméno a příjmení, věk populace, úmrtnost a narození v grafech v období 10 let.
CIZINCI CELKEM
154
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
CELKEM

Trvalý pobyt
84
Přistěhování
6
3
0
3
6
10
1
10
4
5
2
4
54

V roce 2020 se uskutečnily pouze 2 svatební obřady a jen 1
vítání občánků, to vše s ohledem na koronavirovou situaci.
V celkovém počtu stavu obyvatel nejsou započteni cizinci,
kteří u nás v obci mají trvalý pobyt. Celkový stav obyvatel
Svobody činil k 1. 1. 2021 celkem 2057 obyvatel, z toho bylo
k 1. 1. 2021 celkem 154 cizinců (struktura cizinců viz tabulka níže).

Přechodný pobyt
70
Narození
1
1
1
0
0
4
0
0
0
0
3
1
11

Ohlédnutí za akcí Ukliďme Česko,
ukliďme Svobodu nad Úpou
Letos jsme znovu vyzvali dobrovolníky, kterým není lhostejné naše životní prostředí, aby se k nám přidali a pomohli posbírat pohozené odpadky. Tentokrát pod hlavičkou celostátní kampaně Ukliďme Česko. Minulé akce
zastřešovala lokální kampaň Čistá řeka Úpa. Hlavní termín
celostátní akce byl již 27.–28. 3. což je neobvykle brzy a ve
Svobodě v té době ještě v některých zákoutích ležely zbytky sněhu. Následoval nezvykle chladný a deštivý duben,
a tak jsme akci vyhlásili až na úterý 4. 5. Dopoledne se do
akce zapojili žáci naší základní školy. Odpoledne účastníci

Odstěhování
-5
-6
-3
-1
-5
-6
-7
-5
-2
-2
-4
-6
-52

Občané EU
43
Úmrtí
-5
-1
-2
-2
-2
-5
-3
-1
-4
-5
-3
-3
-36

Občané 3. zemí
111
Celkem pohyb
-3
-3
-4
0
-1
3
-9
4
-2
-2
-2
-4
-23

Hledání ztracené listiny
Je tomu již pěkná řádka let, co se v naší obci vyráběla,
v místní již bohužel nefunkční papírně, celá řada různých
druhů papíru, které se používaly nejen u nás, ale i ve světě.

V měsíci dubnu a v části května probíhala po městě a blízkém okolí soutěž pro naše svobodské děti. Jejich úkolem
bylo zajistit si deník, který bylo třeba doplnit a mapu, podle které měly najít stanoviště, kde byly umístěny nápovědy

přicházeli postupně na stanoviště u sokolovny, převzali si
pytle na odpadky a rukavice a vydali se vysbírat odpadky
v dohodnuté oblasti. Navíc jsme u sokolovny také zřídili samoobslužné stanoviště, na kterém si v termínu od 1. 5. do
9. 5. mohli dobrovolníci odebrat pytle a rukavice a zapojit
se do akce kdykoli, čehož mnozí využili. Děkuji všem, kdo
akci podpořili svou účastí, zasloužili se o zkrášlení města
a pomohli přírodě.
Helmut Ruse - místostarosta města
ČERVEN 2021
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do již zmíněného deníku. Ten je dovedl až do cíle hry, kde
si v zamčené truhle vyzvedly návod na výrobu ručního papíru. Na základě tohoto listu, kterým se prokázaly u paní
knihovnice, dostaly sladkou odměnu. Tím hlavní část hry
skončila.
Kdo chtěl, mohl si vyrobit podle získaného návodu ruční
papír. To se podařilo sedmi dětem.
Nejlepší byl zhotoven rukama Filipa Stránského. Gratulujeme. Moc nás mrzí, že se nezúčastnilo více dětí. Hru si
pro děti připravili skauti a skautky ve spolupráci s městem
a kulturním týmem ze Svobody nad Úpou.
za svobodské skauty – Jan Štěp

Změna odpadového systému
Kdo sleduje zápisy z jednání orgánů města tak určitě zaregistroval, že město chystá změny v odpadovém systému
města. Současný zoufalý stav kontejnerových stání po obci
a neustálý nepořádek kolem nich, nájezdy z okolních obcí
a nová odpadová legislativa donutila vedení města se intenzivně zabývat změnou.
Cílem všech změn je změnit myšlení nás všech v tom smyslu, že odpad, který házíme do popelnice není odpadem
města, ale odpadem, který jsme vyprodukovali my, resp.
každý z nás. Je to můj odpad a musím za něj převzít odpovědnost a popřemýšlet, jak s ním naložit.
Kontejnerová stání po obci poskytují určitou anonymitu
a fungují tak, že odpad do velkých kontejnerů odhodíme
a nepřemýšlíme nad tím, že by se tam toho vešlo více, kdybych krabice nařezal na menší kusy, plastové lahve sešlápl
nebo kelímky do sebe nastohoval apod. Kluci z technické
8
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čety každý den kontrolují nádoby a snaží se v nich udělat
prostor pro další odpad. A přitom by stačilo tak málo od
nás všech. Na druhou stranu je pravdou, že ne vždy za to
mohou naši občané, ale nájezdníci z okolních obcí, kteří
u nás zastaví a odpad, který mají zlikvidovat ve své obci vyloží rychle u nás ve Svobodě.
Co nás tedy čeká? Vedení města hodlá zrušit veškerá kontejnerová stání po obci (výjimkou bude pouze Rýchorské
sídliště), občanům město zapůjčí bezplatně popelnice na
tříděný odpad (žluté na plasty a modré na papír), na současných kontejnerových stáních zůstanou pouze nádoby na
sklo. Každý vlastník rodinného domu nebo bytového domu
si bude muset odpadové nádoby umístit na svůj pozemek
a v den svozu přistavit podél svozové trasy. Tímto opatřením chce město docílit toho, že se nebude po obci u kontejnerových stání válet odpad, každý vlastník nemovitosti
bude muset redukovat množství SVÉHO odpadu lepším
vytříděním, ale hlavně v MÉ popelnici skončí pouze a jen
MŮJ odpad.
Chystáme redukci počtu svozů – směsný komunál 1x
za 14 dní, plasty a papír 1x za měsíc – každý týden se
bude vyvážet 1 komodita: směska – papír – směska –
plasty. Město vydá roční svozový kalendář. U některých bytových domů, kde fungují Společenství vlastníků bytových jednotek, chceme nabídnout na tříděný
odpad velké kontejnery, ale za stejného režimu – musí
si je „schovat“ u svých domů tak, aby měli lidé z bytového domu kontrolu nad odpadem v nádobách. Také
samozřejmě řešíme zimní období, kdy do některých
kopců nevyjede svozová technika – ve výjimečných
případech budou pro vlastníky těchto domů v kopcích
k dispozici na radnici černé i barevné odpadové pytle,
jejichž výdej bude evidován a pytle se budou svážet
pouze v zimě.

Je nám jasné, že se tato opatření nebudou spoustě lidí líbit, protože to bude to znamenat trochu práce s vlastním
odpadem. Celou tuto změnu jsme však konzultovali se svozovou firmou, s obcemi, kde už na tento systém letos najeli
a podle všech je to jediná cesta správným směrem, pokud
nechceme v dalších letech platit za likvidaci našich odpadů
stále víc a víc.

V letošním roce bedlivě sledujeme množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu (to je ten, který se nám
nepodaří vytřídit a končí v černých popelnicích). Pokud letos přešvihneme limit
200 kg směsky na 1 osobu, začneme platit
800 Kč za 1 tunu.

Měsíční přehled vyprodukovaného množství jednotlivých složek odpadu ve Svobodě nad Úpou v roce 2021
 níže uvedená čísla jsou v tunách, pokud není uvedeno jinak
 pro účely výpočtu množství SKO na 1 občana je použit počet obyvatel k 1. 1. 2021 v počtu 2081 obyvatel
 max. limit množství SKO pro rok 2021 činí 200 kg / 1 obyvatele (při tomto množství obec platí poplatek za uklá-

dání odpadu na skládku ve výši 500 Kč / 1 tunu, poplatek
není předmětem DPH).
 Pokud bude tento limit 200 kg / 1 občan překročen,
bude obec od okamžiku překročení tohoto limitu platit poplatek za ukládání odpadu na skládku ve výši
800 Kč / 1 tunu

leden

Směsný komunální odpad ("SKO")

únor

březen

duben

35,429376

33,535757

37,994464

31,095389

35,429376

68,965133

106,959597

138,054986

Papír
Plasty
Sklo
Bioodpad
Objemný odpad
Nebezpečný odpad - pneumatiky

3,761011
3,687570
4,568768
0,000000
0,000000
0,000000
47,446725

3,708051
3,232471
4,136713
0,000000
0,000000
0,000000
44,612992

3,581833
3,040576
0,571614
0,520000
0,000000
0,260000
45,968487

5,134320
5,261429
0,000000
8,950000
10,420000
0,000000
60,861138

Množství SKO na 1 občana v kg

17,025169
17,025169

16,115212
33,140381

18,257791
51,398173

14,942522
66,340695

Kumulativní množství TKO v průbehu r. 2021

CELKEM

Množství SKO kumulativně v kg v průběhu r. 2021

Kontrola max. množství SKO na 1 obyvatele

√

Z výše uvedených čísel vyplývá, že pokud nezlepšíme třídění odpadů, tak s největší pravděpodobností to ještě letos
zvládneme a vejdeme se do oněch 200 kg na osobu. Ale
pro příští rok se limit 200 kg na 1 osobu snižuje na 190 kg
a každý další rok o 10 kg méně až do cílového roku 2030,
kdy by měl limit na 1 osobu činit 120 kg.
Rok

√

√

√

Ale tím to nekončí. Pokud limit překročíme letos, bude
město platit za každou tunu odpadu nad limit letos 800 Kč,
jak je uvedeno výše. Ale příští rok už bude platit vazba
190 kg / 1 osobu a 900 Kč za každou tunu navíc. Přehledná tabulka byla v minulém čísle hned v úvodníku na titulní
straně. Ale pro jistotu ještě jednou:

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

max. množství odpadu na obyvatele

200 kg

190 kg

180 kg

170 kg

160 kg

150 kg

140 kg

130 kg

120 kg

platba Kč/t při nesplnění max. množství

800 Kč

900 Kč

1 000 Kč

1 250 Kč

1 500 Kč

1 600 Kč

1 700 Kč

1 800 Kč

1 850 Kč

Pokud tedy bude muset město platit zvýšené náklady za
tuny, odrazí se tyto zvýšené náklady v místním poplatku za
odpad, který může nyní činit až 1.200 Kč.
Na závěr pak ještě doplňujeme několik odpovědí na časté
dotazy:
 Proč nemáme v obci sběrný dvůr?
Odpověď: Sběrný dvůr musí obsluhovat minimálně 2 lidé
(zastupitelnost, otevírací doba apod.) a mzdové náklady
převyšují finanční rentabilitu. Město nemá vhodné prostory

na založení sběrného dvora. Odběr vytříděných komodit ze
sběrného dvora je velmi problematický v době, kdy nikdo nechce plast (vyjma PET lahví) nebo papír. V obcích, kde mají
sběrné dvory velmi vzrostlo množství odpadu, protože občané mají tendenci zde odkládat vše včetně stavebního odpadu. Ale každý si musí uvědomit, že i toto množství se započítává do limitu na 1 osobu. Skládka v Bohuslavicích přijme
jakýkoliv odpad od občanů ze Svobody, ale samozřejmě za
úhradu. Dále firma TRANSPORT nebo třeba pan Bajburin ze
Svobody nabízí pronájem velkoobjemových kontejnerů. Není
možné požadovat, aby město zajišťovalo likvidaci stavebního
ČERVEN 2021
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odpadu například při rekonstrukci bytů a domů, nebo likvidaci odpadu při vyklízení nemovitosti apod. Svoz objemného
odpadu v rámci odpadového poplatku zajišťuje město od loňska bezplatně 2x do roka – nejbližší termín je naplánován na
16. 10. 2021. Jarní termín svozu 24. 4. 2021 už je za námi –
bylo svezeno 10,42 tuny, což představuje 10.420 kilogramů
a na jednoho občana tak vychází cca 5 kilogramů.
Pozn. starosty: Také jsme ho dlouze zvažovali. Nemáme ale
vhodný prostor. Města, co ho mají, by se v některých případech ráda těchto zařízení zbavila. Peníze na vybudování jsou
převážně dotační. Provoz (technik, pracovníci, víkendový provoz…) musíte táhnout z rozpočtu města a za uložený odpad
se platí stále víc. Co je ovšem nyní největší problém je ten, že
se tuny tohoto odpadu započítávají do celkového komunálu,
který my chceme eliminovat. Sběrné dvory budou pro spoustu měst důvodem navyšování poplatků za komunál. Máme
alespoň sběrné suroviny pana Kloseho, takže kovy nám nemusejí zvyšovat hmotnost komunálu.
 Proč musím mít popelnici u svého domu?
Odpověď: Filozofie třídění door – to – door předpokládá, že
si každý člověk uvědomí, že odpad produkuje on a že by za to
měl být odpovědný víc než doposud. Popelnice na tříděný odpad u domů přibydou, ale ve finále bude výrazně méně komunálního odpadu. Pozn. starosty: O víkendu jsem kontroloval
obsah kontejneru (komunál) na Slunečce nahoře a byl plný
plastů a papíru. Tohle musíme zastavit. V kontejnerech
na tříděný najdete spoustu komunálu. Toto nemůžeme
podporovat. V zahraničí to je standard (Velká Británie, Holandsko, Německo, Rakousko…).
 Co je to door – to door?
Odpověď: S myšlenkou zavedení systému třídění odpadu
v místě jeho vzniku přichází takzvaný systém „door‑to‑door“.
Princip spočívá v tom, že občané mají nádoby na třídění
u svého domu. Třídění odpadu tak začíná přímo v domácnostech.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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 Někde se platí poplatek o hodně nižší.
Odpověď: Ano je to možné, výše poplatku je politické rozhodnutí a určitý druh „kupování“ voličů. Z dlouhodobého hlediska je však takový postoj neudržitelný.
Pozn. starosty: Příznivé je to, že jsme nemuseli cenu po dobu
12 let měnit. Cenová politika je věcí každého města a skutečně
má každé město trochu jiné podmínky. Jsou města, které
mohou dotovat více, neboť jim to dovoluje rozpočet (příjmy
z firem, podnikatelů, počet obyvatel…). Dnes je situace
taková, že pokud nezměníme způsob nakládání s odpadem,
tak můžeme začít platit výrazné víc. Odpadová politika
je také ekologické téma a jen svou vlastní zodpovědností
za svůj odpad můžeme docílit toho, že se poplatek nebude
v budoucnu zvyšovat.
 Proč třídit, kdy to stejně všechno sesypou na jednu
hromadu.
Odpověď: Nesmysl, veškerý odpad z obce se vozí na skládku,
kde jsou třídící linky a vytříděný odpad se kontroluje, a ještě se třídí na další složky. Vytříděné složky odpadu se váží
a město každý měsíc dostává podrobný přehled z jednotlivých svozů o množství jednotlivých komodit svezených z naší
obce.
 Kam s tetrapaky?
Odpověď: Tetrapakové obaly včetně hliníkových plechovek
od piva či limo můžeme dávat do plastů, pracovníci firmy
TRANSPORT Trutnov je vytřídí.

Jednání zastupitelstva
V pondělí 14. 6. 2021 se bude konat 17. veřejné zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou od 18 hodin
(místo bude upřesněno ve zveřejněné pozvánce na zasedání).
Předběžný program jednání:

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Schválení programu jednání
Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva
Založení a členství v Organizaci destinačního managementu
Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačních programů
Návrh OZV na obecní systém odpadového hospodářství od roku 2022
Směnná smlouva na směnu pozemků - část p. p.č. 380 a za část p. p.č. 154/12, oba v k.ú. Maršov II
Žádost o prodej parcely p. p.č. 904 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Žádost o prodej lesního pozemku p. p.č. 40/5 v k.ú. Maršov I
Žádost o směnu části parcely p. p.č. 388/2 v k.ú. Maršov II za část parcely v majetku města p. p.č. 682 v k.ú.
Maršov I
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva č. 35/512/2021 - převod parcely p. p.č. 102/1 v k.ú. Maršov
I na město
Bezúplatný převod pozemku p. č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou od ČR - Správy železnic, státní organizace
Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 23. 10. 2019 se společností Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
Závěrečný účet města za rok 2020
Inventarizační zpráva za rok 2020
Rozpočtové opatření č. 2/2021
Diskuse
ČERVEN 2021

Výpis usnesení z 49. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 10. 05. 2021
USNESENÍ č. RM/638/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem parcel st.p. č. 651 (o výměře 127 m2), části p. p.č. 954 (o výměře cca 1023 m2) a části
p. p.č. 774/1 (o výměře cca 169 m2), vše v k.ú. Svoboda nad
Úpou na základě zveřejněného Záměru města č. 09/2021
(viz příloha originálu zápisu)s tím, že nájemcem bude paní
Liana Bridziková, IČ 49998188, se sídlem Husitská 324,
543 71 Hostinné, účel nájmu - podnikatelský účel umístění
a provozování objektu květinového centra a provozování
zahrady pro pěstební činnost, nájem na dobu určitou od
1. 6. 2021 po dobu 10let, tj. do 31. 5. 2031, nájemné stanoveno ve výši 38.722 Kč ročně + příslušná sazba DPH včetně
každoroční valorizace od roku 2022.

USNESENÍ č. RM/639/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nájemní smlouvu na pronájem části p. p.č. 679/2 o výměře
10 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem umístění předzahrádky před Národním domem na základě zveřejněného
Záměru města č. 11/2021 (viz příloha originálu zápisu)
s tím, že nájemcem bude paní Věra Andršová, IČ 68254482,
se sídlem nám. Svornosti 470, 542 24 Svoboda nad Úpou,
účel nájmu - umístění předzahrádky před restaurací Národní dům, nájem na dobu určitou od 1. 5. 2021 do 30. 11. 2021,
nájemné stanoveno ve výši 500 Kč + příslušná sazba DPH.

USNESENÍ č. RM/640/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) nájemní smlouvu na pronájem části p. p.č. 625 o výměře
54 m2 v k.ú. Maršov I za podnikatelským účelem umístění venkovního posezení pro návštěvníky minigolfu a bistra R BURGER na základě zveřejněného Záměru města
č. 12/2021 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že nájemcem bude společnost R BURGER, s. r. o., IČ 04988281, se
sídlem nám. Svornosti 527, 542 24 Svoboda nad Úpou,
účel nájmu - podnikatelský účel venkovní posezení pro
návštěvníky minigolfu a bistra R BURGER, případně
v zimním období umístění Burton Riglet Parku, nájem
na dobu neurčitou od 1. 5. 2021 s 3M výpovědní lhůtou
bez udání důvodu, nájemné stanoveno individuální sazbou ve výši 6.000 Kč ročně + příslušná sazba DPH.
pověřuje
b) Mgr. Schöna, aby do příštího jednání rady předložil návrh Smlouvy o právu provést stavbu, ve které budou
stanoveny podmínky pro avizované zpevnění pronajaté
plochy, resp. položení dlažby na písek dle usnesení rady
č. RM/607/47/2021 písm. c).

USNESENÍ č. RM/641/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o pronájem parcely p. p.č. 8/2 od
vlastníka sousední parcely p. p.č. 8/1, vše v k.ú. Maršov II
za účelem parkování vozidel a případné údržby s tím, že od
žadatele rada požaduje více informací ohledně budoucího využívání pozemku. Rada se shodla na tom, že se jedná

o zelenou plochu, kterou město seká a pravidelně udržuje
a město nechce pronajmout tuto plochu za účelem parkování vozidel a případné údržby. Tuto aktivitu si musí žadatel vyřešit na svém pozemku.

USNESENÍ č. RM/642/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
a) s provedením terénních úprav pod povolenou druhou
dočasnou stavbou na pronajaté části p. p.č. 270/1 v k.ú.
Maršov I - popis terénních úprav je popsán podrobně
v žádosti (viz příloha originálu zápisu) s tím, že vše bude
zapracováno do dodatku k nájemní smlouvě.
pověřuje
b) starostu města, aby s žadatelem v rámci místního šetření v terénu prověřil účel a vhodnost pachtu pozemků
dle žádosti, která byla projednána na 44. schůzi Rady
města dne 1. 2. 2021 a odložena s tím, že rada požaduje
o záměru žadatele více informací.

USNESENÍ č. RM/643/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o povolení vybudovat zahradní altán
na pronajatém pozemku p. p.č. 376/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou u č. p. 178 v Úpské ulici, a to s ohledem na nedostatek
informací. Rada se shodla na tom, že s umístěním jednoduchého zahradního altánu na pronajaté části pozemku nemá
problém, ale musí znát technické provedení (zejména proporce, způsob ukotvení, materiály apod.), takže doporučuje žadateli, aby předložil radě jednoduchou projektovou
dokumentaci včetně technické zprávy, kterou beztak bude
potřebovat i stavební úřad.

USNESENÍ č. RM/644/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
trvá
na svém zamítavém stanovisku z 47. schůze Rady města
dne 29. 3. 2021, usnesení č. RM/619/47/2021 písm. b) ve
věci žádosti o vydání kladného stanoviska k PD 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 (podrobně viz zápis).

USNESENÍ č. RM/645/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
a) Zastupitelstvu města prodej parcely p. p.č. 904 v k.ú.
Svoboda nad Úpou o výměře 208 m2, druh pozemku
ostatní plocha (jiná plocha) s odůvodněním, že by město nemělo prodávat tuto parcelu, protože ve spojení se
sousední parcelou p. p.č. 105/1 o výměře 226 m2, druh
pozemku zahrada, která je v majetku Státního pozemkového úřadu a o kterou již město požádalo, by se mohlo jednat o hezkou stavební parcelu na rovině (podrobně viz zápis).
schvaluje
b) návrh na provedení revitalizace ploch v majetku města
v lokalitě u bývalé svíčkárny na pozemcích, zejména na
p. p.č. 927, části 903, části 104/1, vše v k.ú. Svoboda nad
ČERVEN 2021
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Úpou před bývalou svíčkárnou tak, aby město vědělo,
s jakou plochou zde může pracovat a pověřuje starostu
města, aby se začal revitalizací ploch zabývat.

vislosti se schválenými Pravidly pro udělování medaile Za
zásluhy o Svobodu nad Úpou a Ceny města Svobody nad
Úpou.

USNESENÍ č. RM/646/49/2021

USNESENÍ č. RM/651/49/2021

Rada města Svobody nad Úpou
projednala
písemnost č. j. SVO/1763/2021 od Správy železnic, státní
organizace včetně příloh, která se týká bezúplatného převodu pozemku p. č. 477/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou. Jedná
se o sdělení informací a podmínek převodu pozemku na
město, přičemž jednou z podmínek je převzetí ekologických závazků s tímto majetkem spojených a převzetí povinností plynoucích z jejich odstraňování bez možnosti požadovat na SŽDC v budoucnu náhradu. Rada se shodla, že
bude pokračovat v úsilí získat bezúplatně tento pozemek
pod komunikací v majetku města, na kterém je rovněž veřejné osvětlení včetně kabelového vedení, protože riziko
vzniku ekologického problému je v dané lokalitě minimální
(podrobně viz zápis).

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu č. Z_S14_12_8120079758 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie se společností ČEZ Distribuce, a. s. (přeložka kabelového vedení v souvislosti s rekonstrukcí mostu
Nepomuckého, viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/647/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo mezi městem, zhotovitelem (Roman Mižigar, IČ 07461241, se sídlem Bílá 1973, 547 01 Náchod)
a plátcem (nájemce bytu č. 42) na rekonstrukci bytu č. 42
v Domě s pečovatelskou službou (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/648/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) přidělení bytu č. 4 o velikosti 1 + KK ve 2. NP v bytovém
domě č. p. 473 paní Bc. XXXXXX XXXXXX, trvale bytem
XXXXXX XXXXXX XXX, Nový Bor na dobu určitou 1 roku
od 1. 6. 2021 v rámci sociálního bydlení a podmínek dotačního titulu za nájemné ve výši 64,70 Kč/1 m2 podlahové plochy bytu + zálohy na služby a energie a pověřuje Mgr. Schöna uzavřením nájemní smlouvy v režimu
sociálního bydlení.
b) přidělení bytu č. 6 o velikosti 2 + KK ve 3. NP v bytovém
domě č. p. 473 manželům XXXXXX a XXXXXX XXXXXX,
trvale bytem Janské Lázně, XXXXXX XXXXXX XXX na
dobu určitou 1 roku od 1. 6. 2021 za nájemné ve výši
100 Kč/1 m2 podlahové plochy + zálohy na služby a energie a pověřuje Mgr. Schöna uzavřením nájemní smlouvy.
Zároveň rada uděluje žadatelům výjimku ve věci chovu
psa v bytě a tímto jí chov psa v bytě povoluje.

USNESENÍ č. RM/649/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
znění Pravidel pro svatební obřady (viz příloha originálu
zápisu), která byla zpracována na základě Informace Min.
vnitra ČR č. 5/2021, která se týkala hrazení správních poplatků a smluvních odměn snoubenci v souvislosti s uzavíráním manželství a k tzv. provozním poplatkům.

USNESENÍ č. RM/650/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
místostarostu města, aby do příštího jednání rady předložil
od dodavatelů Victoria Ag‑Art, s. r. o. a Alerion, s. r. o. nabídky na konkrétní grafický návrh pamětních medailí v sou12
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USNESENÍ č. RM/652/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh OZV na obecní systém odpadového hospodářství od
roku 2022 včetně seznamu a specifikace kontejnerových
stání po obci a s návrhem na regulaci od 1. 1. 2022 bez námitek (podrobně viz zápis) s tím, že je nutno neprodleně
návrh prodiskutovat se svozovou firmou TRANSPORT (zejména definovat svozovou trasu a četnost svozů 1x 14 dní
u komodit papír, plasty, bio a směsný odpad), připravit návrh rozpočtového opatření na nákup sběrných nádob a připravit konečný podkladový materiál pro červnové zastupitelstvo.

USNESENÍ č. RM/653/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) přidělení uvolněného bytu č. 49 pro dvojici XXXXXX
XXXXXX s manželem a bytu č. 51 pro jednotlivce panu
XXXXXX XXXXXX. V případě nepřijetí bytů těmito žadateli rada stanovuje přidělit byt č. 49 a byt č. 51 dle
návrhu sociální pracovnice (viz příloha originálu zápisu).
souhlasí
b) se zavedením pečovatelské služby pro paní XXXXXX
XXXXXX, trvale bytem Kostelní 526, Svoboda nad Úpou.

USNESENÍ č. RM/654/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti ve věci zpevnění příjezdové
komunikace na p. p.č. 101/12 v k.ú. Maršov I, která je v majetku města, na vlastní náklad stavebníků v rámci akce „Novostavba rodinného domu na p. p.č. 101/8 a 101/5 v k.ú.
Maršov I.

USNESENÍ č. RM/655/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
ředitele ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou Ing. Michala Krtičku,
aby ve věci zadávacího řízení na akci Inovace ICT učebny
zajistil smluvní vztah s odbornou firmou zabývající se zadáváním veřejných zakázek včetně smluvního ujednání o převzetí zodpovědnosti za vady zadávací dokumentace a s tím
spojené případné sankce.

USNESENÍ č. RM/656/49/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) zveřejnění záměru směny části parcely p. p.č. 380 ve
vlastnictví města (v GP č. 257-111/2021 označena nově
jako p. p.č. 380/5 o výměře 628 m2) za část parcely
p. p.č. 154/12 ve vlastnictví společnosti Pod Černým

vrchem, s. r. o. (v GP č. 256-110/2021 označena jako
p. p.č. 154/13 o výměře 146 m2).
doporučuje
b) Zastupitelstvu města schválit znění směnné smlouvy,

kterou vypracoval městský právník JUDr. Havel na směnu pozemků mezi městem a společností Pod Černým vrchem, s. r. o. v souladu se záměrem dle bodu a) tohoto
usnesení.

Výpis usnesení z 50. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 21. 05. 2021
USNESENÍ č. RM/657/50/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné
zakázce s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou – elektroinstalace“ v rámci projektu „Inovace IT učebny“ financovaného z IROP, jejímž zadavatelem je příspěvková
organizace města Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov.
b) znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na dodávku elektroinstalačních prací pro akci s názvem „ZŠ a MŠ
Svoboda nad Úpou – elektroinstalace“, jejímž zadavatelem je příspěvková organizace města Základní škola
a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov,
v rámci projektu „Inovace IT učebny“ financovaného
z IROP včetně příloh:
- Příloha č. 1_Výkaz výměr technická specifikace
- Příloha č. 2_ Závazný návrh Smlouvy o dílo
c) výběr 3 dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu b) zaslána:
- Lukáš Zadina, IČ 86694332, se sídlem Pod Černým vrchem 225, 542 26 Horní Maršov
- Pavel Čekaňák IČ 67446710, se sídlem Pietteho nám.
74, 542 24 Svoboda nad Úpou
- Epro Trunov, s. r. o. IČ 27506312, se sídlem Horská 940,
Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
jmenuje
d) členy hodnotící komise, která provede otevírání obálek
a vyhodnocení nabídek dne 11. 6. 2021 od 9,00 hodin,
a to Mgr. Petra Týfu (starostu města), Ing. Michala Krtičku (ředitele ZŠ) a pana Jiřího Rajsnera (stavebního
technika).

USNESENÍ č. RM/658/50/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou – dodávka
nábytku“ v rámci projektu „Inovace IT učebny“ financovaného z IROP, jejímž zadavatelem je příspěvková organizace města Základní škola a mateřská škola, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov.
b) znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na dodávku nábytku pro akci s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad
Úpou – dodávka nábytku“, jejímž zadavatelem je příspěvková organizace města Základní škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, v rámci projektu „Inovace IT učebny“ financovaného z IROP, včetně
příloh:
- Příloha č. 1_Kupní smlouva
- Příloha č. 2_Technická specifikace

c) výběr 3 dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu b) zaslána:
- RIKO spol., s. r. o., IČ 25933922, se sídlem Dlouhá 643,
Horní Staré Město, 541 02 Trutnov
- Truhlářství Klouček Jaroslav, IČ 73981516, se sídlem J.
W. Mezerové 456, 542 32, Úpice
- Albert Teichman, IČ 60907860, se sídlem Velké Svatoňovice 296, 542 35 Velké Svatoňovice
jmenuje
d) členy hodnotící komise, která provede otevírání obálek
a vyhodnocení nabídek dne 11. 6. 2021 od 9,30 hodin,
a to Mgr. Petra Týfu (starostu města), Ing. Michala Krtičku (ředitele ZŠ) a Mgr. Jana Švába (zástupce ředitele).

USNESENÍ č. RM/659/50/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou – dodávka
počítačového vybavení“ v rámci projektu „Inovace IT
učebny“ financovaného z IROP, jejímž zadavatelem je
příspěvková organizace města Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov.
b) znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na dodávku počítačového vybavení pro akci s názvem „ZŠ a MŠ
Svoboda nad Úpou – dodávka počítačového vybavení“,
jejímž zadavatelem je příspěvková organizace města
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov, v rámci projektu „Inovace IT učebny“ financovaného z IROP včetně příloh:
- Příloha č. 1_Vzor souhrnného čestného prohlášení
včetně krycího listu
- Příloha č. 2_Návrh Kupní smlouvy
- Příloha č. 3_Technická specifikace (3 a) Technická specifikace – položkový rozpočet, 3 b) Technická specifikace – SPU Benchmarks_Vzor)
c) výběr 3 dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu b) zaslána:
- BScom, s. r. o., IČ 27466787, se sídlem Spojenecká
1111, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
- DLNK, s. r. o., IČ 26012162, se sídlem T. G. Masaryka
1427, 549 01 Nové Město nad Metují
- Ludvík Kubík, IČ 72876328, se sídlem Náchodská 347,
541 01 Trutnov
jmenuje
d) členy hodnotící komise, která provede otevírání obálek
a vyhodnocení nabídek dne 11. 6. 2021 od 10,00 hodin,
a to Ing. Viléma Maura (administrátor VZ), Ing. Michala
Krtičku (ředitele ZŠ) a pana Jana Heřmana (IT technika).
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Měsíční dění v naší škole
Duben 2021 v naší mateřské škole
Duben u Myšek
Děti se mohly do mateřské školy vrátit až 26. dubna. Dále
tedy probíhalo spojování s rodiči dětí přes e‑mail.
Na počátku měsíce dubna, kdy byly velikonoční svátky, jsem
pro děti i rodiče připravila zpestření – sváteční procházku
do přírody. Nejprve jsem poslala mapu s popisem cesty.
Děti si mohly vybrat dvě varianty – lehčí byla u kapličky
u domu p. Čermáka, kde byly ukryty značky dětí, náročnější
pokračovala přes louku k další kapličce, kde byly schovány
druhé obrázky značek. V tomto místě se ještě mohli jít
všichni podívat na velké množství rozkvetlých bledulek.
Potom se děti vracely k mateřské škole, kde na ně čekala
sladká odměna. Obrázky se značkou přilepily na připravený
obrázek, abych poznala, kdo se zúčastnil.
V e‑mailech jsme se věnovali tématu Velikonoce – tradice,
koledy, jarní písničky, tvoření.
Ani po Velikonocích se návrat dětí do MŠ nekonal – proto
jsem navázala tématem „Já a kamarád“ – děti si zopakovaly
říkanky spojené s tělem (prstíky, zoubky apod.) a nakreslením obrázku také zavzpomínaly na kamarády ze školky.
Obrázky mohli všichni donést ke školce do připravené krabice. Potom jsem je zalaminovala a na plotě školky připravila výstavu.
Většina dětí se v pondělí 26. 4. do mateřské školy vrátila –
přivítali jsme i tři nové kamarády. Vše si děti musely připomenout, zopakovat a samozřejmě si co nejvíce pohrát a užít
kamarády. V závěru týdne jsme si připomněli tradici pálení
čarodějnic – děti si vykreslily a slepily papírovou čarodějku
a, po očku“ pozorovaly starší kamarády ze Zajíčků, jak se na
páteční den převlékli do kostýmů. Velmi proměnlivé počasí
a zima posledního dubnového týdne nás odradila od opékání, počkáme si na lepší počasí a s dětmi si to užijeme.

Duben u Zajíčků
Do nového měsíce jsme vkročili, stále v duchu distanční výuky, s tématem Velikonoc. Ke každému dni velikonočního
týdne měli rodiče možnost seznámit děti s tradicemi, které
se v těchto dnech dříve dodržovaly. Následovalo téma
hmyzu, počasí nám bohužel k tomuto tématu moc nepřálo.
I tak ale rodiče měli možnost seznámit děti s druhy hmyzu
pomocí pohádek O broučcích, básniček, písniček, ale také
cvičení. Dozvěděli jsme se, jak žijí včelky a co k životu potřebují – hlavně pomocí obrázků a tematických videí. Poslední týden distanční výuky jsme věnovali naší planetě –
Zemi. V tomto týdnu jsme hlavně pozorovali a poslouchali
okolní svět. Pověděli jsme si, jak naši přírodu chránit a jak
se v přírodě správně chovat.
Poslední dubnový týden bylo v naší (na dva měsíce opuštěné) školce už konečně veselo. V pondělí jsme se s radostí
všichni vítali, všechny děti nám toho chtěly tolik říct, že
nám ani první den na vyprávění nestačil. Pověděli jsme si
14
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něco o jaru, hmyzu i o naší Zemi a koncem týdne jsme se
věnovali i tématu čarodějnic. Vyráběli jsme pavoučky i pavučiny, létali na koštěti, hledali kouzelné kamínky. Poslední
dubnový den – v pátek – jsme oslavili čarodějnice ve školce.
Děti mohly přijít v kostýmech. Celý den byl ve znamení her,
čarodějných tanců a soutěží.
Kdo by měl zájem – skupinka na facebooku - MŠ Svoboda
nad Úpou - Zajíčci – funguje nadále. Každý den se tam dozvíte, co jsme ve školce dělali, dle možností přidávám i fotografie.
Paní učitelka Lucka

Duben u Medvídků
Začátek dubna byl veden ještě formou distanční a on‑line
výukou. Po Velikonocích jsme se mohli vrátit do školky, ale
naše třída byla z hygienických důvodů rozdělena a některé
děti si připomněly pobyt ve školce ve vile. Na konci dubna
jsme se konečně dočkali a zase jsme se všichni sešli ve třídě
Medvídků v ZŠ. Že se nám už ale po sobě stýskalo! Vyprávěli jsme si, jak jsme trávili čas a co jsme za tu oddělenou
dobu prožili.

Pokračovali jsme v tématu o domácích a hospodářských
zvířatech a jejich mláďatech, učili jsme se je pojmenovat
dle obrázků, nakreslit, vystříhat, skládat jako puzzle a také
je během vycházek poznat dle skutečnosti - vycházka ke
králíčkům a ke slepičkám spojená s krmením (seno, tvrdé
pečivo, jablíčka, zrní), dále jsme viděli ovečky a kozu s kůzlaty. Cvičili jsme s plyšáky, učili se písničky, napodobovali
jejich řeč ve hře „Zvířátko, jak děláš?“
V měsíci dubnu probíhá zápis do 1. třídy a naši předškoláci
se již do školy těší. V tématu „Medvědí škola“ jsme se snažili zopakovat si barvy, tvary, písmenka na začátku a na konci
slova, rozklad slov, číselnou řadu, labyrinty, plnili jsme úkoly ze sešitu Medvídek Nivea.
Snad se brzy dočkáme nějakého výletu, a tak jsme si s dětmi došli k řece Úpě pro oblázky a ve školce si namalovali
putovní kamínky, které na výletě rozmístíme po okolí.
Duben jsme zakončili tématem čarodějnice a pěkně si na
školním hřišti zasoutěžili.
Paní učitelka Hela

Zprávy z I. oddělení školní družiny

Ukliďme Svobodu nad Úpou

Děti z I. oddělení školní družiny se vrátily ke svým kamarádům a hrály si. Nezaháleli jsme a plnili úkoly k projektu,
Naše země“. Součástí byla i naše středeční vycházka, při
které jsme pozorovali probouzející se přírodu a našli jsme
putovní kamínky.

K akci „Ukliďme Svobodu nad Úpou“ jsme se rozhodli připojit i my ve škole. V úterý odpoledne vyrazila početná parta
žáků 8. třídy Kostelní ulicí kolem DPS až za fotbalové hřiště
a vysbírali jsme všechny povalující se odpadky. Přikládáme
i pár fotografií.

ČERVEN 2021
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Asistentky v akci
Barevné týdny prvního stupně
Vyhlášenou soutěž o nejsladěnější třídu vyhrává: 1. třída
(v kategorii mezi 1. a 2. třídou)

O přestávkách si děti mohly zasoutěžit na chodbách školy.
Za splněné úkoly dostaly odměny.
Příští rok jsme tu zas!
Anetína, Mišulína, Moninína a Šárulína

Instalace účastník odchází
V prostoru před školním hřištěm se nachází instalace s názvem „Účastník odchází…“ „Sochy“ znázorňují touhu žáků
vrátit se zpět do školy z on‑line prostoru, kdy ruce symbolicky prochází skrze monitory a natahují se ke škole. Název
odkazuje k nejčastěji využívané aplikaci pro online výuku.
Prosím, chovejte se k jednotlivým „sochám“ ohleduplně.

3. třída (v kategorii mezi 3. – 5. třídou)
Děkujeme všem zúčastněným.

Bonbony
Po dlouhém, covidovém“ pobytu doma se nám děti konečně vrátily do školy. Podmínkou pro nástup do školy bylo
testování. Aby děti neměly obavy, nakoupily jsme jim bonbony, které jsme rozdávaly po testování. Doufáme, že jsme
dětem udělaly radost.
Děkujeme i rodičům z první třídy za doplnění zásob bonbonů.

Čarodějnice
V rámci barevného týdne jsme přiletěly v pátek a v pondělí
navštívit děti do školy na den čarodějnic a čarodějů.

Petra Höhneová

Hurá, už umíme číst!!!
Ve středu 19. května 2021 proběhlo ve venkovní učebně
slavnostní PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE. Děti předvedly své dovednosti paní knihovnici Pavle Tůmové, která
si je vyzkoušela z doplňování rýmů do veselých hádanek
i ze čtení. Po pasování rytířem z pohádky obdržel každý od
města a knihovny svoji šerpu, listinu a roční přístup k dětským knížkám městské knihovny. Díky škole pak mohla
paní učitelka předat dětem krásné knížky pro první čtení.
Mgr. Martina Hanušová
16
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Při práci s přírodninami vznikly krásné mandaly. Zasadili
jsme také žaludy, tak uvidíme, kolik dubů nám naroste.
Mgr. Martina Hanušová

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK
2021/2022
Vyvěšeno: 5. 5. 2021

Květnová fotogalerie školní družiny

Vychovatelka školní družiny Dana Šritrová

REGISTRAČNÍ
ČÍSLO

VÝSLEDEK
ROZHODNUTÍ

ZŠ2021/1

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2021/2

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2021/3

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2021/4

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2021/5

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2021/6

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2021/7

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2021/9

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2021/10

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2021/11

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2021/12

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2021/13

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2021/14

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2021/15

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2021/16

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2021/19

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2021/20

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2021/21

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2021/8

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZŠ2021/17

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ZŠ2021/18

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Ing. Michal Krtička - ředitel školy

Čtvrťáci tvoří venku
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Střípky z dějin: Helmy
Antonín Tichý
Hasičské helmy atraktivní jsou velmi – svádí k uplatnění
„básnického střeva“ leckterého veršotepce. A je lhostejné,
zda jsou to celokožené černé přilby s ozdobnými mosaznými doplňky nebo nablýskané parádní helmice ze žlutého
kovu se hřebenem na vrcholu připomínající honosnou výstroj císařských dragounů - tak odlišné od integrální anatomicky tvarované ochrany hlavy současných bojovníků s ohnivým živlem. Pro historické helmy německých „fojervérů“
měl slabost už můj táta. Několik parádních mosazných čepic
nastříhal na čtverečky plechu o rozměrech 2 x 2 cm a používal je jako ideální a praxí osvědčenou pájku při obloukovém svařování pásových pil. V tomto směru byl ryzí pragmatik. Současní sběratelé militarií z druhé světové války
by si při pohledu, jak se v jeho rukách mění honosné dýky
a značkové bajonety na unikátní jednoúčelová soustružnická dláta rvali neexistující porost z vyholených hlav. Helmice
skončivší na dlažbě pocházejí z vesničky Babí, dnes městské části Trutnova. Podobný znak pouze s jiným názvem
obce používalo mnoho dalších sborů v regionu. Nějakou
tajnou skrýš s vyřazenými součástkami výstroje z hasičské
zbrojnice vyplenili kdysi dávno myslivci, scházející se v babském honebním revíru na Vobešlovce, útulné chatičce ve
školním polesí trutnovské lesárny. V Muzeu Podkrkonoší
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v Trutnově mají v depositáři mimo mnoha jiných i pěknou
mosaznou helmu se dvěma zrcadlově obrácenými propletenými písmeny F ve znaku patřící údajně dobrovolným
hasičům z předválečné Svobody nad Úpou. Proč ale jsou
ty iniciály jen dvě, když celý název sboru zněl „Freiwillige
Feuerwehr Freiheit“ ví snad jen jejich nebeský patron svatý
Florian. Jinou raritku nosíval na každoroční sraz lyžníků po
staru známý jako „Svobodské Práskačky“ dlouholetý hasičský funkcionář, svérázná figura s naježeným plnovousem
v historické uniformě Ota O. Černá kožená unikátní přilba
továrního hasičského sboru papírenské firmy Eichmann
s krásně zachovalým netuctovým znakem „přežila“ už
pěknou řádku bujarých jízd mnoha ročníků. Několik různých
typů ochranných i přehlídkových helmic nosily na hlavách
početné generace svobodských hasičů. Své opravdové
přilbičky měl i hasičský potěr. Těm rozjíveným klukům
obzvlášť slušely. O bohatou škálu parádních helmic s malým
i velkým státním znakem z českého vnitrozemí ozdobeným
hasičskými atributy sekerek a žebříků, doplněnými na bocích lvími hlavami je historie svobodského hasičstva ochuzena. V oblastech s německy mluvící většinou se i spolky inspirovaly vzorem velkého souseda, anebo tvrdošíjně trvaly
na starých dobrých rakouských symbolech. Po konci války
v „pětačtyřicátém“ byla většina zbrojnic v pohraničí vybavena ocelovými přilbami německého Wehrmachtu vzor 35
přestříkanými na černo. Ty mezi novými osídlenci moc oblíbené nebyly – příliš připomínaly válku a okupanty. Ani černou barvou přelakované vojenské „blembáky“ sovětského

typu vzor 50 nebyly oproti předválečným frajerským přilbám žádná paráda. V té době už byli hasiči degradováni na
požárníky a tak jejich výměnu za odlehčené bílé zásahové
skořepiny z polykarbonátu, které se s původním označením
PZ – 1 začaly s pozdějšími mnoha variantami zavádět do užívání začátkem sedmdesátých let minulého století, docela
uvítali. Pánové Michl, Hofman, Šafář a Dubský z továrního
družstva Krkonošských papíren nepodcenili pečlivé dotažení podbradníku ani při běžném cvičení, jak dokládá jedna
z fotografií. O krásných děvčatech se říká, že jim sluší všecko. Přesto mě při pohledu na vítězné družstvo svobodských
žen s putovní standartou napadá uličnická myšlenka, že by
mohly účinkovat v klipu k písni s textem ikony undergroundu básníka Egona Bondyho, který pro svou kapelu Plastic People of the Universe zhudebnil Mejla Hlavsa v roce
1977 – Muchomůrky bíílééé…

Kluci z Dolního Maršova začínali „u hasičů“ koncem padesátých let.

Znak na helmu hasičského sboru z Babí u Trutnova / Helma svobodských hasičů v Muzeu Podkrkonoší / Hasičská helma s malým znakem ČSR / Helma
továrních hasičů firmy Eichmann / Detail znaku Eichmann Company

Předválečný svobodský hasičský potěr. Nejsou rozkošní?

Svobodský sbor na společné fotografii / Hasiči firmy Piette / V plné parádě s praporem

Dávejte pozor, noty má Honza / Vojenské „blembáky“ a stará garda / Když byly babičky fešné hasičky
ČERVEN 2021
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Co zažít v Krkonoších na kole
Volné dny zalité sluncem přímo zvou k výletu do přírody. Prodýchat se na čerstvém vzduchu, vychutnat
si krásné výhledy a užít si společný čas s přáteli či rodinou. Pro všechny nadšence polykající kilometry, tak
i jezdce turisty nebo rodiny s dětmi, jsou v Krkonoších
a jejich podhůří vyznačeny desítky cyklistických tras, ale
také speciální cesty, které rozpumpují nejen vaše kolo.
A kam se vydat za zážitkem?
Pro každého, kdo na kole touží po adrenalinu a zároveň
trochu technické jízdě, jsou vytvořeny bike parky. Ať už
jste začátečník nebo zkušený jezdec, určitě si vyberete
některou z tras ve Špindlerově Mlýně, Trutnově nebo
Rokytnici nad Jizerou. Také děti mohou rozpumpovat
kola, otestovat svoji rovnováhu a schopnosti bikera na
pump tracku. Jízdu pohybem nahoru a dolů, silou vlastního těla a občas správně klopit zatáčku vyzkouší v Rudníku, Hostinném, Mladých Bukách, Harrachově nebo
ve Vrchlabí a Špindlerově Mlýně. Originální sportovní
přírodní trasou pro děti je Singltrek na Benecku. Malý
okruh v lese zvládne na horském kole i začátečník. Další
přírodní terénní stezky pro horská kola nabízí zkušenějším jezdcům singl traily v lokalitě Čížkových kamenů
u Trutnova. Proměnlivá krajina plná kopců, lesů, luk
a strání je ideálním místem pro horskou cyklistiku.
Cyklisté jsou v Krkonoších i jejich podhůří vítaní. Svědčí o tom také stovky značených cyklistických tras,
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které jsou vhodné jak pro aktivní sportovce, tak i pro
rodiny s dětmi. Každý si tu najde tu svoji oblíbenou
cestu na kole. Stačí si jen vybrat a šlápnout do pedálů. Vášnivé cyklisty neodradí ani kopce, neboť vědí,
že odměnou jim jsou vždy dlouhé sjezdy. A ti, kteří
pěstují rekreační cykloturistiku anebo jsou pro ně krkonošské kopce příliš náročné, si cestu na kole můžou
zpříjemnit, a nechat se vyvést na nejvyšší vrcholky
Krkonošským cyklobusem anebo lanovkou. Inspirací
může být 15 cyklovýletů v brožuře Krkonoše na kole,
kterou získáte v informačních centrech anebo na
stránkách www.krkonose.eu. Trasy jsme pro cyklisty
nejen naplánovali, ale také projeli. A pár krásných záběrů ze všech tras nejdete ve videích na Youtube kanále „Krkonoše Svazek“. Anebo se k nám přidejte na
každoroční zahajovací jízdě Krkonošských cyklobusů.
Pozvánku a důležité informace najdete vždy na www.
krkonose.eu.
Další značené cyklotrasy, jízdní řády Krkonošských cyklobusů, informace o lanovkách, které vás vyvezou
i s kolem, a tipy na zajímavá místa či výhledy při výletech nejdete na www.krkonose.eu a také na oficiálních
stránkách všech krkonošských měst a obcí.
Alena Pacholíková
oblastní destinační společnost Krkonoše – svazek měst
a obcí

